
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง  ให้ใช้ระเบียบว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนญุาตใช้สนามกีฬา                    

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                           ............................................................................................ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ออกระเบียบว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  
ในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือในการบริการสนามและ
สถานการกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  โดยให้มีผล   
ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
(นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 



 
 
 
 

 
 

ระเบยีบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
................................................................................................ 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕/๕  (๑)  (๒)  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๒  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  “ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การขอใช้
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี   
                   “สนามและสถานการกีฬา”  หมายความว่า  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
และสถานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  ที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สําหรับ
การฝึกซ้อมกีฬาการแข่งขันกีฬา  กิจกรรมทางการกีฬาและการอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เห็นสมควร  โดยรวมถึงอุปกรณ์แข่งขัน  หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคตหรือที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “สนามฟุตบอล”  หมายถึง  สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สนามซ้อม
ฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยให้รวมถึงอัฒจันทร์  ลู่ว่ิง  กระถางคบเพลิง  ไฟสปอร์ตไลท์  
สกอร์บอร์ด  เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคต  หรือที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “สนามฟุตซอล”  หมายถึง  สนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สนามซ้อม
ฟุตซอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยให้รวมถึงอัฒจันทร์ไฟส่องสว่าง  สกอร์บอร์ด  เครื่องขยาย
เสียงพร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดที่จะมีขึ้นในอนาคตหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “สนามเทนนิส”  หมายถึง  สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยรวมถึง
อุปกรณ์แข่งขัน  ลวดตาข่ายโดยรอบ  ไฟส่องสว่างหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “สนามบาสเก็ตบอล”  หมายถึง  สนามบาสเก็ตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
โดยรวมถึงอุปกรณ์แข่งขัน  ไฟส่องสว่างหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “สนามวอลเลย์บอล”  หมายถึง  สนามวอลเลย์บอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
โดยรวมถึงอุปกรณ์แข่งขัน  ไฟส่องสว่างหรือที่องค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่นกําหนด 
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  “สนามตะกร้อ”  หมายถึง  สนามตะกร้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยรวมถึง
อุปกรณ์การแข่งขัน  ไฟส่องสว่างหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “สนามเปตอง”  หมายถึง  สนามเปตององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยรวมถึง
อุปกรณ์แข่งขัน  ไฟส่องสว่างหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “สระว่ายนํ้า”  หมายถึง  สระว่ายนํ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยรวมถึง
อุปกรณ์แข่งขัน  บริเวณรอบสระว่านนํ้า  อัฒจันทร์  ห้องนํ้า  สํานักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “อาคารพลศึกษา”  หมายถึง  อาคารเด่ียวสําหรับจัดการแข่งขันหรือกิจกรรมในร่ม  โดยให้
รวมถึงเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  อัฒจันทร์  ไฟส่องสว่าง  ห้องนํ้าหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดที่จะมีขึ้นใน
อนาคตหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  “พ้ืนที่สนามและสถานการณ์กีฬา”  หมายถึง  บริเวณพ้ืนดินทั้งหมดของสนามกีฬาและสถาน
จัดกิจกรรมกลางแจ้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  รวมถึงอาคารสํานักงานสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด  
ตลอดจนห้วงอากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนใต้ดิน 
  “ผู้ขอใช้”  หมายถึง  ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  
เอกชน  กลุ่มหรือองค์กร  ประชาชนทั่วไป  ซึ่งขอใช้สนามและสถานการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นและได้รับอนุญาตตามระเบียบน้ีแล้ว 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบตาม
ระเบียบน้ี 
  “ลานกีฬาเอนกประสงค์”  หมายถึง  ลานกีฬาบริเวณหน้าอาคารพลศึกษา  ๒  สําหรับใช้เล่น
กีฬากลางแจ้งและจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยรวมถึงอุปกรณ์อัฒจันทร์  ไฟส่องสว่างหรือสิ่งปลูกสร้างใดที่จะมีขึ้น
ในอนาคตหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกําหนด 
  ข้อ ๕  การรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการใช้สถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบน้ี 
          เงินรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการใช้สถานที่สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ให้ถือว่าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  การรับเงินและการ
เบิกจ่ายเงินให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ข้อ ๖  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีไว้เพ่ือจัดกิจกรรม  ดังน้ี 

