คู่มือสํ าหรับประชาชน: การขอใช้ อาคารสถานทีของโรงเรียนสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิ การ
ส่ วนของการสร้ างกระบวนงาน
1. ชื อกระบวนงาน:การขอใช้อาคารสถานทีของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานทีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิ การ (ในระบบจะมีให้ตวั เลือก: เลือกกระทรวงของท่าน)
:โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุ ญาต / ออกใบอนุ ญาต / รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการใช้อาคาร
สถานทีของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ
7. พืน4 ทีให้ บริการ

8.

9.

☐ บริ การทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริ การทัวไป
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิน ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค(นอก
☐ ต่างประเทศ

กฎกระทรวง)
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา (ชื อกฎหมาย/ข้ อบังคับ)
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ หน่ วยเวลา
ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จํานวนคําขอทีมากทีสุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)

0
0
0

ส่ วนของคู่มือประชาชน
10. ชื ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน (เพือใช้ ในระบบจัดการข้ อมูลเท่ านั4น)
การขอใช้อาคารสถานทีของโรงเรี ยนสังกัด
สพฐ.
11. *ช่ องทางการให้ บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีให้ บริการ
โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง เลขที 462 หมู่ที 8 ตําบล สวนผึง อําเภอ สวนผึง จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณี ย ์ 70180

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ

เวลาเปิ ดรับคําขอ

☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัวโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพกั เทียง

เวลาเปิ ดรับคําขอ
เวลาปิ ดรับคําขอ

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์

08.30
16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็ นตัวเลขเวลาเปิ ด (กีโมง) ถึง เวลาปิ ด (กีโมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ ามี)
การขอใช้อาคารสถานทีอนุญาตให้ใช้เป็ นการชัวคราวเท่านัน และต้องอยูใ่ นเงือนไขดังต่อไปนี
1. ไม่ใช้อาคารสถานทีกระทําในสิ งผิดกฎหมาย
2. ไม่ใช้อาคารสถานทีในการแสดงทีขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
3. ไม่ใช้อาคารสถานทีเพือจัดงานรื นเริ งในรู ปแบบต่างๆ ทีจะก่อให้เกิดเสี ยงดังจนเป็ นเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู ้
อยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียง
4. ไม่ใช้อาคารสถานทีจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรื อกิจกรรมอืนๆ ในทํานองเดียวกันในอาคาร
สถานทีของสถานศึกษา
5. ไม่ใช้อาคารสถานทีเพือการอย่างอืนนอกเหนื อไปจากทีระบุไว้ในคําขออาคารสถานที
6. โดยทีสถานศึกษาเป็ นสถานทีราชการ บุคคลอืนจะเข้ามาต้องปฏิบตั ิตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและศีลธรรมอัน
ดี ตลอดทังต้องเชือฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย ซึ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบรักษาสถานทีนัน
7. การใช้อาคารสถานทีเพือหาเสี ยงเลือกตังหรื อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อการเรี ยนการ
สอนของสถานศึกษานันๆ ต้องให้ความเป็ นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
13. *ขั4นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ

ที

1

ประเภท
ขั4นตอน

รายละเอียดของ
ขั4นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก 15
เอกสาร
ต้อง ครบถ้วนของคํา

หน่ วย
เวลา

ส่ วนงาน / หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ

(นาที ชัวโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปี )

(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้ เลือก กรม/
กลุ่มงาน)

นาที

โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง

หมายเหตุ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบคํา
ขอและรายการเอกสาร

ที

ประเภท
ขั4นตอน

รายละเอียดของ
ขั4นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หน่ วย
เวลา

ส่ วนงาน / หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบ

(นาที ชัวโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปี )

(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้ เลือก กรม/
กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

หรื อหลักฐานและแจ้งให้
ผูย้ นคํ
ื าขอทราบทันที
กรณี ทีเห็นว่าคําขอไม่
ถูกต้องหรื อขาดเอกสาร
หรื อหลักฐานใด

ขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ

การพิจารณา
อนุญาต

พิจารณาและจัดทํา 2
หนังสื อแจ้งผลการ
2
พิจารณาเสนอ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หน่ วยเวลาวัน

วัน

โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง

14. งานบริการนีผ4 ่ านการดําเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั4นตอน หน่ วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ส่ วนงาน / หน่ วยงาน
จํานวน
รายการเอกสาร
ที
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
(ในระบบมีช่องให้ เลือกกระทรวง
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สํ าเนา

(ฉบับ หรือ ชุ ด)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

และช่ องให้ เลือก กรม/กลุ่มงาน)

กรมการปกครอง
1 บัตรประจําตัว
ประชาชน
2 สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอืน ๆ สํ าหรับยืนเพิมเติม
-ไม่ มี-

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เอกสาร
ต้องเหลืออายุเกิน
3 เดือน ณ วันยืน
คําขอ

16. ค่ าธรรมเนียม
รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกทีช่องนี)
ค่ าธรรมเนียม (บาท/ร้ อยละ)
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามระเบียบของโรงเรี ยน
17. *ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ทีโรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง เลขที 462 หมู่ที 8 ตําบล สวนผึง อําเภอ สวนผึง จังหวัด
ราชบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 70180
2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
18. *ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก (หรื อรายละเอียดเพิมเติม ถ้ ามี)
ชือเอกสาร ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็ นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
โรงเรี ยนอัพโหลดไฟล์เอกสาร
(ในระบบมีให้คลิก เพืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

