
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ฉบับที่ ร 3/2566 (อัตราค่าบำรุงการใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพื้นที่บริเวณโดยรอบ 
 รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค) 

------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ ่มเติมอัตราค่าบำรุงใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 10(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารเงิน พ.ศ.2551 และ  
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่ อวันที่ 16 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื ่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
(อัตราค่าบำรุงการใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่และพื ้นที ่บริเวณโดยรอบ รวมทั ้งว ัสดุอุปกรณ์ และ  
ค่าสาธารณูปโภค) ดังนี้ 
 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไข
การรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าบำรุงการใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพื้นที่บริเวณโดยรอบ 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค)” 
 2. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที ่ ร 6/2565 (อัตราค่าบำรุงการใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพื ้นที่  
บริเวณโดยรอบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค) ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 
 3. ให้กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนค่าบำรุง
การใช้วัสดุอุปกรณ์ ระบบแสง ระบบเสียง ระบบภาพ และค่าสาธารณูปโภค ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
 4. ให้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการขอใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การลดอัตราค่าบำรุงต่าง ๆ  
โดยจัดทำเป็นประกาศสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 

 5. กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินเสนอความเห็น
ต่ออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาสั่งการตามแต่กรณี และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่                    มีนาคม พ.ศ. 2566                     
 
 
 
 (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 



 

ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

               ฉบับที่ ร 3/2566 (อัตราค่าบำรุงการใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ รวมทั้ง
 วัสดุอุปกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค) 
  

 1. ค่าบำรุงการใช้หอประชุมและพ้ืนที่โดยรอบ 

สถานที่ 
ความจุ/
พ้ืนที่ 

 อัตราค่าบำรุง
ชั่วโมงแรก 

(เศษของชั่วโมง 
นับเป็น 1 ชั่วโมง) 

ชั่วโมงท่ี 2-4 
(เศษของชั่วโมง 

นับเป็น 1 ชั่วโมง) 

ตั้งแต่ชั่วโมงท่ี 5 ขึ้นไป 
(เศษของชั่วโมง 

นับเป็น 1 ชั่วโมง) 
 

ห้องประชุมใหญ่ 2,500 คน 
วันจัดงาน 

18,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

8,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

5,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

วันเตรียมงาน/
เก็บงาน 

6,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

ห้องประชุมเล็ก 300 คน 
วันจัดงาน 

8,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

3,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

2,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

วันเตรียมงาน/
เก็บงาน 

2,500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

ศาลาไทย 
100 คน 

288 ตร.ม. 

วันจัดงาน 
6,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

วันเตรียมงาน/
เก็บงาน 

2,500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

ลานน้ำพุ 2,600 ตร.ม. 
วันจัดงาน 

6,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

วันเตรียมงาน/
เก็บงาน 

2,500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

 

 2. ค่าบำรุงการใช้พ้ืนที่ เพิ่มเติมจากการขอใช้พ้ืนที่ตามข้อ 1 แล้วเท่านั้น 

สถานที่ พ้ืนที่ 
อัตราค่าบำรุงรายชั่วโมง 

(เศษของชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง) 
วันจัดงาน 

อัตราค่าบำรุงรายชั่วโมง 
(เศษของชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง) 

วันเตรียมงาน 
ข่วงทองกวาว 550 ตร.ม. 500 บาทต่อชั่วโมง 250 บาทต่อชั่วโมง 
พ้ืนที่โดยรอบห้องประชุมใหญ่ 1,152 ตร.ม. 1,000 บาทต่อชั่วโมง 500 บาทต่อชั่วโมง 
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 3. ค่าบำรุงวัสดุอุปกรณ์ ระบบแสง ระบบเสียง และระบบภาพ (เพ่ิมเติม ตามชนิดของชุดอุปกรณ์ท่ีใช้
ตามท่ีกำหนดในใบแนบท้ายประกาศ) 

สถานที่ ความจุ 
ชุด A ชุด B ชุด C ชุด D 

(เศษของชั่วโมง นับเป็น 1 ชั่วโมง) 

ห้องประชุมใหญ่ 2,500 คน 
2,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

1,000 บาท 
ต่อชั่วโมง 

- 

ห้องประชุมเล็ก 300 คน - - - 
500 บาท 
ต่อชั่วโมง 

  

 ทั้งนี้ หากใช้เฉพาะไมโครโฟนแบบมีสายพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด ไมโครโฟนสำหรับโพเดียม 1 ชุด และ
ลำโพงหลัก จะไม่คิดค่าบำรุง 
 

 4. ค่าสาธารณูปโภค มี 2 แบบ  
 4.1 อัตราค่าสาธารณูปโภคแบบเหมาจ่าย  

สถานที่ อัตราต่อวัน (8ชม) อัตราต่อครึ่งวัน (4ชม) 
ห้องประชุมใหญ่ 10,000 6,000 
ห้องประชุมเล็ก 5,000 3,000 
ศาลาไทย 4,000 2,500 
ลานน้ำพุ 1,000 600 

 หรือ 4.2 ค่าสาธารณูปโภคแบบตามจริง 
  (1) อัตราค่าบำรุงการใช้ไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท 
  (2) อัตราค่าบำรุงการใช้น้ำประปา รวมอยู่ในค่าบำรุงการใช้พ้ืนที่ 
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