
 

งานท่ีให้บริการ 
 

 

การขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

อบจ.ขอนแก่น  สํานักปลัด  ฝ่ายการท่องเท่ียวและกีฬา 
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
อบจ.ขอนแก่น  สํานักปลัด  ฝ่ายการท่องเท่ียวและกีฬา  วันจันทร์ – วันศุกร์    
โทรศัพท์  : 0-4323-5143  และ    (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
     0-4322-2397     ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
   

    
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 
  

1.  ผู้ประสงค์จะขอใช้สนามและสถานการณ์กีฬา ให้ย่ืนคําขอต่อ อบจ.ขอนแก่น โดยระบุสนามและสถาน        
     การกีฬา วัตถุประสงค์ รายละเอียด วันและเวลาท่ีตอ้งการใช้ให้ชัดเจนก่อนถึงกําหนดล่วงหน้าเป็นเวลา     
     ไม่น้อยกว่า  10  วันทําการ เว้นแต่กรณีกรณีอันจําเป็นเร่งด่วน 
2.  เมื่อผู้ขอใช้ได้รับแจ้งการพิจารณาอนุญาตแล้วจงึมสีิทธิใช้สนามและสถานการณ์กีฬาน้ัน 
3.  ในกรณีติดต่อจองขอใช้สนามและสถานการกีฬาได้แล้ว  และต้องการยกเลิกการใช้สนามและสถานการ 
     กีฬา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ อบจ.ขอนแก่น ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดวันท่ีจะเข้าใช้สนามและ 
     สถานการกีฬา  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  วันทําการ 
4.  กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนใดทําให้ อบจ.ขอนแก่น ไม่อาจให้ผู้ขอใช้สนามและสถานกีฬาตาม 
     กําหนดเวลาได้ หรือกรณีท่ี อบจ.ขอนแก่น มีความจําเป็นต้องใช้สนามและสถานกีฬาน้ันเพื่อประโยชน์ 
     ของทางราชการในวันและเวลาเดียวกัน อบจ.ขอนแก่น มีสิทธิจะเล่ือนกําหนดเวลาการอนุญาตให้ใช้   
     สนามและสถานกีฬาน้ันออกไป โดยจะกําหนดเวลาการอนุญาตให้ใช่น้ันใหม่ตามที่ได้ตกลงกัน หรือจะ   
     ยกเลิกการขออนุญาตใช้สนามและสถานการณ์กีฬาท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ และผู้ขอใช้สนามและ 
     สถานการณ์กีฬาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้
5.  อบจ.ขอนแก่น อาจเรียกประกันเพื่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินท่ีขอใช้ก็ได้ 
6.  การขอใช้สนามและสถานการกีฬาจัดกิจกรรมเพื่อจดัหารายได้หรอืมีการจัดผ่านประตู  จะต้องขอ 
     อนุญาตการขอใช้เป็นกรณีพิเศษ  การชําระค่าธรรมเนียมเป็นสิทธิของผู้อนุญาตพิจารณาตามความ 
     เหมาะสมในอัตราขั้นต่ํา  จํานวนเงินร้อยละ  10  ของรายได้หรือค่าผ่านประตท่ีูเก็บได้ โดยไม่หักค่า  
     ใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

 
 
 
 



ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ข้ันตอน        ระยะเวลาการให้บริการ 
1.  ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือขออนุญาต     ( 1 วัน ) 
 

2.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร     ( 30 นาที ) 
 

3.  เสนอหนังสือเพื่อลงนามอนุมัติ/อนุญาต     ( 1 วัน ) 
     ต่อผู้มีอํานาจพิจารณา 
 

4.  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต     ( 1 วัน ) 
 

              ( ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน  3 วัน ) 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

-  หนังสือขออนุญาตใช้สนามและสถานการกีฬา    จํานวน      1       ฉบับ  
   อบจ.ขอนแก่น 
-  สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน      1       ฉบับ 
   หรือบัตรท่ีทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการใช้สถานท่ีสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

สถานท่ี/สนาม 
 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท/วัน) 

ค่าบํารุง  

หมายเหตุ 
เจ้าหน้าท่ี ทําความ

สะอาด 
1 
 

สนามฟุตบอล 2,000 500 1,500 กรณีไม่ใช้ไฟฟ้า 
สนามฟุตบอล 4,000 500 1,500 กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง รวมเครื่อง
ขยายเสียง ถ้าเกินกําหนด 
เวลาจ่ายเพ่ิมช่ัวโมงละ 
1,000  บาท 

2 สนามเปตอง 1,500 500 500 กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  
ต้องจ่ายเพ่ิมช่ัวโมงละ  
300 บาท 

3 อาคารพละศึกษา  (๑) 2,000 500 1,000 กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  
ต้องจ่ายเพ่ิมช่ัวโมงละ  
500 บาท 
 

 
 
 



 

ลําดับ
ท่ี 

 

สถานท่ี/สนาม 
 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท/วัน) 

ค่าบํารุง  

หมายเหตุ 
เจ้าหน้าท่ี ทําความ

สะอาด 
4 อาคารพละศึกษา  (2) 3,000 500 2,000 กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  

ต้องจ่ายเพ่ิมช่ัวโมงละ  
700 บาท 

5 ลานกีฬาเอนกประสงค ์ 2,000 500 1,500 กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  
ต้องจ่ายเพ่ิมช่ัวโมงละ  
500 บาท 

6 สระว่ายนํ้า 3,000 500 1,500 กรณีใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  
ต้องจ่ายเพ่ิมช่ัวโมงละ  
500 บาท 

7 สนามเทนนิส อยู่ในความดูแลของชมรมเทนนิส  สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
หมายเหตุ ;  1.  การคํานวณระยะเวลาการใช้กระแสไฟฟ้ากรณีมีเศษของช่ัวโมงเกินกว่าครึ่งช่ัวโมง  
   ให้คิดเป็น  1  ช่ัวโมง 
       2.  ค่าบํารุงทําความสะอาดของผู้ขอใช้สนามและสถานการณ์กีฬา จะดําเนินการเองก็ได้โดย
   ทําบันทึกข้อตกลง 
 

บัญชีอัตราค่าบํารุงสระว่ายนํ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประเภท อายุ ค่าสมัครรายปี (บาท) 
นักเรียน ไม่เกิน  18  ปี 200 
นักศึกษา 18 – 22  ปี 300 
ประชาชน 22  ปีขึ้นไป 500 
ครอบครัว บิดา มารดาและบุตรไม่เกิน  3  คน  อายุไม่เกิน  20  ปี 1,000 

หมายเหตุ ;  ค่าทําบัตรสมาชิกคนละ  20  บาท 

 

อัตราค่าบริการการใช้สระว่ายนํ้า/คร้ัง 
ประเภท สมาชิก (บาท) ไม่เป็นสมาชิก (บาท) 

นักเรียน/นักศึกษา 20 30 
ประชาชน 30 50 

  
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ สามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี ผ่านทางสายด่วน Call Canter 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4324-3290 โทรสาร 0-4323-5144  หรือ เว็บไซต์  www.kkpao.go.th หัวข้อ  
รับเรื่องร้องทุกข์  ซึ่งเป็นช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการให้บริการและอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

 


