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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชมุ และอตัราเรียกเกบ็ค่าบาํรงุ  พ.ศ. 2558 

------------------------------ 
เพอือํานวยความสะดวกในการใช้หอ้งประชุมของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั 

แก่สมาชิก ชมรม สมาคม มูลนิธิ ทีดําเนินกิจกรรมเกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สงิแวดลอ้ม การสวสัดกิารขา้ราชการและพนกังาน เครอืขา่ยสหกรณ์ หน่วยงานอนื และหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม การใชห้อ้งประชุมต้องมภีาระค่าใชจ้่ายในดา้นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยงิค่ากระแสไฟฟ้า ดงันนั เพอืใหผู้ใ้ชห้อ้งประชุมไดม้สีว่นสนบัสนุนค่าใชจ้่ายเกยีวกบัค่า
กระแสไฟฟ้า และเพอืใหก้ารใชห้อ้งประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึอาศยัอาํนาจตามความ ในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี38 
ครงัท ี10 เมอืวนัท ี21 สงิหาคม พ.ศ. 2558 กําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการ
ขออนุญาตใชห้อ้งประชุม และอตัราเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ พ.ศ. 2558 ไว ้ดงันี 

ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการขออนุญาต
ใชห้อ้งประชุม และอตัราเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ พ.ศ. 2558”  

ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  สหกรณ์จะอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชมุเฉพาะกจิกรรม ดงัต่อไปนี 

(1) ประชุม สมัมนา ฝึกอบรม หรอืกจิกรรมอนื ๆ ทเีป็นการสง่เสรมิกจิการสหกรณ์  
(2) กจิกรรมทเีกยีวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม  
(3) กจิกรรมทสีง่เสรมิความสามคัค ีและความสมัพนัธข์องสมาชกิ 

  ขอ้ 4  ผูม้สีทิธขิอใชห้อ้งประชุมไดแ้ก่ สมาชกิ ชมรมของสมาชกิ หรอืชมรม สมาคม 
มลูนิธ ิทดีาํเนินกจิกรรมเกยีวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม สหกรณ์ เครอืขา่ยสหกรณ์ 
และหน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม  
 ขอ้ 5  ผูจ้ะขออนุญาตใชห้อ้งประชุมเพอืกจิกรรมตามขอ้ 3 ใหย้นืคาํขอตามแบบขอใชห้อ้ง
ประชุมต่อสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั โดยใหย้นืคาํขอลว่งหน้าก่อนจดักจิกรรมไมน้่อยกวา่ 5 วนั
ทาํการ พรอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจดักจิกรรมดงักล่าวเพอืประกอบการพจิารณา 
 หากผูข้ออนุญาตใชห้อ้งประชุมจะขอใชว้สัดุ ครภุณัฑ ์และเครอืงใชอ้นัจาํเป็นแกก่ารจดั
ประชุม หรอืการจดักจิกรรม ใหก้รอกรายละเอยีดแบบขอใชห้อ้งประชุม ตามทสีหกรณ์กาํหนด 
 ทงันี ผูข้ออนุญาตใชห้อ้งประชุมตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมบุคลากรสาํหรบัการจดัเตรยีม
สถานท ีการใหบ้รกิาร และดาํเนินการต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

ขอ้ 6  ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชุมและใชว้สัดุ ครภุณัฑ ์และเครอืงใชต้ามทรีะบุไวใ้น 
ขอ้ 5 จะตอ้งดแูลรกัษาทรพัยส์นิทงัหมดใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย มใิหเ้กดิการชาํรดุเสยีหายตลอด
ระยะเวลาแหง่การใชห้อ้งประชุม และเมอืไดจ้ดัประชุมหรอืจดักจิกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหส้ง่คนืแก่
เจา้หน้าทสีหกรณ์ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้แูลรบัผดิชอบจนใหค้รบจาํนวน ทงันีไมอ่นุญาตใหนํ้าวสัดุ 
ครภุณัฑ ์เครอืงใชต่้างๆ ออกไปใชน้อกหอ้งประชุมทงัในขณะประชุมและหลงัประชุมโดยเดด็ขาด 

