คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนพนมศึกษา
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและกา
รจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแน
วปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
6. ระดับผลกระทบ
บริการทั่วไป

☒

7. พื้นที่ให้บริการ
สถาบันการศึกษา
☐

☐

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

ส่วนกลาง

☐

ส่วนภูมิภาค

☐

ท้องถิ่น

☐

☒

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

☐

ต่างประเทศ

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมก
ารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ

120หน่วยเวลาวัน

9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น )
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ
สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1 ตาบลพนม

อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร
☒ วันศุกร์
☒ วันเสาร์ ☒ วันอาทิตย์
☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง

เวลาเปิดรับคาขอ

☒

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

วันพุธ

☒

วันพฤหัสบดี

08.30

16.30

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี)
1) หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน
เรื่องการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
2) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ
เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

http://plan.bopp-obec.info/
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่ว
ส่วนงาน /
ยเว หน่วยงานที่รับ
รายละเอียดของ ระยะเว
ประเภทขั้
ลา
ผิดชอบ
ที่
ขั้นตอนการบริก ลาให้บ (นาที (ในระบบมีช่องให้เลือ
นตอน
ริการ ชั่ววัโมง
กกระทรวง
าร
น

1
2
3
4

5

การตรวจส รับสมัครและตรวจส
อบเอกสาร อบเอกสารการสมัค
ร
การพิจาร สอบ และ/หรือ
ณาอนุญา จับฉลาก
ต
การพิจาร ประกาศผล
ณาอนุญา
ต
การแจ้งผล รายงานตัวนักเรียน
การพิจาร
ณา
การลงนาม มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
อนุญาต
นักเรียน

วันทากา
ร เดือน
ปี)

หมายเหตุ

และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

วัน

โรงเรียนพนมศึ
กษา

1

วัน

โรงเรียนพนมศึ
กษา

1

วัน

โรงเรียนพนมศึ
กษา

1

วัน

โรงเรียนพนมศึ
กษา

1

วัน

โรงเรียนพนมศึ ช่วงเวลาระหว่
กษา
างขัน
้ ตอน 1-5
เป็นไปตามปร
ะกาศโรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 120 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาวัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
หน่วยนั
จานวนเ
รับผิดชอบ อกสาร จานวนเ บเอกสา
รายการเอกสา
ที่
อกสาร
ร
รยืนยันตัวตน (ในระบบมีช่องใ ฉบับจริ
สาเนา (ฉบับ หรือ
ห้เลือกกระทรวง
ง

หมายเหตุ

ชุด)

และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1 สาเนาทะเบียน กรมการปก
บ้าน
ครอง
2 ใบสาคัญการเ
ปลี่ยนชื่อ

กรมการปก
ครอง

1

1

2

2

ฉบับ

ฉบับ

-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบตัว
(1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบตัว

3 สูติบัตร

กรมการปก
ครอง

1

2

ฉบับ

(1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง
เฉพาะระดับก่อนประ
ถมและประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบตัว
(1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงา จาน
น/
วนเอ
รายการเอกสารยื่น หน่วยง กสา จานวนเอ หน่วยนับเอก
ที่
กสาร
านที่รับ
เพิ่มเติม
ร
สาร
ส
าเนา
ผิดชอบ ฉบับ
จริง
หลักฐานการสมัคร

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หลักฐานการสมัคร
1 ใบสมัคร(หลักฐาน
ใช้ในวันสมัคร)

ส่วนงา
น/
หน่วยง
านที่รับ
ผิดชอบ

จาน
วนเอ จานวนเอ
กสา
หน่วยนับเอก
กสาร
ร
สาร
สาเนา
ฉบับ
จริง
Click here to

1

ชุด

enter text.

หมายเหตุ

หลักฐานใช้ใ
นวันสมัคร
เฉพาะระดับ
มัธยม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
เฉพาะระดับ
มัธยม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง

2 หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา หรือ
ใบรับรองผลการเรี
ยน(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)

1

1

ฉบับ

3 ใบรับรองการเป็นนั
กเรียน
(หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)

1

1

ฉบับ

4 รูปถ่ายปัจจุบันขนา
ด 1 นิ้ว
(หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)

2

ฉบับ

5 ใบมอบตัว(หลักฐา

1

ชุด

หลักฐานใช้ใ
นวันมอบตัว

ฉบับ

หลักฐานใช้ใ
นวันมอบตัว
เฉพาะระดับ
มัธยม

นการมอบตัว)
6 หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา
(หลักฐานการมอบ
ตัว)

