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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอใช้ อาคารสถานทีของสถานศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชือกระบวนงาน:การขอใช้ อาคารสถานทีของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื องค่าบริ การพ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน6 ทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ข้ อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื องค่าบริ การพ.ศ.2543
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใช้ อาคารสถานทีของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตตลิง
ชันนายศรายุทธบัวบุญสําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 08:07
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครจํ านวน 438 โรงเรี ยน
(ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ งชันกรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02 433 8857 โทรสาร 02 433 0026)/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง. แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (ดูรายละเอี ยดที อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ที
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/100.pdf
)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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กรณีประชาชาชนบุคคลภายนอกมีความประสงค์จะขอใช้ อาคารสถานทีของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ ยืน
คําขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรณโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครทีผู้ยืนคําขอมีความประสงค์จะขอใช้ โดยการขอใช้ อาคาร
สถานทีดังกล่าวต้ องไม่กระทบกับช่วงการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนและให้ งดนําเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิดเข้ ามา
ในสถานศึกษาโดยเด็ดขาดทังนี
W Wให้ ยืนคําขอล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
W
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
W เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
W อว่าผู้ยืนคําขอละ
ทิ Wงคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13. ขัน6 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน6 ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน6 ตอน
การบริการ
ยืนคําขอ/เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบรายละเอียดการ
ขอใช้ อาคารสถานที

ระยะเวลา
ให้ บริการ
40 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการศึกษา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

(ณโรงเรี ยนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานครที
ผู้ยืนคําขอมีความ
ประสงค์จะขอใช้
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ที

ประเภทขัน6 ตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน6 ตอน
การบริการ
พิจารณาอนุมตั ิ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 วันทําการ

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการศึกษา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

อาคารสถานที)
(ณโรงเรี ยนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานครที
ผู้ยืนคําขอมีความ
ประสงค์จะขอใช้
อาคารสถานที)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ
14. งานบริการนีผ6 ่ านการดําเนินการลดขัน6 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
W
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(หากไม่มีบตั ร
ประจําตัว
ประชาชนให้ ใช้
หลักฐานแสดงตน
อื"นๆที"ทางราชการ
ออกให้ เช่นสูจิบตั ร
สําเนาทะเบียน
บ้ านฯลฯ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

4/6

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคําขอใช้
อาคารสถานที"
ของสถานศึกษา
ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าใช้ สถานทีไม่ เกิน 200 คน (ครั ง6 ละ 4 ชัวโมง)
ค่ าธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ (เกิ น 4 ชัวโมงคิ ดชัวโมงที เพิ มชัวโมงละ 200 บาท, เศษของชัวโมงให้คิดเต็มชัวโมง
)
2)

ค่ าใช้ สถานทีเกิน 200 คน (ครั ง6 ละ 4 ชัวโมง)
ค่ าธรรมเนียม2,500 บาท
หมายเหตุ (เกิ น 4 ชัวโมงคิ ดชัวโมงที เพิ มชัวโมงละ 200 บาท, เศษของชัวโมงให้คิดเต็มชัวโมง
)

3)

ค่ านํา6 -ค่ าไฟ (คิดรวมกัน) ชัวโมงละ
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ (เศษของชัวโมงให้คิดเต็มชัวโมง)

4)

ค่ าใช้ เครื องปรั บอากาศชัวโมงละ
ค่ าธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ (เศษของชัวโมงให้คิดเต็มชัวโมง)

5)

ค่ าตอบแทนอาจารย์ และเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัตงิ าน/คน/ครั ง6
ค่ าธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ (เศษของชัวโมงให้คิดเต็มชัวโมง)

หมายเหตุ
-
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 433 8857 โทรสาร 02 433 0026
หมายเหตุ(ดูทีอยู่และเบอร์ โทรศัพท์ของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครทัง. 50 เขตได้ที
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/103.pdf
)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอใช้ อาคารสถานทีของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
-

19. หมายเหตุ
ทีอยูแ่ ละเบอร์ ตดิ ต่อโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 438 โรงเรี ยน
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/100.pdf
ทีอยูแ่ ละเบอร์ ตดิ ต่อสํานักงานเขต 50 เขต
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/103.pdf

วันทีพิมพ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั W 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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