
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใชอ้ำคำรสถำนทีข่องโรงเรยีนเฉพำะควำมพกิำรในสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวดันครศรธีรรมราช สพป.นครศรธีรรมราช เข กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การขอใชอ้าคารสถานทีอ่นุญาตใหใ้ชเ้ป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และตอ้งอยูใ่นเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 ไมใ่ชอ้าคารสถานทีก่ระท าในสิง่ผดิกฎหมาย 

 ไมใ่ชอ้าคารสถานทีใ่นการแสดงทีข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดตีอ่ประชาชน 

 ไมใ่ชอ้าคารสถานทีเ่พือ่จัดงานรืน่เรงิในรูปแบบตา่งๆ ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงัจนเป็นเหตเุดอืดรอ้นร าคาญแกผู่อ้ยู่อาศยั

ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 ไมใ่ชอ้าคารสถานทีจั่ดกจิกรรมบางประเภท เชน่ ดสิโกเธค หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ในท านองเดยีวกนัในอาคารสถานทีข่อง

สถานศกึษา 

 ไมใ่ชอ้าคารสถานทีเ่พือ่การอย่างอืน่นอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวใ้นค าขออาคารสถานที ่

 โดยทีส่ถานศกึษาเป็นสถานทีร่าชการ บคุคลอืน่จะเขา้มาตอ้งปฏบิตัตินใหช้อบดว้ยวฒันธรรมและศลีธรรมอนัด ีตลอด

ทัง้ตอ้งเชือ่ฟังหัวหนา้สถานศกึษา หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ซึง่เป็นผูรั้บผดิชอบรักษาสถานทีนั่น้ 

 การใชอ้าคารสถานทีเ่พือ่หาเสยีงเลอืกตัง้หรอืด าเนนิกจิกรรมทางการเมอืงจะตอ้งไม่กระทบตอ่การเรยีนการสอนของ

สถานศกึษานัน้ๆ ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและเสมอภาคกบัทกุพรรคการเมอืง 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทีต่ัง้เลขที ่37 หมูท่ี8่ 
ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 80110/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของ
โรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของค าขอและเอกสารประกอบ

ค าขอ 
(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรอื
หลกัฐานและแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบทนัทกีรณีทีเ่ห็นวา่ค าขอไม่
ถกูตอ้งหรอืขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด))  

15 นาท ี โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวดันครศรธีรรมราช 

สพป.นครศรธีรรมราช เข 
 

2) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาและจัดท าหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนลงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั โรงเรยีนโสตศกึษา

จังหวดันครศรธีรรมราช 
สพป.นครศรธีรรมราช เข 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสาร 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ตอ้งเหลอือายเุกนิ 3 เดอืน ณ วนัยืน่ค าขอ 

) 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสาร 

ตอ้งเหลอือายเุกนิ 3 เดอืน ณ วนัยืน่ค าขอ 
) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมเป็นไปตำมระเบยีบของโรงเรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ที ่โรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดนครศรธีรรมราช ทีต่ัง้เลขที ่37 หมูท่ี8่ ต าบลหนอง

หงส ์อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 80110 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใชอ้าคารสถานทีข่องโรงเรยีนเฉพาะความพกิารในสงักดั สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการใชอ้าคารสถานทีข่องสถานศกึษา พ.ศ. 2539  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 0 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 24/08/2015 10:51 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