1

1

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงา
น/
หน่วยง
านที่รับ
ผิดชอบ

หลักฐานการสมัคร

จาน
วนเอ จานวนเอ
กสา
หน่วยนับเอก
กสาร
ร
สาร
สาเนา
ฉบับ
จริง

หมายเหตุ

รับรองสาเนา
ถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียมClick here to enter text.
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ
(หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) Click here to enter text.
หมายเหตุ
มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1)ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1
ตาบลพนม อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11
เลขที่ 261/28 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
3) เว็บไซท์ www…….
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ Click here to enter text.
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามี)

ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร

☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร

(หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
Click here to enter text.
19. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว
หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระย
ะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆกาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
20. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
21. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนพนมศึกษา
22. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
23. หมวดหมู่ของงานบริการ

การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง

24. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและกา
รจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.
2546
25. ระดับผลกระทบ
☐บริการทั่วไป

☒บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

26. พื้นที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง
สถาบันการศึกษา

☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒

☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

☐ ต่างประเทศ

27. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ

หน่วยเวลา

28. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

ส่วนของคู่มือประชาชน
29. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน
(เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น )การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกั
ด สพฐ.
30. *ช่องทางการให้บริการ
2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1 ตาบลพนม

อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

84250

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ ☒
วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาเปิดรับคาขอ

08.30

เวลาปิดรับคาขอ

16.30

หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/ โรงเรียนกาหนดเวลาเปิดปิดตามบริบทของโรงเรียน
31. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(ถ้ามี)
1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจานงการย้ายเข้าเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคาขอจากเหตุผล
ความต้องการและความจาเป็นของนักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2.2จานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
2.3แผนการเรียน
ฯลฯ
3.ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ
บค. 20) เมื่อได้รับย้ายจากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ
เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
32. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

หน่
วยเ
วล
า

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบ
(ในระบบมีช่องให้เ
ลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก

ระยะเว
ประเภท รายละเอียดของขั้น
ที่
ลาให้บ
ขั้นตอน
ตอนการบริการ
ริการ

(นา
ที
ชั่วโ
มง
วัน
วัน
ทาก
าร
เดือ
น ปี)

1 การตรว ตรวจสอบความถูก
จสอบเอ ต้อง ครบถ้วนของ
กสาร
คาขอและเอกสารป
ระกอบคาขอ

1

ชั่ว โรงเรียนพนม
โมง
ศึกษา

2 การพิจา
รณาอนุ
ญาต
3 การลงน
ามอนุญ
าต
4 การแจ้ง
ผลการพิ
จารณา

1

วัน

ตรวจสอบคุณสมบั
ติตามเอกสารของผู้
เรียน
จัดทาหนังสือและเส
นอผู้อานวยการโรง
เรียนพิจารณา
ดาเนินการมอบตัว

1

1

หมายเหตุ

กรม/กลุ่มงาน)

โรงเรียนพนม
ศึกษาโรงเรีย
นพนมศึกษา
ชั่ว โรงเรียนพนม
โมง
ศึกษา
วัน

โรงเรียนพนม ขั้นตอนนี้ไม่นั
ศึกษา
บเวลาต่อเนื่อง
จากขั้นตอนที่
1-3

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 หน่วยเวลาวัน

33. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบ
(ในระบบมีช่องให้เ
ลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก

หน่วยนับ
จานวนเ จานวนเ
อกสาร อกสาร เอกสาร
(ฉบับ
ฉบับจริง สาเนา หรือ ชุด)

หมายเหตุ

กรม/กลุ่มงาน)

บัตรประจาตัวป
ระชาชน

กรมการปกค
รอง

1

ฉบับ

1

1) ของนักเรี
ยน
(ยื่นวันมอบตั
ว)
2) รับรองสาเ
นาถูกต้อง

บัตรประจาตัวป
ระชาชน

กรมการปกค
รอง

2

ฉบับ

2

3 สาเนาทะเบียนบ้ กรมการปกค
าน
รอง

1)
ของผู้ปกคร
อง
2)
รับรองสาเน
าถูกต้อง

1

ฉบับ

1)
ของนักเรียน
(ยื่นวันมอบ
ตัว)
2)
รับรองสาเน
าถูกต้อง

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รับผิด
ชอบ
(ในระบบมีช่องให้เ
ลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก

