
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

 
 

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ. 2558 ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2558 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาว ถือเปนกฎหมายกลาง

ท่ีจกำหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และจัดต้ังศูนยบริการรวม เพื่อรับคำรองและศูนย

รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหขอมูลท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตซึ่งจะเปนการอำนวยความสะดวกแก

ประชาชนผูรับบริการจากภาครัฐ ทำใหการปฏิบัติราชการมีความชัดเจน โปรงใส ลดการใชดุลพินิจของ

เจาหนาท่ี โดยพระราชบัญญัติดังกลาว จะมีผลใชบังคับ เมื่อพนกำหนด 180 วัน นับแตประกาศในราชกิจา

นุเบกษา คือ นับต้ังตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป 

ดังนั้น เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาล และเพื่อใหประชาชน ภาคธุรกิจ ขาราชการและทุกภาคสวน

อื่นๆ ไดรับทราบถึงข้ันตอนการใหบริการตางๆ สำหรับประชาชน ทางโรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงไดจัดทำคูมือสำหรับประชาชนข้ึน และไดนำเผยแพรบน

เว็บไซตของโรงเรียนบานบางจาก http://www.banbangchakschool.com 

 

 

 

 

                                                                                                   นายตรี  ศตสังวัตสร 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 
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คูมือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1.  ช่ือกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ   

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานบางจาก 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การข้ึนทะเบียน 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)       

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 120  หนวยเวลา วัน 

9. ขอมูลสถิติ  

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การรับนักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.  
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11. ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานท่ีใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130    

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30     

     เวลาปดรับคำขอ  16.30 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) 

1) หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนกัเรียนในแตละ

ปการศึกษา  

2) ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

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

13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับสมัครและตรวจสอบ

เอกสารการสมัคร 

1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

สอบ และ/หรือ จับฉลาก 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

3 การพิจารณา

อนุญาต 

ประกาศผล 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

4 การแจงผลการ

พิจารณา 

รายงานตัวนักเรียน 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

5 การลงนาม

อนุญาต 

มอบตัว/ข้ึนทะเบียนนักเรียน 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

ชวงเวลา

ระหวาง

ข้ันตอน 1-5 

เปนไปตาม

ประกาศ

โรงเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 120 หนวยเวลา  วัน 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน       หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สำเนาทะเบียนบาน กรมการ

ปกครอง 

1 2 ฉบับ -ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 

และวันมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

2 ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือ กรมการ

ปกครอง 

1 2 ฉบับ -กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 

และวันมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสำเนาถูกตอง 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

3 สูติบัตร กรมการ

ปกครอง 

1 2 ฉบับ -เฉพาะระดับกอนประถม

และประถมศึกษา 

-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 

และวันมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสำเนาถูกตอง 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      

1 ใบสมัคร (หลักฐานใชในวัน

สมัคร) 

 1 - ชุด -หลักฐานใชในวันสมัคร 

2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

หรือ ใบรบัรองผลการเรียน

(หลักฐานใชในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

3 ใบรับรองการเปนนักเรียน 

(หลักฐานใชในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

4 รูปถายปจจุบัน ขนาด  1 นิ้ว 

(หลักฐานใชในวันสมัคร)  

 2  ฉบับ  

5 ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบ

ตัว) 

 1  ชุด -หลักฐานใชในวันมอบตัว 

6 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

(หลักฐานการมอบตัว) 

 1 1 ฉบับ -หลักฐานใชในวันมอบตัว 

-เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสำเนาถูกตอง 
 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม - 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  - 

หมายเหตุ มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน 
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17. ชองทางการรองเรียน 

1. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ี โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130  

2. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   

เลขท่ี 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 

     3) เว็บไซตโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ  - 

 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)  

ช่ือเอกสาร       

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลอืกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ - 

 

19. หมายเหตุ 

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลว หากเด็กคนใดไมมีท่ีเรียนใหไปยื่นเรื่องท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้นๆ กำหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวง: ศึกษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานบางจาก 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

พ.ศ. 2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 3 หนวยเวลา วัน 

 

9. ขอมูลสถิติ  

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 
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11. *ชองทางการใหบริการ  

2) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130    

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    

     เวลาปดรับคำขอ  16.30  

  หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ / โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1.  ใหผูปกครองแจงความจำนงการยายเขาเรียน 

2.  โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบ้ืองตนกอนรับคำขอจากเหตุผล ความตองการและความจำเปนของ

นักเรียนและผูปกครองท่ีสอดคลองกับ 

  2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

2.2 จำนวนนักเรียนตอหองเรียน 

  2.3 แผนการเรียน  

                          ฯลฯ 

3. ใหผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อไดรับยาย

จากโรงเรียน 

4. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของ  

คำขอและเอกสาร

ประกอบคำขอ 

 

