
 

 

 

 

 

                   

ระเบียบเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

วาดวย  การใชบริการศูนยสงเสริมสขุภาพ ( fitness ) 

ของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        

 
ระเบียบเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

วาดวยการใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาพ (fitness )ของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ พ.ศ.2561 
 ************************************************ 
 เทศบาลตําบลขามทะเลสอ ไดดําเนินการจัดใหมีศูนยสงเสริมสุขภาพ (fitness) ที่อาคาร
เอนกประสงค (ชั้น 2) 
 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางในการออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงเปน
สวนหนึ่งของการปองกันโรคภัยไขเจ็บของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรเทศบาล    
ตําบลขามทะเลสอ ประกอบกับภาวะปจจุบันเปนสังคมเรงรีบ ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ลดนอยถอยลง 
ศูนยสงเสริมสุขภาพจึงเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดความรักสามัคคีเปนชุมชนสมานฉันท 
เอื้ออาทร ผูกพัน เกื้อกูลกัน และเพื่อการใหประโยชนสูงสุดใหคุมคาของวัสดุ อุปกรณ สถานที่ ตลอดทั้ง       
การบริการที่ดี จึงมีความจําเปนตองเรียกเก็บคาบริการเปนคาสาธารณูปโภค 
 อาศัยอํานาจความในมาตรา 48 เตรส(4)แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 จึงวางระเบียบ
ปฏิบัติในการใชศูนยสงเสริมสุขภาพ (fitness) ของเทศบาลตําบลขามทะเลสอไวดังนี้                                         
            ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลขามทะเลสอ”วาดวยการใชบริการศูนยสงเสริม
สุขภาพ (fitness) ของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ พ.ศ. 2561 
            ขอ 2 ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
ขามทะเลสอเปนตนไป 

หมวด 1 
คุณสมบัติผูขอใช 

            ขอ 3 ผูขอใชเครื่องออกกําลังกาย (fitness) ของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 
                     3.1 มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
                     3.2 ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรสมาชิกที่เทศบาลตําบลขามทะเลสอเปนผู
ออกใหหรือบัตรทีท่างราชการออกใหทุกครั้ง 

หมวด 2 
การบริการหองออกกําลังกาย 

 ขอ 4 ผูใชบริการตองลงทะเบียนทุกครั้ง โดยยื่นบัตรประชาชน หรือบัตรสมาชิกที่เทศบาลออกให
หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให แลวชําระคาบริการตามอัตรา ขอ 9 
 ขอ 5 ในการใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาพ(fitness) ของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ หากผูขอใชม ี   
ความจําเปนตองใช เครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณอื่นที่จะกอใหเกิดเสียงดัง หรืออาจมีผลเสียหายตอ        
ศูนยส ง เสริมสุขภาพ (fitness)  ของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ ตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุม             
เครื่องออกกําลังกายเทศบาลตําบลขามทะเลสอท่ีไดรับมอบหมายกอน 
             ขอ 6 ผูใชบริการควรใชอุปกรณแตละชนิด ตามระยะเวลาที่กําหนดไว หรือเลนเปนเซ็ตตามความ
เหมาะสม 
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ขอ 7 การขอใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาพ (fitness) ของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ นอกเหนือ
ระยะเวลาตามขอ8 ใหเปนดุลยพินิจของ นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะเปน     
ผูพิจารณา 

หมวด 3 
กําหนดวันเวลาเปด – ปด 

ขอ 8 กําหนดวันเวลาใหบริการ 
(1) เวลาใหบริการตั้งแต 10.30 น. – 20.30 น. 
(2) เปดใหบริการทุกวันไมเวนวันเสาร-อาทิตย ตามเวลา ขอ 1 

ยกเวน  วันจันทร และวันหยุดนักขัตฤกษ หรือตามประกาศของทางเทศบาลตําบล 
          ขามทะเลสอ 

                    
หมวด 4 

อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ 
ขอ 9 อัตราคาใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาพ (fitness) เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

  - คาบริการสมาชิกรายป 2,000 บาท 
  - คาบริการสมาชิกรายเดือน 300 บาท 
  - คาบริการสมาชิกรายวัน  20 บาท 

ขอ 10 คาสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ใหนําสงเปนรายไดของเทศบาลตําบลขามทะเลสอ  

