


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ใจ 

ว่าด้วย 
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ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ใจ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่ใจ  

พ.ศ.2565 
................................................ 

 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล
ตำบลแม่ใจ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่ใจเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถควบคุมดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่ใจ ตลอดจนสามารถให้บริการแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 
เตรส (4) และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2565” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
 “อาคาร” หมายความว่า โฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ และห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ 
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร 
 “สถานที่”  หมายความว่า สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ, สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ 2 ตำบลแม่ใจ และลานหน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ใจ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินที่อยู่
ภายในสถานที่ 
 “ผู้ขอ” หมายความว่า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น มูลนิธิ องค์กรเอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อขอใช้อาคารหรือสถานที่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่ใจ 
 “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลแม่ใจ 
ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดูแลอาคารหรือสถานที่ของเทศบาลตำบลแม่ใจ 
 “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าบำรุงสถานที่ ที่ผู้ขอใช้อาคารหรือสถานที่จ่ายให้แก่เทศบาลตำบล        
แม่ใจ เพ่ือบำรุงเทศบาลตำบลแม่ใจ 

 ข้อ 4 ผู้ขอต้องยื่นขอเป็นลายลักษณ์ หรือยื่นคำร้องขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ ตามแบบที่กำหนด
ท้ายระเบียบนี้ต่อเทศบาลตำบลแม่ใจ โดยยื่นขอล่วงหน้าก่อนวันขอใช้อาคารหรือสถานที่  เพื่อพิจารณาเสนอ
ความเห็นและต้องได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ และต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้อาคารหรือ
สถานที่ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
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 ข้อ 5 ผู้ขอต้องไม่จัดงานหรือกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี อีกท้ังไม่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกทางความคิดหรือก่อให้เกิดการแบ่งพรรค แบ่งฝ่ายในสังคม 

 ข้อ 6 ผู้ขอจะต้องใช้อาคารหรือสถานที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความชำรุด เสียหายหรือสูญหาย
กรณีเจ้าหน้าที่ เห็นว่า การใช้อาคารหรือสถานที่อาจก่อให้เกิดความชำรุด เสียหายหรือสูญหาย เจ้าหน้าที่มีสิทธิสั่ง
ระงับการใช้อาคารหรือสถานทีไ่ด้ทันท ี

 ข้อ 7 กรณีอาคารหรือสถานที่เกิดความชำรุด เสียหายหรือสูญหายจากการใช้งานของผู้ขอ อันมิใช่ความ
บกพร่องหรือความผิดของเทศบาลตำบลแม่ใจ ผู้ขอจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมอาคารหรือสถานที่       
ที่ชำรุด เสียหายหรือสูญหายให้คงสภาพเดิม หรือชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันโดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ 
และลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่ชำรุด เสียหายหรือสูญหาย 

 ข้อ 8 ผู้ขอต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในกรณีที่ต้องติดป้ายข้อความ หรือสิ่ง
อ่ืนใด ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน และให้ปลดออกให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน 

 ข้อ 9 หากผู้ขอไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ เทศบาลตำบลแม่ใจมีสิทธิไม่อนุญาตหรือระงับการใช้อาคารหรื อ
สถานที่ โดยผู้ขอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 ข้อ 10 การอนุญาตให้ใช้อาคารหรือสถานที่ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี
ตำบลแม่ใจ 

 ข้อ 11 เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามระเบียบนี้ ให้ส่งเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลแม่ใจ 

 ข้อ 12 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ ยกเว้น 
ยกเลิก หรือกำหนดเงื่อนไขอ่ืนใดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ตามท่ีเห็นสมควร 

  ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

 

             นาวาอากาศเอก    สุรชิต  ดวงจันทร์ 
    (สุรชิต  ดวงจันทร์) 

    นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ 

 

 

 

 

 

 



 

แบบขอใช้อาคารหรือสถานที่เทศบาลตำบลแม่ใจ 

เขียนที่............................................................ 

วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .......................  
เรื่อง ขอใช้อาคารหรือสถานที่ 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ 

  ข้าพเจ้า................................................................................ตำแหน่ง............... ............................... 

สังกัด............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่.............ตำบล........................  

อำเภอ.....................จังหวัด...................โทรศัพท์.............................มีความประสงค์ขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ 

เพ่ือ........................................................................................................................ ...................................................... 

จำนวนผู้ใช้..........................คน    ในวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ....................  เวลา.......................... 

    ถึงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .................... เวลา.......................... 

    รวมระยะเวลาการใช้อาคารหรือสถานที่.............................................................. 

อาคารที่ขอใช้    โฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ           ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ 
สถานที่ขอใช้     สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ    ลานหน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ใจ 
           สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 2 ตำบลแม่ใจ 
  โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระค่าธรรมเนียมและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่ใจ ทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ลงชื่อ....................................................ผู้ขออนุญาต 
         (...........................................................) 
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 

.................................................................... ................ 

…………………………………………………………………………. 

       ลงชื่อ …………………………….……………………… 

             (...............................................................) 

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง 

เห็นควร   อนุญาต        ไม่อนุญาต 

มอบให้..........................................................เป็นผู้ดูแล 

       ลงชื่อ …………………………….……………………… 

             (...............................................................) 

ความเห็นปลัดเทศบาล 

เห็นควร    อนุญาต        ไม่อนุญาต 

       ลงชื่อ …………………………….……………………… 

             (...............................................................) 

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ 

 อนุญาต                 ไม่อนุญาต 

       ลงชื่อ …………………………….……………………… 

             (...............................................................) 



 
 

บัญชีแนบท้ายอัตราค่าธรรมเนียม 
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2565 
 

ลำดับที่ ประเภททรัพย์สิน อัตราค่าธรรมเนียม 

1 อาคาร  

- โฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ วันละ 1,000 บาท 

- ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ วันละ 350 บาท 

2 สถานที ่  

- สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่ใจ วันละ 500 บาท 

- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 2 ตำบลแม่ใจ วันละ 500 บาท 

- ลานหน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ใจ วันละ 500 บาท 
 

หมายเหตุ 1. กรณีขอใช้ไม่ถึงวัน ให้คิดเต็มวัน 
    2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้เป็นค่าบำรุงสถานที่ ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมอ่ืน เช่น ค่าธรรมเนียมขยะ       
        ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้เสียง เป็นต้น 
 

 
        นาวาอากาศเอก   สุรชิต  ดวงจันทร์ 

  (สุรชิต  ดวงจันทร์) 
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ 

  วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 


