
 
 

 
 
 

ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

เรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า พ.ศ.๒๕๖๔ 

-------------------------- 

 โดยเป็นการสมควรวางระเบียบเทศบาลต าบลบ้านเหล่า เรื่องการใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบล

บ้านเหล่า   เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้สนามกีฬาต่างๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลบ้านเหล่าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘  เตรส (๔) ประกอบกับมาตรา ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถัง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒   เทศบาลต าบลบ้านเหล่าจึงวางระเบียบ  

เพื่อให้การใชส้นามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังตอ่ไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  เรื่องการใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้าน

เหล่า พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้หใ้ช้บังคับในเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  นับถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนีเ้ป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนีใ้หใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ๔ ในระเบียบ 

 “สนามกีฬา” หมายความถึง  สนามฟุตบอลและสนามฟุตซอลของ เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

 “สนามฟุตบอล” หมายความถึง สนามกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนเทศบาล ๑(แม่เผื่อ)และบริเวณ

โดยรอบ 

 “สนามฟุตซอล” หมายความถึง  อาคารสนามฟุตซอลของโรงเรียนเทศบาล ๑(แม่เผื่อ)และ

บริเวณโดยรอบ 

 “ทรัพย์สินอื่นๆ” หมายความถึง  ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์  ซึ่งได้ใช้เป็นปกติ หรอืซึ่งเป็น

ส่วนประกอบของสนามกีฬาและหรอืซึ่งได้น ามาใช้เฉพาะกรณีสนามกีฬา 

“การใช้สนาม” หมายความถึง การขอใช้สนามกีฬาทั้งสนาม โดยมีการ จัดทีมนักกีฬาเข้า

แขง่ขันตามเวลาที่ได้ขอใช ้ 

 "ผู้ขอใช้" หมายความถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ 

องค์กรอิสระ เอกชน ที่มีภูมิล าเนาอยู่ทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า   ซึ่งมีการจัดทีม

นักกีฬาเข้าใช้สนาม หรอืจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล หรอืจัดกิจกรรมตาม หมวด ๑ ข้อ ๖ แห่งเทศบัญญัตินี้  

   "ผู้ใช้" หมายความถึง บุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่า ซึ่งใช้สนาม

กีฬาตามปกติ  

/นายกเทศ..... 



-๒- 

 “นายกเทศมนตรี ” หมายความถึง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหล่า หรือ ผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหล่าเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตามระเบียบนี ้ 

หมวด ๑ 

การขอใช้สนามกีฬาและอัตราค่าธรรมเนียม 

 ข้อ ๕ กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านเหล่า เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการ ขอใช้

สนามกีฬา  

 ข้อ ๖ การขอใชส้นามฟุตซอล จะขอใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี ้ 

 ๖.๑ จัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการ ของหน่วยงานราชการ กลุ่มบุคคล ชมรม มูลนิธิ 

สมาคมหรอืสถาบันเอกชนต่างๆ  

ข้อ ๗ การขอใช้สนามฟุตบอล จะขอใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี ้ 

 ๗.๑ จัดทีมนักกีฬาเข้าเล่นกีฬาฟุตบอล หรือจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  

 ๗.๒ จัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการ ของหน่วยงานราชการ กลุ่มบุคคล ชมรม มูลนิธิ 

สมาคมหรสืถาบันเอกชนต่างๆ  

 ข้อ ๘ ผู้ขอใช้จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สนามกีฬาตามแบบค าขออนุญาตใช้สนาม 

กีฬา (ตามแบบ ส.๑) ล่วงหน้าต่อเทศบาลต าบลบ้านเหล่าก่อนวันใช้สนามไม่น้อยกว่า ๒ วัน เว้นแต่ กรณี

เร่งด่วนหรือมีเหตุอันจ าเป็นไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้และนายกเทศมนตรีได้พิจารณาอนุญาต เรียบร้อย

