
 
*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใช้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสงักัด สพฐ. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.  ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใชบ้ริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ   

 : โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทศิ)  ต.กง  อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทัย  64170 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รบัรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการใชอ้าคาร

สถานท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
  ☐ ต่างประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ Click here to enter text. หน่วยเวลำ Choose an item. 

 

9. *ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)   
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 
 ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำน้ัน) กำรขอใช้บรกิำรด้ำนอำคำรสถำนที่  
11. *ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียน     

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปดิให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี ☒ วันศุกร ์
 ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย ์
 ☐ ไม่เว้นวนัหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30     
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 



 
*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปดิ (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง) 

  หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 
 
12. *หลักเกณฑ์ วิธกีำร เงือ่นไข ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต(ถ้ำมี) 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 

ข้อ 5 การขอใชอ้าคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชัว่คราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  5.1 ไม่ใชอ้าคารสถานที่กระท าในสิ่งผดิกฎหมาย  

5.2 ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน  
5.3 ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรปูแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเปน็เหตุเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้

อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง  
5.4 ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เชน่ ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกันในอาคาร

สถานที่ของสถานศึกษา  
5.5 ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในค าขออาคารสถานที ่ 
5.6 โดยที่สถานศึกษาเปน็สถานที่ราชการ บุคคลอืน่จะเข้ามาต้องปฏิบัตตินให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันด ี

ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผดิชอบรักษาสถานที่นั้น  
5.7 การใชอ้าคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการ

สอนของสถานศึกษานั้นๆ ตอ้งให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 
 
12. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 
 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

1. ยื่นค าขออนุญาต 
2. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร 

15 นาท ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงเรียนบ้านกง
(ราษฎร์อุทิศ) 

เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบทันทีกรณีท่ี
เห็นว่าค าขอไม่ถกูต้อง
หรือขาดเอกสารหรอื
หลักฐานใด 

2 

การพิจารณา
อนุญาต 

1. รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.เสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุญาต 

1 วัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงเรียนบ้านกง
(ราษฎร์อุทิศ) 

 

3 
การลงนาม
อนุญาต 

ผู้บริหารลงนาม
อนุญาต/ไม่อนุญาต 

5 นาท ี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงเรียนบ้านกง
(ราษฎร์อุทิศ) 

 



 
*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

4 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณา
ว่าอนุญาต/ไม่อนุญาต 
ให้ผู้ย่ืนค าขอได้ทราบ 

1 วัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงเรียนบ้านกง
(ราษฎร์อุทิศ) 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ  วนั 
 

13. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขัน้ตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลอืกท่ีช่องนีด้้วย) 

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน Click here to enter text. หน่วยของเวลำ  Choose an item. 
 
14. *รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรอื ชุด) 
หมำยเหตุ 

1 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 1 ฉบับ  
เอกสาร 
ต้องเหลืออายุเกิน 
3 เดือน ณ วันยืน่
ค าขอ 
 

2 

ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 

 
14.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

  -ไม่ม-ี 
 
15. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม       
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลอืกที่ช่องน้ี) 

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)        
หมำยเหตุ ตามระเบียบ/แนวปฏิบตัิของโรงเรียนแต่ละแห่ง 

 
 
 
 



 
*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  ต.กง  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  ๖๔๑๗๐ 

หมายเหตุ   
2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่อยู่ ๓๗ ม.๑ ถ.จรดวถิีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.

สุโขทัย ๖๔๐๐๐ 
หมายเหตุ   

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ   

4) สายด่วนส านักนายกรัฐมนตร ีโทร 1111  
หมายเหตุ   

 
17. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอยำ่ง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 

ชื่อเอกสาร       
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกชอ่งน้ี) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง) 
หมายเหตุ       

 
18. หมำยเหตุ 

 
 
 

 
 
 
 
      ลงชื่อ    
                     (นำยณรงค์   ภำคภมิู) 
                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อทุิศ) 
 

 


