คู่มือสำหรับประชำชน
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

โรงเรียนบ้ำนขอนแป้น
ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๕

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนบ้านขอนแป้น
หมู่ 13 ตาบลคอแลน อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์
☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30
เวลาปิดรับคาขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี)
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทาในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน ราคาญแก่ผู้อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
4. ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันในอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา
5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคาขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รบั ผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
7. การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอน
ของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
15
เอกสาร
ต้อง ครบถ้วนของคา
ขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ

นาที

โรงเรียนบ้านขอนแป้น

การพิจารณา
อนุญาต

วัน

โรงเรียนบ้านขอนแป้น

พิจารณาและจัดทา 2
หนังสือแจ้งผลการ
2
พิจารณาเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ลงนาม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 หน่วยเวลา วัน

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่น
คาขอทราบทันทีกรณีที่
เห็นว่าคาขอไม่ถกู ต้อง
หรือขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใด

5. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา

6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน / หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร
ที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

(ฉบับ หรือ ชุด)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

กรมการปกครอง
1 บัตรประจาตัว
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เอกสาร
ต้องเหลืออายุเกิน
3 เดือน ณ วันยื่น

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

คาขอ
6.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
-ไม่มี7. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
87. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่

โรงเรียนบ้านขอนแป้น
หมู่ 13 ตาบลคอแลน อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ถนนสถลมาร์ค ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
9. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร ระเบียบ/ประกาศการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
โรงเรียนอัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
10. หมายเหตุ

