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สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 
 

หลักเกณฑ์  : ข้อ 7  ผู้ที่ ขอใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดล าพูน  จะต้องเสียค่าบ ารุงสนามกีฬา ส าหรับสถานที่ระบุไว้ในข้อ 5 

ดังนี ้
7.1 สนามฟุตบอลวันละ 1,000 บาท 
7.2 โรงยิมเนเซียมแฝดวันละ 1,000 บาท 
7.3 โรงยิมเนเซียมเดี่ยววันละ 1,000 บาท 
7.4 สนามเทนนิสวันละ 1,000 บาท 
7.5 สนามเอนกประสงค์กลางแจ้งวันละ 1,000 บาท 
7.6 บริเวณลานกิจกรรมตามข้อ 5.6 วันละ 2,000 บาทขึ้นไป ท าการตกลง

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติลักษณะกิจกรรมและการใช้สถานที่    
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ตามข้อ 8 

7.7  ค่าท าความสะอาดสถานที่  อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามข้อ 6  
และ 7  วันละ 1,000 บาท  บาทหรือตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร 

7.8 ค่าไฟฟ้าสนามฟุตบอล ช่ัวโมงละ 500 บาท 
7.9 ค่าไฟฟ้าลานอเนกประสงค์ และโรงยิมเนเซียม  ช่ัวโมงละ 200 บาท 
7.10 ขอใช้จัดงานฤดูหนาวประจ าปี ครั้งละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 
7.11 ขอใช้จัดงานเทศกาลล าไย ครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท 
7.12 ร้านค้า และรถเข็นขายของภายในกิจกรรม (ช่ัวคราว) ครั้งละไม่น้อยกว่า 

100 บาท 

กำรใช้สนำมกีฬำกลำง องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดล ำพูน 

 

หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา
อนญุาต 
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วิธีการ : ผู้ที่จะใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ปฏิบัติตามระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ว่าด้วยการขอใช้
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 2. ท าหนังสือขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงตามระเบียบฯ 
อย่างน้อยล่วงหน้า 7 วัน 

 3. การอนุญาต จะต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
การปฏิบัติการหรือกิจกรรมใดๆอันเกี่ยวกับระเบียบนี้ ซึ่งมิได้ก าหนดไว้

ในระเบียบฯ ห้ามมิให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน หรือบุคคลใด จัดท าก่อนที่จะได้รับ
อนุญาต การอนุญาตจะอนุญาตโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในนามนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณา : กรณีค าขอหรือ
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและ

ไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขนาดนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสอง
ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ : พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่
พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอ

จะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึก 2 ฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
ระยะเวลาการให้บริการ : ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับ
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 



คู่มือส าหรับประชาชน | 45 
  

 

 
 

สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน/ท าหนังสือขออนุญาตถึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในวันและเวลาราชการ/ติดตอ่ด้วยตนเองและหน่วยงาน 

 

 
  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)แต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น (มีพักเที่ยง) 

 

 

      ผู้ขอรับบริการท าหนังสือขออนุญาตถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
ณ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ 1 วันท าการ 

 

 
1.แบบขอใช้สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูนฉบับจริง 1 ฉบับ  
 

 
   
 ค่าธรรมเนียมบ ารุงเป็นไปตามระเบียบการใช้สนามกีฬาองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดล าพูน 

ค่าธรรมเนยีม 

เอกสาร หลกัฐานประกอบ 

สถานที่ใหบ้ริการ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน า
บริการ 

สนามกีฬากลาง องค์การบริหารสว่นจังหวัดล าพูน 

สนามกีฬากลาง องค์การบริหารสว่นจังหวัดล าพูน โทร 053-560382 

www.lamphunpao.go.th 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.)  เลขท่ี 99 หมู่ 4 
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 
โทรสาร 0 2502 6132 

 www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
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-ตวัอยา่งแบบฟอรม์- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 แบบขอใช้สนามกีฬากลางองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 

โทร./โทรสาร 053-560-382 

*********************************************** 

1. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ชื่อ...................................................................................หน่วยงาน............................................................................. 
โทรศัพท์ติดตอ่.....................................................มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

  ( ) 1. สนามฟุตบอล  ( ) 6. ลานอเนกประสงค ์
  ( ) 2. ลู่วิ่งยางสังเคราะห ์  ( ) 7. สนามเทนนิส 
  ( ) 3. สนามเปตอง  ( ) 8. สนามฟุตบอล 
  ( ) 4. โรงยิมเนเซียมแฝด  ( ) 9. โรงยิมเนเซียมแบดมนิตัน 
  ( ) 5. อื่นๆ........................ 
   

เพื่อใช้ส าหรับ.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. ........................................................... 
ในวันที่.......เดอืน................พ.ศ..................ถึง/และวันที่...........เดอืน................พ.ศ..................ตั้งแตเ่วลา.............. 
 

 ทั้งนี้ ผูข้อใชจ้ะดูแลการใช้ห้องประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชมุองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัล าพูน พ.ศ. 2549 และยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการใช้สนามกีฬาดังกล่าว 

     ลงชื่อ........................................ผู้ขอใช้ 
           (........................................) 
       วันที่..........เดือน........................พ.ศ.......... 

1. แบบขอใชส้นามกฬีากลางองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล าพนู 