จานวนเ จานวนเ หน่วยนับ
เอกสาร
อกสาร อกสาร
(ฉบับ
ฉบับจริง สาเนา
หรือ ชุด)

หมายเหตุ

กรม/กลุ่มงาน)

4 สาเนาทะเบียนบ้ กรมการปกค
าน
รอง

2

ฉบับ

1)
ของผู้ปกคร
อง
2)
รับรองสาเน
าถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน / จานวนเ
หน่วยงานที่ อกสาร จานวนเ หน่วยนับ
รายการเอกสารยื
น
่
เ
ที่
อกสาร
รับผิดชอบ
พิ่มเติม
ฉบับจริ
เอกสาร
ส
าเนา
ง
1 แบบคาร้องขอย้ายเข้าเ
รียน
2 เอกสารหลักฐานแสดง
ผลการเรียน(ปพ.1)
3 ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ
หากย้ายระหว่างภาคเรี
ยน
4 สมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน
5 แบบบันทึกสุขภาพ
6 คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเ
ติม
7 ระเบียนสะสม
8 เอกสารส่งตัวจากโรงเรี
ยนเดิม (แบบ พฐ. 19/1

หมายเหตุ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถ้ามี

1

ฉบับ

ถ้ามี

1

ฉบับ

1

ฉบับ

กรณีมีการเที
ยบโอน
ถ้ามี

1

ฉบับ

หากโรงเรียน
รับย้าย

ที่ รายการเอกสารยื่นเ
พิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนเ
จานวนเ
อกสาร อกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริ
เอกสาร
ส
าเนา
ง

หมายเหตุ

หรือ แบบ บค. 20)
9 รูปถ่ายปัจจุบันขนาด
1 นิ้ว

2

ฉบับ

หลักฐานใช้ใ
นวันมอบตัว

1 ใบมอบตัว

1

ชุด

หลักฐานใช้ใ
นวันมอบตัว

0

35. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียมร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ
(หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
36. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1
ตาบลพนม อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
ทีส
่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เลขที่ 261/28 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

37. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบคาร้องขอย้าย
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร
(หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ

38. หมายเหตุ

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
39. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
40. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ

: โรงเรียนพนมศึกษา
41. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
42. หมวดหมู่ของงานบริการ

การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง

43. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารแล
ะการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ.
2546
44. ระดับผลกระทบ
☒บริการทั่วไป
45. พื้นที่ให้บริการ
สถาบันการศึกษา
☐

☐

☐

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

ส่วนกลาง

☐

ส่วนภูมิภาค

☐

ท้องถิ่น

☒

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

☐

ต่างประเทศ

46. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา
47. ข้อมูลสถิต<
ิ <<โรงเรียนเป็นคนกรอก
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

ส่วนของคู่มือประชาชน
48.

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น )
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

49. *ช่องทางการให้บริการ

3) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1 ตาบลพนม

อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

08.30

16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิดปิดตามบริบทของโรงเรียน
50. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต
(ถ้ามี)
1.ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
2.โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ
พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ
เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
51. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้
นตอน

รายละเอียดของขั้นตอ
นการบริการ

หน่วย ส่วนงาน / หมา
เวลา หน่วยงานที่ ยเหตุ
รับผิดชอบ
ระยะเวลา (นาที
ชั่วโมง
(ในระบบมีช่องให้
ให้บริการ
วัน
วันทากา
ร เดือน
ปี)

เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

การตรวจส
อบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของ
คาขอและเอกสารประก
อบคาขอ

1

ชั่วโม โรงเรียนพน
ง
มศึกษา

2

การตรวจส
อบเอกสาร

จัดทาเอกสาร
หลักฐานประกอบการย้าย
ออก

2

วัน

1

ชั่วโม โรงเรียนพน
ง
มศึกษา

โรงเรียนพน
มศึกษา

1.
หลักฐานแสดงผลการเรีย
น(ปพ.1)2.
ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจาตัวนั
กเรียน(ถ้ามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ
(ถ้ามี)

3

การลงนาม
อนุญาต

จัดทาหนังสือ
เอกสารเสนอผู้อานวยก
ารโรงเรียนลงนาม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน
52. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
53. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงาน
ที่รับผิดช จานว
จานว หน่วยนั
รายการเอก
อบ
นเอกส
บเอกส
นเอกส
ที่ สารยืนยันตั (ในระบบมีช่อ
าร
าร
าร
งให้เลือกกระท ฉบับจ
วตน
สาเนา (ฉบับ
รวง
ริง
หรือ ชุด)

