ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง กําหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ ร 20 /2549 (อัตราคาบํารุงการใชพื้นที่ขวงพะยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
----------------------------ด ว ยเป น การสมควรให มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ แ ละอั ต ราเรี ย กเก็ บ เกี่ ย วกั บ การขอใช พื้ น ที่
ขวงพะยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พื้นที่บริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม) ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ.2530 ประกอบกับขอ 4 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีเรียกหรือรับเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2520 จึงกําหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ประเภทเงินผลประโยชนตามความในขอ 7.2 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมวา ดวยเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2538 ดังนี้
1. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมฉบับที่ ร 6/2548 (อัตราคาบํารุงการใชพนื้ ที่ขวงพะยอม
พื้นที่เปดโลงอืน่ และพื้นที่เปดโลงในอาคารหรือบนสิ่งปลูกสราง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม) ลงวันที่ 2 สิงหาคม
2548 เฉพาะในสวนที่เปนการใชพื้นที่ขวงพะยอม
2. ใหกําหนดอัตราคาบํารุงการใชพื้นที่ขว งพะยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้
2.1 คาบํารุงการใชพื้นที่ขวงพะยอม
- กรณีคิดพืน้ ที่โดยรวมทั้งโครงการ
ไมนอยกวา 15 บาท/ตร.เมตร/วัน
- กรณีที่แบงเปน Booth หรือมีการกําหนดขอบเขต
ของการใชพื้นที่ที่ชัดเจน โดยไมคิดรวมทางสัญจร ไมนอยกวา 25 บาท/ตร.เมตร/วัน
2.2 คาจัดเก็บขยะ
วันละ 4,000 บาท
หรือตามความเหมาะสมจากการประเมิน โดยสํานักบริหารและจัดการทรัพยสิน
2.3 คากระแสไฟฟาและน้ําประปา ใหคํานวณจากหนวยมิเตอรที่ติดตั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เชียงใหม เรื่อง การขอใชกระแสไฟฟา และน้ําประปารวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2.4 คาปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจริง
2.4.1 ระหวางเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
วันละ 300 บาท/คน
2.4.2 ระหวางเวลา 16.30 ถึง 23.30 น.
วันละ 300 บาท/คน
2.4.3 นอกเวลาราชการ (ไมนอยกวาสามชั่วโมงครึ่ง)
วันละ 150 บาท/คน

-23. ผูขอใชตองเสนอโครงการใชพื้นที่ที่แสดงถึง ความเปนมาของการขอใชพื้นที่ ผูรับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค ขอบเขตและรูปแบบของการจัดงาน พรอมทั้งแผนผังบริเวณ เพื่อเสนอขออนุญาต และ
ประเมินคาบํารุงการใชพื้นทีต่ ามอัตราที่กําหนดในขอ 2. ณ สํานักบริหารและจัดการทรัพยสนิ กอนวันที่จะ
ขอใชไมนอยกวา 30 วันทําการ
4. เมื่อไดรับอนุญาตใหใชพนื้ ที่ขว งพะยอมแลว ผูขอใชจะตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัย ตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมกับชําระคาบํารุงตามที่ไดประเมินไวในขอ 3. โดยชําระเปนเงินสด ธนาณัติ หรือตั๋ว
แลกเงินที่ธนาคารสั่งจายมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ สํานักบริหารและจัดการทรัพยสิน กอนวันทีจ่ ะขอใชไมนอย
กวา 7 วันทําการ มิฉะนั้น จะถือวาผูขอใชไดสละสิทธิ์การขอใช และมหาวิทยาลัยสามารถอนุญาตใหผูขอใชราย
อื่นใชไดในทันที
กรณีที่ขอใชพื้นที่ขวงพะยอมกอนวันใชงานเกิน 60 วัน ผูขอใชตองชําระคาบํารุงและคามัดจําเปน
จํานวนกึ่งหนึ่งของที่ประเมินตามวรรคแรก ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับอนุญาต และ
จะตองชําระคาบํารุง และคามัดจําสวนที่เหลือจนครบกอนวันที่ขอใชไมนอยกวา 7 วันทําการ
5. ผูขอใชที่ไมปฏิบัติตามขั้นตอนตามขอ 4 ถือวาสละสิทธิ์การขอใชและมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่
จะพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชรายอื่นตอไป โดยมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาบํารุง และคามัดจํา ที่ชําระไวแลว
รวมทั้งจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น
6. เมื่อไดชําระคาบํารุงการใชพนื้ ที่ขวงพะยอมแลว
ใหผูขอใชนําใบเสร็จรับเงินไปยื่นตอสํานัก
บริหารจัดการทรัพยสินในวันและเวลาราชการ
เพื่อจะไดจัดเตรียมสถานที่และอํานวยความสะดวกในการใช
พื้นที่ขวงพะยอมตอไป
7. หลังจากเสร็จสิ้นการใชพื้นที่ขวงพะยอมแลว มหาวิทยาลัยจะประเมินคาใชจายในเรื่องคากระแส
ไฟฟาและน้ําประปา พรอมทั้งคาเสียหายที่เกิดขึน้ (ถามี) และแจงใหผูขอใชทราบ โดยผูขอใชจะตองชําระใหแก
มหาวิทยาลัยภายใน 7 วันทําการ นับแตวนั ที่มหาวิทยาลัยไดแจงใหทราบ หากไมชาํ ระ มหาวิทยาลัยจะหักเงิน
คามัดจําชดใชแทน หากไมเพียงพอ จะดําเนินการตามกฎหมายตอไป
8. ผูไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ขวงพะยอมมีหนาที่ตองดูแลรักษาทรัพยสินและอาคารสถานที่ที่ไดรับ
อนุญาตใหใชเยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง หากมีการสูญหายหรือเสียหาย ไมวาจะเกิดจากการ
กระทําของบุคคลใด ผูไดรับอนุญาตใหใชตองชดใชคืนซึ่งทรัพยสินนั้น ๆ หรือทําการซอมแซมใหอยูในสภาพ
เดิมดวยคาใชจายของผูไดรับอนุญาตเอง หรือชดใชสินไหมทดแทนใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามจํานวนที่
ไดรับความเสียหายจริง
9. ผูขอใชพื้นที่ขวงพะยอมอาจไดรับการลดอัตราคาบํารุงการใชไดตามความเหมาะสม ดังนี้
9.1 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม อาจไดรับ
การลดอัตราไดไมเกินรอยละ 75 ของอัตราตามขอ 2.1
9.2 หนวยงานอืน่ ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนราชการ สถานศึกษา หรือมูลนิธิ อาจไดรับ
การลดอัตราไดไมเกินรอยละ 50 ของอัตราตามขอ 2.1

-39.3 หนวยงานเอกชน หรือบุคคลใดๆ นอกเหนือจากขอ 9.1 และ 9.2 ไมมีการลดอัตราคาบํารุง
ใดๆ ทั้งสิ้น
10. กรณีนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวแลวตามประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินจิ ของอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
11. ประกาศฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชสําหรับผูที่ไดรับการอนุญาตไปกอนประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

27 กันยายน พ.ศ. 2549

พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
(ศาสตราจารย ดร. พงษศกั ดิ์ อังกสิทธิ)์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

