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ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับถ่ายโอนสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี 
จากการกีฬาแห่งประเทศไทย มาอยู่ในความควบคุมดูแลและบริหารจัดการ ซ่ึงได้ให้บริการด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่ส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กร และประชาชน 
  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ (๑) (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พ.ศ. ๒๕๕๙”  
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้บงัคับเปน็ต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน   
  ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และ 
มีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ         
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
  ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาจมอบอํานาจ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึง่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปตัตานี ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ ๕ ในระเบียบนี้  
  “สนามและอาคารสถานกีฬา” หมายถึง สนาม อาคาร ถนน ที่จอดรถ และบริเวณที่ว่าง
ต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณ
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และให้หมายรวมถึงอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ประจํา
สนาม และอาคารสถานกีฬา ตลอดจนส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใดที่มีอยู่หรือที่จะมีข้ึนในอนาคตด้วย 
 
 

“ผู้ขอใช้บริการ”... 
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  “ผู้ขอใช้บริการ” หมายถึง ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น เอกชน กลุ่มหรือองค์กร ประชาชนทั่วไป ซ่ึงขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี และได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้แล้ว 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือบุคคลซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมอบหมาย ให้มีหน้าที่
ตามระเบียบนี้  
  ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของการใช้อาคารและสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี มีดังนี้  
  (๑) เพื่อให้บริการการแข่งขันกีฬาทกุระดับ  
  (๒) เพ่ือให้บริการการฝึกสอน  ฝึกซ้อม การเก็บตัวนักกีฬา การสาธิตการพัฒนานักกีฬา
และการออกกําลังกายทั่วไป  
  (๓) เพื่อให้บริการอันเปน็สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิน่  
  (๔) เพ่ือให้บริการกิจการอ่ืนใดนอกเหนือจากข้อ (๑) – (๓) ให้อยู่ในดุลพินิจของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพิจารณาอนุญาต 
  ข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ไม่อนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการทําการขุด    
เจาะพื้น อาคาร และสนามกีฬา หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจทําให้อาคารหรือสนามชํารุดเสียหาย  
  ข้อ ๘ ผู้ขอใช้บริการจะต้องชําระค่าธรรมเนียม และค่ากระแสไฟฟ้ากับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ตามอัตราที่กําหนดแนบท้ายระเบียบนี้  
  เงินรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ให้ถือว่าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน      
ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ  ๙  การขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬา และส่ิงอํานวยความสะดวก เพ่ือจัด
กิจกรรมเพื่อการแข่งขัน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือกิจการอ่ืนใด ห้ามมิให้ผู้ขอใช้บริการ
จัดการแสดง ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นส่ิงเสพติด ขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อสังคม  ภายในสนามและ
อาคารสถานกีฬาที่ขอใช้ และนําวัตถุส่ิงของ นั่งร้าน เต็นท์ ร้านค้า ส่ิงปลูกสร้างหรือวัตถุอ่ืนใดอันอาจทํา
ให้ลู่ยางสังเคราะห์เกิดความชารุดเสียหาย จัดแสดงในบริเวณลู่ยางสังเคราะห์ หรือท้ิงเศษวัสดุของมีคม
ไว้ในสนามหญ้าก่อให้เกิดอันตรายต่อนักกีฬาได้ และให้จัดเก็บตกแต่งบริเวณภายในสนามและอาคาร
สถานกีฬาโดยรอบเมื่อเสร็จงานทันที 
 
 
 

ข้อ ๑๐ การจัดเก็บ... 
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  ข้อ  ๑๐ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามและอาคารสถานกีฬา หากมีการเก็บ    
ค่าผ่านประตู ผู้ขอใช้บริการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอีก  
ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าผ่านประตูที่เก็บได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
  ข้อ ๑๑ ค่าประกันความชํารุดเสียหายในการขอใช้สนามกีฬา และการทําความสะอาด
หลังการใช้ หากว่ามีส่ิงใด  ๆ  ชํารุดเสียหาย หรือไม่ดําเนินการทําความสะอาดให้เรียบร้อยภายหลัง     
การใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายหรือจัดทํา
ความสะอาด  โดยหักจากเงินค่าประกันความชํารุดเสียหาย  โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องวางเงินประกัน      
ค่าชํารุดเสียหายครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท 
  ข้อ ๑๒ ข้ันตอนการขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬา  
  (๑) ผู้ขอใช้บริการจะต้องยื่นคําขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬาตามแบบฟอร์มที่
กําหนด หรือยื่นหนังสือขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬา ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
โดยระบุสนามและอาคารสถานกีฬา วัตถุประสงค์ รายละเอียดของกิจกรรม แผนผังการใช้อาคารและ
สถานกีฬา วันและเวลาที่จะใช้ รวมถึงวันเตรียมงานด้วย ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการ 

