
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบันกัเรยีนเขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที  4 ในสถานศกึษาสงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ น 
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื อนไข (ถา้ม)ี ในการยื นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การจัดการศกึษาเป็นการใหบ้รกิารสาธารณะตามอํานาจหนา้ที&ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ&นตามพระราชบญัตอิงคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพิ&มเตมิถงึ ( ฉบบัที& 4 ) พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไ้ขเพิ&มเตมิถงึ ( ฉบับที& 13 ) พ.ศ. 2552 พระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ&มเตมิ ( 
ฉบับที& 6 ) พ.ศ.2552 พระราชบญัญัตกํิาหนดแผนและขั =นตอนการกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ&น พ.ศ. 2542 
และพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ&มเตมิถงึ ( ฉบับที& 3 ) พ.ศ. 2553 ประกอบกบัพระราชบญัญัติ
การศกึษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 ที&กําหนดใหค้ณะกรรมการเขตพื=นที&การศกึษา หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ&นแลว้แต่
กรณีประกาศรายละเอยีดเกี&ยวกบัการสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา และการจัดสรรโอกาสเขา้ศกึษาตอ่ระหวา่งสถานศกึษาอยูใ่น
เกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคับ โดยใหปิ้ดประกาศไว ้ณ สํานักงานเขตพื=นที& สํานักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ&น และสถานศกึษา 
รวมทั =งตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ป้กครองของเด็กทราบกอ่นเด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึ&งปี สาํหรับการนับ
อายเุด็กเพื&อเขา้รับการศกึษาภาคบงัคับในสถานศกึษาขั =นพื=นฐาน ใหนั้บตามปฏทินิ หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบรบิรูณ์ในปีใด ใหนั้บ
เด็กมอีายยุา่งเขา้ปีที&เจ็ดในปีนั=น ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแ์ละวธินัีบอายเุพื&อเขา้รับการศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 
นอกจากนี=ยังกําหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร คณะกรรมการเขตพื=นที&การศกึษา องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ&น และสถานศกึษาจัด
การศกึษาเป็นพเิศษสาํหรับเด็กที&ความบกพร่องทางร่างการ จติใจ สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม การสื&อสารและการเรยีนรู ้หรอืมี
ร่างกายพกิารหรอืทพุพลภาพ หรอืเด็กซึ&งไมส่ามารถพึ&งตนเองได ้หรอืไมม่ผีูด้แูล หรอืดอ้ยโอกาส หรอืเด็กที&มคีวามสามารถ
พเิศษใหไ้ดรั้บการศกึษาภาคบังคบัดว้ยรูปแบบและวธิกีารที&เหมาะสม รวมทั =งการไดรั้บสิ&งอํานวยความ สะดวก สื&อ บรกิาร และ
ความชว่ยเหลอือื&นใดตามความจําเป็นเพื&อประกนัโอกาสและความเสมอภาคในการไดรั้บการศกึษาภาคบงัคบั 
 
 
 
 การรับนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษาปีที& 4 
 
 
 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายแตง่ตั =งคระกรรมการรับนักเรยีน 
 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายจัดประชมุชี=แจง้ใหผู้เ้กี&ยวขอ้งทราบเกี&ยวกับกฎหมายการจัดการศกึษาภาค
บงัคบั นโยบายและแนวปฏบิัตเิกี&ยวกบัการรับนักเรยีน แผนการรับนักเรยีน สดัสว่นการรับนักเรยีนและวธิกีารรับนักเรยีน 
 โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายแจง้ประชาสมัพันธป์ระกาศรับนักเรยีนแนวปฏบิตัเิกี&ยวกบันักเรยีน และ
วธิกีารรับนักเรยีน ใหผู้ป้กครองและประชาชนในเขตพื=นทราบ 
 คณะกรรมการรับนักเรยีนดําเนนิการรับสมัครนักเรยีน คัดเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีน และกํากบัดแูลใหก้ารรับนักเรยีนเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ยตุธิรรม เสมอภาค 
 
 
( 1. ) ระดบัชั =นมัธยมศกึษาปีที& 4 ใหรั้บนักเรยีนที&จบชั =นมัธยมศกึษาปีที& 3 ที&มศีักยภาพเหมาะสมของโรงเรยีนเขา้เรยีน(การ
เปิดรับโควตานักเรยีนภายใน) และเปิดโอกาสใหรั้บนักเรยีนทั&วไปจากโรงเรยีนอื&นเขา้เรยีนตามสดัสว่นและวธิกีารสอบคดัเลอืก
ตามหลกัเกณฑท์ี&สถานศกึษากําหนดไวต้ามความเหมาะสม 
 
( 2. ) กรณีรับสมัครนักเรยีนรอบแรกแลว้ยังไมค่รบจํานวนตามแผนการรับนักเรยีน ใหส้ามารถรับนักเรยีนเพิ&มเตมิจนครบจํานวน
ได ้
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที ใหบ้รกิาร 
กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั =งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที&ยง) 



   โทรศพัท:์ 053-175336 
   โทรสาร : 053-175336/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  
 สถานที ใหบ้รกิาร 
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
   โทรศพัท:์ 053-717788 
   โทรสาร : 053-718484/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั =งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที&ยง) 

 

ข ั4นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 1 ปี 
 

ลําดบั ข ั4นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายแตง่ตั =ง
คณะกรรมการรับนักเรยีนและประชมุชี=แจงผูเ้กี&ยวขอ้งใหท้ราบถงึ
แนวทางการรับนักเรยีนและวธิกีารรับ   ( ระยะเวลา 3 วนั ) 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

