
ภาคผนวก ก 
คูมือการใชงาน 

 
ในระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปนั้น กลุมผูใชงาน

สามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมผูใชบริการ และ กลุมผูใหบริการ ดังนั้น คูมือการใชงาน
จะถูกแบงเปน 2 สวนใหญ คือ คูมือการใชงานสําหรับผูรับบริการ และ คูมือการใชงานสําหรับผู
ใหบริการ 
 
ก.1 คูมือการใชงานสําหรับผูใชบริการ  

สามารถแบงสวนยอยตามกระบวนการทํางานของระบบ เพื่อใหผูใชบริการสามารถใชงาน
ไดงายข้ึนดังนี ้

ก.1.1 การสมัครสมาชิก การเขาสูระบบ และการแกไขขอมูลสวนตัว 
ก.1.2 การเรียกดูรายละเอียดกจิกรรมของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
ก.1.3 การเรียกดูขอมูลศูนยกฬีาภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
ก.1.4 การเรียกดูรายละเอียดสถานท่ีภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
ก.1.5 การทํารายการขอใชสถานท่ี 
ก.1.6 การทํารายการขอยืมอุปกรณกฬีา 
ก.1.7 การติดตอสอบถามเจาหนาท่ีสนามกฬีา 

 
ก.1.1 การสมัครสมาชิก การเขาสูระบบ และการแกไขขอมูลสวนตัว 
 เม่ือผูใชบริการไดเขาไปยังหนาหลักของเว็บไซตสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป จะพบ
รายละเอียดตาง ๆ ตามรูป โดยผูใชบริการ สามารถเรียกดูเมนูขาวสาร – กิจกรรม เมนูขอมูลศูนย
กีฬา เมนูรายละเอียดสถานท่ี และเมนูติดตอเราได โดยไมจําเปนตองสมัครสมาชิกหากผูรับบริการ
ทํารายการขอใชสถานท่ีออนไลนหรือขอยืมอุปกรณกีฬาออนไลนก็จะตองลงทะเบียนเปนสมาชิก
เว็บไซตสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป จึงจะมีสิทธ์ิในการใชงานเมนูขอเชาสถานท่ี และเมนูยืม
อุปกรณกีฬา 
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รูป ก.1 หนาแรกของเว็บไซตสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

 
 ผูใชบริการสามารถสรางช่ือผูใชงานของตนเองได โดยเขาเมนู สมัครสมาชิก ซ่ึงอยู
ทางดานซายของหนาจอ จากนั้นระบบจะปรากฏหนาตางใหม ดังรูป ก.2 
  - การกรอกขอมูลเสร็จส้ิน คลิกท่ีปุม “สมัครสมาชิก” เพื่อสงขอมูล 
  - คลิกท่ีเมนู “หนาแรก” เพื่อกลับไปยังหนาแรกของเวบ็ไซต 
  - คลิกท่ีปุม “ยกเลิก” เพื่อลางขอมูลท่ีกรอกท้ังหมด 
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รูป ก.2 หนาตางการสมัครสมาชิก 

 เม่ือระบบไดรับขอมูลสมาชิกเรียบรอยแลว จะแสดงหนาตางแจงเตือนดังรูปก.3 

 
รูป ก.3 การตอบรับการสมัครสมาชิก 

 
 ในกรณีท่ีผูใชบริการลืมรหัสผานในการเขาสูระบบ จะมีวิธีขอรับรหัสผานใหมได โดยเขา
เมนู “ลืมรหัสผาน” ซ่ึงอยูถัดจากเมนูสมัครสมาชิกแสดงในรูป ก.4 จากนั้นระบบจะปรากฏหนาตาง
ใหม ดังรูป ก.5 

 
รูป ก.4 สวนของเมนูลืมรหัสผาน 

 
 
 

รูป ก.5 หนาตางลืมรหัสผาน 
 

- กรอกอีเมลที่ใชเขาสูระบบในชองรับขอมูลท่ีปรากฏ 
- กดปุมตกลง  
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เม่ือระบบ ไดรับขอมูลเรียบรอยแลว จะแจงผูใชงานวา ไดสงรหัสผานใหมไปยัง อีเมลของ

ผูใชบริการแลว ดังรูป ก.6 
 

 
รูป ก.6 การแจงผลตอผูใชบริการ ในการใชงานเมนูลืมรหสัผาน 

เม่ือผูใชบริการตองการออกจากระบบ สามารถทําไดโดยการกดปุม Logout จากนัน้ระบบ
จะแสดงหนาตางแจงเตือนการออกจากระบบ ดังรูป ก.7 

 

 
รูป ก.7 แสดงหนาตางแจงเตือนการออกจากระบบ 

 
- กดปุม ตกลง เพื่อออกจากระบบ 
- กดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการออกจากระบบ 

 
ผูใชบริการสามารถแกไขขอมูลรายละเอียดสวนตัวของผูใชบริการได โดยเขาเมนแูกไข

ขอมูลผูใชงาน จากนั้นระบบจะปรากฏหนาตางใหม ดังรูป ก.8 
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รูป ก.8 แสดงหนาตางการแกไขขอมูลรายละเอียดสวนตัวของผูใชบริการ 

 
- กดปุม ตกลง เพื่อจัดเกบ็ขอมูลท่ีไดเปล่ียนแปลง 
- กดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการแกไขขอมูลสวนตัว 

 
ก.1.2 การเรียกดูรายละเอียดกิจกรรมของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
 ผูใชบริการระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป จะสามารถดู
รายละเอียดขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ ของสนามกีฬาฯ ท่ีผูใหบริการประชาสัมพันธได โดยขาวสาร
และกิจกรรมดังกลาว จะแสดงบนหนาแรกของเว็บไซตโดยอัตโนมัติ หากผูใชบริการไมไดเรียกดู
หนาแรกของเว็บไซตก็สามารถเรียกดูขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ได โดยเขาเมนู ขาวสาร-กิจกรรม จาก
แถบเมนู จากนั้นระบบจะแสดงหนาขาวสาร – กิจกรรม ดังรูป ก.9 ซ่ึงจะแสดงหัวขอขาวและเนื้อหา
ขาวอยางยอ 
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รูป ก.9 หนาเมนู ขาวสาร-กิจกรรม 

 
 ผูใชบริการสามารถเรียกดูรายละเอียดของกิจกรรมท่ีสนใจไดโดยการคลิกท่ีขอความ 
“รายละเอียด” ซ่ึงระบบจะแสดงขอมูลคําบรรยายและรูปภาพประกอบของกิจกรรมนั้นๆ    ดังรูป ก.
10  และเม่ือผูใชบริการอานรายละเอียดเสร็จส้ินแลว สามารถยอนกลับไปยังหนาเมนูขาวได โดย
การคลิกท่ีขอความ “กลับ” เพื่อกลับสูหนาแรกของเมนู ขาวสาร-กิจกรรม 
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รูป ก.10 แสดงรายละเอียดท้ังหมดของขาวท่ีมีการประชาสัมพันธ 
 

