
                                              

ระเบียบกรมการปกครอง 
วาดวยการขอใชสถานท่ีของวิทยาลัยการปกครอง และศูนยฝกอบรมภาค 

พ.ศ. 2540 
----------------------------------- 

 เพ่ือใหการใชสถานท่ีของวิทยาลัยการปกครอง และศูนยฝกอบรมภาคตางๆ เปนไปดวยความ
เรียบรอยและเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงใหวางระเบียบการขออนุญาต ไวดังนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการขอใชสถานท่ีของวิทยาลัย
การปกครอง และศูนยฝกอบรมภาค พ.ศ. 2540” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 
  ขอ 3  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใดท่ีขัดกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4  ในระเบียบนี ้
 “ วิทยาลัยการปกครอง ” หมายความวา  วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง          
ถนนรังสิต - นครนายก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 “ ศูนยฝกอบรมภาค ” หมายความวา ศูนยฝกอบรมภาคตางๆ ของวิทยาลัยการปกครอง 
 “ สถานท่ี ”  หมายความวา อาคารท่ีพัก อาคารฝกอบรม หอประชุม โรงฝกกีฬาในรม     
สระวายน้ํา สนามยิงปน สนามกีฬากลางแจง และโรงอาหาร ตลอดจนบริเวณท่ีฝกอบรมภายในวิทยาลัย     
การปกครอง รวมท้ังอาคารตางๆ และบริเวณภายในศูนยฝกอบรมภาค ทุกภาค 
 ขอ 5  การขอใชสถานท่ีดังกลาว ตองใชเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1)  การจัดการศึกษาอบรม 
(2)  การจัดการประชุมสัมมนา  
(3)  การจัดอภิปรายหรือบรรยายพิเศษ 
(4)  การใดท่ีเปนประโยชนตอทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือตอกิจการมวลชนของรัฐ 

 ขอ 6  ผูมีสิทธิขอใชสถานท่ีดังกลาว จะตองเปนหนวยงานของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
เทานั้น สําหรับกรณีของเอกชนจะตองเปนหนวยงานหรือองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนอยางถูกตอง และหรือไดรับการ
รับรองตามกฎหมาย 
 ขอ 7  ผูขออนุญาตขอใชสถานท่ี ตองยื่นคํารองตามแบบท่ีกําหนดตออธิบดีกรมการปกครอง
หรือไดรับมอบหมาย โดยยื่นคํารองท่ีสํานักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง หรือศูนยฝกอบรมภาคทุกภาค 
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
  การอนุญาตใหใชสถานท่ีเปนอํานาจของอธิบดีกรมการปกครองหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ขอ 8  กรณีผูขอใชสถานท่ีดังกลาว มีวัตถุประสงคในดานอ่ืนๆ ท่ีไมตรงกับวัตถุประสงคท่ีระบุไว
ตามขอ 5 ใหอยูในดุลยพินิจของอธิบดีกรมการปกครองหรือผูไดรับมอบหมายเปนกรณีๆ ไป 
 ขอ 9  ผูไดรับอนุญาตใหใชสถานท่ี จะตองชําระคาบํารุงตามอัตราท่ีไดกําหนดไวในบัญชี 
ทายระเบียบนี ้
  การยกเวนคาบํารุงตามวรรค หนึ่ง ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมการปกครอง 
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 ขอ 10  ผูไดรับอนุญาตใหใชสถานท่ีดังกลาว จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ      
หรือคําสั่งของกรมการปกครอง หรือวิทยาลัยการปกครองท่ีกําหนดไวโดยเครงครัด ในกรณีท่ีฝาฝนจนทําให  
เกิดความเสียหาย จะตองรับผิดชอบตามระเบียบท่ีกําหนด 
 ขอ 11  การเบิกเงิน การจายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงินและการนําสงเงิน 
รวมท้ังการพัสดุใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
 ขอ 12  ใหอธิบดีกรมการปกครอง รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา 
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมการปกครอง     
ใหเปนท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540 
 
 
 
   (นายประมวล  รุจนเสรี) 
                              อธิบดีกรมการปกครอง 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

อัตราคาบํารุงการใชสถานท่ีของวิทยาลัยการปกครอง 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