ขอ้ 7  กรณีวสัดุ ครุภณัฑ ์เครอืงใช้ทผีูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ช้ตามขอ้ 5  เกดิชํารุด เสอืมสภาพ 
หรอืสญูหาย อนัเนืองจากการใชง้านของผูไ้ดร้บัอนุญาต ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตดาํเนินการดงัต่อไปนี 
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(1)  กรณทีสีหกรณ์เหน็วา่สามารถซ่อมแซมแกไ้ขได ้ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยดงัเดมิ 
 (2)  กรณีสูญหายหรอืสหกรณ์เหน็ว่าไม่สามารถซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยู่สภาพเดมิได ้
ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตชดใชว้สัดุ ครภุณัฑ ์เครอืงใช ้ทมีปีระเภท ชนิด และคุณลกัษณะเชน่เดยีวกนั หรอืชดใช้
เงนิตามราคาทสีหกรณ์กาํหนด 
  ขอ้ 8  กาํหนดเวลาและคา่บาํรงุสาํหรบัการใชห้อ้งประชุม มดีงันี 
 (1)  การกาํหนดเวลาสาํหรบัการใชห้อ้งประชุม 
 1) วนัราชการ หมายถงึ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์วนัหยดุราชการ หมายถงึ      
วนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตามทรีาชการกาํหนด 
 2) การขอใชห้อ้งประชุม ตอ้งขอใชค้รงัละไม่น้อยกว่าครงึวนั สามารถใชห้อ้ง
ประชุมไดร้ะหว่างเวลา 08.00-12.00 น. หรอื 13.00-17.00 น. หากขอใชเ้ตม็วนั สามารถใชห้อ้งประชุม
ไดร้ะหวา่งเวลา 08.00-17.00 น. ทงันี เวลาสว่นทเีกนิกวา่ทกีาํหนด ใหน้บัเป็นชวัโมง เศษของชวัโมงถา้เกนิ 
30 นาท ีใหค้ดิเป็น 1 ชวัโมง 
 3) นอกเวลาปฏบิตังิานในวนัราชการ หมายถงึ เวลา 17.30 น. เป็นตน้ไป  
 (2) อตัราคา่บาํรงุสาํหรบัการใชห้อ้งประชุม 

ห้อง  วนั 
อตัราค่าบาํรงุ (บาท) 

เตม็วนั ครึงวนั ส่วนทีเกิน
ชวัโมงละ 

ห้องประชมุ 1 
(รองรบัไดป้ระมาณ 300 คน) 

วนัราชการ 8,000 4,000 1,500 
วนัหยดุราชการ 10,000 5,000 2,000 

ห้องประชมุ 2 
(รองรบัไดป้ระมาณ 40 คน) 

วนัราชการ 3,000   1,500   700 
วนัหยดุราชการ 3,600 1,800 1,000 

ห้องประชมุ 301 
(รองรบัไดป้ระมาณ 10 คน) 

วนัราชการ 1,000 500 300 
วนัหยดุราชการ 1,200 600 500 

ห้องประชมุ 302 
(รองรบัไดป้ระมาณ 10 คน) 

วนัราชการ 1,000 500 300 
วนัหยดุราชการ 1,200 600 500 

 

ขอ้ 9  การอนุญาต และเรยีกเกบ็คา่บาํรงุใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี 
 (1) กรณขีออนุญาตตามขอ้ 3 (1) และ (2)  และเรยีกเกบ็คา่บาํรงุการขอใชห้อ้ง
ประชุม ตามอตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์มอีาํนาจพจิารณาอนุญาต  

 (2) กรณสีว่นราชการในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม ขอใช้
หอ้งประชุมเพอืประโยชน์ของทางราชการ โดยขอลดหยอ่น หรอืยกเวน้คา่บาํรงุตามระเบยีบนี และมหีวัหน้า
สว่นราชการเป็นผูล้งนามขอใชห้อ้งประชุม ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาอนุญาต  
 (3) กรณสีมาชกิขอใชห้อ้งประชุม เพอืดาํเนินกจิกรรมเกยีวกบัการสง่เสรมิความ
สามคัคแีละความสมัพนัธข์องสมาชกิ ตามขอ้ 3 (3) ใหป้ฏบิตั ิดงันี 
 1) การเรยีกเกบ็คา่บาํรงุการขอใชห้อ้งประชุม ตามอตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบ
นี ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์มอีาํนาจพจิารณาอนุญาต 
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 2) การขอลดหยอ่น ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาอนุญาต 
 3) การยกเวน้คา่บาํรงุตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาอนุญาต 

ขอ้ 10 กรณหีน่วยงานหรอืองคก์รใด ซงึเชา่สถานทขีองสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั การขอใชห้อ้งประชุม ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของการเชา่สถานท ี 

ขอ้ 11 กรณเีรยีกเกบ็คา่บาํรงุตามระเบยีบนี  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์เป็นผูม้อีาํนาจออก
หลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาต 

ถา้ผูไ้ดร้บัอนุญาตไมม่าใชห้อ้งประชุมตามทไีดร้บัอนุญาต ไมว่า่ดว้ยเหตุใด ๆ 
สหกรณ์จะไมค่นืเงนิคา่บาํรงุใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาต เวน้แต่สหกรณ์ยกเลกิการอนุญาต ดว้ยเหตุจาํเป็น
ของสหกรณ์  

ขอ้ 12  เงนิคา่บาํรงุหอ้งประชุมตลอดจนเงนิชดใชค้า่เสยีหายถอืเป็นรายไดข้องสหกรณ์ 
ขอ้ 13  การขอใช ้การอนุญาต การกาํหนดคา่บาํรงุ การลดหยอ่น หรอืการยกเวน้คา่บาํรงุ 

ในการใชห้อ้งประชุมทไีมเ่ป็นไปตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาด และ
ใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 14  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี  
 
 ประกาศ ณ วนัท ี 24  สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 
 (ลงนาม)     สทิธชิยั  องึภากรณ์                      
 (นายสทิธชิยั  องึภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 