        (๑)  การแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
        (๒)  การฝึกสอน  ฝึกซ้อม  การเก็บตัวนักกีฬา  การสาธิตการพัฒนานักกีฬาและ     
              การออกกําลังกายทั่วไป 
        (๓)  การจัดนิทรรศการทางการศึกษาและการจัดการประชุมสัมมนาของส่วนราชการ    
              หน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  สมาคม  ชมรมและสโมสร 
        (๔)  การจัดกิจกรรมประเภทอ่ืนที่มิได้กําหนดไว้  ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วน 
              จังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 
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ข้อ ๗  ผู้ประสงค์จะขอใช้สนามและสถานการณ์กีฬา  ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่อองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยระบุสนามและสถานการกีฬา  วัตถุประสงค์  รายละเอียด  วันและเวลา  ที่จะใช้    
ให้ชัดเจนก่อนถึงกําหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ  เว้นแต่กรณีอันจําเป็นเร่งด่วน         
โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ตามท่ีกําหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงท้ายระเบียบน้ี  เมื่อผู้
ขอใช้ได้รับแจ้งการพิจารณาอนุญาตแล้วจึงมีสิทธิใช้สนามและสถานการกีฬาน้ัน  ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นอาจเรียกประกันเพ่ือความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ขอใช้ก็ได้ 
           ในกรณีติดต่อจองขอใช้สนามและสถานการกีฬาได้แล้ว  และต้องการยกเลิกการใช้
สนามและสถานการกีฬา  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทราบล่วงหน้าก่อนถึง
กําหนดวันที่จะเข้าใช้สนามและสถานการกีฬา  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 
           กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนใดทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่อาจให้   
ผู้ขอใช้สนามและสถานการกีฬาตามกําหนดเวลาได้  หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความ
จําเป็นต้องใช้สนามและสถานการกีฬาน้ันเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในวันและเวลาเดียวกัน  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีสิทธิจะเลื่อนกําหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้สนามและสถานการณ์กีฬาน้ันออกไป
โดยจะกําหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้น้ันใหม่ตามที่ได้ตกลงกันหรือจะยกเลิกการขออนุญาตใช้สนามและสถาน
การกีฬาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และผู้ขอใช้สนามและสถานการกีฬาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้ 
  ข้อ ๘  การจัดกิจกรรมตามข้อ ๖  เพ่ือจัดหารายได้หรือมีการจัดผ่านประตู  จะต้องขอ
อนุญาตการขอใช้เป็นกรณีพิเศษ  การชําระค่าธรรมเนียมเป็นสิทธิของผู้อนุญาตพิจารณาตามความเหมาะสม  
ในอัตราขั้นตํ่า  จํานวนเงินร้อยละ  ๑๐  ของรายได้หรือค่าผ่านประตูที่เก็บได้  โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น  
  ข้อ ๙  ผู้ขอใช้สนามและสถานการกีฬา  มีข้อปฏิบัติและความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
             (๑)  แต่งกายให้สุภาพ  เรียบร้อย  ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย 
                    (๒)  ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังจากการใช้สนามและสถานการกีฬา 
          (๓)  ห้ามพกพาหรือนําอาวุธหรือวัตถุระเบิดและสิ่งของที่ผิดกฏหมายเข้ามาในสนาม
และสถานการกีฬา 
          (๔)  ห้ามนําสุรา  ยาเสพติดและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าในสนามและ
สถานการกีฬา  ตลอดทั้งห้ามด่ืมสุราและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
          (๕)  ห้ามเล่นการพนันหรือกระทําการใดๆ  อันผิดต่อกฎหมายในบริเวณพ้ืนที่สนาม
และสถานการกีฬา 
          (๖)  ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้  หากมีการเสียหายหรือ  
สูญหายเน่ืองจากการใช้  ผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบชดใช้การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือชดใช้ราคา
ทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่ากับราคาของทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายหรือ
สูญหาย 
          (๗)  ผู้ขอใช้วัสดุครุภัณฑ์  ซึ่งนําไปใช้นอกสถานท่ีจะต้องนําส่งและจัดเก็บคืนในสภาพ
เรียบร้อยและจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาตรวจรับบันทึกการรับมอบ  การส่งมอบ  ให้ถูกต้องทุกครั้ง      
หากวัสดุสิ่งของที่ขอใช้แตกหัก  ชํารุดหรือสูญหายเนื่องจากในการขอใช้  ผู้ขอใช้จะต้องจัดการซ่อมแซมหรือ
ชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายเช่นเดียวกับข้อ  ๙ (๖) 
          (๘)  กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งจะมีประชาชนเข้าชมหรือมีผู้ร่วมงานจํานวนมาก         
เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้  ผู้ขอใช้จะต้องจัดระบบการบริการจราจรของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  แพทย์และพยาบาล  
กรณีฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถยนต์ดับเพลิงด้วย 
          (๙)  ข้อปฏิบัติอ่ืนๆ  ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละสนามและสถานการกีฬา 
 