แล้ว ทั้งนี้ผู้ขอใช้มีหน้าที่แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบโดยเร็ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดล าดับ

การขอใชไ้ว้เป็นหลักฐาน  

ข้อ ๙ อัตราค่าธรรมเนียมในระเบียบนี้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนาม ผู้ขอใช้ต้อง 

ช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดตามอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายระเบียบนี้ทันทีที่ได้รับอนุญาต กรณีที่ได้   

มีการช าระค่าธรรมเนียมการใชส้นามกีฬาไว้แล้วไม่สามารถเรียกเงินคืนได้เว้นแต่สามารถเลือกลงเวลา ขอใช้

ใหม่ได้  

 กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น หากพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมีลักษณะ ที่

อาจขัดต่อความสงบหรือขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือกรณีมีงานเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องใช้สนาม 

กีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า นายกเทศมนตรีอาจยกเลิกการอนุญาตการใช้สนามกีฬาโดยผู้ขอใช้จะเรียก 

ค่าเสียหายหรอืเรียกร้องสิทธิอื่นใดจากเทศบาลต าบลบ้านเหล่าไม่ได้  

ข้อ ๑๐ เงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบนี้ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นผู้จัดเก็บและน าส่ง 

เป็นเงินรายได้ของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ 

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  

 

 

/หมวด ๒ 



-๓- 

หมวด ๒ 

การใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

 ข้อ ๑๑ ให้แสดงใบอนุญาตและใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียมต่อเจ้าหนา้ที่ผูดู้แลสนาม ก่อน

เข้าใช้บริการทุกครั้ง  

ข้อ ๑๒ ก าหนดเวลาเปิดสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า เวลา ๐๙.๐๐ น. ปิดท าการ 

เวลา ๒๐.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  และหยุดท าการตามประกาศของเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  

ข้อ ๑๓ ผู้ใช้และผู้ขอใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่าต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้ 

สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า ดังนี้  

๑๓.๑ แต่งกายสุภาพ  ให้เรียบร้อยตามกฎระเบียบ  และให้เหมาะสมกับการเล่น

กีฬาและออกก าลังกาย 

๑๓.๒ ผู้ใช้สนามต้องช่วยกันรักษาความสะอาด  ขณะใช้สนามและหลังจากการใช้

สนามกีฬา  

๑๓.๓ ห้ามพกพาหรือน าอาวุธ หรือวัตถุระเบิดและสิ่งของที่ผิดกฎหมายเข้ามาใน

สนามกีฬา  

๑๓.๔ ห้ามน าบุหรี่ สุรา ยาเสพติด และเครื่องดื่มประเภทมึนเมาทุกชนิดเข้ามาใน

สนามกีฬา  

๑๓.๕ หา้มเล่นการพนันทุกชนิด  

๑๓.๖ หา้มใช้รองเท้า สตั๊ด หรือรองเท้าที่มปีุ่มโลหะปลายแหลม ภายในสนามกีฬา  

๑๓.๗ ห้ามคายหมากฝรั่ง บ้วนน้ าลาย สารอื่น หรือเทของเหลวทุกชนิดที่ท าให ้

สนามสกปรกลงบนพื้นสนามกีฬา 

๑๓.๘ หา้มน าอาหาร ภาชนะที่เป็นแก้ว หรอืสิ่งของมคีมเข้าไปในสนามกีฬา  

๑๓.๙ หา้มน าสัตว์เลีย้งเข้ามาในสนามกีฬา  

๑๓.๑๐ หากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างการใช้สนาม หรือเกิดเหตุการณ์ไม่

ยอมรับผล การตัดสินของกรรมการจนเกิดการทะเลาะวิวาท เทศบาลต าบลบ้านเหล่ามีสิทธิยกเลิกการใช้

สนามในทันที และ ตัดสิทธิในการขอใชเ้ป็นเวลา ๒ ปี  

๑๓.๑๑ เทศบาลต าบลบ้านเหล่าขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน 