หมายเหตุ

และช่องให้เลือ
ก
กรม/กลุ่มงาน)

1 บัตรประจาตั กรมการป 1
วประชาชน กครอง

ฉบับ

1)
แสดงหลักฐานการเป็นผู้ปก
ครองของนักเรียนที่มาทาเรื่
องย้าย
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
แบบคาร้องขอย้ายออกต่อโร
1 งเรียน(พฐ.19)
เอกสารยืนยันการรับย้ายจา
2 กโรงเรียนปลายทาง
เอกสาร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รั
บผิดชอบ

จานวนเ จานวนเ หน่วยนับเ หมาย
อกสาร อกสาร
อกสาร
เหตุ
ฉบับจริง สาเนา
ฉบับ
1
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

3 หลักฐานแสดงผลการเรียน(
ปพ.1)
4 ใบรับรองเวลาเรียน

ถ้ามี

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รั
บผิดชอบ

และคะแนนเก็บ
หากย้ายระหว่างภาคเรียน
สมุดรายงานประจาตัวนักเรี
5 ยน
6 แบบบันทึกสุขภาพ

จานวนเ จานวนเ
หน่วยนับเ หมาย
อกสาร อกสาร
อกสาร
เหตุ
ฉบับจริง สาเนา

1

ฉบับ

ถ้ามี

1

ฉบับ

ถ้ามี

54. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียมClick here to enter text.
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ
(หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
55. *ช่องทางการร้องเรียน

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1
ตาบลพนม อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

84250

2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11
เลขที่ 261/28 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
56. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบคาร้องขอย้าย
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร
(หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ

57. หมายเหตุ

คู่มือสาหรับประชาชน:
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประ
ถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
58. ชื่อกระบวนงาน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์กา
รศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
59. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนพนมศึกษา
60. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
61. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
62. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2546
63. ระดับผลกระทบ
บริการทั่วไป
64. พื้นที่ให้บริการ
สถาบันการศึกษา
☐

☒บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐

☐

ส่วนกลาง

☐

ส่วนภูมิภาค

☐

ท้องถิ่น

☒

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

☐

ต่างประเทศ

65. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลาวัน
66. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
ส่วนของคู่มือประชาชน
67.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น )
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
68. *ช่องทางการให้บริการ
4) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1 ตาบลพนม

อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์☒ วันอังคาร
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง

เวลาเปิดรับคาขอ

☒

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

วันพุธ

☒

วันพฤหัสบดี

08.30

16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
69. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี)
หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2546

1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคั
บ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า
แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคั
บ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1
เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็
นอันตรายแก่นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอ
บโรคศิลป์
1.2.2
เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภาย
ในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ
ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3
เด็กที่มีความจาเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเห
ตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2
ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
2.2กรณีเด็กมีความจาเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3
ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจาเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งครั้ง
ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้

3.ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ
เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
70. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่ว
ส่วนงาน /
ยเว หน่วยงานที่รับ
รายละเอียดของ ระยะเว
ประเภทขั้
ลา
ผิดชอบ
ที่
ขั้นตอนการบริก ลาให้บ (นาที (ในระบบมีช่องให้เลือ
นตอน
ริการ ชั่ววัโมง
กกระทรวง
าร
น

1

2

3

การตรวจ
สอบเอกส
าร
การพิจาร
ณาอนุญา
ต
การลงนา
มอนุญาต

หมายเหตุ

และช่องให้เลือก

วันทากา
ร เดือน
ปี)

กรม/กลุ่มงาน)

รับคาร้อง/ตรวจส
อบเอกสาร

30

นาที โรงเรียนพนมศึ
กษา

คณะกรรมการพิ
จารณา

2

วัน

จัดทาหนังสือและ
เสนอผู้อานวยกา
รโรงเรียนพิจาร
ณาลงนาม

1

ชั่วโ โรงเรียนพนมศึ
มง
กษา

โรงเรียนพนมศึ
กษา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน
71. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาวัน

72. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
จานวนเ จานวนเ หน่วยนับ
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
รายการเอกสา
อกสาร
เอกสาร
ที่ รยืนยันตัวตน (ในระบบมีช่องใ ฉบับจริ อกสาร (ฉบับ หรือ หมายเหตุ
สาเนา
ห้เลือกกระทรวง
ง
ชุด)
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1 สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปก
ครอง

