คู่มือสำหรับประชำชน
เรื่อง : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ
3. ประเภทของงำนบริกำร

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร

การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง

5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่
ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539

6. ระดับผลกระทบ

☐ บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริกำร

☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
ส่วนของคู่มือประชำชน

☒ บริการทั่วไป

(ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
หน่วยเวลำ

๐
๐
๐

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ หมู่6 ต.กรูด อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30
เวลาปิดรับคาขอ
16.30
หมำยเหตุ : โรงเรียนกำหนดเวลำเปิด – ปิดตำมบริบทของโรงเรียน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต(ถ้ำมี)
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทาในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน ราคาญแก่
ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
4. ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันในอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา
5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคาขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
7. การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อการเรียนการ
สอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
หน่วยเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำน
(นาที
ที่รับผิดชอบ
ประเภท
รำยละเอียดของ
ระยะเวลำ ชั่วโมง (ในระบบมีช่องให้เลือก
ที่
หมำยเหตุ
ขั้นตอน
ขั้นตอนกำรบริกำร ให้บริกำร วัน วันทา
กระทรวง
การ
และช่องให้เลือกกรม/
เดือน ปี)
กลุ่มงาน)
1 การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง
15
นาที สานักงานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร
ครบถ้วนของคาขอและ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาขอและรายการ
เอกสารประกอบคาขอ
โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ เอกสารหรือหลักฐาน
และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบทันทีกรณีที่
เห็นว่าคาขอไม่ถูกต้อง
หรือขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใด
2 การ
พิจารณาและจัดทาหนังสือ
2
วัน สานักงานคณะกรรมการ
พิจารณา
แจ้งผลการพิจารณาเสนอ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุญาต
ผู้อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ
ลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ วัน

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลำ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน)
กรมการปกครอง

1 บัตรประจาตัว
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
จำนวน
เอกสำร เอกสำร
(ฉบับ หรือ
สำเนำ
ชุด)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
เอกสารต้องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน
ณ วันยื่นคาขอ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
- ไม่มี 16. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ หมู่6 ต.กรูด อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84160
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 261/28 ถนนอำเภอ ต.มะขำมเตี้ย อ.เมือง
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม

แบบคำขอใช้อำคำรสถำนที่โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ
เขียนที่.................................................
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ....................
เรื่อง ขอใช้อาคารสถานที่
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกุล..........................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน............ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต....................จังหวัด.................................... โทร.......................................มีความประสงค์ขอใช้สถานที่ของ
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคาร........................................................เพื่อ..........................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
มีกาหนดระยะเวลาจานวน.................วัน ตั้งแต่วันที่............เดือน...................................พ.ศ.................
ถึงวันที่............เดือน...................................พ.ศ.................โดยมีผู้ที่จะมาร่วมใช้อาคารสถานที่ประมาณ............................คน
2. ยินดีชาระเงินค่าบารุงตามที่โรงเรียนกาหนด คือ
๑. ค่าน้า ค่าไฟ ตามความสิ้นเปลือง
๒. ค่าบารุงอาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ จานวน ...................บาท
๓. ค่าตอบแทนคนงานภารโรงและเจ้าหน้าที่จัดให้บริการด้านต่างๆ จานวน...................บาท
๔. ค่าบารุงอื่นๆ(ถ้ามี)
3. ในระหว่างการใช้อาคารสถานที่ หากเกิดความชารุดเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้นั้น ผู้ขอใช้อาคารสถานที่ต้อง
รับผิดชอบต่อความชารุดเสียหายและจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว
4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการผิดระเบียบยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้ พร้อมนี้
ได้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรข้าราชการไว้เป็นหลักฐานด้วย จานวน 1 ฉบับ

ลงชื่อ...................................................... ผู้ยื่นคาขอ
( ....................................................)

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปหรือผู้มีอานาจอนุญาต
............................................................................................................................. .......................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
( ....................................................)
………/………./…………
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้มีอานาจอนุญาต
...................................................................................................................................................... ..............................................
....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................
ลงชื่อ
( ....................................................)
………/………./…………
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

1.เครื่องเสียง
2 โปรเจคเตอร์
3. เก้าอี้พลาสติก ผู้ร่วมงาน
4.ไมโครโฟน
5.โพเดียม
6.โต๊ะลงทะเบียน
* หมำยเหตุ

ต้องการอุปกรณ์เสริม
 สาหรับประชุม
 1 เครื่อง
จานวน ( ระบุ ).......................
 ตั้งพื้น...................ตัว
 1 ตัว
จานวน( ระบุ ).......................ตัว




