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ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
วาดวยการขอใชอาคารสถานที่สถาบันพระสังฆาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ พิจารณาเห็นวา สถาบันพระสังฆาธิการ อําเภอปากทอ
จังหวัดราชบุรี เปน หนวยงานหนึ่งของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดมีผูเขามาขอใชอาคาร
สถานที่จัดกิจกรรมตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่น ๆ เปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อให
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๗ และระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว า ดว ยการปฏิ บั ติร าชการเพื่ อ
ประชาชนของหนวยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ขอ ๙ จึงออกระเบียบการขอใชอาคารสถานที่สถาบัน
พระสังฆาธิการ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยการขอใช
อาคารสถานที่สถาบันพระสังฆาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วาดวยขั้นตอนและวิธีการขอ
ใชสถานที่สถาบันสงเสริมและพัฒนาการพระศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาขอบังคับหรือระเบียบอื่น ใดในสวนที่กําหนดไวแ ลวในระเบียบนี้ หรือขัดแยงกั บ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ การขอใชอ าคารสถานที่ ข องสถาบั น พระสั งฆาธิ การ ตอ งเปน ไปเพื่อ สง เสริ ม
สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งไมขัดตอ
กฎหมาย ความสงบเรี ย บร อ ย ศี ล ธรรมจารี ต ประเพณี อั น ดี ง าม หรื อ ขั ด ต อ หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและไมเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเมือง
ขอ ๕ ผูประสงคขอใชอาคารสถานที่ของสถาบัน พระสังฆาธิการ ตองขออนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรตามแบบทายระเบียบนี้ ตอผูอํานวยการสถาบัน พระสังฆาธิการ กอนวัน ใชอาคาร
สถานที่ ไมนอยกวา ๕ วัน หรือเวนแตมีเหตุจําเปน
ขอ ๖ ผูประสงคขอใชอาคารสถานที่ของสถาบัน พระสังฆาธิการ เพื่อการถายภาพนิ่ง
ภาพยนตร วีดีทัศน ตองยื่นขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตามแบบทายระเบียบนี้ ตอผูอํานวยการ
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สถาบันพระสังฆาธิการ โดยตองแนบบทภาพยนตรที่จะถายทําประกอบดวยทุกครั้ง ทั้งนี้ ไดกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติไว ดังนี้
๖.๑ เมื่อสถาบันพระสังฆาธิการ ไดรับหนังสือตามวรรคแรก จะพิจารณาความเหมาะสม
และนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ภายใน ๕ วัน
๖.๒ เมื่อผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือผูที่ไดรับมอบหมายไดรับ
หนังสือจากสถาบันพระสังฆาธิการแลว จะพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตภายใน ๔๕ วัน
๖.๓ เมื่อผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือผูที่ไดรับมอบหมายอนุญาต
หรือไมอนุญาตแลว สถาบันพระสังฆาธิการจะทําหนังสือแจงผูยื่นความจํานงตามวรรคแรกภายใน ๕ วัน
ขอ ๗ ผูไดรับอนุญาตใหใชอาคารสถานที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ ตองชําระเงินคาบํารุง
กอ นวัน เขาใชอาคารสถานที่ ไมน อยกว า ๑ วัน หรือ ในวัน สุดทา ยของการขอใชอ าคารสถานที่
ตามอัตราที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด เวนแตจะไดรับการยกเวน หรือลดหยอนเปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย ตามที่เห็นสมควรจากผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ขอ ๘ ในกรณีไดรับอนุญาตและชําระเงินคาบํารุงแลว แตไมใชอาคารสถานที่ของสถาบัน
พระสังฆาธิการตามกําหนด ผูไดรับอนุญาตรายนั้น ไมมีสิทธิที่จะเรียกคาบํารุงที่ไดชําระแลวคืนไมวา
กรณีใด ๆ เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ขอ ๙ หากปรากฏวา การใชอาคารสถานที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาต ผูอํานวยการสถาบันพระสังฆาธิการมีอํานาจสั่งระงับการใชอาคารสถานที่
ของสถาบันพระสังฆาธิการไดทัน ที ผูไดรับอนุญาตใหใชอาคารสถานที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ
จะเรียกเงินคาบํารุงหรือคาเสียหายใด ๆ คืนไมได
ขอ ๑๐ ในการใชอาคารสถานที่ของสถาบัน พระสังฆาธิการ หากมีการกระทําใด ๆ อัน
กอใหเกิดความเสียหายแกอาคารสถานที่ ตลอดจนทรัพยสินอื่น ๆ ของสถาบันพระสังฆาธิการ ผูไดรับ
อนุญาตใหใชอาคารสถานที่ของสถาบันพระสังฆาธิการ ตองรับผิดชอบและชดเชยคาเสียหายทั้งหมด
ใหแกสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการสถาบันพระสังฆาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
จุฬารัตน บุณยากร
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
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