 
 



 
64 

 

 
 
ก.1.3 การเรียกดูขอมูลศูนยกีฬาภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
 ผูใชบริการสามารถเรียกดูรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของศูนยกีฬาท่ีเปดใหบริการในสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปท่ีมีท้ังหมด 7 ศูนยกีฬาได โดยขอมูลท่ีจะแสดงประกอบไปดวย ภาพ
บรรยากาศศูนยกีฬา อัตราคาบริการ วันและเวลา เบอรโทรศัพทสําหรับติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โดยการเขาใชงานนั้นสามารถทําไดจากการคลิกท่ีแถบเมนูหลักดังรูป ก.11 และรายละเอียด
ขอมูลศูนยกีฬาจะแสดงไดดังรูป ก. 12 

 
รูป ก.11 หนาเมนูขอมูลศูนยกีฬา 
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รูป ก.12 รายละเอียดขอมูลศูนยกฬีา  

ก.1.4 การเรียกดูรายละเอียดสถานท่ีภายในสนามกีฬาสมโภชเชยีงใหม 700 ป 
ผูใชบริการสามารถเรียกดูรายละเอียดสถานที่ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปได 

โดยขอมูลท่ีจะแสดงประกอบดวย ภาพบรรยากาศสถานท่ีและอัตราคาคาธรรมเนียมการใช    โดย
การเขาใชงานน้ันสามารถทําไดจากการคลิกท่ีแถบเมนูหลักดังรูป ก.13 และรายละเอียดขอมูล
สถานท่ีจะแสดงไดดังรูป ก. 14 
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รูป ก.13 หนาเมนูรายละเอียดสถานท่ี 
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รูป ก.14 รายละเอียดขอมูลสถานท่ี 
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ก.1.5 การทํารายการขอใชสถานท่ี 
 ผูใชบริการสามารถดําเนินยื่นคํารองขอใชสถานท่ีได โดยเขาใชงานผานเมนูขอเชาสถานท่ี
จากแถบเมนูหลัก โดยระบบจะแสดงหนาตางขอใชสถานท่ี ดังรูป ก.15 ซ่ึงจะประกอบไปดวย
หนาตางแสดงผลหลัก ซ่ึงจะอธิบายข้ันตอนการขอใชสถานที่ไวอยางละเอียดและยังประกอบไป
ดวยเมนูเมนูยอยอีก 2 สวน 

- เมนู A จะแสดงรายการสถานท่ี ท่ีสามารถขอใชได โดยช่ือสถานท่ีท่ีสามารถขอ
ใชได จะแทนดวยตัวหนังสือสีดํา และสถานท่ีท่ีอยูในระหวางปดปรับปรุง หรือไม
สามารถขอใชไดจะแทนดวยตัวหนังสือสีแดง 

- เมนู B จะแสดงรายการสถานท่ี ท่ีไดขอใชจอง โดยจะมีรายละเอียดในการขอใช 
ประกอบไปดวย ช่ือสถานท่ีขอใช วันท่ีขอใช และสถานะการดําเนินการ 

 
 

 
 

รูป ก.15 แสดงหนาเมนูขอใชสถานท่ี 
  

เม่ือผูใชบริการเลือกสถานท่ีท่ีตองการใช หนาตางแสดงผลจะเปล่ียนจาก การอธิบาย
ข้ันตอนการขอใชสถานท่ี เปนการแสดงรายละเอียดของสถานท่ี ท่ีผูใชบริการเลือก เพื่อเปนขอมูล
ใหผูใชบริการตัดสินใจในการขอใช ดังรูป ก.16 

 

A 

B 
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รูป ก.16 รายละเอียดของสถานท่ี ท่ีผูใชบริการเลือก 

 
 เม่ือผูใชบริการเลือกสถานท่ี ท่ีตองการขอใชแลว ระบบจะแสดงหนาตางปฏิทินการใชงาน 
โดยจะแสดงวันท่ี ท่ีมีการใชงานเปนสีแดง และจะแสดงรายละเอียดเม่ือผูใชงานนําเมาสไปช้ีท่ีวัน
นั้น ๆ  ดังรูป ก.17 
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รูป ก.17 ปฏิทินการใชงานของสถานท่ีท่ีขอใช 

 
หลังจากท่ีผูใชงานกําหนดวันท่ีจะขอใชสถานท่ีไดแลว ก็จะตองระบุวันท่ีตองการขอใชลง

ในชองรับขอมูล พรองท้ังระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะจัดวาเปนกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ท่ีไมใชกิจกรรมกีฬา ดังรูป ก.18 

 
รูป ก.18 การระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะจดั 

  
เม่ือผูใชบริการกําหนดวันและชนิดของกิจกรรมท่ีจะจัดได ระบบจะเขาสูหนาตาง 

รายละเอียดคาใชจาย ซ่ึงจะแสดงรายการคาธรรมเนียมนการใชสถานท่ี คาใชจายอ่ืน ๆ และผลรวม
ของคาใชจายในการดําเนินการท้ังหมด ซ่ึงในสวนของคาใชจายอ่ืน ๆ นั้น ผูใชบริการสามารถเลือก
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ไดวา ตองการบริการเสริมในดานใดบาง โดยระบบจะคํานวณคาใชจายท้ังหมด และแสดงให
ผูใชบริการรับทราบ ดังรูป ก.19 

 

 
รูป ก.19 หนารายละเอียดคาใชจาย 

 หลังจากท่ีผูใชบริการระบุรายการคาใชจายเสร็จส้ินแลว ระบบจะแสดงขอมูลสรุป
รายละเอียดของการใชอีกคร้ัง เพื่อใหผูใชบริการตรวจสอบและยืนยันขอใชสถานท่ี ดังรูป ก.20 

 

 
 

รูป ก.20 หนาสรุปการขอใชสถานท่ี 
 

 เม่ือการยืนยันเสร็จส้ิน ระบบจะเพิ่มรายการการขอใชสถานท่ีท่ีไดยื่นคํารองในเมนู B ซ่ึง
ผูใชบริการสามารถเขามาเช็คสถานะการดําเนินการไดในภายหลัง แสดงดังรูป ก.21 
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รูป ก.21 สวนแสดงผลรายการขอใชสถานท่ี 
 ในกรณีท่ีผูใชบริการตองการยกเลิกรายการขอใชสถานท่ี ก็สามารถยกเลิกไดโดยคลิกท่ี
ขอความ “ยกเลิกการจอง” ซ่ึงจะอยูถัดจากรายละเอียดการของในเมนู B จากนั้นระบบจะถามอีกคร้ัง
เพื่อยืนยันความตองการของผูใชบริการ  

 
 