และต้องได้รับการอนุญาตก่อนจัดการแข่งขันหรือการจัดกิจกรรม  
  (๒) การขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬา ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดเตรียมวัสดุส้ินเปลือง
สําหรับการจัดทําสนามกีฬา หรืออุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมหรือการจัดการแข่งขันมาเอง  
โดยผู้รับผิดชอบอาคารและสนามกีฬา ดําเนินการจัดการให้พร้อมแข่งขัน โดยผู้ขอใช้บริการต้องจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบฯ กําหนด 
  (๓) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  ในการใช้สนามหรืออาคารสถานกีฬา  ที่จําเป็นต้องใช้
เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าสนามกีฬา ควบคุมเครื่องเสียง ควบคุมสกอร์บอร์ด จัดการสนามแข่งขัน ควบคุม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  หรือเจ้าหน้าที่ เปิด–ปิดอาคาร  และทําความสะอาดภายในอาคาร   
สนามแข่งขัน ที่ปฏิบัติหน้าที่รบัผิดชอบนอกเหนือเวลาราชการให้ผู้ขอใช้บริการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในอัตราไม่ต่ํากว่าของทางราชการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไม่อนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการ
จัดทําสนามแข่งขันเอง 
  (๔) ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความชํารุดเสียหาย ของสนามและอาคารสถาน
กีฬา ตลอดจนบริเวณท่ีขอใช้ให้มีความสะอาดเรียบร้อยดังเดิม ทั้งน้ี หากอาคารและสนามกีฬาเกิดการ
ชํารุดเสียหายจากการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะต้องจัดซ่อมบํารุงให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม ภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันสิ้นสุดการขอใช้ 
  (๕) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมิได้ใช้สนามและอาคารสถานกีฬาตามข้อตกลง หรือใช้ไป
ในทางที่ไม่ควร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือผู้ได้รับมอบอํานาจสามารถส่ังระงับการ
ใช้สนามและอาคารสถานกีฬาได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  
 

(๖) ในการกระทํา... 
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  (๖) ในการกระทาํใด ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกกรณี  
  (๗ ) ผู้ขอใช้บริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามหรืออาคารสถานกีฬาจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียม  และค่าไฟฟ้า ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยเจ้าหน้าที่จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน 
  กรณีผู้ขอใช้บริการสนามหรืออาคารสถานกีฬา มีความจําเป็นและต้องการยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการใช้สนามหรืออาคารสถานกีฬา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีทราบล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดวันที่จะเข้าใช้สนามและอาคารสถานกีฬาไม่น้อยกว่า ๕ วัน  
  กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนใดอันไม่ใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการและเป็นเหตุให้     
ไม่สามารถใช้สนามและอาคารสถานกีฬาได้ ให้อยู่ในอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เป็นผู้พิจารณาเล่ือนกาํหนดเวลาอนุญาตใช้สนามหรืออาคารสถานกีฬา หรือยกเลิกการอนญุาตใช้สนาม
และอาคารสถานกีฬาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และผู้ขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความจําเป็นต้องใช้สนามหรืออาคารสถาน
กีฬา เพื่อประโยชน์ของทางราชการในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ขอใช้บริการสนามและอาคารสถานกีฬา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีสิทธิจะเลื่อนกําหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้สนามและอาคารสถาน
กีฬานั้นออกไป โดยจะกําหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้นั้นใหม่ ตามที่ได้ตกลงกันหรือจะยกเลิกการขอ
อนุญาตใช้สนามและอาคารสถานกีฬาทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ ทั้งน้ี ผู้ขอใช้บริการสนามและอาคาร
สถานกีฬาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
  ข้อ ๑๓ ผู้ใช้สนามและสถานการกีฬา มีข้อปฏิบตัิและความรับผิดชอบ ดังนี้  
  (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย  
  (๒) ดูแลรักษาความสะอาดขณะใช้และหลังการใช้สนามและอาคารสถานกีฬา  
  (๓) ห้ามพกพาหรือนําอาวุธหรือวัตถุระเบิดและสิ่งของที่ผิดกฎหมายเข้ามาในสนาม 
และอาคารสถานกีฬา 
  (๔) ห้ามนําสุรา ยาเสพติดและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้าในสนามและอาคาร
สถานกีฬา ตลอดทั้งห้ามด่ืมสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  
  (๕) ห้ามเล่นการพนันหรือกระทําการใด ๆ อันผิดต่อกฎหมายในบริเวณพื้นที่สนามและ
อาคารสถานกีฬา   
 
 
 

(๗) ผู้ขอใช้... 