3 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัเชยีงราย 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายแจง้ประกาศและ
ประชาสมัพันธใ์หผู้ป้กครองทราบ แนวการรับนักเรยีน และ 
    วธิกีารรับนักเรยีน   ( ระยะเวลา 2 เดอืน ) 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

2 เดอืน องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัเชยีงราย 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายดําเนนิการรับสมัคร
นักเรยีน 
   ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทางการศกึษา 
   และดําเนนิการคดัเลอืกนักเรยีน   ( ระยะเวลา 1 เดอืน ) 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

1 เดอืน องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัเชยีงราย 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายประกาศรายชื&อ
นักเรยีนที&ไดรั้บการคดัเลอืก   ( ระยะเวลา 7 วนั ) 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

7 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัเชยีงราย 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สตูบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(สตูบิตัรของนักเรยีนผูส้มัคร และสาํเนา จํานวน 1 ชดุ โดย
บดิา มารดา หรอืผูป้กครองของนักเรยีน 
ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(1) กรณีที&ไมม่หีลักฐานตาม (1) ใหเ้รยีกหนังสอืรับรองการเกดิ บตัร
ประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้น หรอืฐานที&ทางการ
จัดทําขึ=นในลักษณะเดยีวกนั 
(2)  ในกรณีที&ไมม่หีลักฐานตามขอ้ (1) หรอื (2) ใหเ้รยีกหลกัฐานที&ทาง
ราชการออกให ้หรอื 
เอกสารตามที&กระทรวงศกึษาธกิารกําหนดใหใ้ชไ้ด ้
(3) ในกรณีที&ไมม่หีลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ใหบ้ดิา มารดา 
ผูป้กครองหรอืองคก์รเอกชนทําบนัทกึแจง้ประวตับิคุคล ตามแนบทา้ย
ระเบยีบนี= เป็นหลักฐานที&จะนํามาลงหลักฐานทางการศกึษา 
(4) ในกรณีที&ไมม่บีคุคล หรอืองคก์รเอกชนตาม (4) ใหซ้กัถามประวตั ิ
บคุคลผูม้าสมัครเรยีนหรอืผูเ้กี&ยวขอ้ง เพื&อนํามาลงรายการบนัทกึแจง้

- 



ลําดบั ชื อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ประวตับิคุคลแนบทา้ยระเบยีบนี=เป็นหลกัฐานที&จะนํามาลงหลังฐานทาง
การศกึษา) 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ทะเบยีนบา้นตวัจรงิของนักเรยีนผูส้มัคร บดิา มารดา หรอื
ผูป้กครอง และสําเนา จํานวน 1 ชดุ) 

- 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(บตัรประจําตัวประชาชนของนักเรยีนผูส้มัครและสาํเนา 
จํานวน 1 ชดุ) 

- 

4) 
 

หลกัฐานการสําเร็จการศกึษาระดบัช ั4นมธัยมศกึษาปีที  3 หรอื
เทยีบเทา่ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(หลกัฐานการสาํเร็จการศกึษาระดบัชั =นมัธยมศกึษาปีที& 3 
หรอืเทยีบเทา่ และสาํเนา จํานวน 1 ชดุ) 

- 

5) 
 

ใบสําคญัการเปลี ยนชื อ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีที&เปลี&ยนชื&อ – นามสกลุ ใหนํ้าใบเปลี&ยนตวัจรงิและ
สาํเนา จํานวน 1 ชดุ) 

- 

6) 
 

รูปถา่ยของนกัเรยีนผูส้มคัร ขนาดและจํานวนตามที สถานศกึษา
กําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รูปถา่ยของนักเรยีนผูส้มัคร ขนาดและจํานวนตามที&
สถานศกึษากําหนด) 

- 

7) 
 

เอกสารอื น ๆ ตามที สถานศกึษากําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารอื&น ๆ ตามที&สถานศกึษากําหนด) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 100 บาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โทรศพัท:์ 053-175336  โทรสาร: 053-175336 

(หมายเหต:ุ -)  
2) โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย โทรศพัท:์ 053-717788   โทรสาร : 053-718484 

(หมายเหต:ุ -)  
3) กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โทรศพัท:์ 053-175336 โทรสาร: 053-175336 

(หมายเหต:ุ -)  
4) โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย โทรศพัท:์ 053-717788 โทรสาร : 053-718484 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื อแบบฟอรม์ 
1) ใบสมัครเขา้ศกึษา โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย ระดบัมัธยมศกึษา 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

ตอ่ตอ่สอบถามเพิ&มเตมิไดท้ี& 
 
1.กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทรศพัท:์ 053-175336 โทรสาร: 053-175336 
 
2.โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย โทรศพัท:์ 053-717788 โทรสาร : 053-718484 
 
 
 
 

ชื อกระบวนงาน: การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบัมัธยมศกึษาปีที& 4 ในสถานศกึษาสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ&น  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลร่องเคาะ อําเภอวงัเหนอื จังหวดัลําปาง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ&น องคก์ารบรหิารสว่นตําบลร่องเคาะ อําเภอวงัเหนอื จังหวดัลําปาง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที&เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที เกี ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  
  
2)ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษาเขา้เรยีนในสถานศกึษาพ.ศ. 2548  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั&วไป 

พื4นที ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ&น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี&ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที&มากที&สดุ 0 

 จํานวนคําขอที&นอ้ยที&สดุ 0 
 

ชื ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบัมัธยมศกึษาปีที& 4 ในสถานศกึษาสงักัดองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ&น โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดเชยีงราย 
 
 

เอกสารฉบบันี=ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที&เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที  