-๔- 
 

 
  ข้อ ๑๐  ให้ผู้ขอใช้สนามและสถานการกีฬาถือปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือ
คําสั่งที่เก่ียวกับการใช้สนามและสถานการกีฬาน้ันอย่างเคร่งครัด  หากมีการฝ่าฝืนหรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่า      
การใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นหรือแก่สนามและสถานการกีฬาน้ัน
เกินกว่าจะคาดหมายได้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อาจพิจารณาให้ระงับการใช้สนามและสถาน
การกีฬาน้ันช่ัวคราวหรือยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สนามและสถานการกีฬาได้ 
  ข้อ ๑๑  การขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและวัสดุครุภัณฑ์ตามท่ี
กําหนดในระเบียบน้ี  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ 
  ข้อ ๑๒  ในกรณีที่จะเป็นการสมควรจะยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  
ค่าบริการและอ่ืนๆ  ตามที่กําหนดในระเบียบน้ี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นเป็นผู้อนุมัติ 
  ข้อ ๑๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  
และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมและค่าบํารุงการใช้สถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ที่ สถานที/่สนาม ค่าธรรมเนียม 
(บาท/วัน) 

ค่าบาํรุง 
 

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าท่ี ทําความ
สะอาด 

๑ สนามฟุตบอล ๒,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๕๐๐ -  กรณีไม่ใช้ไฟฟ้า 
สนามฟุตบอล ๔,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๕๐๐ -  กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  ไม่เกิน  

๒  ช่ัวโมง  รวมเครื่องขยายเสียง  
เกินกําหนดเวลาจ่ายเพ่ิมช่ัวโมงละ  
๑,๐๐๐  บาท 

๒ สนามเปตอง ๑,๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ -  กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  จ่ายเพ่ิม
ช่ัวโมงละ  ๓๐๐  บาท 

๓ อาคารพละศึกษา  ๑ ๒,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ -  กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  จ่ายเพ่ิม
ช่ัวโมงละ  ๕๐๐  บาท 

๔ อาคารพละศึกษา  ๒ ๓,๐๐๐ ๕๐๐ ๒,๐๐๐ -  กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  จ่ายเพ่ิม
ช่ัวโมงละ  ๗๐๐  บาท 

๕ ลานกีฬาเอนกประสงค์ ๒,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๕๐๐ -  กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  จ่ายเพ่ิม
ช่ัวโมงละ  ๕๐๐  บาท 

๖ สระว่ายนํ้า ๓,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๕๐๐ -  กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  จ่ายเพ่ิม
ช่ัวโมงละ  ๕๐๐  บาท 

๗ สนามเทนนิส อยู่ในความดูแลของชมรมเทนนิส  สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
หมายเหตุ  ๑.  การคํานวณระยะเวลาการใช้กระแสไฟฟ้ากรณีมีเศษของชั่วโมงเกินกว่าคร่ึงชั่วโมงให้คิดเป็น  ๑  ชั่วโมง         
              ๒.  ค่าบํารุงทําความสะอาดผู้ขอใช้สนามและสถานการกีฬาจะดําเนินการเองก็ได้โดยทําบันทึกข้อตกลง              