- ๕ – 
 

  (๗) ผู้ขอใช้วัสดุครุภัณฑ์ ซ่ึงนําไปใช้นอกสถานที่จะต้องนําส่งและจัดเก็บคืนในสภาพ
เรียบร้อยและจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาตรวจรับบันทึกการรับมอบ การส่งมอบ ให้ถูกต้องทุกครั้ง
หากวัสดุส่ิงของที่ขอใช้แตกหัก ชํารุดหรือสูญหายเนื่องจากในการขอใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดการ
ซ่อมแซมหรือชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายเช่นเดียวกับข้อ ๑๒ (๖)  
  (๘) กรณีการจัดกิจกรรมซึง่จะมีประชาชนเข้าชมหรือมีผู้ร่วมงานจํานวนมาก เมื่อได้รบั
อนุญาตให้ใช้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดระบบการบริหารจราจรของเจ้าหน้าที่ตํารวจ แพทย์และพยาบาล
กรณีฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถยนต์ดับเพลิงด้วย  
  (๙) ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่กําหนดไว้เปน็การเฉพาะในแต่ละสนามและอาคารสถานกีฬา  
  ข้อ ๑๔ ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบการกระทําใด ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต  
ก็ดี แก่ร่างกายก็ดี หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ก็ดี ระหว่างขอใช้บริการสนามและอาคารสถานกีฬา
ทุกกรณี 
  ข้อ ๑๕ ให้ผู้ขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬาถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคําส่ังที่เกี่ยวกับการใช้สนามและอาคารสถานกีฬานั้นอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนหรือมีเหตุให้
เช่ือได้ว่า การใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือแก่สนามและ
อาคารสถานกีฬาน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาจพิจารณาให้ระงับการใช้สนามและอาคาร
สถานกีฬานั้นช่ัวคราวหรือยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สนามและอาคารสถานกีฬาได้ 
  ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ ขอใช้
สนามและอาคารสถานกีฬา ให้คิดอัตราค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งตามข้อ ๘ 
  ข้อ ๑๗ ในกรณีที่จะเป็นการสมควรจะยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการและอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในระเบียบน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเป็นผู้อนุมัติ 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๑๘ การใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันทีร่ะเบียบนี้ใช้บงัคับ 
ให้ดําเนินการต่อไป จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จตามข้ันตอนนัน้ และให้ถือว่าไม่ขัดหรือแย้งกบั
ระเบียบนี้ สําหรับข้ันตอนต่อไปให้ปฏิบตัิตามความในระเบียบนี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
     (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี  



อัตราค่าธรรมเนียม และสิ่งอํานวยความสะดวก 
แนบท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
ค่ากระแสไฟฟ้า 
(บาท/ชั่วโมง) 

ค่าทําความสะอาด
(บาท/คน/วัน) 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

๑ สนามฟุตบอล ๑
- การจัดการแข่งขันกีฬา (วันละ) 
- การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ๑ วัน (เหมาจ่าย) 
- การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ติดต่อกนัเกิน ๕ วัน  
แต่ไม่เกิน ๑๐ วัน (เหมาจ่าย) 
- การจัดการฝึกสอน ฝึกซ้อม หรือเก็บตวันักกีฬา 
ติดต่อกนัเกิน ๕ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน (เหมาจ่าย) 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
- 
 
 

ผู้ใช้บริการเปน็ผู้รบั  
ผิดชอบในการทํา
ความสะอาด
ภายหลังการใช้  

ผู้ใช้บริการเปน็
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
กับ จนท.ผู้ปฏิบตัิ  
คนละ ๓๐๐ บาท/  
ครั้ง/วัน  

-กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง
(สปอร์ตไลท์) ให้จ่าย
เพิ่ม ๗๕๐ บาท/ชั่วโมง 
เศษของชั่วโมงให้คิด ๑ 
ชั่วโมง  
- กรณีต้องตีเส้นสนาม
ฟุตบอลให้คิดเพิ่ม   
ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท 
 

๒ สนามฟุตบอล ๒ (หลังอัฒจันทร์คบเพลิง)
- จัดกิจกรรม ติดต่อกันไม่เกิน ๒ วัน (วันละ) 
- การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ๑ วัน (เหมาจ่าย) 
- การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ติดต่อกนัเกิน ๕ วัน 
แต่ไม่เกิน ๑๐ วัน (เหมาจ่าย) 
- การจัดการฝึกสอน ฝึกซ้อม หรือเก็บตวันักกีฬา 
ติดต่อกนัเกิน ๕ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน (เหมาจ่าย) 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้า โฆษณาหรือจัดการ
แสดงเพื่อการพาณิชย์ (วันละ) 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

ผู้ใช้บริการเปน็ผู้รบั  
ผิดชอบในการทํา
ความสะอาด
ภายหลังการใช้ 

ผู้ใช้บริการเปน็
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
กับ จนท.ผู้ปฏิบตัิ  
คนละ ๓๐๐ บาท/  
ครั้ง/วัน 

-กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้จ่ายเพิ่ม ๓๐ บาท/
ชั่วโมง เศษของชั่วโมง 
ให้คิด ๑ ชั่วโมง 
-กรณีหาบเร่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ๑๐๐ บาท/  
ราย/วัน 



- ๒ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก 
ค่าธรรมเนียม

(บาท/วัน) 
ค่ากระแสไฟฟ้า 
(บาท/ชั่วโมง) 

ค่าทําความสะอาด
(บาท/คน/วัน) 

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

๓ สนามฟุตบอล ๓ (หน้าอัฒจันทร์มีหลงัคา)
- จัดกิจกรรม ติดต่อกันไม่เกิน ๒ วัน (วันละ) 
- การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ๑ วัน (เหมาจ่าย) 
- การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ติดต่อกนัเกิน ๕ วัน  
แต่ไม่เกิน ๑๐ วัน (เหมาจ่าย) 
- การจัดการฝึกสอน ฝึกซ้อม หรือเก็บตวันักกีฬา 
ติดต่อกนัเกิน ๕ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน (เหมาจ่าย) 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้า โฆษณาหรือจัดการแสดง
เพื่อการพาณิชย์ (วันละ) 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

ผู้ใช้บริการเปน็ผู้รบั  
ผิดชอบในการทํา
ความสะอาด
ภายหลังการใช้  

ผู้ใช้บริการเปน็
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
กับ จนท.ผู้ปฏิบตัิ  
คนละ ๓๐๐ บาท/  
ครั้ง/วัน  

-กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้จ่ายเพิ่ม ๓๐ บาท/
ชั่วโมง เศษของชั่วโมง 
ให้คิด ๑ ชั่วโมง  
-กรณีหาบเร่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ๑๐๐ บาท/  
ราย/วัน 

๔ ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ๕๐๐ - - -  
๕ โรงยิมเนเซี่ยม ๒๐๐ ๑๐๐ - - 
๖ อาคารอเนกประสงค์ ๕๐๐ ๒๐๐ - - 
๗ ศูนย์ฟิสเนส(ศูนย์ออกกําลังกาย) ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ศนูย์ฟิสเนส 
๘ พื้นที่ว่างบริเวณสนามและอาคารสถานกีฬา

- จัดกิจกรรม ติดต่อกันไม่เกิน ๒ วัน (วันละ) 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้า โฆษณาหรือจัดการแสดง
เพื่อการพาณิชย์ (วันละ) 

๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

- 
- 

ผู้ใช้บริการเปน็ผู้รบั
ผิดชอบในการทํา
ความสะอาด
ภายหลังการใช้ 

- 
- 

 
-กรณีหาบเร่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ๑๐๐ บาท/  
ราย/วัน 

 



แบบฟอร์มการขอใช้สนามและอาคารสถานกีฬา 
 

          วันที่............เดือน......................... พ.ศ. .............. 

เรื่อง  ขออนุญาตใช้สนามและอาคารสถานกีฬา 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................อายุ....................ป ี
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..............ถนน.............................ตําบล/แขวง...............................   
อําเภอ..............................จังหวัด................................โทรศัพท์..............................โทรสาร.................. 
บัตรประจําตัวประชาชนหมายเลข.......................................................สถานที่ออกบัตร......................... 
วันที่ออกบัตร............................................................บัตรหมดอายุ....................................................... 
มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้สนามและอาคารสถานกีฬา ในนามของ................................................ 
เลขที่.....................หมู่ที่................ถนน...................................ตําบล/แขวง...............................   
อําเภอ..............................จังหวัด................................โทรศัพท์..............................โทรสาร.................. 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ช่ือผู้รับผิดชอบประสานงาน...............................................โทรศัพท์........................ 
  ๒. ขออนุญาตใช้สนามและอาคารสถานกีฬา 
      .......................................................................(ระบุช่ือสนามและอาคารสถานกีฬา) 
      ตั้งแต่วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..................เวลา.......................น. 
      ถึงวันที่..................เดือน.............................พ.ศ. .................เวลา.......................น. 
  ๓. ช่ือโครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์และลักษณะการจัดกิจกรรมโดยย่อ 
      .............................................................................................................................. 
      .....................................................................โดยผู้เข้าใช้บริการจํานวน..............คน 
  ๔. การจําหน่ายบัตร    (  ) ไม่มีการจําหน่ายบัตร     (  ) มีการจําหน่ายบัตร 
  ๕. มีการบนัทึกเทปวีดีโอ หรือถ่ายทอดสด (  ) ไม่มี (  ) บันทึกเทปวีดีโอ (  ) ถ่ายทอดสด  
  ๖. อ่ืน ๆ .....................................................................................................................
      ข้าพเจ้ายินดีปฏิบั ติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ทุกประการ 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
    ลงชื่อ...........................................(ผู้ขอใช้บริการ) 
        (...................................................)  


