คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 505 หมู 7 ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร 54110 โทรศัพท 065-613377 โทรสาร 054-613294
เว็บไซต www.wilaikiat.ac.th เฟสบุค www.facebook.com/wilaikiat

คํานํา
โรงเรี ย นวิ ไ ลเกี ย รติ อุ ป ถั ม ภ ไ ด จั ด ทํ า คู มื อ ประชาชน จํ า นวน 7 กระบวนงาน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เพื่อเผยแพรและใหบริการประชาชนที่มาติดตองานราชการ และเพื่อใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
การอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558 เกี่ ย วกั บ การ
ขออนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การดํา เนินการที่เกี่ยวของ
โดยมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใช
21 กรกฎาคม 2558)
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอ
ประชาชนที่มาติดตองานราชการ ขอขอบคุณคณะทํางานและผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนสําคัญใน
การจัดทําเอกสารเลมนี้
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนังสือดวนที่สุด ของ สนง. เขต 37 เรื่อง การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558
กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
120 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอร
โทรศัพท 054-613377/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันทุกวัน (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศสพฐ. / สพท. / โรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนในแตละปการศึกษา
ระยะเวลาการใหบริการรวมทีก่ ําหนดในคูมือเริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
http://plan.bopp-obec.info/
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1 วัน

2)

การพิจารณา

สอบและ/หรือจับฉลาก

1 วัน

โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

3)

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

4)

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรียน

1 วัน

โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรียน

1 วัน

โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 วัน

หมายเหตุ

(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1)

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2)

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

3)

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-เฉพาะระดับ
กอนประถมและ
ประถมศึกษา
-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร
ใบสมัคร
(หลักฐานใชใน
วันสมัคร)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
หรือใบรับรองผล
การเรียน
(หลักฐานใชใน
วันสมัคร)
ใบรับรองการเปน
นักเรียน
(หลักฐานใชใน
วันสมัคร)
รูปถายปจจุบนั
ขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใชใน
วันสมัคร)
ใบมอบตัว
(หลักฐานการ
มอบตัว)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
(หลักฐานการ
มอบตัว)

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(-หลักฐานใชใน
วันสมัคร)

1

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)

-

1

1

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
-

-

1

0

ชุด

(หลักฐานใชในวัน
มอบตัว)

-

1

1

ฉบับ

(-หลักฐานใชใน
วันมอบตัว
-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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16. คาธรรมเนียม
1) มีคาใชจา ยอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.
เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอรโทรศัพท 054-613377
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เลขที่
2 ถ.แพร-ลองต.ในเวียงอ.เมืองแพรจ.แพร 54000 เบอรโทรศัพท 054-511137
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
1) ตัวอยางใบสมัครเขาเรียน
2)

ตัวอยางใบรับรองการเปนนักเรียน
-

19. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลวหากเด็กคนใดไมมีที่เรียนใหไปยื่นเรื่องที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานัน้ ๆกําหนด (ตามประกาศของสพฐ.ฯ)

วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
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จัดทําโดย

ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภสพม.เขต 37 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอร
โทรศัพท 054-613377/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเวนวันหยุดราชการ / โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ใหผปู กครองแจงความจํานงการยายเขาเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับคําขอจากเหตุผลความตองการและความจําเปนของนักเรียนและ
ผูปกครองที่สอดคลองกับ
2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน
2.2 จํานวนนักเรียนตอหองเรียน
2.3 แผนการเรียน
ฯลฯ
3. ใหผปู กครองยืน่ เอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบพฐ 19/1 หรือแบบบค. 20) เมื่อไดรับยายจากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือเริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

1 ชั่วโมง

2)

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผูเรียน

1 วัน

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
พิจารณา

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

หมายเหตุ

-

-

-
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ที่
4)

ประเภทขั้นตอน
-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ดําเนินการมอบตัว

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

หมายเหตุ

(ขั้นตอนนี้ไมนับ
เวลาตอเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 1-3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

3)

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

4)

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(1) ของนักเรียน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(1) ของผูปกครอง
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(1) ของนักเรียน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(1) ของผูปกครอง
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร
แบบคํารองขอ
ยายเขาเรียน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสารหลักฐาน สํานักงาน
แสดงผลการ
คณะกรรมการ
เรียน (ปพ.1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สํานักงาน
เรียนและคะแนน คณะกรรมการ
เก็บหากยาย
การศึกษาขั้น
ระหวางภาคเรียน พื้นฐาน
สมุดรายงาน
สํานักงาน
ประจําตัว
คณะกรรมการ
นักเรียน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แบบบันทึก
สํานักงาน
สุขภาพ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
คําอธิบาย
รายวิชาเพิ่มเติม
ระเบียนสะสม
เอกสารสงตัว
จากโรงเรียนเดิม
(แบบพฐ. 19/1
หรือแบบบค. 20)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถามี)

