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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใช้อำคำรสถำนท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2 

2. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

4. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืท่ีเก่ียวข้อง: 

5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

6. พื้นท่ีให้บริกำร: สถาบันการศึกษา  

7. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   นาท ี 

8. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน   

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด   

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด   

9. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 09:26  

10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2 

39 หมูท่ี่ 1 ต าบลบางตะไนย์  อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี  11120 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของโรงเรียน) 

 

11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

     การขอใช้อาคารสถานท่ีอนุญาตใหใ้ช้เป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และต้องอยู่ในเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

  -   ไม่ใช้อาคารสถานท่ีกระท าในส่ิงผิดกฎหมาย 

      - ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 

  -  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพือ่จัดงานรืน่เริงในรปูแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดอืดร้อน ร าคาญแก่

ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
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     -  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีจัดกิจกรรมบางประเภท เชน่ ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันในอาคาร

สถานที่ของสถานศกึษา 

     -  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือการอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทีร่ะบุไว้ในค าขออาคารสถานท่ี 

 โดยที่สถานศกึษาเป็นสถานที่ราชการ บคุคลอ่ืนจะเข้ามาต้องปฏบิัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี 

ตลอดทั้งต้องเช่ือฟังหัวหนา้สถานศกึษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงเป็นผู้รบัผิดชอบรักษาสถานทีน่ั้น 

 การใช้อาคารสถานท่ีเพ่ือหาเสียงเลือกตัง้หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบตอ่ การเรียนการ

สอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมอืง 

12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของค าขอและ

เอกสารประกอบค าขอ 
 

15 นาท ี โรงเรียนวัดตาล (เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค าขอ

และรายการ

เอกสารหรือ

หลักฐานและแจ้ง

ให้ผู้ยืน่ค าขอ

ทราบทันทกีรณีที่

เห็นว่าค าขอไม่

ถูกต้องหรือขาด

เอกสารหรือ

หลักฐานใด) 

2) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

พิจารณาและจัดท าหนังสือ

แจ้งผลการพจิารณาเสนอ

ผู้อ านวยการโรงเรียนลง

นาม 
 

2 วัน โรงเรียนวัดตาล - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วัน 

 

13. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (เอกสารต้อง

เหลืออายุเกิน 3 

เดือน ณ วันย่ืน

ค าขอ) 

2) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (เอกสารต้อง

เหลืออายุเกิน 3 

เดือน ณวนัยืน่ 

ค าขอ) 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

15. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ -   

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณย์ี ทีโ่รงเรียน วัดคาล   39 หมู่ที ่1 ต าบลบางตะไนย์

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณย์ี ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศกึษานนบุรี เขต 2   

หมายเหตุ - 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธกิาร โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บรกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรที าเนียบรัฐบาล 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

18. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ ์ 19/08/2563 

สถำนะ รออนุมัติขั้นที ่1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล

สพป.นนทบุรี เขต 2 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


