
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  เงินบ ารุงและค่าใช้จ่ายของศนูย์บรกิารและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา  การดนตรี   

ส านักวัฒนธรรม  กีฬา  และการทอ่งเที่ยว   
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบ ารุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการ
และกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา  การดนตรี  ส านักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  92  และมาตรา  97  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร   
จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินบ ารุง
และค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา  การดนตรี  ส านักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว  
พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก   
(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินบ ารุงศูนย์เยาวชน  และศนูย์ส่งเสริมกีฬา  พ.ศ.  2529 
(2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  เงินบ ารุงห้องสมุดประชาชน  พ.ศ.  2530 
(3) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมกีฬา  ศูนย์เยาวชน  

ดนตรี  และห้องสมุดประชาชน  พ.ศ.  2535 
บรรดาข้อบัญญัต ิ กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขดัหรือแย้ง  ในส่วนที่

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“ศูนย์บริการ”  หมายความว่า  ศูนย์เยาวชน  ศูนย์กีฬา  ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้   

หรือศูนย์บริการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่อยู่ในการก ากับดูแลของส านักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว   
“สมาชิก”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมาชิกของศูนย์บริการ 
“เงินบ ารุงศูนย์บริการ”  หมายความว่า  เงินค่าสมาชิก  เงินค่าบริการ  เงินค่าใช้สถานที่   

เงินรายได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ  การฝึกอาชีพ  การจัดกิจกรรม  หรือการจัดงานอื่นใด  ที่เกี่ยวเนื่อง  
ในการด าเนินงานของศูนย์บริการ  เงินค่าปรับที่ได้จากการส่งหนังสือ  หรือโสตทัศนวัสดุคืนเกินก าหนด  
เงินที่ได้จากการจ าหน่ายวัสดุสิ่งพิมพ์เก่า  เงินที่มีผู้บริจาค  หรืออุทิศให้  และรายได้อื่นใด  รวมทั้งดอกผล 
ที่เกิดจากเงินเหล่านี้ทั้งหมด 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 “การดนตรี”  หมายความว่า  กิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกซ้อม  การแสดงดนตรี   
การแต่งเพลง  การเรียบเรียงเสียงประสาน  การบันทึกเสียง  การประกวดแข่งขัน  ทั้งดนตรีไทย   
ดนตรีสากล  และศิลปะดนตรีพื้นบ้าน  ส าหรับสมาชิกและประชาชน 

ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และให้มี
อ านาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

หมวด  1 
เงินบ ารุงศูนย์บริการ 

 
 

ข้อ 6 สมาชิกจะต้องช าระค่าสมาชิกเป็นรายปี  ตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครก าหนด  
ทั้งนี้  ค่าสมาชิกต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ 7 สมาชิกที่ใช้บริการของศูนย์บริการจะต้องช าระค่าบริการ  ตามระเบียบที่กรุงเทพมหานคร
ก าหนด  ทั้งนี้  ค่าใช้บริการต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

ข้อ 8 ผู้ที่ประสงค์ขอใช้สถานที่ของศูนย์บริการ  ต้องช าระค่าใช้สถานที่ในอัตราตามระเบยีบ  
ที่กรุงเทพมหานครก าหนด 

ข้อ 9 ผู้ใช้บริการหรือสถานที่ซึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอใช้บริการหรือสถานที่ต้องช าระ
ค่าปรับตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครก าหนด   

ผู้ใดหรือผู้ใช้สถานที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  หรือสถานที่  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามที่เกิดขึ้นจริง   

หมวด  2 
ค่าใช้จ่ายของศูนยบ์ริการและกิจกรรมสง่เสริมการกีฬา  การดนตรี  ส านักวฒันธรรม  กีฬา   

และการท่องเที่ยว 
 
 

ข้อ  10 ค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา  การดนตรี  ส านักวัฒนธรรม  
กีฬา  และการท่องเที่ยว  ก าหนดเป็นประเภท  ดังนี้ 

(1) ค่าอุปกรณ์และการบ ารุงรักษา 
(2) ค่าเครื่องแต่งกาย 
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการและกิจกรรม 
(4) ค่าตอบแทน  ค่ารางวัล  และค่าเบี้ยเลี้ยง 
(5) ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง 
(6) ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
(7) ค่าของรางวัล  ของขวัญ  และของที่ระลึก 
(8) ค่าเวชภัณฑ์ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(9) ค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนักกีฬา 
(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
(11) ค่าสมัครเข้าแข่งขันหรือประกวด  ค่าสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือเข้าแข่งขันหรือประกวด 

ในกิจกรรมต่าง ๆ 
(12) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเกี่ยวกับการใช้บริการของศูนย์บริการ   
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราการเบิกจ่ายของค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่กรุงเทพมหานครก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  11 ในระหว่างที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได้ออกระเบียบตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ระเบียบที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บัง คับ   
ให้ใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกวา่จะมกีารเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องออกระเบยีบ
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
นี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 
 

 
บัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

อัตราค่าสมาชิกและค่าใช้บริการ 
 

ล าดับ รายการ อัตราสูงสดุไมเ่กนิ 
(บาท) 

1. 
 

 
2. 

ค่าสมาชิก 
     ก. สมาชิกสัญชาติไทย  
     ข. สมาชิกชาวต่างชาติ    
ค่าใชบ้รกิาร 
กิจกรรมว่ายน  า 
     ก. สมาชิกสัญชาติไทย  
     ข. สมาชิกชาวต่างชาติ    
กิจกรรมแบดมินตัน 
     ก. สมาชิกสัญชาติไทย  
     ข. สมาชิกชาวต่างชาติ    
กิจกรรมเทนนิส 
     ก. สมาชิกสัญชาติไทย  
     ข. สมาชิกชาวต่างชาติ    
กิจกรรมสควอช 
     ก. สมาชิกสัญชาติไทย  
     ข. สมาชิกชาวต่างชาติ    
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