รูป ก.22 หนาตางยืนยันการขอยกเลิกการใชสถานท่ี  
  - คลิกปุม ตกลง เพื่อยืนยันการขอยกเลิก 
  - คลิกปุม ยกเลิก เพื่อปฏิเสธการขอยกเลิก 
 
ก.1.6 การทํารายการขอยืมอุปกรณกีฬา 

ผูใชบริการสามารถยืมอุปกรณกีฬาท่ีมีอยูในความดูแลของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 
ป เพื่อนําไปใชในกิจกรรมตาง ๆ ท้ังท่ีจัดข้ึนภายในสนามกีฬาฯ และภายนอกสนามกีฬาฯได โดย
เขาเมนู “ยืมอุปกรณกีฬา” จากแถบเมนูหลัก ระบบจะเขาสูหนาตางการยืมอุปกรณกีฬา โดยจะแสดง
รายช่ืออุปกรณกีฬาท่ีอยูในความดูแลท้ังหมด รวมท้ังจํานวนยอดคงเหลือท่ีผูใชบริการสามารถยืม
ไปใชงานได ดังรูป ก.23 

B 
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รูป ก.23 แสดงหนาเมนูขอยมือุปกรณกฬีา 

 
การยื่นคํารองยืมอุปกรณกีฬาสามารถทําไดโดยการคลิกท่ีคําวา “ยืม” ท่ีอยูตอทายอุปกรณ

กีฬานัน้ ๆ ระบบจะปรากฏชองรับขอมูลใหผูใชบริการระบุจํานวนท่ีตองการยืม วนัท่ียืม และวันท่ี
คืนดังรูป ก.24 

 
รูป ก.24 หนารับขอมูลขอยืมอุปกรณกฬีา 
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 เม่ือยืนยันการขอยืมอุปกรณกีฬาแลว ระบบจะเพ่ิมรายการลงในเมนู C โดยจะแสดงรายการ
อุปกรณท่ีขอยมื จํานวนท่ีขอยืม และสถานะการดําเนินการ ดังรูป ก.25 
 

 
รูป ก.25 เมนู C สถานะการยืมอุปกรณกีฬา 

 
 ผูใชบริการสามารถยกเลิกคํารองขอยืมอุปกรณกีฬาไดโดยคลิกท่ีขอความ “ยกเลิกการยืม” 
ท่ีอยูตอทายรายการยืมอุปกรณกีฬาท่ีตองการยกเลิก ระบบจะยืนยันอีกคร้ัง เม่ือผูใชบริการยืนยันท่ี
จะยกเลิกการยืมแนนอนแลว ระบบจะลบรายการท่ีตองการยกเลิกออกไปจากเมนู C 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ก.1.7 การติดตอสอบถามเจาหนาท่ีสนามกีฬา 

C
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 ผูใชบริการสามารถสงขอคําถามตาง ๆ ไปยังผูใหบริการได โดยผานทางระบบติดตอ
สอบถาม ซ่ึงสามารถเขาผานทางแถบเมนูหลัก โดยขอมูลท่ีผูใชบริการกรอกในชองรับขอมูลจะถูก
สงเขาไปยังอีเมลของผูใหบริการ ดังรูป ก.26  

 
รูป ก.26 หนาเมนูติดตอเรา 

ก.2 คูมือการใชงานสําหรับผูใหบริการ  
สามารถแบงสวนยอยตามกระบวนการทํางานของระบบ เพื่อใหผูใหบริการสามารถใชงาน

ไดงายข้ึนดังนี ้
ก.2.1 การเขาสูระบบและการเปล่ียนรหัสผาน 
ก.2.2 การจัดการผูดูแลระบบ 
ก.2.3 การเรียกดูรายละเอียดสมาชิก 
ก.2.4 การจัดการคาธรรมเนียมสถานท่ี 
ก.2.5 การจัดการคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ก.2.6 การจัดการขาว 
ก.2.7 การจัดการอุปกรณกฬีา 
ก.2.8 การจัดการคํารอง 
ก.2.9 การเรียกดูรายงาน 

ก.2.1 การเปล่ียนรหัสผานของผูใหบริการ 
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 ผูใหบริการสามารถเขาใชงานระบบไดโดยการ กรอกช่ือผูใชและรหสัผานในเมนูผูดูแล
ระบบซ่ึงจะอยูทางขวามือของจอภาพ จากนั้นระบบจะตรวจสอบสิทธ และใหสิทธ์ิในการ
ดําเนินการตามประเภทของผูใชงาน 

 
รูป ก.27 หนาแรกเมนูผูดแูลระบบ 

  
เม่ือการตรวจสิทธ์ิในการใชงานเสร็จส้ิน ระบบจะแสดงหนาตางการจดัการระบบ โดยจะมี

แถบเมนูหลักอยูบริเวณดานบนของหนาตางการออกจากระบบ 

 
รูป ก.28 หนาตางการจัดการระบบ 

ผูใหบริการสามารถเปล่ียนรหัสผานสวนตัวได โดยเขาเมนูเปล่ียนรหัสผานจากแถบเมนู
หลัก ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี ้

- กรอกรหัสผานใหมลงในชองรหัสผานใหม 
- กรอกรหัสผานใหมอีกคร้ังในชองยืนยันรหัสผาน เพื่อเปนการยืนยัน 
- กดปุม ตกลง ดําเนินการ 
- ระบบจะรายงานผลวา ไดเปล่ียนรหัสผานเสร็จส้ิน 
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รูป ก.29 หนาตางการเปล่ียนรหัสผาน 

 

 
รูป ก.30 การรายงานผล การเปล่ียนรหัสผาน 

 
ก.2.2 การจัดการผูดูแลระบบ 
 ผูใหบริการที่อยูในระดับหัวหนางานจะสามารถเพ่ิมหรือลบ ผูใชงานระบบ ไดโดยเขาเมนู
การจัดการผูดูแลระบบ จากนั้นระบบจะแสดงรายช่ือผูดูแลระบบ และแบบฟอรมการเพ่ิมผูดูแล
ระบบ ดังรูป ก.30 

 

 
รูป ก.31 หนาตางการจัดการผูดูแลระบบ 
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กรณีตองการเพิ่มผูดูแลระบบ สามารถทําไดดังนี ้
- กําหนด Username สําหรับเขาระบบ 
- กําหนด Password เพื่อเปนรหัสผานในการเขาใชระบบ 
- เลือกประเภท ผูใชงาน  
- กรอก ช่ือ และนามสกุลของผูดูแลระบบ 
- กดปุมตกลง เพื่อเพื่อดําเนนิการ 

 

 
รูป ก.32 ตัวอยางการกรอกขอมูลเพื่อเพิ่มผูใชงานระบบ 
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รูป ก.33 รายช่ือผูดูแลระบบท่ีไดเพิ่ม เม่ือทํารายการเรียบรอย 