1 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมู

ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอ

พระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

ตรวจสอบ

คุณสมบัติตาม

เอกสารของผูเรียน 

1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมู

ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอ

พระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำหนังสือและ

เสนอผูอำนวยการ

โรงเรียนพจิารณา 

1 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมู

ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอ

พระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

4 การแจงผล

การพิจารณา 

ดำเนินการมอบตัว 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมู

ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอ

พระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

ข้ันตอนนี้ไมนับ

เวลาตอเนื่อง

จากข้ันตอนท่ี 

1-3 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หนวยเวลา  วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับหรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของนักเรียน 

(ยื่นวันมอบตัว) 

2) รับรองสำเนา

ถูกตอง 

2 
บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของผูปกครอง 

2) รับรองสำเนา

ถูกตอง 

3 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของนักเรียน  

(ยื่นวันมอบตัว) 

2) รับรองสำเนา

ถูกตอง 

4 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของผูปกครอง 

2) รับรองสำเนา

ถูกตอง 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร หมายเหตุ 

1 แบบคำรองขอยายเขา

เรียน          

 1  ฉบับ  

2 เอกสารหลกัฐานแสดงผล

การเรียน     (ปพ.1) 

 1  ฉบับ  

3 ใบรับรองเวลาเรียน และ

คะแนนเก็บ หากยาย

ระหวางภาคเรียน 

 1  ฉบับ  

4 สมุดรายงานประจำตัว

นักเรียน 

 1  ฉบับ ถามี 

5 แบบบันทึกสุขภาพ  1  ฉบับ ถามี 

 
 

6 คำอธิบายรายวิชา

เพ่ิมเติม 

 1  ฉบับ กรณีมีการเทียบโอน 

7 ระเบียนสะสม  1  ฉบับ ถามี 
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ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร หมายเหตุ 

8 เอกสารสงตัวจาก

โรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 

19/1 หรือ แบบ บค. 

20) 

 1  ฉบับ หากโรงเรียนรับยาย 

9 รูปถายปจจุบัน ขนาด  1 

น้ิว 

 2  ฉบับ -หลักฐานใชในวัน

มอบตัว 

10 ใบมอบตัว  1  ชุด -หลักฐานใชในวัน

มอบตัว 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน 

 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ี โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130  

2. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   

เลขท่ี 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 

3) เว็บไซตโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ  - 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร แบบคำรองขอยาย  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ - 

 

19. หมายเหตุ 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวง: ศึกษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานบางจาก 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)       

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 4 หนวยเวลา วัน 

9. ขอมูลสถิติ <<< โรงเรียนเปนคนกรอก 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การยายออกนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

11. *ชองทางการใหบริการ  

3) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 
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ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    

     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (ก่ีโมง) ถึง เวลาปด (ก่ีโมง) 

  หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข  ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1. ใหผูปกครองยื่นคำรองขอยายออกตอโรงเรียน  

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

3. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำ

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของ    

คำขอและเอกสาร

ประกอบคำขอ 

1 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 

จัดทำเอกสารหลักฐาน

ประกอบการยายออก 

1. หลักฐานแสดงผล

การเรียน (ปพ.1)                                               

2. ใบรับรองเวลาเรียน 

และคะแนนเก็บ  

3.สมุดรายงาน

ประจำตัวนักเรียน  

(ถามี)                      

4.แบบบันทึกสุขภาพ     

(ถามี) 

2 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำ

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำหนังสือ เอกสาร

เสนอผูอำนวยการ

โรงเรียนลงนาม 

1 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา   
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

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) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) แสดงหลักฐานการ

เปนผูปกครองของ

นักเรียนท่ีมาทำเรื่องยาย 

2) รับรองสำเนาถูกตอง 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จำนวน

เอกสาร 

สำเนา 

หนวยนับเอกสาร หมายเหตุ 

1 แบบคำรองขอยาย

ออกตอโรงเรียน   

(พฐ.19)       

 1  ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จำนวน

เอกสาร 

สำเนา 

หนวยนับเอกสาร หมายเหตุ 

2 เอกสารยืนยันการรับ

ยายจากโรงเรียน

ปลายทาง  

 1       ฉบับ  

3 เอกสาร หลักฐาน

แสดงผลการเรียน 

(ปพ.1)                                                

 1  ฉบับ  

4 ใบรับรองเวลาเรียน 

และคะแนนเก็บ หาก

ยายระหวางภาคเรียน                            

 1  ฉบับ ถามี 

5 สมุดรายงานประจำตัว

นักเรียน  

 1  ฉบับ ถามี 

6 แบบบันทึกสุขภาพ    1  ฉบับ ถามี 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม - 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ี โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130  

2. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   

เลขท่ี 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 

3) เว็บไซตโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ  -  

14 

http://www.banbangchakschool.com/


 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร แบบคำรองขอยาย  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ - 

 

19. หมายเหตุ   - 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ            

(ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ               

(ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ   

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานบางจาก 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ   

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลัง

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  4  หนวยเวลา   วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 
สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียน

กอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
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11. *ชองทางการใหบริการ  

4) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    

     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (ก่ีโมง) ถึง เวลาปด (ก่ีโมง) 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) 

หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

1.  ลักษณะท่ีสามารถขอผอนผัน 

1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

 1.1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.1.2  ในกรณีท่ีเด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทา แตผูปกครองรองขอและผาน

การประเมินความพรอมทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.2 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

 1.2.1 เด็กเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปน

อันตรายแกนักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป 

 1.2.2 เด็กเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายใน   

ส่ีสิบหาวัน นับแตวันเปดภาคเรียนแรกของ ปการศึกษาตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตให

ประกอบโรคศิลป 

1.2.3 เด็กท่ีมีความจำเปนอื่นท่ีไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี 
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2.  ระยะเวลาการผอนผัน 

2.1 กรณีเด็กเจ็บปวยดวยโรครายแรง  หรือเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามขอ 1.2.1  

และ 1.2.2 ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได 

2.2 กรณีเด็กมีความจำเปนอื่น  ตามขอ 1.2.3 ผอนผันไดครั้งละหนึ่งปการศึกษาถามีความ

จำเปนตองผอนผันเกินกวาหนึ่งครั้ง ใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปนพิเศษให 

3. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 
13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับคำรอง/ตรวจสอบ

เอกสาร 

30 นาที สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา 2 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำหนังสือและเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียน

พิจารณาลงนาม 

1 ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา   วัน 
 
14. งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา วัน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันย่ืน 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

2 สูติบัตร กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันย่ืน 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1 ใบยื่นคำขอ  

(แบบ บค.16) (ถามี) 

 

 1  ชุด -หลักฐานใชในวันย่ืน 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

2 ใบรับรองแพทย (ถามี)  1       ฉบับ -หลักฐานใชในวันย่ืน 

 

3 หลักฐานการจบช้ัน

อนุบาล (ถามี) 

 1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันย่ืน 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ 
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17. *ชองทางการรองเรียน 

1. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ี โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130  

2. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   

เลขท่ี 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 

3) เว็บไซตโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ    - 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ - 

19. หมายเหตุ - 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวง: ศึกษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ   

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานบางจาก 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ   

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

     ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  4  หนวยเวลา   วัน 

9. ขอมูลสถิติ  

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอลาออก  

11. ชองทางการใหบริการ  

5) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130    
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  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ    ☒ วันพฤหัสบดี    ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    

     เวลาปดรับคำขอ  16.30 

  หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้  

           1. นักเรียนท่ีลาออกตองจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยางเขาปท่ี 16   

           2. กรณียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ำกวา 16 ป ตองเปนการลาออกเพื่อเปล่ียนรูปแบบ

การศึกษาเทานั้น 

 3. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำ

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของคำ

รองและเอกสาร

ประกอบคำรอง 

1 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ของนักเรียนและจัดทำ

เอกสารหลักฐาน

ประกอบการลาออก 

1. หลักฐานแสดงผล

การเรียน (ปพ.1)       

2. ใบรับรองเวลาเรียน

และคะแนนเก็บ      

3.สมุดรายงานประจำ 

ตัวนักเรียน (ถามี)                      

2 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 
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ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำ

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

4.แบบบันทึกสุขภาพ     

(ถามี) 

3 การพิจารณา

อนุญาต 

จัดทำหนังสอืเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียน

พิจารณาลงนาม 

1 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน       หนวยของเวลา  วัน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

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) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย 

 1 ฉบับ รับรองสำเนา

ถูกตอง 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

(ในระบบมชีองให

เลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 ใบคำรองขอลาออก  1  ฉบับ  

2 รูปถาย 1 น้ิว  2  ฉบับ  
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16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ - 
 
17. *ชองทางการรองเรียน 

1. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ี โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130  

2. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   

เลขท่ี 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 

3) เว็บไซตโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ    - 
 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ   - 
 
19. หมายเหตุ - 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวง: ศึกษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  
 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานบางจาก 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ   

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

การศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 7 หนวยเวลา วัน 

9. ขอมูลสถิติ  

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียน

ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ชองทางการใหบริการ  

6) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 
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  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    

