
ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น และ 13.00 – 16.00 น. 

ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด 
โทรศัพท  0 5551 8319  

โทรสาร   0 5551 8310 ตอ 110 

ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น และ 13.00 – 16.00 น. 

ไมเวนวันหยุดราชการ 

 

งานที่ใหบริการ 
ระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดตาก วาดวยการขอใช ขอเชาสนามกีฬา ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก พ.ศ. 2548 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ฝายกีฬา และนันทนาการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

  

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานที่ / ชองทางการใหบริการ 
ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก   

         

                 

.............................................................................................      ............................................................................................. 

สนามกีฬาองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก       วันจันทร ถึง วนัศกุร 

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2546 ขอ 5 และขอ 25 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ขอ 140 , 141 และขอ 142 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงวางระเบียบวาดวยการขอใช ขอเชาสนามกีฬา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก พ.ศ. 2548 

 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการพิจารณาอนุญาตใชสนามกีฬา/โรงพละ/สระวายน้ํา 
  

ขั้นตอน 
การขออนุญาตใชสนามกีฬา/โรงพละ 
1. ผูประสงคใชสนามกีฬา ยื่นหนงัสือขอใช/ขออนุญาต        ฝายกีฬา และนันทนาการ   

ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก          กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หรือผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม        องคการบริหารสวนจังหวดัตาก 
(ลวงหนาอยางนอย 1 วันทาํการ)                              

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
2. เจาหนาที่ตรวจสอบการใชสนามกีฬา/โรงพละ          ฝายกีฬา และนันทนาการ        

พรอมชี้แจงเหตุผล กรณีสนามกฬีา/โรงพละไมวาง           กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
       (ระยะเวลา 30 นาท)ี             องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
 

/3. เสนอขอ... 
 

คูมือสําหรับประชาชน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
   วันจันทร ถึง วนัศกุร                          

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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3. เสนอขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก         ฝายกีฬา และนันทนาการ 
หรือผูอํานวยการกองการ ศาสนา และวัฒนธรรม          กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
(ระยะเวลา 1 นาท)ี             องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวดัตากพิจารณาอนุมัต ิ         ฝายกีฬา และนันทนาการ 

พรอมชี้แจง กรณีไมอนุมัติ                  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ระยะเวลา 15 นาท)ี                    องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
5. เจาหนาที่แจงตอบรับการใชสนามกีฬา/โรงพละ          ฝายกีฬา และนันทนาการ 

ตอผูขอใชสนามกีฬา/โรงพละ            กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)             องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
6. ผูประสงคใชสนามกีฬา/โรงพละ ชําระคาธรรมเนียม         กองคลัง 

กอนมีการเขาใชสนามกีฬา/โรงพละ           ฝายการเงิน          
(ระยะเวลา 15 นาท)ี                    องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 
การขอใชอุปกรณกีฬา อบจ.ตาก 
1. ผูประสงคใชอุปกรณ ยื่นหนังสือขอใช/ขออนุญาต                     ฝายกีฬา และนันทนาการ   

ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก            กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หรือผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม          องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
(ลวงหนาอยางนอย 1 วันทาํการ)                              

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
2. เจาหนาที่ตรวจสอบอุปกรณกีฬา           ฝายกีฬา และนันทนาการ        

(ระยะเวลา 1 วัน)               กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
                             องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
3. เสนอขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก         ฝายกีฬา และนันทนาการ 

หรือผูอํานวยการกองการ ศาสนา และวัฒนธรรม          กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
(ระยะเวลา 1 วัน)             องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
4. รับอุปกรณกีฬา              ฝายกีฬา และนันทนาการ 

  กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก       
 

 

/ขั้นตอน... 
 

 
 
 
 



/4.ผูมีอํานาจ... 
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ทําบัตรสมาชิกสระวายน้ํา อบจ.ตาก 
1. ผูประสงคสมัครสมาชิกรับแบบคําขอมีบัตร           ฝายกีฬา และนันทนาการ 

ณ สระวายองคการบริหารสวนจังหวัดตาก          กองการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความถูกตอง 

และสงคนืผูขอมีบัตร กรณีกรอกขอมูลไมถูกตอง 
(ระยะเวลา 2 นาท)ี 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
3. เจาหนาที่พิมพบัตรสมาชิก 

(ระยะเวลา 3 นาท)ี 
 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
4. ผูมีอํานาจลงนามในบัตรสมาชิก 

(ระยะเวลา 10 นาท)ี 
 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
5. ตรวจสอบความเรียบรอย 

(ระยะเวลา 15 นาท)ี 
 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
6. แจงสมาชิกรับบัตร 

 
 
 

ทําบัตรสมาชิกฟตเนส อบจ.ตาก 
1. ผูประสงคสมัครสมาชิกรับแบบคําขอมีบัตร           ฝายกีฬา และนันทนาการ 

ณ สระวายองคการบริหารสวนจังหวัดตาก          กองการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
  องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความถูกตอง 

และสงคนืผูขอมีบัตร กรณีกรอกขอมูลไมถูกตอง 
(ระยะเวลา 2 นาท)ี 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
3. เจาหนาที่พิมพบัตรสมาชิก 

