ระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม
วาดวยการขอใชพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
พ.ศ. 2553
---------------ดวยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ไดมีนโยบายสงเสริมสมรรถภาพทางกายใหแก
เด็ ก และเยาวชน และประชาชน ให มี สุ ข ภาพและพลานามั ย ที่ ดี โดยได จั ด ตั้ ง ศู น ย เ ยาวชน –
ประชาชน ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อใหเปนศูนยกลางในการบริการดานการสงเสริม
พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) มาตรา 25 บัญญัติวา “รัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน
พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่น อยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ” อันเปนการสรางสรรคการเรียนรูและสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
และประชาชน กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ใหแก เด็กเยาวชนและประชาชน ในชุมชนของ
ทองถิ่น
เพื่อใหการขอใชพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมอาศัยอํานาจตามมาตรา 48 เตรส (4) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) ประกอบกับมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวั นที่ 8
กันยายน 2552 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2552 ใหปรับสิทธิการใชไฟฟาสาธารณะ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
ซึ่งสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหมจะไมไดรับสิทธิไฟฟาสาธารณะอีกตอไป จึงกําหนดระเบียบการ
ขอใชพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหมดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม วาดวยการขอใชพื้นที่
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ. 2553”
ขอ 2. ให ใ ช ร ะเบี ย บนี้ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ที่ ไ ด ป ระกาศไว โ ดยเป ด เผย ณ
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบเทศบาลนครเชียงใหม วาดวยขอปฏิบัติในการขอใชสนาม
กีฬาและอุปกรณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2546 บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอื่นในสวนที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
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“สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม” หมายความวา ศูนยเยาวชน-ประชาชน สนาม
ฟุตบอล 1 สนามฟุตบอล 2 โรงพลศึกษา 1 โรงพลศึกษา 2 โรงพลศึกษา 3 สนามเทนนิส สนามยิง
ปน อาคารเทควันโด อาคารเทเบิลเทนนิส และอาคารอื่นๆ
“บริเวณพื้นที่ที่วาง” หมายความวา บริเวณพื้นที่สวนอื่นๆ ภายในสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม ที่ไมไดใชเปนสนามแขงขันกีฬา รวมถึงพื้นที่ใชสอยอื่นๆ เชน สนามเด็กเลน ลานจอด
รถ ฯลฯ
ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมี
อํานาจตีความหรือวินิจฉัยปญหา และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ได คําวินิจฉัย
ของนายกเทศมนตรีใหถือเปนที่สุด
ในกรณี จํ า เป น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ นายกเทศมนตรี อ าจมอบอํ า นาจให
รองนายกเทศมนตรีเปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได
ขอ 6. ผูประสงคขอใชพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม ใหยื่นคํารองหรือทํา
หนังสือ ขออนุญาตตอนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ณ งานกีฬาและนันทนาการ หรือฝายกิจกรรม
เด็กและเยาวชน และเมื่อไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมแลว ผูขอใชจะตองทําบันทึก
ขอตกลงกอน จึงจะใชพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหมได
ขอ 7. การขอใชต ามข อ 6 ให ข อใชโ ดยมี วัต ถุป ระสงคเ พื่ อทํ า การฝ กซอม การ
แขงขัน การอบรมกีฬา หรือจัดกิจกรรมนันทนาการเทานั้น นอกเหนือจากนี้ ใหอยูดุลยพินิจของ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ขอ 8. การขอใชพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม หรือบริเวณพื้นที่ที่วาง เพื่อ
