
คู่มือขั้นตอนการขอ ปพ.1 (ฉบบัใหม่) 
            

โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 

 

 

1. แจ้งความเอกสารหาย 
   
 

2. ติดต่อฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน 
   
 

3. เขียนค ำร้องขอปพ.  1   ฉบับใหม่ พร้อมแนบรูปถ่ายเส้ือเชิตสีขาว 
 ขนาด 1.5 นิว้    จ ำนวน      2     รูป 

  
 

4. รอรับเอกสารประมาณ      3    วนั 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.  ช่ือกระบวนงำน: การขอใชอ้าคารสถานที่ของโรงเรียนสังกดั สพฐ.  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  (ในระบบจะมีใหต้วัเลือก: เลือกกระทรวงของท่าน) 

 : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
    โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการใชอ้าคาร

สถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม ☒ บริการทัว่ไป 

7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ทอ้งถ่ิน ☒ สถาบนัการศึกษา 
  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยูใ่นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยูใ่นภูมิภาค (นอก
กฎกระทรวง)  ☐ ต่างประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ช่ือกฎหมำย/ข้อบังคบั)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  หน่วยเวลำ  

 
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 
 
 
 
 



 ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำน้ัน) การขอใชอ้าคารสถานที่ของโรงเรียนสังกดั 

สพฐ.  
11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถำนทีใ่ห้บริกำร โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ เลขที่  127  หมู่ที่ 1  ซอยคู่สร้าง  ต  าบลปาก
คลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ  10290 

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 ☒ วนัจนัทร์ ☒ วนัองัคาร ☒ วนัพธุ ☒ วนัพฤหสับดี ☒ วนั
ศุกร์ 
 ☐ วนัเสาร์ ☐ วนัอาทิตย ์
 ☐ ไม่เวน้วนัหยดุราชการ  
 ☐ มีพกัเที่ยง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30     
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเ้ลือกเป็นตวัเลขเวลาเปิด (ก่ีโมง) ถึง เวลาปิด (ก่ีโมง) 
  หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต(ถ้ำมี) 

การขอใชอ้าคารสถานทีอ่นุญาตใหใ้ชเ้ป็นการชัว่คราวเท่านั้น และตอ้งอยูใ่นเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
1. ไม่ใชอ้าคารสถานทีก่ระท าในส่ิงผดิกฎหมาย 
2. ไม่ใชอ้าคารสถานที่ในการแสดงที่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีต่อประชาชน 
3. ไม่ใชอ้าคารสถานที่เพือ่จดังานร่ืนเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อใหเ้กิดเสียงดงัจนเป็นเหตุเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู ้

อยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียง 
4. ไม่ใชอ้าคารสถานที่จดักิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัในอาคาร

สถานที่ของสถานศึกษา 
5. ไม่ใชอ้าคารสถานที่เพือ่การอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบุไวใ้นค าขออาคารสถานที ่
6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเขา้มาตอ้งปฏิบตัิตนใหช้อบดว้ยวฒันธรรมและ ศีลธรรมอนั

ดี ตลอดทั้งตอ้งเช่ือฟังหวัหนา้สถานศึกษา หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบรักษาสถานที่นั้น 
7. การใชอ้าคารสถานที่เพือ่หาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตอ้งไม่กระทบต่อ การเรียนการ

สอนของสถานศึกษานั้นๆ ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและเสมอภาคกบัทุกพรรคการเมือง 



 
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที่ 
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  
(นาที 
ชัว่โมง 
วนั วนัท า

การ 
เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่ม

งำน) 

หมำยเหตุ 

1 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง ครบถว้นของค า
ขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

15 นาที ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนคลองสองพี่
นอ้ง 
(ใจดีอุปถมัภ)์ 

เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบค าขอ
และรายการ
เอกสารหรือ
หลกัฐานและแจง้
ใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบ
ทนัทีกรณีที่เห็นวา่
ค  าขอไม่ถูกตอ้ง
หรือขาดเอกสาร
หรือหลกัฐานใด 

2 

การพจิารณา
อนุญาต 

พจิารณาและจดัท า
หนงัสือแจง้ผลการ
พจิารณาเสนอ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ลงนาม 

2 วนั ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนคลองสองพี่
นอ้ง 
(ใจดีอุปถมัภ)์ 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ  วนั 
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลำ   



 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่ม

งำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 1 ฉบบั เอกสาร 
ตอ้งเหลืออายเุกิน 
3 เดือน ณ วนัยืน่
ค  าขอ 

2 ส าเนาทะเบียนบา้น กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

  -ไม่ม-ี 
 
16. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ร้อยละ ☐ ใชห้น่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องน้ี) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  Click here to enter text. 
หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

 
17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ร้องเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ที่ โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ เลขที่  127  หมู่ที่ 1  ซอยคู่สร้าง  ต  าบล
ปากคลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ  10290  

2) ร้องเรียนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เลขที่  34/2   
ถนนสุขมุวทิ  ต  าบลปากน ้ า  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10270 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
 
 



18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
ช่ือเอกสาร  
 ☐ ใชลิ้งคไ์ฟลเ์อกสาร (หากตอ้งการระบุเป็นลิงคใ์หค้ลิกเลือกช่องน้ี) 
(ในระบบมีใหค้ลิก เพือ่อพัโหลดไฟลเ์อกสารตวัอยา่ง) 
หมายเหตุ  

 
19. หมำยเหตุ 

 
 



คู่มือขั้นตอนการย้ายออกนักเรียน 
โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 

1. ตดิต่อฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน 
   
 

2. เขียนค ำร้องการขอย้าย พร้อมทั้งเตรียมรูปถ่ายนักเรียน 
 ขนาด 1.5 นิว้       จ ำนวน      2    รูป 

   
 

3. รอรับเอกสารประมาณ    3   วนั 
 



คู่มือขั้นตอนการรับนักเรียน 
                            โรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดอีุปถัมภ์) 
 
 

 

1. ติดต่อฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน 
    
 

2. เตรียมเอกสารในการสมัครเรียน  
–   ส ำเนาสูติบัตรของนักเรียน   1     ฉบับ 

 
-    ส ำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  1   ฉบับ 
– ส ำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  1   ฉบับ 

 
-  ส ำเนาทะเบียนบ้านของพ่อ แม่  1  คนละฉบับ  
-   ส ำเนาบัตรประชาชนของพ่อ แม่ คนละ  1  ฉบับ 
 - รูปถ่ายชุดนักเรียน  ขนาด  1.5   นิว้   จ ำนวน  2  รูป         

 
3. กรอกใบสมัคร ส่งที่ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน 