(ระยะเวลา 3 นาท)ี 
 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 

ขั้นตอนและระยะการใหบริการจัดทําบัตรสมาชิกสระวายน้ํา/ฟตเนส 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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4. ผูมีอํานาจลงนามในบัตรสมาชิก 
(ระยะเวลา 10 นาท)ี 

 
…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
5. ตรวจสอบความเรียบรอย 

(ระยะเวลา 15 นาท)ี 
 

…………………………………………………………………………………….         …………………………………………………………………………………. 
6. แจงสมาชิกรับบัตร 

 
 
 

ระยะเวลา 
1. การขออนุญาตใชสนามกีฬา/โรงพละ      ใชระยะเวลาทั้งสิน้ไมเกิน 2 วันทําการ 
2. การขอใชอุปกรณกีฬา       ใชระยะเวลาทั้งสิน้ไมเกิน 3 วันทําการ 
3. การขอมีบัตรสมาชิกสระวายน้ํา อบจ.ตาก/ฟตเนส อบจ.ตาก    ใชระยะเวลาทั้งสิน้       30 นาท ี

 

รายการหรือหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 
1. แบบฟอรมการขอมีบัตรสมาชิกสระวายน้ํา อบจ.ตาก     จํานวน  1 ฉบับ 
2. แบบฟอรมการขอมีบัตรสมาชิกฟตเนส อบจ.ตาก     จํานวน  1 ฉบับ 

 

คาธรรมเนียม 
 

1. สนามฟตุซอลและลู – ลานลูกรงั 
 

รายการ กิจกรรมกีฬา(บาท/วัน) กิจกรรมอ่ืน(บาท/วัน) 
คาธรรมเนียม 
คาน้ําประปา 
คาทําความสะอาด 
คากระแสไฟฟา 

1,000 บาท/วัน 
200 บาท/วัน 
500 บาท/วัน 

หากเปดสปอตไลท (5,000 บาท/ช.ม.) 

10,000 – 50,000 บาท/วัน 
400 บาท/วัน 

2,000 บาท/วัน 
หากเปดสปอตไลท (5,000 บาท/ช.ม.) 

 

2. โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง 
 

รายการ กิจกรรมกีฬา(บาท/วัน) กิจกรรมอ่ืน(บาท/วัน) 
คาธรรมเนียม 
คาน้ําประปา 
คาทําความสะอาด 
คากระแสไฟฟา 

2,000 บาท/วัน 
200 บาท/วัน 
500 บาท/วัน 

หากเปดสปอตไลท (2,000 บาท/ช.ม.) 

10,000 – 50,000 บาท/วัน 
400 บาท/วัน 

2,000 บาท/วัน 
หากเปดสปอตไลท (2,000 บาท/ช.ม.) 

 
 
 
 
 

/3.สระวายน้ํา 
 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ฝายกีฬา และนันทนาการ 
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
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3. สระวายน้ํา 50 เมตร 
 

รายการ กิจกรรมกฬีา(บาท/วัน) กิจกรรมอ่ืน(บาท/วัน) 
คาธรรมเนียม 
คาน้ําประปา 
คาทําความสะอาด 
คากระแสไฟฟา 

1,500 บาท/วัน 
200 บาท/วัน 
500 บาท/วัน 

หากเปดสปอตไลท (3,000 บาท/ช.ม.) 

4,000 บาท/วัน 
400 บาท/วัน 

2,000 บาท/วัน 
หากเปดสปอตไลท (3,000 บาท/ช.ม.) 

 

4. พื้นที่อื่นๆ ภายในสนามกีฬา 
 

รายการ กิจกรรมกีฬา(บาท/วัน) กิจกรรมอ่ืน(บาท/วัน) 
คาธรรมเนียม 
คาน้ําประปา 
คาทําความสะอาด 
คากระแสไฟฟา 

ตารางเมตรละ 5 บาท/วัน 
500 บาท/วัน 

1,000 บาท/วัน 
หากเปดสปอตไลท (1,000 บาท/ช.ม.) 

100,000 บาท/วัน 
1,000 บาท/วัน 
2,000 บาท/วัน 

หากเปดสปอตไลท (1,000 บาท/ช.ม.) 
 

5. สระวายน้ํา (ไมมีรายป) 
- คาธรรมเนียมกรณีเปนสมาชิกวายน้าํ        10    บาท 
- คาธรรมเนียมกรณีไมเปนสมาชกิสระวายน้าํ       20    บาท 

6. ศูนยฟตเนส  
- คาธรรมเนียมรายปสาํหรับผูมีอายุต่ํากวา 15 ป        60  บาท 
- คาธรรมเนียมกรณีเปนสมาชิกศูนยฟตเนส         10  บาท 
- คาธรรมเนียมกรณีไมเปนสมาชกิศูนยฟตเนส         20  บาท 
- ยกเวนคาธรรมเนียมรายปสําหรับผูมีอายุต่าํกวา 15 ป และผูมอีายุเกิน 60 ป 

 

การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่
ฝายกีฬา และนันทนาการ  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก โทรศัพท 0 5551 8333 ตอ 182 
 

ตัวอยางแบบฟอรม 
-เอกสารแนบทาย- 
 
 