การฝกซอม การแข ง ขั น การอบรมกีฬ า หรือจัดกิจกรรมนั น ทนาการตางๆ ผู ข อใช จ ะตองชํ า ระ
คาใชจายในการใชสนามและสถานที่ ใหสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อบํารุงสถานที่และ
อุปกรณอํานวยความสะดวก ในอัตราดังตอไปนี้
8.1 การขอใชสนามฟุตบอล 1 หรือสนามฟุตบอล 2 สําหรับการจัดกิจกรรม
การแขงขันกีฬา กรีฑาสมัครเลน หรือจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ ผูขอใชจะตองชําระคาใชจายตอ
วัน (10) ชั่วโมง ไมนอยกวา 3,000 บาท กรณีจําหนายบัตรผานประตูหรือเปนการแขงขันกีฬาอาชีพ
วันละ 5,000 บาท กรณีใชไมเกิน 5 ชั่วโมง ใหคิดคาใชจายครึ่งวัน
กรณีที่มีการใชกระแสไฟฟา ผูขอใชตองจายคากระแสไฟฟาตามขอตกลงใน
อัตรา ดังนี้
8.1.1 ในเวลากลางวัน คาใชกระแสไฟฟา ชั่วโมงละ 200 บาท
8.1.2 ในเวลากลางคื น ค า ใช ก ระแสไฟฟ า รวมไฟฟ า ส อ งสว า ง
สนามฟุตบอล ชั่วโมงละ 1,000 บาท
8.2 การขอใชสนามฟุตบอล 1 หรือสนามฟุตบอล 2 สําหรับการฝกซอม
การแขงขันฟุตบอล ผูขอใชจะตองชําระคาใชจายตอคูไมนอยกวา 1,000 บาท ไมรวมคาสีทําเสน

-3สนามฟุตบอล และคาตอบแทนกรรมการตัดสิน โดยใหใชไดเฉพาะการแขงขันในพิธีเปด – ปดการ
แขงขันเทานั้น กรณีการขอใชสนามฟุตบอล 1 หรือสนามฟุตบอล 2 จัดกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรม
นันทนาการตางๆ ซึ่งตองดําเนินการโดยเอกชน โดยไมจําหนายบัตรผานประตู ผูขอใชจะตองชําระ
คาใชจายตอวัน (10 ชั่วโมง) จํานวน 5,000 บาท และในกรณีจําหนายบัตรผานประตู ผูขอใชจะตอง
ชําระคาใชจายตอวัน (10 ชั่วโมง) จํานวน 8,000 บาท กรณีใชไมเกิน 5 ชั่วโมง ใหคิดคาใชจายครึ่ง
วัน
กรณีที่มีการใชกระแสไฟฟา ผูขอใชตองจายคากระแสไฟฟาตามขอตกลงใน
อัตรา ดังนี้
8.2.1 ในเวลากลางวัน คาใชกระแสไฟฟา ชั่วโมงละ 200 บาท
8.2.2 ในเวลากลางคื น ค า ใช ก ระแสไฟฟ า รวมไฟฟ า ส อ งสว า ง
สนามฟุตบอล ชั่วโมงละ 1,000 บาท
8.3 การขอใชโ รงพลศึ กษา 1 หรื อ โรงพลศึ กษา 2 หรื อ โรงพลศึ กษา 3
สําหรับการฝกซอม การแขงขันกีฬาสมัครเลน หรือจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการตางๆ ผู
ขอใชจะตองชําระคาใชจายตอวัน วันละ 2,000 บาท กรณีใชไมเกิน 5 ชั่วโมง ใหคิดเปนครึ่งวัน กรณี
จําหนายบัตรผานประตูตอครั้งตอวัน วันละ 3,000 บาท กรณีใชไมเกิน 5 ชั่วโมง ใหคิดเปนครึ่งวัน
คากระแสไฟฟาภายในโรงพลศึกษา ชั่วโมงละ 200 บาท
8.4 การขอใชโ รงพลศึ กษา 1 หรื อ โรงพลศึ กษา 2 หรื อ โรงพลศึ กษา 3
สําหรับการแขงขันกีฬาอาชีพ หรือจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ ผูขอใชจะตองชําระคาใชจายในอัตรา
ดังนี้
8.4.1 กรณีขอใชตอวัน วันละ 2,500 บาท กรณีใชไมเกิน 5 ชั่วโมง
ใหคิดคาใชจายครึ่งวัน คากระแสไฟฟาภายในโรงพลศึกษา ชั่วโมงละ 200 บาท
8.4.2 กรณีขอใชรายป ปละ 20,000 บาท คากระแสไฟฟาชําระ
ตามจริง ตามมิเตอรไฟฟา
8.5
การขอใชสนามเทนนิสหรืออาคารเทเบิลเทนนิส ผูขอใชตองชําระ
คาใชจายในอัตรา ดังนี้
8.5.1 กรณีขอใชตอวัน วันละ 2,000 บาท กรณีใชไมเกิน 5 ชั่วโมง
ใหคิดคาใชจายครึ่งวัน
8.5.2 กรณีขอใชเปนรายป ปละ 10,000 บาท
สําหรับคากระแสไฟฟา ใหชําระคากระแสไฟฟาที่ใชจริงตามมิเตอรไฟฟา
8.6 การขอใชอาคารเทควันโดหรือสนามยิงปน ผูขอใชตองชําระคาใชจาย
ในอัตรา ดังนี้
8.6.1 กรณีขอใชตอวัน วันละ 1,000 บาท
8.6.2 กรณีขอใชเปนรายป ปละ 5,000 บาท
สําหรับคากระแสไฟฟา ใหชําระคากระแสไฟฟาที่ใชจริงตามมิเตอรไฟฟา
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ตองชําระคาใชจายตอวัน วันละ 5,000 บาท กรณีไมเกิน 5 ชั่วโมง คิดคาใชจายครึ่งวัน กรณีจําหนาย
บัตรผานประตู คากระแสไฟฟาใหผูขอใชเปนผูดําเนินการขอติดตั้งมิเตอรชั่วคราวและจายใหกับการ
ไฟฟาโดยตรง
8.8 การขอใชพื้นที่หรือโรงพลศึกษาของชมรม หรือสมาคม หรือหนวยงาน
ตางๆ ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อจัดกิจกรรม โดยมีการหารายไดเขาชมรม หรือ
สมาคม หรือหนวยงานตางๆ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูพิจารณาใหผูขอใชพื้นที่หรือโรงพล
