
 

 

 

 

 

 

 

 คู่มือสำหรับประชาชน 
เรื่อง :  การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกดั สพฐ. 

 

    

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 



 
คู่มือสำหรับประชาชน :  การขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวง   :  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1.  ชื่อกระบวนงาน : การขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
  

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ  (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก : เลือกกระทรวงของท่าน) 
     : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 

3.  ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 

4.  หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
 

5.  กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานท่ี 
        ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
 

6.  ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 
 

7.  พื้นที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 
    ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
    ☐ ต่างประเทศ 
 

8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา  (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)  
     ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ หน่วยเวลา  
 

9.  ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  ๐ 
 จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใส่เปน็ตัวเลข) ๐ 
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) ๐ 
 

ส่วนของคู่มือประชาชน 
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)   การขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
 

11.  *ช่องทางการให้บริการ  
 1)  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
     สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 134 หมู่ 3 บางขุนกอง อำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
      ☒ วันจันทร์     ☒ วันอังคาร     ☒ วันพุธ     ☒ วันพฤหัสบดี     ☒ วันศุกร์ 
      ☐ วันเสาร์      ☐ วันอาทิตย์ 
      ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
      ☐ มีพักเท่ียง 
      เวลาเปิดรับคำขอ  เวลาเปิดรับคำขอ  08.30     
      เวลาปิดรับคำขอ  16.30 
 



      หมายเหตุ : โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี) 
       การขอใช้อาคารสถานท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นการช่ัวคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
 1.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีกระทำในส่ิงผิดกฎหมาย 
 2.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีในการแสดงท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 
 3.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน รำคาญแก่ 
      ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
 4.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันในอาคาร 
      สถานท่ีของสถานศึกษา 
 5.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในคำขออาคารสถานท่ี 
 6.  โดยท่ีสถานศึกษาเป็นสถานท่ีราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี  
      ตลอดท้ังต้องเช่ือฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานท่ีนั้น 
 7.  การใช้อาคารสถานท่ีเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 
      ของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 
 
13.  *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยเวลา  
(นาที ชัว่โมง  
วัน วันทำการ  

เดือน ปี) 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือกกรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของคำขอและ
เอกสารประกอบคำขอ 

15 นาที สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
คำขอและรายการ
เอกสารหรือหลักฐาน
และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ
ทราบทันทีกรณีท่ี 
เห็นว่าคำขอไม่ถูกต้อง
หรือขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใด 

2 การ
พิจารณา
อนุญาต 

พิจารณาและจัดทำหนังสือ 
แจ้งผลการพิจารณาเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ลงนาม 

2 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 
 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หน่วยเวลา   วัน 
 
14.  งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
   ☐ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ระยะเวลารวมหลังลดขัน้ตอน  หน่วยของเวลา   
 
 
 
 



 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 
หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 1 ฉบับ เอกสารต้องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน 
ณ วันยื่นคำขอ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 

 
      15.2)  เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
    - ไม่มี - 
 

16.  ค่าธรรมเนียม 
 รายละเอียดค่าธรรมเนียม  
  ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องน้ี) 

  ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)   
 หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
 

17.  *ช่องทางการร้องเรียน 
       1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ี โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 134 หมู่ 3 บางขุนกอง อำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
       2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
       3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579 
 

18.  *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
      ช่ือเอกสาร  ระเบียบ/ประกาศการใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
      โรงเรียนอัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลอืกช่องน้ี) 
      (ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง) 
หมายเหตุ  
 
19. หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ 

 

     เขียนท่ี  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
     วันท่ี..............เดือน...................พ.ศ.................. 

เรื่อง ขออนุญาตใช้........................................ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอปุถัมภ์) 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.......................................................นามสกุล................................................. 
อายุ............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี................ถนน..........................ตำบล/แขวง................…............... 
อำเภอ/เขต...............................จังหวัด........................................มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคารสถานท่ีเพื่อ........................................................................................ 
.................…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีกำหนดระยะเวลา................วัน       ต้ังแต่วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ......................................... 
ถึงวันท่ี............เดือน..............................พ.ศ...............โดยมีบุคคลท่ีจะมาร่วมใช้ประมาณ..............................คน 

2. ยินดีชำระเงินค่าบำรุงตามท่ีสถานศึกษากำหนดคือ 
2.1 ค่าน้ำ  ค่าไฟ  ตามความส้ินเปลือง 
2.2 ค่าตอบแทนคนงานภารโรง   จำนวน..........................คน 
2.3 ค่าบำรุงอาคารสถานท่ีตลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ์ จำนวน.................บาท 

3.   หากการใช้อาคารสถานท่ีตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย   ข้าพเจ้ายินดี 
ชดใช้  ให้และจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 
  4.   ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานท่ีแล้ว และจะปฏิบัติใหถู้กต้องตาม 
ระเบียบของทางราชการ   หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ  อันเป็นการผิดระเบียบ ยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคาร
สถานท่ีดังกล่าวได้ 
     (ลงช่ือ)...............................................ผู้ยื่นคำขอ 

 

ความเห็นกลุ่มงานบริหารท่ัวไป การพิจารณา 

          เห็นควรอนุญาต 

          ไม่ควรอนุญาต เนื่องจาก................................ 

..................................................................................... 

 

(ลงช่ือ).......................................................................... 

( .................................................... ) 

วันท่ี..............................................................................  

 

        อนุญาต 

        ไม่อนุญาต 

..................................................................................... 

 

(ลงช่ือ)...............................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 

       ( .....................................................) 

วันท่ี.............................................................................. 



 

 
 

 


