
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: โรงเรียนกะปงพิทยาคม

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน

1. ช่ือกระบวนงาน : การขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : โรงเรียนกะปงพิทยาคม

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง

5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การใช้อาคาร

สถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา

☐ ส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)

☐ ส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ข้อบังคับ) : ระยะเวลาท่ีกําหนดตาม

กฎหมาย/ ข้อกําหนด ฯลฯ หน่วยเวลา

9. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข) 1 ครั้ง/เดือน

จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข) 3 ครั้ง/เดือน

จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0

ส่วนของคู่มือประชาชน

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่าน้ัน) : การขอใช้อาคารสถานท่ีของ โรงเรียน

สังกัด สพฐ.



11. ช่องทางการให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนกะปงพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตําบลเหมาะ อําเภอ กะปง จังหวัดพังงา

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร์

☐ วันอาทิตย์

☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

☐ มีพักเที่ยง

เวลาเปิดรับคําขอ เวลาเปิดรับคําขอ 08.30 น.

เวลาปิดรับคําขอ 16.30 น.

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี)

การขอใช้อาคารสถานท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเง่ือนไขดังต่อไปนี้

1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย

2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน

3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน

รําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

4. ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันใน

อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา

5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในคําขออาคารสถานที่

6. โดยท่ีสถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ

ศีลธรรมอันดี ตลอดท้ังต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ

รักษาสถานที่นั้น

7. การใช้อาคารสถานท่ีเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ

การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง



13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี
ประเภท

ข้ันตอน

รายละเอียด

ของ ข้ันตอน

การ บริการ

ระยะ

เวลา

ให้

บริการ

หน่วย

เวลา (นาที

ชั่วโมง วัน

วันทําการ

เดือน ปี)

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ท่ี รับผิดชอบ (ใน

ระบบมีช่องให้เลือก

กระทรวง และช่องให้

เลือก กรม/กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

1 การ

ตรวจสอบ

เอกสาร

ตรวจสอบ

ความถูก ต้อง

ครบถ้วนของ

คําขอและ

เอกสาร

ประกอบคํา

ขอ

10 นาที สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

โรงเรียนกะปงพิทยา

คม

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคํา

ขอ และรายการ เอกสาร

หรือหลักฐาน และแจ้ง

ให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที

กรณีท่ี เห็นว่าคําขอไม่

ถูกต้องหรือขาด เอกสาร

หรือ หลักฐานใด

2 การ

พิจารณา

อนุญาต

พิจารณาและ

จัดทําหนังสือ

แจ้ง ผลการ

พิจารณา

เสนอ

ผู้อํานวยการ

โรงเรียนลง

นาม

1 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

โรงเรียนกะปงพิทยา

คม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

☐ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน หน่วยของเวลา



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

ส่วนงาน / หน่วยงาน ท่ี

รับผิดชอบ (ในระบบมี

ช่องให้เลือกกระทรวง

และช่องให้เลือก กรม/

กลุ่มงาน)

จํานวน

เอกสาร

ฉบับจริง

จํานวน

เอกสาร

สําเนา

หน่วยนับ

เอกสาร

(ฉบับ หรือ

ชุด)

หมายเหตุ

1 บตัรประจาํตวั

ประชาชน

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ เอกสาร

ต้องเหลืออายุเกิน 3

เดือน ณ วันยื่น คําขอ2 สาํเนาทะเบียน

บา้น

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

-ไม่มี-

16. ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

17. *ช่องทางการร้องเรียน

1) 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียน โรงเรียนกะปงพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตําบลเหมาะ

อําเภอกะปง จังหวัดพังงา

2) เว็บไซต์โรงเรียน http://kapongpit.ac.th

3) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต อําเภอเมือง

จังหวัดพังงา 82000

4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579


