
 
 

 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การใช้บริการงานอาคารสถานที่ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แนวปฏิบัติในการขอใช้อาคารสถานที ่
 

 
ให้ท าบันทึกตามแบบค าขอใช้อาคารสถานท่ี  ท่ีห้องฝ่ายบริหารท่ัวไป ก่อนการใช้ในช่วง 
       ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานท่ีได้ทัน  
ในระหว่างการใช้อาคารสถานท่ี ให้ควบคุม ดูแล การรักษาทรัพย์สมบัติของราชการ       
      และการรักษาความสะอาด 
เมื่อเสร็จส้ินการใช้ ให้ตรวจสภาพอุปกรณ์ท่ีมี หากพบอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้แจ้งผู้ควบคุม 
     อาคารสถานท่ีได้ทราบ เพื่อจะได้แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อนท่ีจะมีการใช้ 
     ในครั้ง ต่อไป  

 
 

แนวปฏิบัติในการขอซ่อมแซมปรับปรุง 
 

 
 ให้ท าบันทึกตามแบบบันทึกขอซ่อมแซม/ปรับปรุงท่ีห้องฝ่ายบริหารท่ัวไป  
 ระบุการขอความอนุเคราะห์ และสถานท่ีท่ีจะซ่อมแซม/ปรับปรุง ให้ละเอียด ชัดเจน   
     ซึ่งอาจจะระบุบุคคลท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีไปพบเพื่อด าเนินการตามท่ีขอ และให้ตรวจงาน  
     การซ่อมแซม/ปรับปรุง ด้วย 
 การซ่อมแซม/ปรับปรุง บางครั้งต้องใช้เวลาเพื่อด าเนินการ ต่างๆ เช่น  การเสนอ 
      ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่มี  ในสต็อก ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว  
      มีภาระงานอื่น  ท่ีเร่งด่วน หากเห็นว่าใช้เวลานาน ให้สอบถาม รองผู้อ านวยการฯ 
      ฝ่ายบริการ   
หลังจากได้ท าบันทึกแล้ว  ไม่มีการด าเนินการใดๆ ให้แจ้งรองผู้อ านวยการฯ                   
    ฝ่ายบริหารท่ัวไป ทราบทันที 
 การบันทึกขอซ่อมแซม/ปรับปรุง ท่ีระบุไว้ในแบบ ว่าเป็นหัวหน้าอาคาร/                         
     รองหัวหน้าอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการขอ แต่ถ้ามีความจ าเป็น อาจเป็น   
     บุคคลใดก็ได้ท่ีสามารถประสานงาน   การปฏิบัติหน้าท่ี ของลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส าหรับประชาชน :  การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง   :  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1.  ช่ือกระบวนงาน : การขอใช้อาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
  
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ  (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก : เลือกกระทรวงของท่าน) 
     : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนหอวัง 
 
3.  ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
 
4.  หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
 
5.  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้
อาคารสถานท่ี 
        ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
 
6.  ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 
 
7.  พื้นทีใ่ห้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 
    ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค           
(นอกกฎกระทรวง)    ☐ ต่างประเทศ 
 
8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา  (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)  
     ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ หน่วยเวลา  
 
9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  ๐ 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด (ใส่เปน็ตัวเลข) ๐ 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) ๐ 
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 
10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)   การขอใช้อาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
 
 



 
11.  *ช่องทางการให้บริการ  
 1)  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
     สถานที่ให้บริการ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ๓๓ หมู่ ๗ ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๙๐ 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
      ☒ วันจันทร์          ☒ วันอังคาร     ☒ วันพุธ      
                                                    ☒ วันพฤหัสบดี     ☒ วันศุกร์ 
      ☐ วันเสาร์      ☐ วันอาทิตย์ 
      ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
      ☐ มีพักเท่ียง 
      เวลาเปิดรับค าขอ  เวลาเปิดรับค าขอ  08.30     
      เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
 
      หมายเหตุ : โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด - ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
 