สุขภาพ อนามัย หรือการบาดเจ็บของผู้ใช้และผู้ขอใช้สนามกีฬา หากผู้ใช้หรือผู้ขอใช้สนามฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ

ตาม ข้อ ๑๓.๓ ข้อ ๑๓.๔ และข้อ ๑๓.๕ เทศบาลต าบลบ้านเหล่าขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้สนาม

กีฬาในทันที หรอืให้ผลในการพิจารณาการขอใช ้ครั้งต่อไป  

๑๓.๑๒ บรรดาความเสียหายที่เกิดกับสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  ซึ่งเกิด

โดยเจตนาหรือเกิดโดยการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  ผู้ขอใช้ต้อง

รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามส่วนแหง่ความเสียหาย  อันเป็นผลเนื่องมาจากการใชท้รัพย์สินนัน้ 

  

/ข้อ๑๔ บรรดา..... 



-๔- 

ข้อ ๑๔ บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสนามกีฬาและทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเจตนา 

หรือโดยประมาทหรือเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬา ผู้ขอใช้

ต้อง รับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามส่วนแห่งความเสียหาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้สนาม

กีฬา หรอื ทรัพย์สินอื่นๆ นั้น  

ข้อ ๑๕ ในการใช้สนามกีฬา หากผู้ขอใช้มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงหรอื อุปกรณ์

อื่นที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง หรืออาจมีผลเสียหายต่อสนามกีฬา ต้องได้รับอนุญาตจาก นายกเทศมนตรีหรือ   

ผูท้ีน่ายกเทศมนตรมีอบหมายก่อนทุกครั้ง  

 ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหล่า เป็นผูร้ักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้และให้มี 

อ านาจยกเว้น ตีความวินิจฉัยปัญหา ประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี ้ 

 

หมวด ๓ 

การใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

  ข้อ ๑๗ การใช้สนามกีฬาของเทศบาลต าบลบ้านเหล่าที่นอกเหนือหรือมิได้ก าหนดไว้ใน

ระเบียบนี ้ ให้เป็นดุลพินิจของนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหล่าหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณา 
   

  ทั้งนี ้   ตั้งแตว่ันที่   ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๔    เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่      17    กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

            (นายวีรชัย   สุวรรณธาราเรือง) 

           นายกเทศมนตรตี าบลบ้านเหล่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนบท้ายระเบียบเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

เรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้สนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  

 

ล ำดับ 
ที ่

รำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมต่อชั่วโมง 

(บำท) 
๑ ค่ำธรรมเนียมรำยชั่วโมงสนำมฟุตบอล 

๑.๑ วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น 
๑.๒ วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลำ  ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐  น 
๑.๓ วันเสำร์และวันอำทิตย์  ช่วงเวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐  น 
๑.๔ วันเสำร์และวันอำทิตย์  ช่วงเวลำ  ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐  น 

 
ยกเว้นค่ำบริกำร 

200.- 
200.- 
300.- 

๒ ค่ำธรรมเนียมรำยชั่วโมงสนำมฟุตซอล 
๑.๑ วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  น 
๑.๒ วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลำ  ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐  น 
๑.๓ วันเสำร์และวันอำทิตย์  ช่วงเวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐  น 
๑.๔ วันเสำร์และวันอำทิตย์  ช่วงเวลำ  ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐  น 

 
ยกเว้นค่ำบริกำร 

200.- 
200.- 
300.- 

 

 

 

หมายเหตุ 1) กำรจัดกำรแข่งขันท่ีมีกำรหำรำยไดจ้ำกกำรจัดกำรแข่งขัน  จะไม่ได้รับกำรยกเว้นกำร 
    จัดเก็บค่ำบริกำรทุก กรณี  
2) กำรขอใช้สนำมส ำหรับกำรแข่งขันของเด็กนักเรียนในช่วงเวลำกำรยกเว้นค่ำบริกำร   
    ต้องมีหนังสือขอใช้สถำนที่จำกสถำนศึกษำเท่ำนั้น 

 


