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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใช(อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 23:59
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลขที่ 646 หมูที่ 4 ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย*
43110
โทร. 042 431 125
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป+ดใหบริการวัน จันทร* ถึง วันศุกร* (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเป+ด-ป+ดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใช(อาคารสถานที่อนุญาตให(ใช(เป@นการชั่วคราวเทานั้น และต(องอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
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ไมใช(อาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
ไมใช(อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบร(อยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน
ไมใช(อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆ ที่จะกอให(เกิดเสียงดังจนเป@นเหตุเดือดร(อน รําคาญแกผู(อยูอาศัยใน
บริเวณใกล(เคียง
ไมใช(อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทํานองเดียวกันในอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา
ไมใช(อาคารสถานที่เพื่อการอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว(ในคําขออาคารสถานที่
โดยที่สถานศึกษาเป@นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข(ามาต(องปฏิบัติตนให(ชอบด(วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี ตลอด
ทั้งต(องเชื่อฟJงหัวหน(าสถานศึกษา หรือผู(ที่ได(รับมอบหมาย ซึ่งเป@นผู(รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
การใช(อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต(องไมกระทบตอ การเรียนการสอนของ
สถานศึกษานั้นๆ ต(องให(ความเป@นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต(อง
ครบถ(วนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พิจารณาและจัดทําหนังสือ 2 วัน
แจ(งผลการพิจารณาเสนอ
ผู(อํานวยการโรงเรียนลงนาม

1)

2)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนโกมล
(เจ(าหน(าที่
วิทยาคาร สพป. ตรวจสอบคําขอ
หนองคาย เขต 1 และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจ(ง
ให(ผู(ยื่นคําขอทราบ
ทันทีกรณีที่เห็นวา
คําขอไมถูกต(อง
หรือขาดเอกสาร
หรือหลักฐานใด)
โรงเรียนโกมล
วิทยาคาร สพป.
หนองคาย เขต 1
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการเอกสาร
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(เอกสารต(องเหลือ
1) ประชาชน
อายุเกิน 3 เดือน
ณ วันยื่นคําขอ)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(เอกสารต(องเหลือ
บ(าน
อายุเกิน 3 เดือน
2)
ณ วันยื่นคําขอ
)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมเปFนไปตามระเบียบของโรงเรียน
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ร(องเรียนด(วยตนเอง / ไปรษณียM ที่โรงเรียน
หมายเหตุ (โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลขที่ 646 หมูที่ 4 ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย* 43110
โทร. 042 431 125
)
2) ชองทางการรองเรียน ร(องเรียนด(วยตนเอง / ไปรษณียM ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3)
4)

หมายเหตุ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
ถนนบริเวณศูนย*ราชการ ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 0-4241-1332,412691,465318
)
ชองทางการรองเรียน สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน ศูนยMบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร*ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน(า
หนวยงาน (Reviewer)
ผู(อํานวยการโรงเรียนโกมลวิทยา
คาร สพป.หนองคาย เขต 1 สพฐ.
ศธ.
-