 
 กรณีตองการลบรายช่ือผูดูแลระบบ 

- กดปุม ลบ หลังรายช่ือผูดูแลระบบท่ีตองการลบขอมูลออกจากระบบ 
- กดปุม ตกลง เพื่อยืนยันการลบขอมูล 
- กดปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกคําส่ังลบขอมูลผูใช 
- ระบบจะลบรายช่ือผูดูแลระบบออกจากฐานขอมูล 

 
รูป ก.34 การเตือนผูใชใหยนืยันการลบขอมูล 

 
ก.2.3 การเรียกดูรายละเอียดสมาชิก 
 เม่ือตองการเรียกดูรายละเอียดของผูใชบริการระบบ โดยการเขาท่ีเมนู รายละเอียดสมาชิก 
ซ่ึงจะแสดง รายช่ือหนวยงาน ช่ือผูติดตอ ท่ีอยูของหนวยงาน เบอรติดตอ เบอรแฟกซ และอีเมล 
ของผูติดตอ ตามลําดับ 

ผูดูแลระบบที่เพ่ิม 



 
80 

 

 

 
รูป ก.35 ขอมูลสมาชิก 

ก.2.4 การจัดการคาธรรมเนียมสถานท่ี 
 ผูใหบริการสามารถเรียกดูและแกไขขอมูลคาธรรมเนียมสถานท่ีภายในสนามกีฬา 700ป 
โดยการเขาเมนูจัดการคาธรรมเนียมสถานท่ี  
 - คลิกท่ีขอความ “แกไขคาธรรมเนียม”  เพื่อปรับปรุงขอมูล โดยผูใหบริการสามารถ 
   แกไขช่ือสถานท่ี และอัตราคาธรรมเนียมได 

- ในกรณีท่ีสถานท่ีไมสามารถเปดใหใชได คลิกท่ีขอความ “ปดปรับปรุง” ระบบจะไม  
   อนุญาตใหผูใชงานเขาไปทํารายการขอใชสถานท่ีนั้น ๆ 

 
รูป ก.36 เมนูการจัดการคาธรรมเนียมสถานท่ี  

  

 
รูป ก.37 หนาตางแกไขคาธรรมเนียม 
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รูป ก.38 ตัวอยางการแกไขคาธรรมเนียม  

 
รูป ก.39 ตารางคาธรรมเนียมท่ีเปล่ียนแปลงเรียบรอยแลว 

 
ก.2.5 การจัดการคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
 ผูใหบริการสามารถจัดการคาธรรมเนียมอ่ืนๆของสถานท่ีตางๆได  โดยเขา เมนู
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  จากแถบเมนูหลัก ระบบจะแสดงรายการสถานท่ีสําหรับขอใช ซ่ึงหลังจากท่ีผู
ใหบริการเลือกสถานท่ีท่ีจะแกไข ก็จะปรากฏรายการคาใชจายอ่ืน ๆ ของสถานท่ีนั้น 

 
รูป ก.40 หนาตางการจัดการคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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รูป ก.41 หนาตางแสดงรายการคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของแตละสถานท่ี 

 
- คลิกท่ีขอความ “แกไข” เพื่อแกไขช่ือรายการคาธรรมเนียมและอัตราคาธรรมเนียม 
- คลิกท่ีขอความ “ลบ” เพื่อลบรายการคาธรรมเนียม 
- คลิกท่ีขอความ “เพิ่มรายการ” เพื่อเพิ่มรายการคาธรรมเนียม 

 

 
รูป ก.42 รายละเอียดของรายการคาธรรมเนียมท่ีตองการแกไข 

 

 
รูป ก.43 ตัวอยางการแกไขคาธรรมเนียม 
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รูป ก.44 การเพิ่มรายการคาธรรมเนียม 

 
ก.2.6 การจัดการขาว 
 ผูใหบริการ สามารถประกาศขาวสารเพ่ือเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปได โดยเขาเมนูจัดการขาว จากแถบเมนูหลัก ระบบจะแสดงหนาตาง
การจัดการขาว โดยจะแสดงหัวขอขาวท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบ และสถานะของการขาว ซ่ึงผู
ใหบริการสามารถ ดู แกไข ลบ และเพิ่มขาวได 

 
รูป ก.45 หนาตางการจัดการขาวสนามกฬีาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
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รูป ก.46 หนาตางเพิ่มขาวสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

หนาตางการเพิ่มขาวสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป จะประกอบไปดวย 4 สวนคือ 
  - สวนท่ี 1 การเพิ่มรายละเอียดหัวขอขาว 
  - สวนท่ี 2 การระบุวันท่ีเร่ิมแสดงขาวและวนัส้ินสุดการแสดงขาว   

- สวนท่ี 3 การเพิ่มรายละเอียดตัวอยางขาว 
- สวนท่ี 4 การเพิ่มรายละเอียดรายละเอียดขาว 
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ก.2.7 การจัดการอุปกรณกีฬา 
 ผูใหบริการสามารถเรียกดูรายการอุปกรณกีฬา จํานวนคงเหลือ และสามารถแกไขขอมูล
อุปกรณกฬีาหรือเพิ่มชนิดอุปกรณกฬีาได โดยการเขาเมนูจัดการอุปกรณกฬีา จากแถบเมนูหลัก 
 

 
รูป ก.47 หนาตางการจัดการอุปกรณกฬีา  

 
- คลิกท่ีขอความ “เพิ่มชนิดอุปกรณ” เพื่อเพิม่อุปกรณกฬีาใหมเขาสูรายการ 
- คลิกท่ีขอความ “แกไข” เพื่อแกไขช่ืออุปกรณกฬีา 
- คลิกท่ีขอความ “ลบ” เพื่อลบรายการอุปกรณกีฬา 
- คลิกท่ีขอความ “ทํารายการยืม-คืน” เพื่อทํารายการยืมคืนอุปกรณกีฬา 
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รูป ก.48 หนาตางเพิ่มชนิดอุปกรณกฬีา 

 

 
รูป ก.49 รายการอุปกรณกฬีาท่ีไดเพิ่มเขาระบบ 

 
การทํารายการอุปกรณกฬีา มีรายละเอียดดังนี้ 
- คลิกท่ีขอความ “ทํารายการยืม-คืน” เพื่อเขาหนาตางการทํารายการยืม-คืนอุปกรณ 
- เลือกประเภทการทํารายการ 
- เลือกรายช่ือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับรายการ 
- ระบุรายละเอียดการยืม-คืนอุปกรณ และจํานวน 
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- ระบุวันท่ีทํารายการ 
- กดปุม OK เพื่อเพิ่มเขาสูระบบ 

 
รูป ก.50 ตัวอยางการทํารายการอุปกรณกฬีา 

 

 
รูป ก.51 การแสดงผลเม่ือทํารายการอุปกรณกฬีาเสร็จส้ิน 

 
 