1

0

ฉบับ

(ถามี)

1

0

ฉบับ

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

(กรณีมกี ารเทียบ
โอน)
(ถามี)
(หากโรงเรียนรับ
ยาย)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

9)

-

2

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1

รูปถายปจจุบนั
ขนาด 1 นิ้ว
10) ใบมอบตัว

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(-หลักฐานใชใน
วันมอบตัว)
(หลักฐานใชในวัน
มอบตัว)

16. คาธรรมเนียม
1) มีคาใชจา ยอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.
เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอรโทรศัพท 054-613377
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เลขที่
2 ถ.แพร-ลองต.ในเวียงอ.เมืองแพรจ.แพร 54000 เบอรโทรศัพท 054-511137
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนสายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภสพม.เขต 37 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนพ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอร
โทรศัพท 054-613377/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ใหผปู กครองยืน่ คํารองขอยายออกตอโรงเรียน
2. โรงเรียนแจงผลการพิจารณาและจัดทําหนังสือสงตัวนักเรียน (แบบพฐ.19/1 หรือแบบบค. 20)
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือเริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

1 ชั่วโมง

2)

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทําเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 2. ใบรับรอง
เวลาเรียนและคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน (ถามี) 4.แบบ
บันทึกสุขภาพ (ถามี)

2 วัน

โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

-

3)

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทําหนังสือเอกสารเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียนลง
นาม

1 ชั่วโมง

โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน

-
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(แสดงหลักฐาน
การเปนผูป กครอง
ของนักเรียนที่มา
ทําเรื่องยาย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร
แบบคํารองขอ
ยายออกตอ
โรงเรียน
(พฐ.19)
เอกสารยืนยัน
การรับยายจาก
โรงเรียน
ปลายทาง
เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สํานักงาน
เรียนและคะแนน คณะกรรมการ
เก็บหากยาย
การศึกษาขั้น
ระหวางภาคเรียน พื้นฐาน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถามี)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

5)

สมุดรายงาน
ประจําตัว
นักเรียน

6)

แบบบันทึก
สุขภาพ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ถามี)

0

ฉบับ

(ถามี)

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.
เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอรโทรศัพท 054-613377
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เลขที่
2 ถ.แพร-ลองต.ในเวียงอ.เมืองแพรจ.แพร 54000 เบอรโทรศัพท 054-511137
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนสายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภสพม.เขต 37 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2546

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนวิไลเกียรติอปุ ถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอร
โทรศัพท 054-613377/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอลาออกของนักเรียนสังกัดสพฐ. มีหลักเกณฑและเงือ่ นไขดังนี้
1. นักเรียนที่ลาออกตองจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยางเขาปที่ 16
2. กรณียงั ไมจบการศึกษาภาคบังคับและมีอายุต่ํากวา 16 ปตองเปนการลาออกเพื่อเปลีย่ นรูปแบบการศึกษาเทานัน้
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือเริ่มนับเมือ่ ไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคํารองและ
เอกสารประกอบคํารอง

2)

การตรวจสอบเอกสาร

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
2 วัน
นักเรียนและจัดทําเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
ลาออก 1. หลักฐาน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียนและ
คะแนนเก็บ 3.สมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียน (ถามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ
(ถามี)
จัดทําหนังสือเสนอ
1 ชั่วโมง
ผูอํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

หมายเหตุ

-

โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

-

โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

-
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

1)

ใบคํารองขอ
ลาออก

2)

รูปถาย 1 นิ้ว

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
-

1

2

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.
เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอรโทรศัพท 054-613377
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เลขที่
2 ถ.แพร-ลองต.ในเวียงอ.เมืองแพรจ.แพร 54000 เบอรโทรศัพท 054-511137
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนสายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ-
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4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภสพม.เขต 37 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญา

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอร
โทรศัพท 054-613377/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรูความสามารถทักษะหรือประสบกา
รณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไมซับซอนทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลการเรียน
เปนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอโดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลีย่ น
รูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับ ผูขอเทียบโอนเปนนักเรียน/
นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กําหน ด ใหอยูในดุลยพินจิ ของ
สถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ
ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา จํานวน
หนวยกิต/หนวยการเรียน ทีจ่ ะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษาจาก
แหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินจิ ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบนั
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียน ใหผลการเรียนตาม
หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประ เมินดวยเครื่องมือและวิธีการทีห่ ลากหลาย
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รบั เทียบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษา ที่รับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนทีเ่ ขารวมโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชน/ วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเว
ลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกา ศกําหนดไวแลว
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8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผล
การเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมี ระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกีย่ วของกับการเทียบโอน ผลการเรียนโดยบันทึกผลการ
เทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวของ
กับการเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผล การเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอน ไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกตองครบถวน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคํารองและ
เอกสารประกอบคํารอง

2)

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาการ 5 วัน
ขอเทียบโอนผลการเรียน

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือแจงผลการขอ 1 ชั่วโมง
เทียบโอนผลการเรียนและ
เสนอผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-

-
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จํานวน
ที่
เอกสาร
ฉบับจริง
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร
ระเบียนแสดงผล สํานักงาน
การเรียน (ปพ.1) คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประมวลรายวิชา สํานักงาน
(Course
คณะกรรมการ
Syllabus)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
คําอธิบาย
สํานักงาน
รายวิชา
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ
หรือความ
เชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17. ชองทางการรองเรียน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนความรู
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-ใชกรณีเทียบ
โอนทักษะ/
ประสบการณ
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.
เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอรโทรศัพท 054-613377
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เลขที่
2 ถ.แพร-ลองต.ในเวียงอ.เมืองแพรจ.แพร 54000 เบอรโทรศัพท 054-511137
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนสายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภสพม.เขต 37 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551

3)

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ. 616/2552 เรื่องการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

4)

คําสั่งกระทรวงศึกษาที่สพฐ. 617/2552 เรื่องการจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

5)

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ. 293/2551 เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 11
กรกฎาคม 51

6)

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ. 618/2552 เรื่องการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

7)

ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษาพ.ศ. 2547
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547

8)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
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8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอร
โทรศัพท 054-613377/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษาเปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒกิ ารศึกษาซึง่ สถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงใหแลว
โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
กรณีทหี่ ลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดําเนินการแจงความและนําใบแจงความมายื่น
กรณีทหี่ ลักฐานชํารุดใหนําเอกสารฉบับเกามายืน่ เปนหลักฐาน
ระยะเวลาการใหบริการรวมทีก่ ําหนดในคูมือเริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

1 ชั่วโมง

2)

การพิจารณา

สืบคนและตรวจสอบ
เอกสารตามที่รองขอ

2 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

หมายเหตุ

-

-
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ที่
3)

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
จัดทําใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจงผลการ
สืบคนและเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียนลง
นาม

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

หมายเหตุ

(กรณีไมพบ
หลักฐานจะแจง
ผลการสืบคน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผทู ี่จบไป
แลว)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

1)

ใบแจงความ

2)

แบบคํารอง

กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1
1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีเอกสารสูญ
หาย)
-

4/5

ที่
3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร
รูปถายหนาตรง
ขนาด 1 นิ้ว

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสารฉบับเดิม สํานักงาน
ที่ชํารุด
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

2

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(สวมเชิต้ ขาวไม
สวมแวน/หมวก
ถายไวไมเกิน 6
เดือน)
(กรณีขอแทนใบ
ชํารุด)

16. คาธรรมเนียม
1) คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (กรณีเกิน 10 ปคาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.
เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอรโทรศัพท 054-613377
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เลขที่
2 ถ.แพร-ลองต.ในเวียงอ.เมืองแพรจ.แพร 54000 เบอรโทรศัพท 054-511137
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนสายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภสพม.เขต 37 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภสพม.เขต 37
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใชอาคารสถานทีข่ องสถานศึกษาพ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอร
โทรศัพท 054-613377/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้นและตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ไมใชอาคารสถานทีก่ ระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
ไมใชอาคารสถานทีใ่ นการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน
ไมใชอาคารสถานทีเ่ พื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆทีจ่ ะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัย
ในบริเวณใกลเคียง
ไมใชอาคารสถานทีจ่ ัดกิจกรรมบางประเภทเชนดิสโกเธคหรือกิจกรรมอื่นๆในทํานองเดียวกันในอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา
ไมใชอาคารสถานทีเ่ พื่อการอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขออาคารสถานที่
โดยที่สถานศึกษาเปนสถานที่ราชการบุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีตลอด
ทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษาหรือผูท ี่ไดรับมอบหมายซึ่งเปนผูรับผิดชอบรักษาสถานทีน่ ั้น
การใชอาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตัง้ หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอการเรียนการสอนของ
สถานศึกษานั้นๆตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