12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี) 
       การขอใช้อาคารสถานท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นการช่ัวคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีกระท าในส่ิงผิดกฎหมาย 
 2.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีในการแสดงท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 
 3.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญแก่ 
      ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
 4.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท านองเดียวกัน
ในอาคาร 
      สถานท่ีของสถานศึกษา 
 5.  ไม่ใช้อาคารสถานท่ีเพื่อการอย่างอื่นนอกเหนอืไปจากท่ีระบุไว้ในค าขออาคารสถานท่ี 
 6.  โดยท่ีสถานศึกษาเป็นสถานท่ีราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ 
ศีลธรรมอันดี  
      ตลอดท้ังต้องเช่ือฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานท่ี
นั้น 
 7.  การใช้อาคารสถานท่ีเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ
การเรียนการสอน 
      ของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 
 
 
 



 
 
13.  *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ 
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยเวลา  
(นาที 
ช่ัวโมง  

วัน วันท า
การ  

เดือน ปี) 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง 

และช่องให้เลือกกรม/
กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 

15 นาที ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ค าขอและรายการ
เอกสารหรือหลักฐาน
และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบทันทีกรณีท่ี 
เห็นว่าค าขอไม่ถูกต้อง
หรือขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใด 

2 การ
พิจารณา
อนุญาต 

พิจารณาและจัดท าหนังสือ 
แจ้งผลการพิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ลงนาม 

2 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 หน่วยเวลา   วัน 
 
14.  งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
   ☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
  ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลา   
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 
 



ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 1 ฉบับ เอกสารต้องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน 
ณ วันยื่นค าขอ 2 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 

 
      15.2)  เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 
    - ไม่มี - 
 
16.  ค่าธรรมเนียม 
 รายละเอียดค่าธรรมเนียม  
  ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ี
ช่องนี้) 
  ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)  Click here to enter text. 
 หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
 
17.  *ช่องทางการร้องเรียน 
       1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรยีน 
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ๓๓ หมู่ ๗ ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๗๗๑๙๐ 
 
       2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  จังหวัดเพชรบุรี 
       3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579 
 
18.  *ตัวอย่างแบบฟอร์ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำขอใช้อำคำรสถำนที่โรงเรียนชัยเกษมวิทยำ  
 

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

วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ…......... 
เรื่อง ขอใช้อาคารสถานท่ี 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกุล.......................................... 
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี..........ถนน............ต าบล/แขวง.......................................................   
อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.................................... โทร.......................................มีความประสงค์ ขอใช้
สถานท่ีของ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคาร........................................................เพื่อ..............................................  
............................ ............................................................................................................................. 
............................................................... มีก าหนดระยะเวลาจ านวน.................วัน ต้ังแต่วันท่ี............เดือน
...................................พ.ศ................. ถึงวันท่ี............เดือน...................................พ.ศ.................โดยมีผู้ท่ีจะ
มาร่วมใช้อาคารสถานท่ีประมาณ............................คน  
 

2. ยินดีช าระเงินค่าบ ารุงตามท่ีโรงเรียนก าหนด คือ  
๑. ค่าน้ า ค่าไฟ ตามความส้ินเปลือง  
๒. ค่าบ ารุงอาคารสถานท่ีตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ จ านวน ...................บาท 
๓. ค่าตอบแทนคนงานภารโรงและเจ้าหน้าท่ีจัดให้บริการด้านต่างๆ จ านวน...................บาท 
๔. ค่าบ ารุงอื่นๆ(ถ้ามี)  
 
3. ในระหว่างการใช้อาคารสถานท่ี หากเกิดความช ารุดเสียหายแก่ทรัพย์สินท่ีใช้นั้น ผู้ขอใช้ 

อาคารสถานท่ีต้อง รับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหายและจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว  
                    4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานท่ีแล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดระเบียบยินดีให้บอกเลิกการใช้
อาคารสถานท่ีดังกล่าวได้ พร้อมนี้ ได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการไว้เป็น
หลักฐานด้วย จ านวน 1 ฉบับ 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ยื่นค าขอ 
       (.........................................)   

 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไปหรือผู้มีอ านาจอนุญาต 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

                     ลงช่ือ............................................... 
                                         ........./................../............ 

                                                                                   (นายวิสุทธิ์  ใจยินดี) 
                                                                               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้มีอ านาจอนุญาต 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

                     ลงช่ือ............................................... 
                                         ........./................../............ 

                                                                                   (นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค) 
                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