ก.2.8 การจัดการคํารอง 
 ผูใหบริการสามารถดูรายละเอียดคํารองขอใชสถานท่ีหรือคํารองขอยืมอุปกรณกีฬาท่ี
ผูใชบริการไดดําเนินการผานระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปได
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โดยเขาเมนูคํารองจากแถบเมนูหลัง ซ่ึงจะแบงเปน 2 สวนคือ คํารองขอใชสถานท่ี และคํารองขอยืม
อุปกรณกีฬา 
  
กรณีจดัการคํารองขอใชสถานท่ี  

เม่ือผูใหบริการเขาสูเมนูจัดการคํารองขอใชสถานท่ี จะสามารถเลือกการดําเนินการไดดังนี ้
- การจัดการคํารองขอใชสถานท่ี 
- การจัดการคํารองขอยกเลิกขอใชสถานท่ี 
- การอนุมัติคํารองขอใชสถานท่ี 
- การเรียกดูคํารองท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินไปแลว 

 

 
รูป ก.52 หนาตางจัดการคํารองสถานท่ี 

 
หนาตางการจัดการคํารองขอใชสถานท่ี จะแสดงรายละเอียดคํารองท่ีถูกสงจากผูใชบริการ 

ซ่ึงผูใหบริการจะเขามาดําเนินการรับคํารองเพ่ือนําไปเสนอตอหัวหนางาน และแจงผูใชบริการวา
ไดรับคํารองเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

รูป ก.53 รายการคํารองขอใชสถานท่ี 
 

- คลิกท่ีขอความ “ดูรายละเอียด” ระบบจะแสดงรายละเอียดการใชงานรายการน้ัน 
- คลิกท่ีขอความ “พิมพคํารอง” เพื่อพิมพคํารองขอใชสถานท่ีเปนหนังสือราชการ 
- กดปุม “สงคํารอง” เพื่อแจงผูใชบริการวารับคํารองเรียบรอยแลว 
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รูป ก.54 รายละเอียดการใชงานของรายการท่ีเลือก 

 

 
รูป ก.55 การส่ังพิมพคํารองขอใชสถานท่ีเปนหนังสือราชการ 
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รูป ก.56 การแสดงสถานะคํารองท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือมีการดําเนินการ 

 
หนาตางการจัดการคํารองขอยกเลิกใชสถานท่ี จะแสดงรายละเอียดคํารองท่ีสงจาก

ผูใชบริการ ซ่ึงผูใหบริการจะเขามาดําเนินการรับคํารองเพ่ือนําไปเสนอตอหัวหนางาน และแจง
ผูใชบริการวาไดรับคํารองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 
รูป ก.57 รายการคํารองขอยกเลิกใชสถานท่ี 

 
- คลิกท่ีขอความ “ดูรายละเอียด” ระบบจะแสดงรายละเอียดการใชงานรายการน้ัน 
- คลิกท่ีขอความ “พิมพคํารอง” เพื่อพิมพคํารองขอยกเลิกใชสถานท่ีเปนหนังสือราชการ 
- กดปุม “สงคํารอง” เพื่อแจงผูใชบริการวารับคํารองเรียบรอยแลว 
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รูป ก.58 รายละเอียดการใชงานของรายการท่ีเลือก 

 

 
รูป ก.59 การส่ังพิมพคํารองขอยกเลิกการใชสถานท่ีเปนหนังสือราชการ 
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รูป ก.60 การแสดงสถานะคํารองท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือมีการดําเนินการ 

 
หนาตางการอนุมัติใชสถานท่ี จะแสดงรายละเอียดคํารองท่ีไดเสนอตอผูบริหารเสร็จส้ิน

แลว เม่ือผูบริหารอนุมัติใหใชสถานท่ีหรือไมอนุมัติใหใชสถานท่ี ผูใหบริการจะแจงผูใชบริการผาน
ระบบ 

 

 
รูป ก.61 รายการคํารองสถานท่ีท่ีรอการอนุมัติ 

 
- กดปุม “อนุมัติ” เพื่อแจงผูใชบริการวาคํารองไดรับการอนุมัติ 
- กดปุม “ไมอนุมัติ” เพื่อแจงผูใชบริการวาคํารองไมไดรับการอนุมัติ 

 
หนาตางการเรียกดูคํารองท่ีเสร็จส้ิน จะแสดงรายละเอียดคํารองท่ีไดผูใหบริการดําเนินการ

เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอย โดยจะแสดงสถานะการดําเนินการสุดทาย(อนุมัติ / ไมอนุมัติ) ซ่ึงสามารถ
สืบคนรายละเอียดได จากระบบคนหาขอมูลท่ีมีอยู 



 
93 

 

 
รูป ก.62 รายการคํารองสถานท่ีท่ีไดดําเนนิการเสร็จส้ิน 

ผูใหบริการสามารถเลือกดูคํารองท่ีเสร็จส้ินไปแลว โดยเจาะจง ป เดือน สถานะ หนวยงาน 
จากระบบสืบคนขอมูลไดดงันี้ 

- ระบุปท่ียื่นคํารอง 
- ระบุเดือนท่ียื่นคํารอง 
- ระบุสถานะ (อนุมัติ / ไมอนมัุติ)ของคํารอง 
- ระบุหนวยงานที่ยื่นคํารอง 
- กดปุม “ตกลง” ดําเนินการสืบคน 

 

 
รูป ก.63 ตัวอยางการระบุขอมูลในระบบสืบคนคํารองสถานท่ี 
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กรณีจดัการคํารองยืมอุปกรณกฬีา 
เม่ือผูใหบริการเขาสูเมนูจัดการคํารองยืมอุปกรณกฬีา จะสามารถดําเนินการไดดังนี ้
- การจัดการคํารองยืมอุปกรณกีฬา 
- การจัดการคํารองขอยกเลิกยมือุปกรณกฬีา 
- การอนุมัติคํารองขอยืมอุปกรณกีฬา 
- การเรียกดูคํารองท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินไปแลว 

 

 
รูป ก.64 หนาตางจัดการคํารองยืมอุปกรณกีฬา 

 
หนาตางการจัดการคํารองขอยืมอุปกรณกีฬา จะแสดงรายละเอียดคํารองท่ีสงจาก

ผูใชบริการ ซ่ึงผูใหบริการจะเขามาดําเนินการรับคํารองเพ่ือนําไปเสนอตอหัวหนางาน และแจง
ผูใชบริการวาไดรับคํารองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 
รูป ก.65 รายการคํารองยืมอุปกรณกฬีา 

 
- คลิกท่ีขอความ “ดูคํารอง” ระบบจะแสดงคํารองขอยืมอุปกรณกฬีาเปนหนังสือราชการ 
- กดปุม “สงคํารอง” เพื่อแจงผูใชบริการวารับคํารองเรียบรอยแลว 
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รูป ก.66 การส่ังพิมพคํารองขอยืมอุปกรณกฬีาเปนหนังสือราชการ 

