ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ว่าด้วยการใช้สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2548
-----------------------------------เพื่อให้การใช้สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรวางระเบียบ
การใช้สนามกีฒาจังหวัดจันทบุรี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยการใช้สนาม
กีฬาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สนามกีฬา” หมายความว่า พื้นที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี และให้รวมถึงสิ่ง
ปลูกสร้าง สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน และสิ่งสาธารณูปโภคที่อยู่ภายในสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี
“นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรีรวมถึงผู้ที่ทําหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้ปฏิบัติราชการแทนและผู้รักษา
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีด้วย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการการบริหารสนามกีฬาจังหวัด
จันทบุรีซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
“ผู้ ขออนุ ญ าต” หมายความว่ า หน่ ว ยงานที่ มีลั กษณะเป็ น ชมรม สามคม องค์ ก ร
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน
ข้อ 4 ผู้ขออนุญาตใช้สนามกีฬาต้องยื่ นหนังสือขออนุญาตใช้สนามกีฬาต่อนายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ไม่ น้ อยกว่ า 7 วั น ทํา การ ก่ อนวัน เริ่ มใช้ หรือกรณี เร่ งด่ วนให้ อยู่ในดุ ลพิ นิ จ ของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 5 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขออนุญาตใช้สนามกีฬา ไปทําสัญญาการใช้สนามกีฬาก่อน
วันเริ่มใช้งานไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมวางเงินมัดจําแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นจํานวนเงินกึ่ง
หนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้ และเงินประกันค่าเสียหาย (ถ้ามี) โดยให้ไปชําระเงินที่กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามอัตราที่กําหนด
5.1 กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามกีฬาเป็นชมรม สามคม องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ขออนุญาตใช้ สนามกีฬาเพื่ อจัด กิจกรรมกีฬา ไม่ ต้องวางเงิน มัดจํ า ยกเว้ น กิ จกรรมกี ฬาที่ มีเงิ นได้ จากการ
จํา หน่ า ยสิ นค้ า หรือมี การแพร่ภ าพทางโทรทัศน์ และเคเบิ ลที วี ต้ องวางเงิน มัด จํ าเป็น เงิน สด เช็ คธนาคาร
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร ตามที่ระเบียบกําหนด
5.2 กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามกีฬามิใช่หน่วยงานตามข้อ 5.1 และขอใช้สนาม
กีฬาเพื่อหารายได้ จะต้องวางเงินสด เช็คธนาคาร หนังสือค้ําประกันของธนาคาร เพื่อค้ําประกันความเสียหาย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ต่ํากว่า 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ข้ อ 6 ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ส นามกี ฬ าจะต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ส นามกี ฬ า
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าทําความสะอาด และใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่กําหนดไว้ดังนี้
/สถานที่...

ค่าธรรมเนียม (บาท)
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมอื่นๆ
สนามกรีฑา
1,500
20,000-50,000
สนามฟุตบอลและอัฒจันทร์
1,000
20,000-50,000
อาคารพลศึกษา (โรงยิม)
2,000
1,000/ชม.
สระว่ายน้ํา
2,000
1,500/ชม.
สนามเปตอง
บริเวณถนนพื้นที่โดยรอบ
5,000
20,000-50,000

ค่าน้ํา,ค่าไฟฟ้า/วัน ค่าทําความสะอาด/
(บาท)
วัน (บาท)
600
400
600
400
600
400
600
400
600
400
1,000
ชั่วโมงแรก 2,500
สปอตไลท์ส่องสนาม
ชั่วโมงถัดไป 1,000
ข้อ 7 ค่าธรรมเนียม และรายได้จากการบริหารสนามกีฬานี้ เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี
ข้ อ 8 ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง ใดๆ ตามที่
คณะกรรมการ บริหารกําหนด และรวมถึงข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขตามระเบียบนี้
ข้อ 9 ในกรณีการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบการใช้สนามกีฬานี้ ใช้อยู่ในดุลพินิจของนายก
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 10 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
สถานที่

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

(นายธนภณ กิจกาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