1

2

ฉบับ

หลักฐานใ
ช้ในวันยื่น
รับรองสาเ
นาถูกต้อง

2 สูติบัตร

กรมการปก
ครอง

1

2

ฉบับ

หลักฐานใ
ช้ในวันยื่น
รับรองสาเ
นาถูกต้อง

15.2)เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รับผิ
ดชอบ
(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

ใบยื่นคาขอ
(แบบบค.16)(ถ้
ามี)

จาน
วนเ จานว หน่วยนั
อกส นเอกส
หมายเห
บเอกสา
าร
าร
ตุ
ร
ฉบับ สาเนา
จริง
1

ชุด

หลักฐาน
ใช้ในวัน
ยื่น
รับรอง
สาเนาถูก

ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รับผิ
ดชอบ
(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จาน
วนเ จานว หน่วยนั
อกส นเอกส
หมายเห
บเอกสา
าร
าร
ตุ
ร
ฉบับ สาเนา
จริง
ต้อง

2

ใบรับรองแพทย์

1

ฉบับ

หลักฐานใ
ช้ในวันยื่น

ฉบับ

หลักฐานใ
ช้ในวันยื่น

(ถ้ามี)
3

หลักฐานการจบ
ชั้นอนุบาล

1

2

(ถ้ามี)

รับรอง
สาเนาถูก
ต้อง

73. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ
(หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
74. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1
ตาบลพนม อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
ทีส
่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

เลขที่ 261/28 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
75. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร
(หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
Click here to enter text.
76. หมายเหตุ

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
77. ชื่อกระบวนงาน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
78. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:โรงเรียนพนมศึกษา
79. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
80. หมวดหมู่ของงานบริการ

การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง

81. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและกา
รจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.
2546

82. ระดับผลกระทบ
บริการทั่วไป
83. พื้นที่ให้บริการ
สถาบันการศึกษา
☐

☒

☐

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

ส่วนกลาง

☐

ส่วนภูมิภาค

☐

ท้องถิ่น

☐

☒

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

☐

ต่างประเทศ

84. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา
85. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
ส่วนของคู่มือประชาชน

0

86. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น )
การขอลาออก
87. *ช่องทางการให้บริการ
5) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1 ตาบลพนม

อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

16.30

08.30

หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิดปิดตามบริบทของโรงเรียน
88. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดั งนี้
1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16
2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ากว่า 16
ปีต้องเป็นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ
เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
89. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน หม
/
ายเ
หน่ว
ยเว หน่วยงา หตุ
ลา นที่รับผิด
ระยะเว
(นาที
ชอบ
ประเภท รายละเอียดของขั้นตอนการบริกา
ที่
ลาให้บริ ชั่วโมง (ในระบบมีช่อ
ขั้นตอน
ร
วัน
งให้เลือกกระ
การ
วันทา
การ
เดือน
ปี)

1

การตรว
จสอบเอ
กสาร

2

การตรว
จสอบเอ
กสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาร้องและเอกสารป
ระกอบคาร้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนแ
ละจัดทาเอกสารหลักฐานประกอบ
การลาออก 1.
หลักฐานแสดงผลการเรียน
(ปพ.1)

1

2

ทรวง
และช่องให้เลื
อก
กรม/กลุ่มงาน
)

ชั่วโ โรงเรียน
มง พนมศึกษ
า
วัน โรงเรียน
พนมศึกษ
า

ส่วนงาน หม
/
ายเ
หน่ว
ยเว หน่วยงา หตุ
ลา นที่รับผิด
ระยะเว
(นาที
ชอบ
ประเภท รายละเอียดของขั้นตอนการบริกา
ที่
ลาให้บริ ชั่วโมง (ในระบบมีช่อ
ขั้นตอน
ร
วัน
งให้เลือกกระ
การ
วันทา
การ
เดือน
ปี)

2. ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
(ถ้ามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)
การพิจา จัดทาหนังสือเสนอผู้อานวยการโร
3
รณาอนุ งเรียนพิจารณาลงนาม

1

ญาต

ทรวง
และช่องให้เลื
อก
กรม/กลุ่มงาน
)