ศึ ก ษาของชมรม หรื อ สมาคม หรื อ หน ว ยงานต า งๆ เสี ย ค า ใช จ า ยเป น รายป ใ ห กั บ เทศบาลนคร
เชียงใหม โดยคิดตามจํานวนพื้นที่และปริมาณของผูมาใชบริการ และใหผูขอใชพื้นที่หรือโรงพล
ศึกษาของชมรม หรือสมาคม หรือหนวยงานตางๆ ชําระคากระแสไฟฟาตามที่ใชจริง (การติดตั้ง
มิเตอร) หรือโดยการประมาณการที่ใชจริง หรือการเหมาจายตามที่เจาหนาที่เปนผูกําหนดของทุกๆ
เดือน
8.9 การขอใชพื้นที่ หรือโรงพลศึกษาของชมรม หรือสมาคม หรือหนวยงาน
ตางๆ ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อประโยชนทางการกีฬาโดยไมมีการจัดกิจกรรม
เพื่อหารายไดเขาชมรม หรือสมาคม หรือหนวยงานตางๆ นายกเทศมนตรี เปนผูพิจารณาใหผูขอ
ชําระคาใชจาย หรือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตามควรแกกรณี
แตผูขอใชตองชําระคา
กระแสไฟฟาที่ ใชจริงตามมิเตอรไฟฟา
ขอ 9. การขอใชพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม หรือบริเวณพื้นที่ที่วาง เพื่อ
จัดกิจกรรมหารายไดที่ไมเกี่ยวของกับขอ 8 นายกเทศมนตรีเปนผูพิจารณาใหผูขอชําระคาใชจาย
หรือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตามควรแกกรณี
ขอ 10. การขอใชพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม หรือบริเวณพื้นที่ที่วาง ตาม
ขอ 8 หากมีการใชน้ําประปา ผูไดรับอนุญาตจะตองชําระคาน้ําประปาตามที่ใชจริง หรือโดยการ
ประมาณการที่ใชจริง หรือการเหมาจายตามที่เจาหนาที่เปนผูกําหนด
ขอ 11. ในกรณีเกิดความเสียหายแกตัวอาคาร สถานที่ อุปกรณ และทรัพยสิน ผู
ไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการซอมแซมทรัพยสินที่เสียหาย ใหคงสภาพและใชการไดดีดังเดิม หรือ
ชดใชคาเสียหายตามที่เทศบาลนครเชียงใหมประมาณการ
ขอ 12. การขอใชสนามฟุตบอล 1 หรือสนามฟุตบอล 2 หามนําอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ มี แอลกอฮอล เ ข า ไปในพื้ น ที่ รวมถึ ง ห า มจํ า หน า ยเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล ทุ ก ชนิ ด ตาม
พระราชบัญ ญั ติค วบคุ มเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ.2551 และห า มสู บ บุหรี่ ตามพระราชบั ญญั ติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
2549 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
ขอ 13. หามนํายานพาหนะทุกชนิดที่ลากจูงหรือขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตเขามาใน
บริเวณสนามฟุตบอล 1 สนามฟุตบอล 2 หรือลูวิ่งยางสังเคราะห

-5ขอ 14. หามจัดกิจกรรมทุกชนิดที่ทําใหเกิดความรอนอันกอใหเกิดความเสียหายตอ
ลูวิ่ง ยางสังเคราะห และสนามฟุตบอล เชน พลุ ประทัด ดอกไมไฟ หรืออื่น ๆ
ขอ 15. ผูไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่สนามกีฬา จะดัดแปลงตอเติมอาคารสิ่งปลูกสราง
ไมได เวนแตไดรับความยินยอมจากนายกเทศมนตรีเปนลายลักษณอักษรกอน การดัดแปลงตอเติม
นั้น ไมวาจะเปนสวนควบหรือไมก็ตาม ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครเชียงใหมทันที
ขอ 16. การขอใช พื้น ที่ ส นามกี ฬ าเทศบาลนครเชีย งใหม และบริเ วณพื้น ที่ที่ วา ง
กรณีอื่นๆ นอกเหนือไปจากระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม พิจารณา
อนุญาตตามที่เห็นโดยสมควร
ขอ 17. สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม มีเวลาเปด – ปด ดังนี้
17.1 ประตูทางเขาดานวัดกูเตา เปดเวลา 04.00 น. และปดเวลา 21.00 น.
ของทุกวัน
17.2 ประตูใหญ เปดเวลา 04.00 น. และปดเวลา 22.00 น. เฉพาะโซนใน
สนามกีฬา
ขอ 18. การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงิน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ 19. การฝากเงินที่ไดรับจากการอุทิศเปนการเฉพาะเจาะจง ใหนําเงินสงสํานัก
การคลัง เปนเงินรับฝาก - อุทิศเฉพาะเจาะจง เพื่อใชในกิจการศูนยเยาวชน – ประชาชน สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ทัศนัย บูรณุปกรณ
(นายทัศนัย บูรณุปกรณ)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