                         บัญชีอัตราคา่บํารุงสระวา่ยน้าํองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 

ประเภท อายุ ค่าสมัครรายป ี (บาท) 
นักเรียน ไม่เกิน  ๑๘  ปี ๒๐๐ 
นักศึกษา ๑๘  -  ๒๒  ปี ๓๐๐ 
ประชาชน ๒๒  ปีขึ้นไป ๕๐๐ 
ครอบครัว บิดา  มารดาและบุตรไม่เกิน  ๓  คน  อายุไม่เกิน  ๒๐  ปี ๑,๐๐๐ 
ค่าทําบัตรคนละ  ๒๐  บาท 

                           อัตราค่าบริการการใช้สระว่ายน้าํ/ครั้ง 

ประเภท สมาชิก  (บาท) ไม่เป็นสมาชิก  (บาท) 
นักเรียน/นักศึกษา ๒๐ ๓๐   
ประชาชน ๓๐ ๕๐   



 
                                                         

 
 
 

 
                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                        เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์ 
                        ................................................................................................ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้เปิดบริการสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์
เพ่ือการออกกําลังกาย  การฝึกสอน  ฝึกซ้อม  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  การแข่งขันกรีฑาและการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ  น้ัน 
  เพ่ือให้การบริการสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม
ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและเป็นการรักษาสภาพความพร้อมของสนามให้อยู่ใน
มาตรฐานตลอดเวลา  อาศัยอํานาจตามข้อ  ๑๓  แห่งระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๕  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จึงขอกําหนดข้อปฏิบัติในการใช้สนามและลู่ยางสังเคราะห์  ดังน้ี 
  ๑.  ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใช้สนามฟุตบอลอย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนจําเป็นที่
จะต้องว่ากล่าวตักเตือนหรืองดใช้สนามฟุตบอลทันที 
  ๒.  สวมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การใช้งานเพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายและ
อุบัติเหตุ 
  ๓.  ห้ามนําอาหาร  เครื่องด่ืม  หมากฝร่ังหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนสนามและ
ลู่ยางสังเคราะห์เข้ามาในสนามโดยเด็ดขาด 
  ๔.  ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์โดยเด็ดขาด 
  ๕.  ห้ามทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆ  บนพ้ืนสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์        
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพสนามและลู่ยางสังเคราะห์ได้ 
  ๖.  ห้ามนําของมีคม  เช่น  มีด  คัตเตอร์  เข็มหมุด  แก้ว  ตะปู  เข้าไปในสนามและลู่ยาง
สังเคราะห์หรือการกระทําใดๆ  ที่เป็นการต่อเติม  ตกแต่งสถานที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ได้ 

๗.  ห้ามเข้าไปใช้สนามฟุตบอลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 
  ๘.  การใช้ลู่ยางสังเคราะห์อนุญาตให้ใช้ได้ในวันอังคาร,  พุธ,  ศุกร์,  เสาร์และอาทิตย์  
ยกเว้นวันจันทร์,  พฤหัสบดีและในวันที่มีการจัดกิจกรรมภายในสนามเพ่ือบํารุงรักษาสภาพสนามฟุตบอลและ  
ลู่ยางสังเคราะห์ 
  ๙.  ในกรณีที่บุคคลทั่วไปและนักกีฬาของสมาคม  ชมรมหรือตัวแทนจังหวัดให้บริการจัดการ
การใช้สนามฟุตบอล  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและห้ามเกิดการทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันในการใช้สนามและ     
ลู่ยางสังเคราะห์ร่วมกันโดยเด็ดขาด 
         ๑๐.  ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอลหรือนําอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอล      
ออกนอกพ้ืนที่ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด 
         ๑๑.  ห้ามใช้สนามฟุตบอลในสภาพที่ไม่พร้อมใช้  เช่น  มีนํ้าขัง  เปียก  แฉะ  โดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 
 
  ๑๒ .  ช่วยกันดูแลและบํารุงรักษาสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์  หากพบเห็น         
ความเสียหายภายในสนามหรือการกระทําใดๆ  ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามฟุตบอลให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ประจําสนามทันที 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๖ มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
   