ชั่วโ โรงเรียน
มง พนมศึกษ
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน

90. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาวัน

91. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รั
หน่วยนับ
จ
านวนเ
จ
านวนเ
บผิ
ด
ชอบ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
อกสาร อกสาร
(ในระบบมี
ช
อ
่
งให้
เ
ยืนยันตัวตน
(ฉบับ หรือ
ฉบับจริง สาเนา
ลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก

หมายเหตุ

ชุด)

กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจาตัวป
ระชาชน

กรมการปกค
รอง
กระทรวงมห
าดไทย

1

ฉบับ

รับรองสาเน
าถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ใบคาร้องขอลาออ
1 ก

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือ
กกระทรวง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จานวนเอ จานวนเอ
หน่วยนับเอ หมายเ
กสาร
กสาร
กสาร
หตุ
ฉบับจริง
สาเนา

2 รูปถ่าย 1 นิ้ว

1

ฉบับ

2

ฉบับ

92. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ
(หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
93. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1
ตาบลพนม อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11
เลขที่ 261/28 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
94. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร คาร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร
(หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
95. หมายเหตุ

คู่มือสาหรับประชาชน:
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
96. ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกั
ด สพฐ.
97. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนพนมศึกษา
98. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
99. หมวดหมู่ของงานบริการ

การอนุมัติ

100. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญา
101. ระดับผลกระทบ
☐บริการทั่วไป
102. พื้นที่ให้บริการ
สถาบันการศึกษา
☐

☒บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

☐

ส่วนกลาง

☐

ส่วนภูมิภาค

☐

ท้องถิ่น

☒

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

☐

ต่างประเทศ

103. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
104. ข้อมูลสถิติ

0หน่วยเวลาวัน

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

ส่วนของคู่มือประชาชน
105. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น )
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
106. *ช่องทางการให้บริการ
6) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1 ตาบลพนม

อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง

เวลาเปิดรับคาขอ

☐

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

08.30

16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
107. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ
หรือประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซับซ้อน

ทั้งนี้ให้คานึงถึงประโยชน์ของผู้เทียบโอนผลการเรียน
เป็นสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ
โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1.
การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจั
ดหลักสูตร และสาระการเรียนรู้
ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย
โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโ
อน
2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการได ้2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่างๆ
ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร
ให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารั
บผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน
ทั้งนี้สถานศึกษาควรดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 1
ภาคเรียน
ถ้ามีเหตุจาเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาที่กาหน
ด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู้ทักษะ
หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ บ้านเรียน
(Home School) ฯลฯ
ให้ดาเนินการต้นภาคเรียนหรือก่อนภาคเรียน
โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จานวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม
รวมทั้งกรณีของผู้กาลังเรียนและประสงค์จะไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
3. การกาหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน

พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
4.
การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการ
เรียนให้ผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือให้ผลการเรียนใหม่ที่ได้จากก
ารประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5.
นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเ
ทียบโอน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน
การให้หน่วยกิต/หน่วยการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึ
กษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7.
การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/
วัฒนธรรมในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประก
าศกาหนดไว้แล้ว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระ
เบียบ/คาสั่งกาหนดไว้แล้ว
9.
สถานศึกษาเป็นผู้จัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผ
ลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไว้เป็นหลักฐาน
และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แก่ผู้ยื่นความจานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐา
นที่เกี่ยวข้องกับ
การเทียบโอน
พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไว้เพื่อการอ้างอิง
สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูล
การเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุโดยไม่ต้องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแส
ดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมที่นามาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน

10.
ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเข้าเป็นนักเรียนของสถานศึ
กษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
108. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน หม
/
ายเ
หน่
วยเ หน่วยงา หตุ
วลา นที่รับผิ
ระยะเว
(นาที
ดชอบ
ประเภทขั้ รายละเอียดของขั้นตอนการบริกา
ที่
ลาให้บ ชั่วโม (ในระบบมีช่
นตอน
ร
ริการ ง วัน องให้เลือกก
วันทา
การ
เดือน
ปี)

การตรวจ
1 สอบเอกส
าร
การพิจา
2 รณาอนุ
ญาต
การแจ้งผ
3 ลการพิจ
ารณา

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาร้องและเอกสารปร
ะกอบคาร้อง
คณะกรรมการพิจารณาการขอเทีย
บโอนผลการเรียน

