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สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 



 

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบ ารุง พ.ศ. 2547 

-------------------------- 
โดยที่สมควรปรับปรุงระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ว่ำด้วยกำรชอเช่ำและขอใช้

หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี พ.ศ. 2540 ให้เหมำะสมกับสภำวะปัจจุบัน 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 35/5 และมำตรำ 73 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ว่ำด้วยกำรขอใช้ห้อง
ประชุมและอัตรำเรียกเก็บค่ำบ ำรุง พ.ศ. 2547” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับต้ังแต่วันที่ประกำศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดว่ำด้วยกำรขอเช่ำ และขอใช้หอประชุม

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี พ.ศ. 2540 
บรรดำระเบียบข้อบังคับและค ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก ำหนดใช้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ห้องประชุม หมำยควำมว่ำ ห้องประชุมใหญ่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดปัตตำนี ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ห้องประชุมส ำนักงำนอำคำรบริหำร
โครงกำรเขตอุตสำหกรรมปัตตำนี และห้องปฏิบัติงำนส ำนักงำนอำคำรบริหำรโครงกำรเขตอุตสำหกรรมปัตตำน ี

ข้อ 5 ห้องประชุมมีใช้เพื่อเป็นสถำนที่จัดประชุมสัมมนำ อภิปรำย ฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรม
อื่น ๆ 

กิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

ข้อ 6 ผู้มีสิทธิขอใช้ห้องประชุม ได้แก่ ส่วนรำชกำร สมำคม มูลนิธิ ชมรม สถำบันกำรศึกษำ 
และองค์กรเอกชนต่ำง ๆ 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญำตใช้ห้องประชุมเพื่อกิจกรรมดังกล่ำว ในข้อ 5 ให้ยื่นค ำขอตำม
แบบฟอร์มกำรใช้ห้องประชุมต่อส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี โดยยื่นค ำขอล่วงหน้ำก่อนจัด
กิจกรรมอย่ำงน้อย 10 วัน และผู้ขอใช้จะต้องช ำระค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เมื่อได้รับอนุญำตให้ใช้ภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน และจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร 

ข้อ 8 เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำในข้อ 11 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอำจให้วำงเงิน
ประกันควำมเสียหำยในกำรใช้ห้องประชุม เป็นจ ำนวนครึ่งหนึ่งของอัตรำค่ำบ ำรุงพร้อมกันในวันช ำระค่ำบ ำรุง 
และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะคืนเงินประกันให้ภำยหลังสิ้นสุดกำรใช้ห้องประชุมแล้วภำยใน 10 วัน 

ข้อ 9 ผู้ยื่นค ำขออนุญำตรำยใดประสงค์จะยืมวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้อันจ ำเป็นแก่กำรประชุม 
และกำรจัดกิจกรรมให้ผู้ขออนุญำตกรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตตำมที่ก ำหนดไว ้

ข้อ 10 ผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้ห้องประชุมและยืมวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องใช้ตำมที่ระบุในข้อ 9        
ผู้นั้นจะต้องดูแลทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยมิให้เกิดกำรช ำรุดเสียหำยหรือสูญหำยตลอด
ระยะเวลำแห่งกำรใช้ห้องประชุม 

เมื่อได้จัดกำรประชุม หรือจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องส่งมอบ
อุปกรณ์ดังกล่ำวคืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับมอบหมำยให้ดูแลรับผิดชอบจนครบจ ำนวน 



 

ข้อ 11 ในกรณีที่วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ผู้ขออนุญำตยืมตำมข้อ 9 เกิดช ำรุด เสื่อมสภำพ หรือสูญหำย 
ไม่ว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ ก็ตำมให้ผู้ยืมด ำเนินกำรภำยใน 15 วัน ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่สำมำรถแก้ไขให้คงสภำพเดิมได้ ให้ผู้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไข
หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยดังเดิม 

(2) ในกรณีสูญหำย หรือไม่สำมำรถแก้ไขให้อยู่สภำพคงเดิมได้ ให้ผู้ยืมชมใช้เป็นวัสดุ
หรือครุภัณฑ์ตำมประเภท ชนิด ลักษณะ และขนำดเคียงกัน หรือคล้ำยคลึงกัน โดยมีสภำพทัดเทียมกับวัสดุ 
หรือครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำยนั้น หรือชดใช้เงินตำมรำคำสิ่งของในท้องตลำดขณะยืม 