(นายพงษศ์ักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              (ร่าง) 

 
 
 

                               ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
              เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
                           .................................................................................. 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้เปิดบริการสระว่ายนํ้าเพ่ือการออกกําลังกาย  
การฝึกสอน  ฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาว่ายนํ้า  น้ัน 
  เพ่ือให้การบริการสระว่ายน้ําเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ  
อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๓  แห่งระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ   
ในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕๕๕  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  จึงขอกําหนดข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายนํ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดังน้ี 
  ๑.  ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภท  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนและ
ครอบครัว  โดยมีหลักฐาน 
       (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นดํา  ขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน  ๒  รูป 
       (๒)  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  กําหนดเวลา  เปิด - ปิด  สระว่ายนํ้า 
       (๑)  วันจันทร์  -  วันศุกร์  เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๒๐.๐๐  น. 
       (๒)  วันเสาร์  -  วันอาทิตย์  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๒๐.๐๐  น. 
  ๓.  ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายนํ้า 
       (๑)  ก่อนใช้สระว่ายนํ้าทุกครั้งต้องอาบนํ้า  -  สระผม  ทําความสะอาดร่างกายในห้อง    
ที่จัดไว้ให้  สุภาพสตรีหรือผู้ที่ไว้ผมยาวควรสวมหมวกอาบนํ้าให้มิดชิด  ทั้งน้ี  เพ่ือป้องกันผมร่วงและนํ้ามันที่ติด
อยู่กับผมลงปนในนํ้า  อันจะเป็นผลทําให้นํ้าสกปรกและทําให้เครื่องกรองนํ้าอุดตัน 
       (๒)  ต้องสวมชุดว่ายนํ้าที่สะอาดเรียบร้อยเป็นสากลนิยมและไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ 
       (๓)  ให้ผลัดเปลี่ยนเคร่ืองแต่งกายในห้องนํ้าที่จัดไว้เท่าน้ัน 
       (๔)  เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า  ๕  ขวบ  หรือช่วยตนเองไม่ได้ต้องมีผู้ปกครองหรือพ่ีเลี้ยงมาด้วย 
       (๕)  ถอดรองเท้าและล้างเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายนํ้า 
  ๔.  ข้อห้ามในการใช้สระว่ายนํ้า 
       (๑)  ห้ามใช้สระว่ายนํ้านอกเวลาที่กําหนดหรืออนุญาตไว้โดยเด็ดขาด 
       (๒)  ห้ามว่ิงเล่น  เช่น  ว่ิงไล่จับหรือผลักกันหรือเล่นกดหัวจมนํ้าในสระว่ายนํ้าหรือกระทํา
ด้วยวิธีใดๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อ่ืนหรือส่งเสียงเอะอะหรือกระทําการอ่ืนใดอันก่อให้เกิด
ความรําคาญต่อผู้อ่ืน 
       (๓)  ผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องห้ามเข้าไปในบริเวณสระนํ้า 
       (๔)  ห้ามนําสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายนํ้า 
       (๕)  ห้ามนําอาหารของมึนเมาและเคร่ืองด่ืมหรือขวดแก้วเข้ามาในบริเวณชานสระว่ายนํ้า 
       (๖)  ห้ามสูบบุหรี่  ทิ้งของสกปรกต่างๆ  บ้วนนํ้าลาย  สั่งนํ้ามูก  เสมหะหรือถ่ายปัสสาวะ
ในสระว่ายนํ้าหรือบริเวณสระว่ายนํ้าโดยเด็ดขาด 
       (๗)  ห้ามใช้สบู่หรือผงซักฟอกในสระว่ายนํ้า 
       (๘)  ห้ามลงสระว่ายนํ้าขณะเป็นแผล  ฝี  หนอง  ตาแดงหรือโรคติดต่ออ่ืนๆ 