สาหรับดนตรีบันเทิง
2 เครื่อง

 ตั้งโต๊ะ ...................ตัว
 2 ตัว

ระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรขอใช้บริกำรอำคำรสถำนที่ ของโรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ
1. การขอใช้บริการอาคารสถานที่ของโรงเรียน เป็นสิทธิของผู้ขอใช้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแสดงความจานงเป็นลายลักษณ์
อักษรในแบบขอใช้บริการที่ทางโรงเรียนกาหนดที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน
2. ผู้ขอใช้บริการ อาคารสถานที่ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกไว้ให้ซึ่งเป็นบัตรที่ไม่หมดอายุ
แนบไปกลับแบบคาขอใช้บริการอาคารสถานที่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกครั้งที่ขอใช้บริการ
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปตรวจสอบความถูกต้อง ของการขอใช้บริการและลงความเห็นเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามลาดับ
4. ผู้ขอใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบ ความเสียหายหรือการชารุดของอาคารสถานที่ หรืออุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้
บริการโดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้น จากการใช้บริการทุกกรณี
5. ผู้ขอใช้บริการจะต้องสนับสนุนค่าบริการการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการใช้บริการในอัตราที่
ทางโรงเรียนกาหนดทุกครั้ง
6. ทางโรงเรียน ไม่อนุญาตให้มีการสั่งจอง ทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารทางช่องทางต่างๆทุกกรณี
7. หากมีเหตุอื่นๆ เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในระเบียบและแนวปฏิบัติ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารทั่วไป นาเสนอข้อมูล
ต่อฝ่ายบริหารของโรงเรียน เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
8. ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

อัตรำค่ำใช้บริกำรอำคำรสถำนที่
โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาอาเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. งานมงคลสมรส งานบวช ฯลฯ

อัตราค่าบริการ

3,000 บาท

2. งานจัดประชุม งานเลี้ยง

อัตราค่าบริการ

2,000- 3,000 บาท

3. ยืมอุปกรณ์

อัตราค่าบริการ

500 บาท

กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา

ผังขั้นตอนกำรให้บริกำร กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ

หน่วยงำน/ ผู้ประสงค์จะขอใช้
1.โทรสอบถามที่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
2.ติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
3.ทาหนังสือจากหน่วยงานแจ้งสอบถามการขอใช้

กรณีว่ำง สำมำรถให้บริกำรได้
- เขียนแบบฟอร์มขอใช้ แนบประกอบ
โดยรับแบบขอใช้ที่โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
หรือ Download จากเว็บไซต์

ผู้ขอใช้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย
ความพร้อมของสถานที่ก่อนใช้งาน

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรทั่วไป
1. ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่และ
ลงนามยืนยันรับรองห้องที่ขอใช้
2. ลงทะเบียนรับแบบขอใช้เป็นหลักฐาน
3. เสนอ ผอ. อนุมัติ/แจ้งค่าใช้จ่าย /สั่ง
การจนท.ที่เกี่ยวข้อง

ยื่นขอใช้ล่วงหน้าก่อน
ใช้อย่างน้อย 3-5 วัน
สาเนาเรื่องขอใช้แจ้งเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
(ภำยใน 1 วัน) เพื่อเตรียมการ

เข้ำใช้สถำนที่
ตำมเวลำที่แจ้ง

ผู้ขอใช้ชาระเงินค่าเช่าใช้สถานที่ /ค่าปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา/นอกเวลาเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบที่กาหนด
หรือตามที่ผู้บริหารของโรงเรียนอนุมัติ

รับชาระค่าบารุงจากผู้ขอใช้
1) ตรวจสอบการสั่งการเรื่องค่าใช้จ่าย
2) นาเงินไปชาระที่งานการเงินฯ เพื่อออก
ใบเสร็จ เพื่อมอบให้ผู้ขอใช้เป็นหลักฐาน
3) ถ่ายเอกสารใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และบันทึกเก็บไว้ทงี่ านบริการสถานที่

ผังขั้นตอนกำรให้บริกำร กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ โรงเรียนท่ำเฟืองวิทยำ

หน่วยงำน/ ผู้ประสงค์จะขอใช้
1. โทรสอบถามที่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
2. ติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา
3. ทาหนังสือจากหน่วยงานแจ้งสอบถามการขอใช้

กรณีว่ำง สำมำรถให้บริกำรได้
เขียนแบบฟอร์มขอใช้ แนบหลักฐานประกอบ โดยรับแบบขอใช้ได้ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
ทั่วไป โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา หรือ Download จากเว็บไซต์ แล้วนาส่งมายังโรงเรียน

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไปจะทาการ ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่และลงนามยืนยันรับรองสถานที่ที่ขอใช้
และลงทะเบียนรับแบบขอใช้เป็นหลักฐาน เสนอ ผอ. อนุมัติ/แจ้งค่าบารุงสถานที่ /สั่งการ จนท.ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอใช้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยความพร้อมของสถานที่ก่อนใช้งานและสามารถเข้าใช้สถานที่ได้เลย

ผู้ขอใช้ชาระเงินค่าบารุงค่าสถานที่ ตามระเบียบที่โรงเรียนกาหนด

