คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใช้ อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิ การ
ส่ วนของกำรสร้ ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนจันทคามวิทยา
3. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่ วยงำนเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการ
ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ ☐ บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร
☐ ส่ วนกลาง ☐ ส่ วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้ อบังคับ)
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ หน่ วยเวลำ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)

0
0
0

ส่ วนของคู่มือประชำชน
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ ในระบบจัดกำรข้ อมูลเท่ ำนั้น)
การขอใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
11. *ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนทีใ่ ห้ บริกำร โรงเรี ยนจันทคามวิทยา หมู่ที่ 6 ตาบลคุง้ น้ าวน อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร ☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพกั เที่ยง
เวลำเปิ ดรับคำขอ
เวลาเปิ ดรับคาขอ
08.30
เวลาปิ ดรับคาขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็ นตัวเลขเวลาเปิ ด (กี่โมง) ถึง เวลาปิ ด (กี่โมง)
หมำยเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลำเปิ ด-ปิ ดตำมบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต(ถ้ ำมี)
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น และต้องอยูใ่ นเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทาในสิ่ งผิดกฎหมาย
2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่ นเริ งในรู ปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสี ยงดังจนเป็ นเหตุเดือดร้อน
ราคาญแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียง
4. ไม่ใช้อาคารสถานที่จดั กิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรื อกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันใน
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนื อไปจากที่ระบุไว้ในคาขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเป็ นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบตั ิตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ
ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
รักษาสถานที่น้ นั
7. การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสี ยงเลือกตั้งหรื อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การ
เรี ยนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็ นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
หน่ วย
เวลำ
ที่

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

รำยละเอียดของ ระยะเวลำ
ขั้นตอนกำรบริกำร ให้ บริกำร

(นาที
ชัว่ โมง (ในระบบมีช่องให้
วัน วัน เลือกกระทรวง และ
ทาการ ช่ องให้ เลือก กรม/
เดือน ปี )
กลุ่มงำน)

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบความถูก 15
ต้อง ครบถ้วนของ
คาขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ

นาที

โรงเรี ยนจันทคาม
วิทยา

การพิจารณา
อนุญาต

พิจารณาและจัดทา 2
หนังสื อแจ้งผลการ
พิจารณาเสนอ
ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนลงนาม

วัน

โรงเรี ยนจันทคาม
วิทยา

ประเภท
ขั้นตอน

1

2

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 หน่ วยเวลำ วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว

หมำยเหตุ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาขอ
และรายการ
เอกสารหรื อ
หลักฐานและแจ้ง
ให้ผยู้ นื่ คาขอ
ทราบทันทีกรณี
ที่เห็นว่าคาขอไม่
ถูกต้องหรื อขาด
เอกสารหรื อ
หลักฐานใด

☐ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่ วยของเวลำ

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
ส่ วนงำน / หน่ วยงำน
ทีร่ ับผิดชอบ
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

1 บัตรประจาตัว
ประชาชน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่ องให้ เลือก กรม/กลุ่ม
งำน)
กรมการปกครอง

2 สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

1
1

หน่ วยนับ
จำนวน เอกสำร
เอกสำร
สำเนำ (ฉบับ หรือ
ชุ ด)

1
1

หมำยเหตุ

ฉบับ

เอกสาร

ฉบับ

ต้องเหลืออายุเกิน
3 เดือน ณ วันยืน่
คาขอ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ไม่ มี16. ค่ ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ ำธรรมเนียม (บำท/ร้ อยละ)
หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามระเบียบของโรงเรี ยน
17. *ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยนจันทคามวิทยา หมู่ที่ 6 ตาบลคุง้ น้ าวน อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000

2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
70000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
18. หมำยเหตุ