------------------------------ 
 
1.  อัตราคาบํารุงหองพักปรับอากาศ  (พักหองละ 3 คน)  หองละ  360  บาท/วัน 
2.  อัตราคาบํารุงหองพักติดพัดลม  (พักหองละ 3 คน)  หองละ  300  บาท/วัน 
3.  อัตราคาบํารุงการใชหองประชุมใหญ ชั้น 4 อาคารสํานักอธิการ   
 3.1  อัตราคาบํารุงการใชหองประชุมฯ ไมเกิน 3 ชม.  ครั้งละ        3,000 บาท 
 3.2  หากเกินกวา 3 ชม. คิดคาบํารุงเพ่ิมเปนราย ชม.  ชม.ละ         500 บาท 
4.  อัตราคาบํารุงการใชหองประชุม อาคารเรียนของ ร.ร.ตางๆ ครั้งละ        2,000 บาท 
5.  อัตราคาบํารุงการใชอาคารโรงอาหาร    ครั้งละ        5,000 บาท 
6.  อัตราคาบํารุงการใชสนามฟุตบอล    วันละ        3,000 บาท 
7.  อัตราคาบํารุงการใชสนามกีฬาในรม (โรงยิม)   วันละ        3,000 บาท 
8.  อัตราคาบํารุงการใชสนามเทนนิส    ชม.ละ          50 บาท 
9.  อัตราคาบํารุงการใชสนามยิงปน    ครั้งละ          30 บาท/คน 
10. อัตราคาบํารุงการใชรถยนตตู (ไมรวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง)  วันละ        1,200 บาท 
11. อัตราคาบํารุงการใชรถโดยสารปรับอากาศ   วันละ        5,000 บาท 
      (ไมรวมคาน้ํามันเชื้อเพลิง)  
 

------------------------------------------- 
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อัตราคาบํารุงการใชสถานท่ีของศูนยฝกอบรมภาคเหนือ วิทยาลัยการปกครอง 
อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

------------------------------ 
 
1.  อัตราคาบํารุงหองพัก  (พักไมเกิน 3 คน)   หองละ  300  บาท 
2.  อัตราคาบํารุงหองพัก  (พักไมเกิน 6 คน)   หองละ  400  บาท 
3.  อัตราคาบํารุงหองประชุมใหญ     วันละ           2,000 บาท  
4.  อัตราคาบํารุงหองประชุมเล็ก     วันละ           1,000 บาท  
 

------------------------------------ 
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ระเบียบกรมการปกครอง 

วาดวยการขอใชสถานท่ีของวิทยาลัยการปกครองและศูนยฝกอบรมภาค 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

 ---------------------------------------- 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการขอใชสถานท่ีของวิทยาลัย
การปกครองและศูนยฝกอบรมภาค พ.ศ. 2540 ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน อธิบดีกรมการปกครองจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการขอใชสถานท่ีของวิทยาลัย
การปกครองและศูนยฝกอบรมภาค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกความในขอ 4 วรรคสาม ของระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการขอใช
สถานท่ีของวิทยาลัยการปกครองและศูนยฝกอบรมภาค พ.ศ. 2540” และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ศูนยฝกอบรมภาค” หมายถึง วิทยาลัยการปกครอง (ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาค) 
 ขอ 4  ใหยกเลิกอัตราคาบํารุงทายระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการขอใชสถานท่ีของ
วิทยาลัยการปกครองและศูนยฝกอบรมภาค พ.ศ. 2540 และใหใชอัตราคาบํารุงทายระเบียบนี้แทน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 
 
 
 
   (นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ) 
                               อธิบดีกรมการปกครอง 
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อัตราคาบํารุงการใชสถานท่ีของวิทยาลยัการปกครองและวิทยาลัยการปกครอง (ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาค) 

------------------------------ 
 
1.  อัตราคาบํารุงหองพัก 
 1.1  อัตราคาบํารุงหองพักปรับอากาศ (พักหองละไมเกิน 3 คน)  หองละ   360  บาท/วัน 
 1.2  อัตราคาบํารุงหองพักติดพัดลม (พักหองละไมเกิน 3 คน)  หองละ   300  บาท/วัน 
 1.3  อัตราคาบํารุงหองพักตามขอ 1.1 และ 1.2 เกินกวา 3 คน     
        คิดเพ่ิมเปนรายคน      คนละ   100  บาท/วัน 
2.  อัตราคาบํารุงการใชหองประชุม 
 2.1  อัตราคาบํารุงการใชหองประชุมใหญ (ตั้งแต 100 คนข้ึนไป) ไมเกิน 3 ชั่วโมง  ครัง้ละ  3,000  
บาท 
 2.2  อัตราคาบํารุงการใชหองประชุมเล็ก (นอยกวา 100 คน) ไมเกิน 3 ชั่วโมง  ครั้งละ  2,000  บาท 
 2.3  อัตราคาบํารุงการใชหองประชุมเกินกวา 3 ชั่วโมง  คิดเพ่ิมเปนรายชั่วโมง   ชั่วโมงละ  500  บาท 
3.  อัตราคาบํารุงการใชอาคารโรงอาหาร     ครั้งละ 5,000  บาท 
4.  อัตราคาบํารุงการใชสนามฟุตบอล     วันละ 3,000   บาท 
5.  อัตราคาบํารุงการใชอาคารกีฬาในรม      วันละ    3,000  บาท 
6.  อัตราคาบํารุงการใชสนามเทนนิส     ชั่วโมงละ     50  บาท/คน 
7.  อัตราคาบํารุงการใชสนามยิงปน     ครั้งละ       30   บาท/คน 
8. อัตราคาบํารุงการใชสถานท่ีอ่ืนๆ หรือการใชสถานท่ีมากกวา 7 วัน หรือการลดอัตราคาบํารุงตามขอ 1-7 
    ใหอธิบดีกรมการปกครองพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี 
 
 
 
     (นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ) 
                                                                   อธบิดีกรมการปกครอง 
 
 