หมวด 5 
ขอหามและขอควรปฏิบัต ิ

ขอควรปฏิบัต ิ
        ขอ 11 ผูใชบริการตองแตงกายดวยชุดออกกําลังกายที่เหมาะสม ควรสวมรองเทาสําหรับออกกําลัง
กายเทานั้น (หามถอดรองเทา หรือสวมรองเทาแตะ) 
          ขอ 12 ผูใชบริการตองปฏิบัติตนเปนสุภาพชนในการใชบริการ ไมกอความเดือดรอน หรือเกิดความ
รําคาญแกผูอื่น ผูใชบริการตองรับผิดชอบตนเอง และเลนดวยความระมัดระวัง 
          ขอ 13 ผูใชหองออกกําลังกายจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคําแนะนําปายประกาศตางๆ 
          ขอ 14 หากผูใชบริการพบเห็น หรือสงสัยวาผูใชบริการทานอื่นกําลังไดรับอันตรายใหรีบแจงเจาหนาที่
ประจําศูนยทันท ี
 ขอ 15 รักษาความสะอาด และใชเครื่องออกกําลังกายดวยความสุภาพ ไมรบกวนผูอื่น 
 ขอ 16 ผูใชบริการตองรับผิดชอบในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของทานเอง เทศบาลตําบล
ขามทะเลสอจะไมรับผิดชอบในการสูญหาย หรือบาดเจ็บในขณะใชบริการแตอยางใด 
 ขอ 17 หากพบเห็นอุปกรณเสียหาย หรือระบบตางๆของหองออกกําลังกาย ไมสามารถใชงานได
ตามปกติโปรดแจงเจาหนาที่ผูดูแลใหทราบ เพื่อดําเนินการแกไขโดยทันที 
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ขอ 18 หากสมาชิก/หรือผูใชประโยชน ทําความเสียหายกับอุปกรณในหองออกกําลังกายสมาชิก 
หรือผูใชประโยชน จะตองรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายตอเทศบาลตําบลขามทะเลสอ ตามความเสียหาย        
ที่เกิดขึ้นจริง 

ขอ 19 เทศบาลตําบลขามทะเลสอ ขอสงวนสิทธที่จะจํากัดจํานวนผูเขามาใชบริการในหองออกกําลัง
กาย ตามความเหมาะสม ในกรณีที่สมาชิกและ/หรือผูใชประโยชน ฝาฝนระเบียบนี้ไมวาขอใดขอหนึ่ง        
และเทศบาลตําบลขามทะเลสอ ไดแจงเตือนใหปรับปรุงแกไข หรือปฏิบัติใหถูกตองแลวยังเพิกเฉย       
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ จะขอยุติการใชหองออกกําลังกายทันท ี

 ขอหาม 
ขอ 20 ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 15 ปเขาใชบริการ 
ขอ 21 หามนําสุนัข แมว หรือสัตวอื่นๆเขามาในหองออกกําลังกาย 
ขอ 22 หามขโมย หรือนําอุปกรณตางๆออกจากหองออกกําลังกายโดยเด็ดขาด ซึ่งหากในภายหลัง

พบวามีเจตนาอันไมเปนบริสุทธิ์ เทศบาลตําบลขามทะเลสอจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 23 เทศบาลตําบลขามทะเลสอ อาจจัดกิจกรรมเสริมเพื่อใชประโยชนใหคุมคาและครอบคลุม     
ทุกเพศวัย ทุกอาชีพของประชาชนในชุมชนไดออกกําลังกายดูแลสุขภาพเสริมสรางภูมิคุมกันโรคภัยไขเจ็บ    
เชน ทุกวันพุธ เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ของแตละเดือนได โดยใหทําเปนประกาศเทศบาลและ
ประชาสัมพันธเสียงตามสาย หรือติดประกาศหนาศูนยออกกําลังกายไมนอยกวา 7 วัน 

ขอ 2๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่เทศบาลตําบลขามทะเลสอไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไดให
นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอมีอํานาจในการปรับปรุงแกไขระเบียบนี้ใหเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน  

ขอ 2๕ ระเบียบการใชบริการศูนยสงเสริมสุขภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม และ
สถานการณทั้งนี้จะประกาศใหทราบตอไป  
                            

ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑    
 
 
 

(นายมาโนช  มะลิขาว) 
นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ 