-๒- 
 
       (๙)  ห้ามรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในบริเวณชานสระว่ายนํ้า 
      (๑๐)  ห้ามนําอุปกรณ์ใดๆ  เข้ามาบริเวณชานสระว่ายนํ้า  ยกเว้นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับ
การว่ายนํ้าหรือสิ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมดูแลสระว่ายนํ้าเท่าน้ัน 
      (๑๑)  ห้ามสวมเคร่ืองประดับทุกชนิดลงสระว่ายนํ้า 
      (๑๒)  ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพส่งเสียงดังหรือกระทําการใดๆ  ให้เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน 
      (๑๓)  ห้ามสมาชิกที่ไม่ได้สวมชุดว่ายนํ้าเข้าไปในชานสระว่ายนํ้าโดยเด็ดขาด 
      (๑๔)  ห้ามเล่นนํ้าในขณะที่ฝนฟ้าคะนอง 
  ๕.  ข้อแนะนําทั่วไป 
       (๑)  เมื่อมาใช้บริการสระว่ายนํ้าต้องแสดงบัตรสมาชิกหรือหลักฐานการได้รับอนุญาต    
ต่อเจ้าหน้าที่ที่ประจําสระว่ายนํ้าทุกคร้ัง 
       (๒)  ไม่ควรนําทรัพย์สินหรือของมีค่าติดตัวมา  หากเกิดการสูญหายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นจะไม่รับผิดชอบ 
       (๓)  ผู้ว่ายนํ้าไม่เป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายนํ้าทราบและต้องรับผิดชอบตนเอง
โดยจัดหาบุคคลที่สามารถให้ความคุ้มครองได้มาช่วยดูแล 
       (๔)  ผู้ที่ว่ายนํ้าไม่แข็ง  (ว่ายนํ้าได้ไม่ถึง  ๒๕  เมตร)  การใช้สระว่ายนํ้าต้องอยู่ในความ
ดูแลของผู้ฝึกสอนหรือผู้ปกครอง  (ผู้ปกครองต้องอยู่ในนํ้าด้วย  ไม่อนุญาตให้เข้ามาบริเวณชานสระว่ายนํ้า) 
       (๕)  กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่าบุคคลได้รับอันตรายหรือมีเหตุฉุกเฉิน  ผู้อยู่ในบริเวณหรือ
สระว่ายนํ้าควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจําสระทราบทันที 
       (๖)  ผู้ใช้บริการสระว่ายนํ้าต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง  ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่รับผิดชอบใดๆ  ทั้งสิ้น  หากเกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สินของผู้มาใช้
บริการ 
       (๗)  ผู้ใช้บริการสระว่ายนํ้าทุกคนต้องเช่ือฟังคําแนะนําตักเตือนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล    
สระว่ายนํ้า  หากฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธ์ิการใช้บริการสระว่ายนํ้าเป็นครั้งคราวหรือตลอดไป  แล้วแต่กรณี 
       (๘)  ในกรณีที่สระว่ายนํ้าจําเป็นต้องงดให้บริการสมาชิก  ต้องปฏิบัติโดยไม่มีเง่ือนไข 
       (๙)  ทางสระว่ายนํ้าขอสงวนสิทธิผู้ที่ไม่เป็นสุภาพชนหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ออกจากบริเวณสระว่ายนํ้า 
  ๖.  ข้อปฏิบัติผู้ฝึกสอนว่ายนํ้า 
       (๑)  ผู้ฝึกสอนว่ายนํ้าจะต้องทําบัตรผู้ฝึกสอนกับทางสระว่ายนํ้าและจะฝึกสอนได้ต้ังแต่
เวลา  ๑๘.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
       (๒)  ผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งจํานวนผู้เรียนว่ายนํ้าให้เจ้าหน้าที่สระว่ายนํ้าทราบทุกครั้ง    
หากมีการเปลี่ยนแปลงและจะต้องชําระรายได้  ๑๐%  จากค่าฝึกสอนให้กับสระว่ายนํ้า 
       (๓)  กรณีที่นักกีฬาตัวแทนจังหวัด  ตัวแทนภาค  ทีมชาติ  จะทําการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียม
เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีหนังสือขอใช้สระว่ายนํ้าจากจังหวัด  สมาคม  องค์กร  หรือผู้รับผิดชอบดูแลนักกีฬา
ในการขอใช้เป็นคร้ังๆ  ไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๖ มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
(นายพงษ์ศักด์ิ  ต้ังวานิชกพงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 