ระยะเวลา
ใหบริการ
15 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

หมายเหตุ

(เจาหนาที่
ตรวจสอบคําขอ
และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจง
ใหผูยนื่ คําขอ
ทราบทันทีกรณีที่
เห็นวาคําขอไม
ถูกตองหรือขาด
เอกสารหรือ
หลักฐานใด)
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ที่
2)

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

พิจารณาและจัดทําหนังสือ 2 วัน
แจงผลการพิจารณาเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียนลง
นาม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ
สพม.เขต 37

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

2)

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารตองเหลือ
อายุเกิน 3
เดือนณวันยื่นคํา
ขอ)
(เอกสารตองเหลือ
อายุเกิน 3
เดือนณวันยื่นคํา
ขอ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภเลขที่ 505 หมู 7 ต.เดนชัยอ.
เดนชัยจังหวัดแพร 54110 เบอรโทรศัพท 054-613377
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียท ี่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เลขที่
2 ถ.แพร-ลองต.ในเวียงอ.เมืองแพรจ.แพร 54000 เบอรโทรศัพท 054-511137
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนสายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิไลเกียรติ
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อุปถัมภสพม.เขต 37 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดําเนินการใด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้
ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
“กฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าต” หมายความว่ า บรรดากฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ กํ า หนดให้
การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้
“คําขอ” หมายความว่า คําขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ
หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุก ห้ า ปี นับ แต่ วั นที่ พ ระราชบั ญ ญัติ นี้ ใ ช้ บัง คั บ ให้ ผู้ อ นุญ าตพิ จ ารณากฎหมาย
ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้
คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้
โดยจะคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยตามควรแก่ ก รณี ก็ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ น นั้ น ให้ ร ะบุ ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วไว้ ใ นคู่ มื อ สํ า หรั บ
ประชาชนด้วย
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่ อ รั บ คํ า ขอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตต่ า ง ๆ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตไว้
ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้ น ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว น
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ
ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือ หลักฐานเพิ่ มเติ มอื่ น ใดอีกไม่ ไ ด้ และจะปฏิ เสธการพิ จ ารณาคํา ขอนั้ น โดยอาศั ย เหตุแ ห่ ง
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ดํ า เนิ น คดี กั บ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ท ราบหรื อ ตามที่ ป รากฏในบั น ทึ ก ที่ จั ด ทํ า ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย
ผู้ ยื่ น คํ า ขอจะอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง คื น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้ อ นุ ญ าตต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกํ า หนดเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอี ยดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือ สําหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
แต่ สํ า หรั บ ในกรณี ก ฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ นั้ น จะบั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ได้ ก็ แ ต่ เ ฉพาะในกรณี ที่
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคําขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงาน
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ ค ณะรัฐมนตรีส่ งร่างพระราชกฤษฎี กาดังกล่า ว
ให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น เมื่ อ พ้ น กํา หนดเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป
ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว
เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง มี ฐ านะเป็ น ส่ ว นราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้
การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําขอ จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นคําขอ ยื่นคําขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง
ยื่นคําขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นคําขอ หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นคําขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์
รั บ คํ า ขออนุ ญ าตนํ า ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ในนามของหน่ ว ยงานของผู้ อ นุ ญ าต หรื อ ส่ ง ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้ นั บ แต่ วั น ที่ ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ อ นุ ญ าต
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา ๑๐ วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือ สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อ ง
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา ๘
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ ข้อ มูล ชี้แ จง และแนะนํ าผู้ ยื่น คํา ขอหรือ ประชาชนให้ท ราบถึงหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร
และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเป็นในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๓) ส่งคําขอ หรือคําอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคําขอหรือ ผู้ยื่นคําอุทธรณ์พ ร้อมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคําขอ มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอน
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กระบวนงานตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
กระบวนงาน สพฐ.

กระบวนงาน สพท.

กระบวนงานโรงเรียน

กระบวนงาน สศศ.

