
คูมือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1.  ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ   

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบานสันถนน 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การขึ้นทะเบียน 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบรหิารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ระดับผลกระทบ  ☒ บริการที่มีความสำคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)       

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 120  หนวยเวลา วัน 

9. ขอมูลสถิติ  

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)   

 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 

 สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

11. *ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ  โรงเรียนบานสันถนน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 57130   



  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศกุร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☒ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30     

     เวลาปดรบัคำขอ  16.30 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด – ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) 

1) หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรยีน เรื่องการรับนักเรียนในแตละปการศึกษา  

2) ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

http://plan.bopp-obec.info/ 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับสมคัรและตรวจสอบ

เอกสารการสมัคร 

1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรยีนบานสันถนน 

 

2 

การพิจารณา

อนุญาต 

สอบ และ/หรือ จับฉลาก 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรยีนบานสันถนน 

 

3 

การพิจารณา

อนุญาต 

ประกาศผล 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรยีนบานสันถนน 

 

4 

การแจงผลการ

พิจารณา 

รายงานตัวนักเรียน 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรยีนบานสันถนน 

 

5 

การลงนาม

อนุญาต 

มอบตัว/ขึ้นทะเบยีนนักเรยีน 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรยีนบานสันถนน 

ชวงเวลาระหวาง

ข้ันตอน 1-5 เปนไป

ตามประกาศโรงเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 120 หนวยเวลา  วัน 

 



14. งานบริการนี้ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน       หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -ใชในวันสมคัร (1 

ฉบับ) และวันมอบ

ตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสำเนา

ถูกตอง 

2 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -กรณีมีการเปลี่ยน

ช่ือ-สกุล 

-ใชในวันสมคัร (1 

ฉบับ) และวันมอบ

ตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสำเนา

ถูกตอง 

3 สูติบัตร กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -เฉพาะระดบักอน

ประถมและ

ประถมศึกษา 

-ใชในวันสมคัร (1 

ฉบับ) และวันมอบ

ตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสำเนา

ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      

1 ใบสมัคร (หลักฐานใชในวัน

สมัคร) 

 1 Click here to enter 

text. 
ชุด -หลักฐานใชในวัน

สมัคร 

2 หลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษา 

หรือ ใบรับรองผลการเรียน

(หลักฐานใชในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสำเนา

ถูกตอง 

3 ใบรับรองการเปนนักเรยีน 

(หลักฐานใชในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสำเนา

ถูกตอง 

4 รูปถายปจจุบัน ขนาด  1 นิ้ว 

(หลักฐานใชในวันสมัคร)  

 2  ฉบับ  

5 ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบ

ตัว) 

 1  ชุด -หลักฐานใชในวัน

มอบตัว 

6 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

(หลักฐานการมอบตัว) 

 1 1 ฉบับ -หลักฐานใชในวัน

มอบตัว 

-เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสำเนา

ถูกตอง 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม - 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  - 

หมายเหตุ - 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรยีนบานสันถนน ตำบลศรเีมืองชุม อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 57130  

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บานศาลา หมู 8 

    ถนนแมจัน - เชียงแสน ตำบลแมจัน อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 57110 

3) เว็บไซต - 

4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  



 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอยีดเพิ่มเติม ถามี)  

ชื่อเอกสาร       

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ - 

 

19. หมายเหตุ 

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลว หากเด็กคนใดไมมีท่ีเรยีนใหไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม

ระยะเวลาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ กำหนด (ตามประกาศของ สพฐ.) 

 
 


