
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใช้อำคำรสถำนท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : โรงเรียนกงหรำพิชำกร  กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข  ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กำรขอใช้อำคำรสถำนที่อนุญำตใหใ้ช้เปน็กำรช่ัวครำวเท่ำนั้น และต้องอยู่ในเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

-  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีกระท าในส่ิงผิดกฎหมาย 
-  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีในการแสดงท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 
-  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
-  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่น  ๆ ในท านองเดียวกันใน
อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 
-  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในค าขออาคารสถานท่ี 
-  โดยท่ีสถานศึกษาเป็นสถานท่ีราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ 
ศีลธรรมอันดี ตลอดท้ังต้องเช่ือฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษา
สถานท่ีนั้น 
-  การใช้อาคารสถานท่ีเพื่อหาเสียงเลือกต้ังหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การ
เรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 สถานที่ให้บริการ 
โรงเรียนกงหราพิชากร เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 8    
ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง   
93180  โดยติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของ
โรงเรียน) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

 ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 3 วัน  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
(หมายเหตุ: เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ทันทีกรณีท่ีเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสาร
หรือหลักฐานใด) 

15 นาที โรงเรียนกงหราพิชากร  
  

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
พิจารณาและจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน โรงเรียนกงหราพิชากร  
  



 รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นค าขอ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นค าขอ) 

กรมการปกครอง 

  
ค่ำธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

  
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียน 

(หมายเหตุ: โรงเรียนกงหราพิชากร เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 8   ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง   
93180) 

2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(หมายเหตุ: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เลขท่ี 12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม ต าบลโพธิ์เสด็จ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000) 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนย์บริการประชาชน (1111)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 
(หมายเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

  
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอใช้อาคารสถานท่ี 

(หมายเหตุ: -) 
  



 
แบบค ำขอใช้อำคำรสถำนท่ี 

 
     เขียนท่ี...................................................... 

             วันท่ี..............เดือน...................พ.ศ.................. 
 
เรียน.................................................................... 
 
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................นามสกุล.................................................... อายุ.......ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ท่ี........ถนน..........................ต าบล/แขวง...........................…..อ าเภอ/เขต....................... 
จังหวัด......................................มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานท่ีของ..............................................................
ดังต่อไปนี ้

1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคารสถานท่ีเพื่อ 
.................................................................................................................................................. 

.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………......................................................... 
มีก าหนดระยะเวลา................วัน       ต้ังแต่วันท่ี...............เดือน.............................................พ.ศ...................... 
ถึงวันท่ี............เดือน............................พ.ศ...............โดยมีบุคคลท่ีจะมาร่วมใช้อาคารสถานท่ีประมาณ..........คน 

2. ยินดีช าระเงินค่าบ ารุงตามท่ีสถานศึกษาก าหนดคือ 
2.1 ค่าน้ า  ค่าไฟ  ตามความส้ินเปลือง 
2.2 ค่าตอบแทนคนงานภารโรง   จ านวน..........................คน 
2.3 ค่าบ ารุงอาคารสถานท่ีตลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ์   จ านวน..............บาท 

3.   หากการใช้อาคารสถานท่ีตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย   ข้าพเจ้ายินดี
ชดใช้ให้และจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 
  4.   ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานท่ีแล้ว    และจะปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   หากมีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการผิดระเบียบ    ยินดีให้
บอกเลิกการใช้อาคารสถานท่ีดังกล่าวได้ 
 
     (ลงช่ือ)...............................................ผู้ยื่นค าขอ 
   
 
ควำมเห็นของหัวหน้ำสถำนศึกษำหรือผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
 ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
                       (ลงช่ือ)...................................................... 
                                         (....................................................) 

 
  



 
ข้อตกลงในกำรใช้ไฟฟ้ำ  และน้ ำประปำร่วมกับสถำนศึกษำ 

 
                             สถานศึกษา...................................................... 
 
      วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ............... 
 
 สถานศึกษา.......................................................ยินยอมให.้..................................................................... 
ใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาร่วมกับสถานศึกษา    ต้ังแต่วันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ....................... 
โดย.............................................................................จะเป็นผู้ช าระค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปาให้กับสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกเดือน   ดังนี้* 
 ตามสัดส่วนท่ีใช้ 
 จ านวน.....................บาท (..............................................................................................................) 
 
 
      ลงช่ือ................................................ผู้ขอใช้ 
                           (...............................................) 
 
      ลงช่ือ................................................ผู้อนุญาต 
              (................................................) 
      ต าแหน่ง.......................................................      
 
 
 
 
*  เลือกใช้รายการตาม    แล้วแต่กรณี 
 
 