ข้อ 12 อัตรำค่ำบ ำรุงห้องประชุมให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
  12.1 กำรใช้ห้องประชุมใหญ่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
   (1) ใช้ครึ่งวัน เสียค่ำบ ำรุง 4,000 บำท 
   (2) ใช้เต็มวัน เสียค่ำบ ำรุง 7,000 บำท 
  12.2 กำรใช้ห้องประชุมอำคำรบริหำรโครงกำรอุตสำหกรรมปัตตำนี 
   (1) ใช้ครึ่งวัน เสียค่ำบ ำรุง 1,500 บำท 
   (2) ใช้เต็มวัน เสียค่ำบ ำรุง 3,000 บำท 
  12.3 กำรใช้ห้องปฏิบัติงำนอำคำรบริหำรโครงกำรอุตสำหกรรมปัตตำนี 
   (1) ใช้ครึ่งวัน เสียค่ำบ ำรุง 100 บำท 
   (2) ใช้เต็มวัน เสียค่ำบ ำรุง 200 บำท 
  12.4 กำรใช้ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ให้เรียกเก็บในอัตรำ

เดียวกันกับ ข้อ 12.2 และข้อ 13.2 
  ในกรณีใช้ห้องประชุมไม่ถึงครึ่งวัน (สี่ชั่วโมง) หรือเต็มวัน (แปดชั่วโมง) ให้คิดเป็นครึ่ง

วันหรือเต็มวัน 
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนแก่บุคลำกรที่ดูแลรับผิดชอบท ำควำมสะอำด

ห้องประชุมในอัตรำ ดังนี ้
  13.1 ห้องประชุมใหญ่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  

       ในอัตรำ 800 บำท 
13.2 ห้องประชุมอำคำรบริหำรโครงกำรเขตอุตสำหกรรมปัตตำน 
       ในอัตรำ 300 บำท 
13.3 ห้องปฏิบัติงำนอำคำรบริหำรโครงกำรเขตอุตสำหกรรมปัตตำน ี
       ในอัตรำ 200 บำท 

  อนึ่ง ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องช ำระค่ำตอบแทนบุคลำกรผู้รับผิดชอบควบคุมเครื่องเสียงใน
อัตรำ 200 บำทต่อหนึ่งวัน และหำกใช้ห้องประชุมเกินหน่ึงวันต้องจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเพิม่วันละ 20 บำท 

ข้อ 14 ให้ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เป็นผู้พิจำรณำเสนอขออนุญำตให้ใช้
ห้องประชุม ในกรณีจ ำเป็นอำจสั่งระงับกำรใช้ห้องประชุมได้ทันที หำกพิจำรณำเห็นว่ำกิจกรรมที่จัดขึ้นมี
ลักษณะที่อำจจะเป็นอันตรำย ขัดต่อกฎหมำย หรือศีลธรรมอันดี หรือกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
มีงำนเร่งด่วนที่จะต้องใช้ห้องประชุม 

ข้อ 15 ในกรณีที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ ขอใช้ห้อง
ประชุมให้คิดอัตรำค่ำบ ำรุง และค่ำตอบแทนบุคลำกรครึ่งหนึ่งตำมข้อ 12 และข้อ 13.1 เว้นแต่ ในกรณีขอใช้
เพื่อจัดงำนรัฐพิธี ให้ได้รับยกเว้นเรียกเก็บค่ำบ ำรุง และค่ำตอบแทนบุคลำกร 

ข้อ 16 ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินกองคลังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เป็นเรียกเก็บเงิน    
ค่ำบ ำรุง เงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขออนุญำตใช้ไว้เป็นหลักฐำน และถ้ำอยู่ขอใช้ไม่มำใช้      



 

ห้องประชุมไม่ว่ำกรณีใด ๆ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีจะไม่คืนเงินค่ำบ ำรุง โดยผู้ขอใช้ไม่อำจเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

อนึ่ง หำกผู้ขอใช้ห้องประชุมได้วำงเงินประกันควำมเสียหำย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี จะคืนให้เมื่อเสร็จกำรใช้ห้องประชุมภำยใน 10 วัน 

ข้อ 17 เงินค่ำบ ำรุงห้องประชุมตลอดจนเงินชดใช้ค่ำเสียหำยถือว่ำเป็นรำยได้ขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนำ ยกเว้นเงินค่ำตอบแทนบุคลำกรตำมข้อ 13 ไม่เป็นรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี 

ข้อ 18 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรักษำกำรตำมระเบียบนี้ และมีอ ำนำจตีควำม
วินิจฉัยปัญหำ และในกรณีจ ำเป็นอำจยกเว้นกำรปฏบัติตำมระเบียบนี้ก ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก ำหนด       
วิธีปฏิบัติเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี ้

   ประกำศ ณ วันที่   23   มิถนุำยน  2547 
 
 

( นำยเศรษฐ์ อลัยุฟรี ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 