 

 
รูป ก.67 การแสดงสถานะคํารองท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือมีการดําเนินการ 
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หนาตางการจัดการคํารองขอยกเลิกการยืมอุปกรณกีฬา จะแสดงรายละเอียดคํารองท่ีถูกสง
จากผูใชบริการ ซ่ึงผูใหบริการจะเขามาดําเนินการรับคํารองเพ่ือนําไปเสนอหัวหนางาน และแจง
ผูใชบริการวาไดรับคํารองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 
รูป ก.68 รายการคํารองยกเลิกการยืมอุปกรณกฬีา 

 
- คลิกท่ีขอความ “ดูคํารอง” ระบบจะแสดงคํารองยกเลิกยมือุปกรณกฬีาเปนหนังสือราชการ 
- กดปุม “สงคํารอง” เพื่อแจงผูใชบริการวารับคํารองเรียบรอยแลว 
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รูป ก.69 การส่ังพิมพคํารองขอยกเลิกยืมอุปกรณกฬีาเปนหนังสือราชการ 

 
หนาตางการอนุมัติยืมอุปกรณกีฬา จะแสดงรายละเอียดคํารองท่ีไดเสนอตอผูบริหารเสร็จ

ส้ินแลว เม่ือผูบริหารอนุมัติหรือไมอนุมัติใหยืม ผูใหบริการจะแจงผูใชบริการผานระบบ 
 

 
รูป ก.70 รายการคํารองอุปกรณท่ีรอการอนุมัติ 
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- กดปุม “อนุมัติ” เพื่อแจงผูใชบริการวาคํารองไดรับอนุมัติ 
- กดปุม “ไมอนุมัติ” เพื่อแจงผูใชบริการวาคํารองไมไดรับอนุมัติ 

 
หนาตางการเรียกดูคํารองท่ีเสร็จส้ิน จะแสดงรายละเอียดคํารองท่ีไดผูใหบริการดําเนินการ

เสร็จส้ินเปนท่ีเรียบรอย โดยจะแสดงสถานะการดําเนินการสุดทาย ซ่ึงสามารถสืบคนรายละเอียดได 
จากระบบคนหาขอมูลท่ีมีอยู 
 

 
รูป ก.71 รายการคํารองอุปกรณท่ีไดดําเนนิการเสร็จส้ิน 

  
ผูใหบริการสามารถเลือกดูคํารองท่ีเสร็จส้ินไปแลว โดยเจาะจง ป เดือน สถานะ หนวยงาน 

จากระบบสืบคนขอมูลไดดงันี้ 
- ระบุปท่ียื่นคํารอง 
- ระบุเดือนท่ียื่นคํารอง 
- ระบุสถานะของคํารอง 
- ระบุหนวยงานที่ยื่นคํารอง 
- กดปุม “ตกลง” ดําเนินการสืบคน 

 
รูป ก.72 ตัวอยางการระบุขอมูลในระบบสืบคนคํารองอุปกรณ 
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ก.2.9 การเรียกดูรายงาน 

ผูใหบริการสามารถดูรายงานการขอใชสถานท่ีหรือการขอยืมอุปกรณกีฬาท่ีผูใชบริการได
ดําเนินการผานระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปไดโดยเขาเมนูคํารอง
จากแถบเมนูหลัง ซ่ึงจะแบงเปน 2 สวนคือ รายงานการขอใชสถานท่ี และรายงานการขอยืมอุปกรณ
กีฬา 
 
กรณี เรียกดูรายงานการเชาสถานท่ี  

เม่ือผูใหบริการเขาสูเมนูรายงานการใชสถานท่ี จะสามารถดําเนินการไดดังนี ้
- แสดงรายงานตามช่ือหนวยงาน 
- แสดงรายงานตามการใชสถานท่ี 
- แสดงรายงานตามวันท่ี 
- แสดงรายงานในรูปแบบแผนภูมิสถิติ 

 
 

 
รูป ก.73 หนาตางรายงานการเชาสถานท่ี 

 
 เม่ือผูใหบริการเลือกการแสดงรายงานตามช่ือหนวยงาน ระบบจะใหเลือกช่ือหนวยงาน      
ท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด เพื่อนํามาแสดงผล 
 

 
รูป ก.74 การเลือกหนวยงานเพื่อนํามาแสดงรายงานการใชสถานท่ี 
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รูป ก.75 การแสดงผลเม่ือเรียกดูรายงานการเชาสถานท่ีจากช่ือหนวยงาน 

 
หมายเหตุ   

ผูใหบริการสามารถเรียกดูรายละเอียดการใชสถานท่ีโดยคลิกท่ีขอความ “ดูรายละเอียด” 
 
เม่ือผูใหบริการเลือกการแสดงรายงานตามการใชสถานท่ี ระบบจะใหเลือกสถานท่ี ท่ีมีอยู

ในระบบท้ังหมด เพื่อนํามาแสดงผล 
 

 
รูป ก.76 การเลือกสถานท่ีเพื่อนํามาแสดงรายงานการใชสถานท่ี 
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รูป ก.77 การแสดงผลเม่ือเรียกดูรายงานการเชาสถานท่ีจากช่ือสถานท่ี 

 
หมายเหตุ   

ผูใหบริการสามารถเรียกดูรายละเอียดการใชสถานท่ีโดยคลิกท่ีขอความ “ดูรายละเอียด” 
 

เม่ือผูใหบริการเลือกการแสดงรายงานตามการใชสถานท่ี ระบบจะใหระบุวันท่ีท่ีมีการขอ
ใชสถานท่ี เพือ่นํามาแสดงผล 
 

 
รูป ก.78 การเลือกวันท่ีเพื่อนํามาแสดงรายงานการใชสถานท่ี 
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รูป ก.79 การแสดงผลเม่ือเรียกดูรายงานการเชาสถานท่ีจากวันท่ี 

 
หมายเหตุ   

ผูใหบริการสามารถเรียกดูรายละเอียดการใชสถานท่ีโดยคลิกท่ีขอความ “ดูรายละเอียด” 
 

เม่ือผูใหบริการเลือกการแสดงรายงานในรูปแบบแผนภูมิสถิติ ระบบจะใหระบุประเภท
ของขอมูลท่ีตองการแสดง (ความถ่ี / รายได) จากน้ันจึงระบุประเภทของขอมูลท่ีตองการแสดง
รายงาน  
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รูป ก.80 การระบุขอมูลเพื่อนํามาแสดงแผนภูมิสถิติการใชสถานท่ี 

 

 
รูป ก.81 การแสดงแผนภูมิทางสถิติการใชสถานท่ี 
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กรณี เรียกดูรายงานการยืม คืน อุปกรณกีฬา  
เม่ือผูใหบริการเขาสูเมนูรายงานการยืม คืน อุปกรณกีฬาจะสามารถดาํเนินการไดดงันี้ 
- แสดงรายงานตามช่ือหนวยงาน 
- แสดงรายงานตามวันท่ี 
- แสดงรายงานในรูปแบบแผนภูมิสถิติ 