1. (ราง) งานใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2. (ราง) งานใหบริการเทียบวุฒิการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. (ราง) งานใหบริการจัดทําใบแทนใบประกาศนียบัตร
4. (ราง) งานใหบริการจัดทําใบแปลใบเทียบวุฒิ
การศึกษาในประเทศ
5. (ราง) งานใหบริการจัดทําหนังสือรับรองเปน
ภาษาอังกฤษ
6. (ราง) การขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อ
ทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ สําหรับคนพิการ
7. (ราง) การออกหนังสือรับรองแสดงผลงาน (นร.1) และ
หนังสือรับรองรายการการบริจาคทรัพยสิน (นร. 2)
8. (ราง) การตรวจสอบสิทธิการขอพระราชทานเพลิงศพ
9. (ราง) งานการอนุญาตใหใชสื่อการเรียนรูของเอกชน
ในสถานศึกษา (ตรวจกอนจัดจําหนาย)
10. (ราง) งานการอนุญาตใหใชสื่อการเรียนรูของเอกชน
ในสถานศึกษา (ตรวจหลังจัดจําหนาย)
11. (ราง) การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับ
หรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สําหรับคนพิการ
12. (ราง) การจัดการศึกษาวาดวยสิทธิบุคคลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนยการเรียน(กรณี 101
คนขึ้นไป)
13. การจัดการศึกษาวาดวยสิทธิองคกรชุมชนและ
องคกรเอกชน(กรณี 101 คนขึ้นไป)

1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ขององคกรวิชาชีพ
3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)
4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต 50 คนขึ้นไปแต
ไมเกิน 100 คน)
5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไม
เกิน 50 คน)
7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูเรียน
ตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)

1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.
2. (ราง) การรับนักเรียนโรงเรียน
วัตถุประสงคพิเศษ (โรงเรียน ภ.ป.ร.ฯ)
3. (ราง) การรับนักเรียนโรงเรียน
วัตถุประสงคพิเศษ (โรงเรียนจุฬาภรณฯ)
4. (ราง) การรับนักเรียนโรงเรียน
วัตถุประสงคพิเศษ (ว.ม.ว.)
5. (ราง) การรับนักเรียนโรงเรียน
วัตถุประสงคพิเศษ (โรงเรียนมัธยมสังคีต)
6. (ราง) การรับนักเรียนหองเรียนพิเศษ
(E.P.)
7. (ราง) การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
8. (ราง) การยายออกนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.
9. (ราง) การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอน
หรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
10. (ราง) การขอลาออกเพื่อการประกอบ
อาชีพหรือกรณีอื่นๆ
11. (ราง) การขอเทียบโอนผลการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
12. (ราง) การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียน
ซ้ํา/เรียนซ้ําชั้น ของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
13. (ราง) การขอใบแทนเอกสารทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
14. (ราง) การขอใชบริการดานอาคาร
สถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ศูนยการศึกษาพิเศษ
1. (ราง) การรับนักเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ
2. (ราง) การยายนักเรียนออก ศูนยการศึกษาพิเศษ
3. (ราง) การรับยายนักเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ
4. (ราง) การขอลาออก ศูนยการศึกษาพิเศษ
5. (ราง) การขอหลักฐาน เอกสารทางการศึกษา ศูนยการศึกษา
พิเศษ
6. (ราง) การขอแกไขขอมูลทะเบียนนักเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ
7. (ราง) การขอรับบริการยืม-คืน หนังสือหองสมุด ศูนย
การศึกษาพิเศษ
8. (ราง) การขอใชหองเรียนพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ
9. (ราง) การขอใชบริการดานอาคารสถานที่ ศูนยการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1. (ราง) การรับนักเรียน รร เฉพาะความพิการ
2. (ราง) การยายนักเรียนออก รร เฉพาะความพิการ
3. (ราง) การรับยายนักเรียน รร เฉพาะความพิการ
4. (ราง) การขอลาออก รร เฉพาะความพิการ
5. (ราง) การขอพักการเรียน (กรณีนักเรียนเจ็บปวยและ
ผูปกครองรองขอ) รร เฉพาะความพิการ
6. (ราง) การขอเทียบโอนผลการเรียน รร เฉพาะความพิการ
7. (ราง) การขอหลักฐาน เอกสารทางการศึกษา รร เฉพาะ
ความพิการ
8. (ราง) การขอเปลี่ยนกลุมเรียน แผนการเรียน รร เฉพาะ
ความพิการ
9. (ราง) การขอใชบริการดานอาคารสถานที่ รร เฉพาะความ
พิการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
1. (ราง) การรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
2. (ราง) การยายนักเรียนออก
3. (ราง) การรับยายนักเรียน
4. (ราง) การขอลาออก
5. (ราง) การขอเทียบโอนผลการเรียน
6. (ราง) การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
7. (ราง) การขอลงทะเบียนเรียนซ้ํา-ซ้ําชั้น
8. (ราง) การขอใชบริการดานอาคารสถานที่

คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 505 หมู 7 ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร 54110 โทรศัพท 065-613377 โทรสาร 054-613294
เว็บไซต www.wilaikiat.ac.th เฟสบุค www.facebook.com/wilaikiat

