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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าบริ การ พ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่ อง ค่าบริการ พ.ศ.2543
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบึง
กุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํ านวน 438 โรงเรี ยน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (ดูรายละเอียดทีอ่ ยู่และเบอร์ โทรศัพท์โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ที่
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/100.pdf
)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีประชาชาชน บุคคลภายนอก มีความประสงค์จะขอใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้
ยื่นคําขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ณ โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ้ ยู ื่นคําขอมีความประสงค์จะขอใช้ โดยการขอใช้
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อาคารสถานที่ดงั กล่าวต้ องไม่กระทบกับช่วงการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน และให้ งดนําเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด
เข้ ามาในสถานศึกษาโดยเด็ดขาด ทังนี
้ ้ ให้ ยื่นคําขอล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ยื่นคําขอ/เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบรายละเอียดการ
ขอใช้ อาคารสถานที่

ระยะเวลา
ให้ บริการ
40 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการศึกษา (ณ โรงเรี ยนใน
สํานักงานเขตบึง สังกัด
กุ่ม
กรุงเทพมหานคร
ที่ผ้ ยู ื่นคําขอมี
ความประสงค์จะ
ขอใช้ อาคาร
สถานที่)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
พิจารณาอนุมตั ิ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 วันทําการ

2)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการศึกษา (ณ โรงเรี ยนใน
สํานักงานเขตบึง สังกัด
กุ่ม
กรุงเทพมหานคร
ที่ผ้ ยู ื่นคําขอมี
ความประสงค์จะ
ขอใช้ อาคาร
สถานที่)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน

1)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(หากไม่มีบตั ร
ประจําตัว
ประชาชน ให้ ใช้
หลักฐานแสดงตน
อื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้
เช่น สูจิบตั ร
สําเนาทะเบียน
บ้ าน ฯลฯ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคําขอใช้
อาคารสถานที่
ของสถานศึกษา
ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าใช้ สถานที่ ไม่ เกิน 200 คน (ครั ง้ ละ 4 ชั่วโมง)
ค่ าธรรมเนียม 2,000 บาท
หมายเหตุ (เกิ น 4 ชัว่ โมง คิ ดชัว่ โมงทีเ่ พิ่ม ชัว่ โมงละ 200 บาท, เศษของชัว่ โมงให้คิดเต็มชัว่ โมง
)
2)

ค่ าใช้ สถานที่ เกิน 200 คน (ครั ง้ ละ 4 ชั่วโมง)
ค่ าธรรมเนียม 2,500 บาท
หมายเหตุ (เกิ น 4 ชัว่ โมง คิ ดชัว่ โมงทีเ่ พิ่ม ชัว่ โมงละ 200 บาท, เศษของชัว่ โมงให้คิดเต็มชัว่ โมง
)

3)

ค่ านํา้ -ค่ าไฟ (คิดรวมกัน) ชั่วโมงละ
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (เศษของชัว่ โมงให้คิดเต็มชัว่ โมง)

4)

ค่ าใช้ เครื่องปรั บอากาศ ชั่วโมงละ
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ (เศษของชัว่ โมงให้คิดเต็มชัว่ โมง)

5)

ค่ าตอบแทนอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัตงิ าน/คน/ครั ง้
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ (เศษของชัว่ โมงให้คิดเต็มชัว่ โมง)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายการศึกษา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 6615
หมายเหตุ (ดูทีอ่ ยู่และเบอร์ โทรศัพท์ของสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทัง้ 50 เขต ได้ที่
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/103.pdf)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
-

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

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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