 
 
 

 
รูป ก.82 หนาตางรายงานการยืมอุปกรณกฬีา 

 
เม่ือผูใหบริการเลือกการแสดงรายงานตามช่ือหนวยงาน ระบบจะใหเลือกช่ือหนวยงานท่ีมี

อยูในระบบท้ังหมด เพื่อนํามาแสดงผล 
 

 
รูป ก.83 การเลือกหนวยงานเพื่อนํามาแสดงรายงานการยืมอุปกรณกีฬา 

 

 
รูป ก.84 การแสดงผลเม่ือเรียกดูรายงานการยืมอุปกรณกฬีาจากช่ือหนวยงาน 
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เม่ือผูใหบริการเลือกการแสดงรายงานตามการใชสถานท่ี ระบบจะใหระบุวันท่ีท่ีมีการขอ

ยืมอุปกรณกีฬา เพื่อนํามาแสดงผล 
 

 
รูป ก.85 การเลือกวันท่ีเพื่อนํามาแสดงรายงานการยืมอุปกรณกฬีา 

 

 
รูป ก.86 การแสดงผลเม่ือเรียกดูรายงานการยืมอุปกรณกฬีาจากวันท่ี 

เม่ือผูใหบริการเลือกการแสดงรายงานในรูปแบบแผนภูมิสถิติ ระบบจะใหระบุระยะเวลา(ป
พ.ศ.) และชนิดของอุปกรณกีฬาท่ีตองการแสดงรายงาน โดยแผนภูมิจะแสดงขอมูลความถ่ีจํานวน
อุปกรณกีฬาท่ีไดรับเพิ่ม ถูกยืม และชํารุด 
 

 
รูป ก.87 การระบุขอมูลเพื่อนํามาแสดงแผนภูมิสถิติการยืมอุปกรณกีฬา 
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รูป ก.88 การแสดงแผนภูมิทางสถิติการยืมอุปกรณกฬีา 

 



ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามการใชงานระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 

 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดความพึงพอใจตอการใชงานระบบการใชบริการ
ออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน หนาขอความ 
1.ตําแหนงงานของทานท่ีเกีย่วของกับระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาฯ คือ 

ผูบริหาร    เจาหนาท่ีฝายจัดการสถานท่ี  
หัวหนางาน    ผูท่ีมีความประสงคเชาใชสถานท่ี 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย ลงในชองคะแนนตามระดับความพึงพอใจของทาน 

ความพึงพอใจท่ีมีตอระบบในดานตาง ๆ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของการจัดหนาจอโปรแกรมสําหรับการใชงาน      
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3. ความสะดวกในการเรียกดขูอมูลท่ีตองการใชงาน      
4. ความสะดวกในการแกไขขอมูล      
5. ความสะดวกในการใชระบบจัดทํารายการตาง ๆ      
6. การชวยลดข้ันตอนการดําเนินงานจากข้ันตอนในปจจบัุน      
7. ความถูกตองของการประมวลผลขอมูลในระบบ      
8. ความครบถวนของขอมูลสารสนเทศท่ีตองการใชงาน      
9. ความชัดเจนและงายตอการเขาใจของคูมือการใชงาน      
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
FCKeditor 

 
FCKeditor คือชุดCodeท่ีชวยใหผูใชงานเปล่ียนชอง Textarea ใหมีความสามารถเสมือน

โปรแกรม Microsoft Word ได หรือกลาวอีกนัยไดวา FCKEditor นั้นเปนชุดโคดท่ีมีการทํางาน
แบบ WYSIWYG  (ยอมาจาก What You See Is What You Get) คือส่ิงท่ีผูใชทําการปอนเขาสูระบบ
จะถูกแสดงผลในระบบเหมือนกันทุกประการ  โดยผูใชไมจํ า เปนตองมีความรูในเ ร่ือง
ภาษา HTML ก็ได ซ่ึงขอดีของ FCKeditor นั้นคือความเปนเปนโอเพนซอรซ  
 FCKEditor ท่ีใชในระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ปนั้น 
เปนเวอรชัน 2 ซ่ึงไดทําการดาวนโหลด จากเว็บไซต http://fckeditor.com/ 

 
รูป ค.1 หนาแรกเว็บไซต fckeditor.com 
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รูป ค.2 การใช FCKeditor ในระบบการใชบริการออนไลนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 



ภาคผนวก ง 
ระเบียบการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยขอปฏิบติั 

ในการขออนญุาตใชสถานกีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬาจังหวัด พ.ศ. 2538 
 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกีย่วกบัการใชสถานกีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬาจังหวดั
เปนไปดวยความเรียบรอย จงึวางระเบียบขอปฏิบัติไวดังนี้ 
 
ขอ 1   ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบียบการกีฬาแหงประเทศไทย วาดวยขอปฏิบัติในการขออนุญาตใช 

สถานกีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬาจังหวดั พ.ศ.2538” 
ขอ 2  ระเบียบนีใ้ชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี ้
 “กกท.” หมายความวา การกฬีาแหงประเทศไทย 
 “ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการกีฬาแหงประเทศไทย 
 “สถานท่ี” หมายความวา พื้นท่ีในบริเวณสนามกีฬาจังหวดั รวมถึงส่ิงกอสรางและอุปกรณ
ใด ๆ ท่ีอยูในความดแูลของกกท. 
 “ผูรับมอบอํานาจ” หมายความวา ผูท่ีผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยไดมอบอํานาจใหมี
หนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 “คณะกรรมการท่ีปรึกษา” หมายความวา คณะกรรมการกฬีาจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวดั
ไดแตงต้ังตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2528 ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการที่
ปรึกษาของคณะผูบริหารสนามกีฬาโดยตําแหนง 
 “คณะผูบริหารสนามกีฬา” หมายความวา ผูท่ีผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยไดแตงต้ังให
รับผิดชอบในการบริหารสนามกีฬาจังหวัดคราวละ 2 ป ประกอบดวย 
 3.1 ผูจัดการสนามกีฬา 
 3.2 เจาหนาท่ีฝายธุรการและการเงิน 
 3.3 เจาหนาท่ีฝายสถานท่ีและอุปกรณกีฬา 
 3.4 เจาหนาท่ีฝายสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 3.5 เจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ 
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ขอ 4  วัตถุประสงคของการขออนุญาตใชสถานกีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬาจังหวดั เพื่อ
การแขงขันกฬีา,การฝกซอมกีฬา,การประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการทางวิชาการ,การจัดกจิกรรม
กีฬาและกิจการอ่ืนท่ีไมขัดตอพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย 
 
