
คูมือสําหรับประชาชน   :  การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ    :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวง  :  ศึกษาธิการ 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กระทรวงศึกษาธิการ 

 :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนบานคลองหลวง 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ   

1) พระราชบัญญัติการศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา                   

พ.ศ. 2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม ☒บริการทั่วไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

  ☐ สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ หนวยเวลา 

 

9. ขอมูลสถิติ<<<โรงเรียนเปนคนกรอก 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 



 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทาน้ัน)     การยายออกนักเรียนของโรงเรียน 

ในสังกัด สพฐ. 

 

 

11. *ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานคลองหลวง เลขที่  30  หมูที่ 1  ถนนสุขุมวิท  ตําบลทายบาน  

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10280  

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ   ☒ วันพฤหัสบดี     ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรับคาํขอ  08.30   

     เวลาปดรับคําขอ  16.30 

     (ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (กี่โมง) ถงึ เวลาปด (กี่โมง) 

  หมายเหต:ุ ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในการย่ืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1.   ใหผูปกครองยื่นคํารองขอยายออกตอโรงเรียน 

2.   โรงเรียนแจงผลการพิจารณา และจัดทําหนังสือสงตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)  

3.    ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เร่ิมนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของ  

คําขอและเอกสาร

ประกอบคําขอ 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบานคลอง

หลวง 

 

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 

จัดทําเอกสาร 

หลักฐานประกอบการ

ยายออก 

1. หลักฐานแสดงผล

การเรียน(ปพ.1)2. 

ใบรับรองเวลาเรียน 

และคะแนนเก็บ  

3.สมุดรายงาน

ประจําตัวนักเรียน(ถา

มี)                      4.

แบบบันทึกสุขภาพ 

(ถามี) 

2 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบานคลอง

หลวง 

 

3 

การลงนาม

อนุญาต 

จัดทําหนังสือ 

เอกสารเสนอ

ผูอํานวยการ

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหต ุ

โรงเรียนลงนาม โรงเรียนบานคลอง

หลวง 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4   หนวยเวลาวัน 

 

 

 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐   ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหต ุ

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) แสดงหลักฐานการเปน

ผูปกครองของนักเรียนที่มา

ทําเรื่องยาย 

2) รับรองสําเนาถูกตอง 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1 
แบบคํารองขอยายออกตอ

โรงเรียน(พฐ.19) 

 1  ฉบับ  

2 
เอกสารยืนยันการรับยายจาก

โรงเรียนปลายทาง 

 1  ฉบับ  

3 
เอกสาร หลักฐานแสดงผลการ

เรียน(ปพ.1) 

 1  ฉบับ  

4 

ใบรับรองเวลาเรียน และ

คะแนนเก็บ หากยายระหวาง

ภาคเรียน 

 1  ฉบับ ถาม ี

5 สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน  1  ฉบับ ถาม ี

6 แบบบันทกึสุขภาพ   1  ฉบับ ถาม ี

 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม Click here to enter text. 

รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกทีช่องนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหต ุ  

 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียนบานคลองหลวง เลขที่  30  หมูที่ 1  ถนนสุขุมวิท  ตําบลทาย

บาน  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10280 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เลขที่  

34/2   ถนนสุขุมวิท  ตําบลปากนํ้า  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270 

3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

 หมายเหตุ   

 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ชื่อเอกสาร แบบคํารองขอยาย  



อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลกิเลือกชองนี้) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ  

 

19. หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