1

จัดทาหนังสือแจ้งผลการขอเทียบโ
อนผลการเรียนและเสนอผู้อานวย
การโรงเรียนลงนาม

1

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 หน่วยเวลาวัน
109. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

5

ระทรวง
และช่องให้เ
ลือก
กรม/กลุ่มงา
น)

ชั่วโ โรงเรียน
มง พนมศึก
ษา
วัน โรงเรียน
พนมศึก
ษา
ชั่วโ โรงเรียน
มง พนมศึก
ษา

☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา

110. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
-ไม่มี-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1)

2 ประมวลรายวิชา (Course

ส่วนงาน
/
หน่วยงา
นที่รับผิ
ดชอบ

จานว จานว
นเอก นเอก หน่วย
สาร สาร นับเอ
หมายเหตุ
ฉบับ สาเน กสาร
จริง
า
ชุด 1
1

1

1

ชุด

1

1

ชุด

Syllabus)

3 คาอธิบายรายวิชา

ใช้กรณีเทียบโ
อนความรู้
รับรองสาเนาถู
กต้อง
ใช้กรณีเทียบโ
อนความรู้
รับรองสาเนาถู
กต้อง
ใช้กรณีเทียบโ
อนความรู้
รับรองสาเนาถู

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน
/
หน่วยงา
นที่รับผิ
ดชอบ

4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงทัก
ษะ/ประสบการณ์หรือความเชี่ย
วชาญในวิชานั้นๆ

จานว จานว
นเอก นเอก หน่วย
สาร สาร นับเอ
ฉบับ สาเน กสาร
จริง
า
1

1

ชุด

หมายเหตุ
กต้อง
ใช้กรณีเทียบโ
อนทักษะ/ประ
สบการณ์
รับรองสาเนาถู
กต้อง

111. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ
(หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
112. *ช่องทางการร้องเรียน

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1
ตาบลพนม อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
ทีส
่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เลขที่ 261/28 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

113. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร
(หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
114. หมายเหตุ

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
115. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
116. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนพนมศึกษา
117. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
118. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต

/ ออกใบอนุญาต / รับรอง

119. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารแล
ะการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง
การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4) คาสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง
การจัดทาประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.
2)ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง
การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึก
ษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
6) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551เรื่อง
ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรอง
ความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547
8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 61)

120.

ระดับผลกระทบ
☒ บริการทั่วไป

121. พื้นที่ให้บริการ
สถาบันการศึกษา
☐

☐

☐

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

ส่วนกลาง

☐

ส่วนภูมิภาค

☒

☐

ต่างประเทศ

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา

(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ

123.

ท้องถิ่น

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
122.

☐

หน่วยเวลา

ข้อมูลสถิติ

จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

ส่วนของคู่มือประชาชน
124.

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น )
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

125.

*ช่องทางการให้บริการ

7) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1 ตาบลพนม

อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์

วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
☐

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

8.30

16.30

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
126. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ )ถ้ามี(
และในการพิจารณาอนุญาต
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้แล้ว
โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวง
ศึกษาธิการกาหนด
2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน)
จะต้องดาเนินการแจ้งความ และนาใบแจ้งความมายื่น
3. กรณีที่หลักฐานชารุดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ
เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
127.

*ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นต
อนการบริการ

ส่วนงาน
/
หน่
วยเ หน่วยงา
วลา นที่รับผิด
ระยะเว
(นาที
ชอบ
ลาให้บ ชั่วโม (ในระบบมีช่
ริการ ง วัน องให้เลือกกร
วันทา
การ
เดือน
ปี)

1 การตรว
จสอบเอ
กสาร

ตรวจสอบความถูกต้อ
ง
ครบถ้วนของคาขอแล
ะเอกสารประกอบคาข
อ
2 การพิจา สืบค้นและตรวจสอบเ
รณาอนุ อกสารตามที่ร้องขอ
ญาต
3 การลงน จัดทาใบแทนเอกสาร
ามอนุญ ทางการศึกษา/แจ้งผล
าต
การสืบค้น
และเสนอผู้อานวยกา
รโรงเรียนลงนาม

หมายเหตุ

ะทรวง
และช่องให้เลื
อก
กรม/กลุ่มงาน
)

1

ชั่วโ โรงเรียน
มง พนมศึก
ษา

2

วัน

1

วัน

โรงเรียน
พนมศึก
ษา
โรงเรียน กรณีไม่พบหลัก
พนมศึก ฐานจะแจ้งผลก
ษา
ารสืบค้น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน
128. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา

129.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่รั
จานวนเ จานวนเ หน่วยนับเ
บผิ
ด
ชอบ
รายการเอกสาร
อกสาร
ที่ ยืนยันตัวตน
อกสาร อกสาร
หมายเหตุ
(ในระบบมีช่องให้เ
(ฉบับ หรือ
ฉบับจริง สาเนา
ลือกกระทรวง
ชุด)

และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1 บัตรประจาตัวปร กรมการปกค
ะชาชน
รอง

1

ฉบับ

1)
กรณีผู้ที่จบ
ไปแล้ว
2)
รับรองสาเน
าถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน / จานวนเ จานวนเ
ที่ รายการเอกสา หน่วยงานที่รั อกสาร อกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
รยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร
บผิดชอบ ฉบับจริง สาเนา
ฉบับ
กรณีเอกสา
1 ใบแจ้งความ
1
รสูญหาย
ฉบับ
2 แบบคาร้อง
1
3 รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1 นิ้ว

4 เอกสารฉบับเดิ
มที่ชารุด

2

ฉบับ

สวมเชิ้ตขาว
ไม่สวมแว่น/
หมวก
ถ่ายไว้ไม่เกิ

1

ฉบับ

น 6 เดือน
กรณีขอแท
นใบชารุด

130. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ
(หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 20บาท
หมายเหตุ
กรณีเกิน 10 ปีค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท
131.

ช่องทางการร้องเรียน

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1
ตาบลพนม อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

84250

2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
ทีส
่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เลขที่ 261/28 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
132. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
(หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบคาร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร
(หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
133.

หมายเหตุ

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
134. ชื่อกระบวนงาน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
135. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก:
เลือกกระทรวงของท่าน)
: โรงเรียนพนมศึกษา
136. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
137. หมวดหมู่ของงานบริการ

การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง

138. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
พ.ศ. 2539
139. ระดับผลกระทบ
บริการทั่วไป
140. พื้นที่ให้บริการ
สถาบันการศึกษา
☐

☐

☐

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

ส่วนกลาง

☐

ส่วนภูมิภาค

☐

ท้องถิ่น

☒

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

☐

ต่างประเทศ

141.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา
142.ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0

☒

ส่วนของคู่มือประชาชน
143.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น )
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
144. *ช่องทางการให้บริการ
8) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ

โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1 ตาบลพนม

อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์☒ วันอังคาร
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ

☒

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

วันพุธ

☒

☐

วันพฤหัสบดี

08.30

16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด -ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ
และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี)
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น
และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทาในสิ่งผิดกฎหมาย
2.ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีต่อประชาชน
3.ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ
ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียง

4.ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค
หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันในอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
5.ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคาขออา
คารสถานที่
6.โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ
บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
7.การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมือ
งจะต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ
ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ห
น่
วย
เว
ระยะ ลา
ประเ
เวลา (นา
ภทขั้ รายละเอียดของขั้นต
ที่
ให้บ ที
ชั่ว
นตอ
อนการบริการ
ริกา โมง
น
วัน
ร
วัน
ทา
การ
เดือ
น
ปี)

การต ตรวจสอบความถูกต้ 15
1 รวจส อง
อบเอ ครบถ้วนของคาขอแ

น
า
ที

ส่วนง
าน /
หน่ว
ยงาน
ที่รับ
ผิดช
อบ

หมายเหตุ

(ในระบ
บมีช่อง
ให้เลือก
กระทรว
ง
และช่อง
ให้เลือก
กรม/กลุ่
มงาน)

โรงเรี
ยนพ
นมศึ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอและรายการเ
อกสารหรือหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นคา
ขอทราบทันทีกรณีที่เห็นว่าคาขอไม่ถูก
ต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใด

ห
น่
วย
เว
ระยะ ลา
ประเ
เวลา (นา
ภทขั้ รายละเอียดของขั้นต
ที่
ให้บ ที
ชั่ว
นตอ
อนการบริการ
ริกา โมง
น
วัน
ร
วัน
ทา
การ
เดือ
น
ปี)
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
-ไม่มี16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ
(หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) Click here to enter text.
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนพนมศึกษา 158 หมู่ที่ 1
ตาบลพนม อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11

เลขที่ 261/28 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร ระเบียบ/ประกาศการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
โรงเรียนอัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร
(หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