ขอ 5  หนวยงานหรือบุคคลใดประสงคจะขอใชสถานกีฬาและอุปกรณกีฬาของสนามกีฬาจังหวดั
ใหแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมตํ่ากวา 15 วนั ยกเวยกรณีเรงดวนพิเศษ 
 
ขอ 6  ผูขอใชสถานกีฬาและอุปกรณกีฬาจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชสถานท่ี,คา
กระแสไฟฟา,คาน้ําประปา,เงินคํ้าประกันความเสียหายและคาใชจายจําเปนอ่ืน ๆ ตามอัตราท่ีกกท.
กําหนดแนบทายระเบียบนี ้
 
ขอ 7  เม่ือไดรับอนญุาตแลว ใหผูขอใชสถานท่ีมาทําสัญญาการใชพรอมชําระเงินคํ้าประกันและ
คาใชจายตาง ๆ แกเจาหนาท่ีธุรการและการเงินประจําสนามกีฬากอนการใชสถานท่ีไมนอยกวา 3 
วัน การกีฬาแหงประเทศไทยจะคืนเงินคํ้าประกันแกผูขอใชสถานท่ีเม่ือส้ินสุดการใชสถานท่ีโดยมิ
เกิดความเสียหายใด ๆ แกสถานท่ี 
 
ขอ 8  กกท.ไมอนุญาตใหผูใชสถานท่ีกระทําการใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคล 
หรือทรัพยสินหรือโครงสรางเดิมของสถานท่ี รวมถึงไมอนุญาตใหทําการกอสรางประดิษฐถาวรใน
สถานท่ีของสนามกีฬาฯ โดยเด็ดขาด 
 
ขอ 9  ผูใดรับอนุญาตท่ีประสงคจะใหมีการถายทอดวิทยุโทรทัศนและถายภาพยนตรใหผูไดรับ
อนุญาตขออนุญาตตอผูจัดการสนามกอน 
 
ขอ 10  ใหผูไดรับอนญุาตเปนผูจายคาอากรมหรสพแกกรมสรรพากรเอง 
 
ขอ 11  ในกรณีท่ีผูไดรับอนุญาตมีความจําเปนตองใชบริเวณพ้ืนสนามจัดเกาอ้ีเพิ่มเติมจะตองนํา
อุปกรณอยางใดอยางหนึ่งปูพื้นสนามท้ังหมด เพื่อปองกนัพื้นสนามเสียหาย 
 
ขอ 12 ผูขอใชสถานท่ีจะตองรับผิดชอบและดําเนินการเกี่ยวกบัความพรอมของสถานท่ี เชน การ
ตกแตงสถานที่ อุปกรณสุขภัณฑ เปนตน 
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ขอ 13  ผูใชสถานท่ีจะตองจัดและดาํเนินการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกบัความปลอดภัยของบุคคลและ
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากใชสถานท่ี ไดแก การจัดระบบการรักษาความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย 
การจราจร เปนตน 
 
ขอ 14  ผูใช หรือผูขอใชสถานท่ีจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายท้ังหมดทีอ่าจเกิดข้ึนจากการใช
สถานท่ี หรือการขอเล่ือนกําหนดการใชสถานท่ีท้ังส้ิน 
 
ขอ 15  การขอเล่ือนกาํหนดการใชสถานท่ีผูขอใชจะตองเสียเงินคาชดเชยเปนเงินจํานวน 3,000 
บาท 
 
ขอ 16  กกท. สงวนสิทธ์ิในการจัดใหมีหรือจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มภายในอาคารและบริเวณ
ของสนามกีฬา 
 
ขอ 17  ผูไดรับอนุญาตจะตองนําอุปกรณหองสุขาและหองน้ําคือกระดาษชําระ สบู และยาดบักล่ิน 
ฯลฯ มามอบใหเจาหนาท่ีฝายสถานที่และอุปกรณกฬีาเพื่อใชระหวางงานดวย 
 
ขอ 18  ผูไดรับอนุญาตตกลงเก่ียวกบัคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานระหวางการใชสถานกีฬา
ตามหลักเกณฑดังนี ้
 18.1 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันปกติติดตอกันไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง – ไมเกิน 8 ช่ัวโมง 
 18.1.1 หัวหนา 200 บาท 
 18.1.2 ชางไฟฟา 150 บาท 
 18.1.3 ประจําแผนก 150 บาท 
 18.1.4 พนักงานบริการ 150 บาท 
 18.1.5 พนักงานท่ัวไป 100 บาท 
  
 18.2 ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเต็มวนัเหมือนวนัทําการปกติ 
 18.2.1 หัวหนา 250 บาท 
 18.2.2 ชางไฟฟา 200 บาท 
 18.2.3 ประจําแผนก 200 บาท 
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 18.2.4 พนักงานบริการ 200 บาท 
 18.2.5 พนักงานท่ัวไป 150 บาท 
 
ขอ 19  ในการจดัเจาหนาท่ีประจําและควบคุมรักษาแผงไฟฟาระหวางท่ีมีการใชสถานท่ีใหอยูใน
ความรับผิดชอบของชางไฟฟาประจําสนามกีฬา 
 
ขอ 20  สมาคมกีฬาหรือหนวยงานของรัฐท่ีขอใชสถานท่ีเพื่อการสงเสริมหรือเผยแพรกฬีาอาจ
ไดรับการพิจารณาคิดคาใชจายเทาท่ีจําเปน 
 
ขอ 21  เงินรายไดจากการบริหารสนามกีฬาใหนําฝากเปนกองทุนในการดแูลบํารุงรักษาสนามกฬีา
จังหวดั โดยใหผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนผูอนมัุติส่ังจายอาศัย
อํานาจมาตรา 9-13 แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 
 
ขอ 22  เพื่อความเปนประโยชนแกทางราชการและเปนประโยชนแหงสวนรวม กกท. สงวนสิทธ์ิ
ในการบอกเลิกสัญญาหรืองดการอนุญาตใหใชสถานท่ีโดยผูขอใชสถานท่ีไมมีสิทธ์ิเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
ขอ 23  ใหผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย รักษาใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 
ประกาศ ณ วนัท่ี    กันยายน 2538 
 
(นายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ) 
ผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ชื่อ     นายธนสุทธ์ิ  พลายโถ 
 
วัน  เดือน  ป เกิด  19 ตุลาคม 2526 
 
ประวัติการศึกษา 2544 มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประสบการณ 2548 - 2550 เจาหนาท่ีวิเคราะหและวางแผนขอมูล 
     สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป เชียงใหม 
 2550 - 2551 เจาหนาท่ีฝายผลิต 
     บริษัทไอแอม ซีเอ็นเอ็กซ 
 2551 – ปจจุบัน เจาหนาท่ีฝายบริการลูกคาภาคพื้นดิน 
     บริษัทการบินไทย จํากัด มหาชน 


