
1/4 
 

ค"มืูอสำหรับประชาชน : การขอใช7อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ?านสำราญเพ้ียฟาน) สพป. ขอนแก'น เขต 1 

กระทรวง         : กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขอใช?อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2. หน"วยงานเจ7าของกระบวนงาน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ?านสำราญเพ้ียฟาน) สพป. ขอนแก'น เขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน'วยเดียว 

4. หมวดหม"ูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

5. กฎหมายท่ีให7อำนาจการอนุญาตหรือท่ีเก่ียวข7อง : 

 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว4าด6วยการใช6อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีให7บริการ : สถาบันการศึกษา 

8. กฎหมายข7อบังคับ/ข7อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา    –  

   ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย/ข7อกำหนด ฯลฯ   0 นาที 

9.  ข7อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉล่ียต"อเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีน7อยท่ีสุด 0 

10. ช่ืออ7างอิงของค"มืูอประชาชน สำเนาคู'มือประชาชน 18/07/2015 14.39 การขอใช?อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด 

     สพฐ. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ?านสำราญเพ้ียฟาน) นายเกษม โสภา 

11. ช"องทางการให7บริการ 

1) สถานท่ีให(บริการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ6านสำราญเพ้ียฟาน) ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก4น 
40000/ ติดต4อด6วยตนเอง ณ หน4วยงาน 
ระยะเวลาเป3ดให(บริการเป3ดให(บริการ วันจันทร] ถึง วันศุกร] (ยกเว6นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต4เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (โรงเรียนกำหนดเวลาเปdด - ปdดตามบริบทของโรงเรียน) 
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12. หลักเกณฑ̂ วิธีการ เง่ือนไข (ถ7ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     การขอใช?อาคารสถานท่ีอนุญาตให?ใช?เปdนการช่ัวคราวเท'าน้ัน และต?องอยู'ในเง่ือนไขดังต'อไปน้ี 

1. ไม'ใช?อาคารสถานท่ีกระทำในส่ิงผิดกฎหมาย

2. ไม'ใช?อาคารสถานท่ีในการแสดงท่ีขัดต'อความสงบเรียบร?อยหรือศีลธรรมอันดีต'อประชาชน 

3. ไม'ใช?อาคารสถานท่ีเพ่ือจัดงานร่ืนเริงในรูปแบบต'าง ๆ ท่ีจะก'อให?เกิดเสียงดังจนเปdนเหตุเดือดร?อน  

รำคาญแก'ผู?อยู'อาศัยในบริเวณใกล?เคียง

4. ไม'ใช?อาคารสถานท่ีจัดกิจกรรมบางประเภท เช'น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกันในอาคารสถานท่ี 

ของสถานศึกษา

5. ไม'ใช?อาคารสถานท่ีเพ่ือการอย'างอ่ืนนอกเหนือไปจากท่ีระบไุว?ในคำขออาคารสถานท่ี

      โดยท่ีสถานศกษาเปdนสถานท่ีราชการ บคคลอ่ืนจะเข?ามาต?องปฏิบติตนให?ชอบด?วยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี 

                ตลอดท้ังต?องเช่ือฟkงหัวหน?าสถานศึกษา หรือผ?ท่ีได?รับมอบหมาย ซ่ึงเป็นผู?ท่ีรับผิดชอบรักษาสถานท่ีน้ัน 

6. การใช?อาคารสถานท่ีเพ่ือหาเสียงเลือกต้ังหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต?องไม'กระทบต'อการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาน้ัน ๆ ต?องให?ความเปdนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส"วนงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 

ท่ี 

 

ประเภทข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา 

ให7บริการ 

ส"วนงาน / 

หน"วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถกต?อง 

ครบถ?วนของคำขอและ 

เอกสารประกอบคำขอ 

15 นาที โรงเรียนไทยรัฐ 

วิทยา๘๔  

(บ?าน 

สำราญเพ้ียฟาน) 

สพป. ขอนแก'น  

เขต 1 

(เจ?าหน?าท่ี 

ตรวจสอบคำขอ 

และรายการ 

เอกสารหรือ 

หลักฐานและแจ?ง 

ให?ผู?ย่ืนคำขอ 

ทราบทันที  

กรณีท่ีเห็นว'าคำขอไม' 

ถูกต?องหรือขาด 

เอกสารหรือ 

หลักฐานใด) 

 

2) 

การลงนาม/ 

คณะกรรมการมีมติ 

พิจารณาและจัดทำหนังสือ 

แจ?งผลการพิจารณาเสนอ 

2 วัน โรงเรียนไทยรัฐ 

วิทยา๘๔ (บ?าน 

- 
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ท่ี 

 

ประเภทข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา 

ให7บริการ 

ส"วนงาน / 

หน"วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  ผู?อำนวยการโรงเรียนลงนาม  สำราญเพ้ียฟาน) 

สพป. ขอนแก'น 

เขต 1 

 

ระยะเวลาดำเนินการ รวม  3 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผ"านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล7ว 

      ยังไม'ผ'านการดำเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนCวยงานภาครัฐ 

 

ท่ี 
รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน"วยงานภาครัฐ 

ผ7ูออกเอกสาร 

จำนวน 

เอกสารฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 

สำเนา 

หน"วยนับ 

เอกสาร 
หมายเหตุ 

 

1) 

บัตรประจำตัว 

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (เอกสารต?องเหลือ 

อายุเกิน 3 เดือน 

ณ วันย่ืนคำขอ) 

 

2) 

สำเนาทะเบียนบ?าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (เอกสารต?องเหลือ 

อายุเกิน 3 เดือน 

ณ วันย่ืนคำขอ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

 

ท่ี 
รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน"วยงานภาครัฐ 

ผ7ูออกเอกสาร 

จำนวน 

เอกสารฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 

สำเนา 

หน"วยนับ 

เอกสาร 
หมายเหตุ 

   ไม"พบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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16. ค"าธรรมเนียม 

 

1) คCาธรรมเนียมเปMนไปตามระเบียบของโรงเรียน 

คCาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช"องทางการร7องเรียน 

 

1) ช"องทางการร7องเรียน ร?องเรียนด?วยตนเอง / ไปรษณียp ท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ?านสำราญเพ้ียฟาน) 

ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก'น 40000 

หมายเหตุ - 

2) ช"องทางการร7องเรียน ร?องเรียนด?วยตนเอง / ไปรษณียp ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

หมายเหตุ - 

3) ช"องทางการร7องเรียน สายด'วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช"องทางการร7องเรียน ศูนยpบริการประชาชน (1111) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย"างแบบฟอร̂ม ตัวอย"าง และค"ูมือการกรอก 

ไม'มีแบบฟอรpมตัวอย'างและคู'มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพิมพ̂ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติ ข้ันท่ี 2 โดยสำนักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทำโดย ผ?อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

๘๔ (บ?านสำราญเพ้ียฟาน)  

สพป. ขอนแก'น เขต 1 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร"โดย - 