     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (ก่ีโมง) ถึง เวลาปด (ก่ีโมง) 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 

     หลักการเทียบโอนผลการเรียน 

          1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

          2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ 

ทักษะ หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไมซับซอน ท้ังนี้ใหคํานึงถึงประโย

ชนของผูเทียบโอนผลการเรียนเปนสําคัญ 

          3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรท่ีอยู

ในระดับเดียวกัน 

     แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 

          1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และ

สาระการเรียนรู ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน 

          2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดังนี้ 

             กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา   

การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  

     การยายหลักสูตร 

            ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกท่ีสถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเป

นนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ท้ังนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแล

วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน  ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาท่ีกําหนด 

ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

            กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรอืประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถาน

ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home 

School) ฯลฯ 
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          ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวด

วิชา จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมท้ังกรณีของผูกําลังเรียนและ

ประสงคจะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึง่จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 

         3. การกำหนดอายุของผลการเรียนท่ีขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน 

โดยพิจารณาบนพื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ในโลกปจจุบัน 

        4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาท่ีไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียน

ตามหลักฐานเดิมท่ีปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมท่ีไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

       5. นักเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอน อยางนอย 1 

ภาคเรียน 

       6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบ

หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนกําหนด 

       7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน/วัฒนธรรมในตาง

ประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบช้ันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมี

ประกาศกําหนดไวแลว 

      8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการ

เทียบโอนผลการเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําส่ังกําหนดไวแลว 

     9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก

ผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/

หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการเทียบโอน พรอมท้ังจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง 

สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูลการเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียน

แสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมท่ีนํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 

    10. ผูท่ีประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนผล

การเรียน ท้ังนี้ ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกตอง ครบถวน 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำ

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของคำ

รองและเอกสาร

ประกอบคำรอง 

1 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

คณะกรรมการ

พิจารณาการขอเทียบ

โอนผลการเรียน 

5 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

3 การแจงผลการ

พิจารณา 

จัดทำหนังสือแจงผล

การขอเทียบโอนผล

การเรียนและเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียน

ลงนาม 

1 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก หมูที่ 8 

ตำบลบางจาก อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 หนวยเวลา  วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา   
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ   

  -ไมมี- 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลการ

เรียน (ปพ.1)   

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

2 ประมวลรายวิชา 

(Course Syllabus) 

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

3 คำอธิบายรายวิชา  1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

4 เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดง

ถึงทักษะ/ประสบการณ

หรือความเชี่ยวชาญใน

วิชาน้ันๆ 

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนทักษะ/

ประสบการณ 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ - 
 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ี โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130  

2. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   

เลขท่ี 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 

3) เว็บไซตโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ    - 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ   - 
 

19. หมายเหตุ - 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวง: ศึกษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1.  ช่ือกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน โรงเรียนบานบางจาก 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ   

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550   

2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

3) คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี  สพฐ. 616/2552 เรื่อง  การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 

4) คำส่ังกระทรวงศึกษาท่ี สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ. 2) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 

5) คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 

6) คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 51 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา 

พ.ศ. 2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547 

8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ขอ 61) 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 
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8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

9. ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  4  หนวยเวลา   วัน 
 

10. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 

สวนของคูมือประชาชน 

11. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการ

ศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

12. *ชองทางการใหบริการ  

7) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  8.30    

     เวลาปดรับคำขอ  16.30 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

13. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออก

เอกสารฉบับจริงใหแลว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง ตามรูปแบบท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

2. กรณีท่ีหลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดำเนินการแจงความ และนำใบแจงความมายื่น 

3. กรณีท่ีหลักฐานชำรุดใหนำเอกสารฉบับเกามายื่นเปนหลักฐาน 

4. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
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14. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำ

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของคำ

ขอและเอกสาร

ประกอบคำขอ 

1 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก  

หมูที่ 8 ตำบลบางจาก 

อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

สืบคนและตรวจสอบ

เอกสารตามท่ีรองขอ 

2 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก  

หมูที่ 8 ตำบลบางจาก 

อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำใบแทนเอกสาร

ทางการศึกษา/แจงผล

การสืบคน และเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียน

ลงนาม 

1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก  

หมูที่ 8 ตำบลบางจาก 

อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

กรณีไมพบ

หลักฐานจะแจงผล

การสืบคน 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 
 

15. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา   
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16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

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) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) กรณีผูท่ีจบ

ไปแลว 

2) รับรอง

สำเนาถูกตอง 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 ใบแจงความ  1  ฉบับ กรณีเอกสารสูญหาย 

2 แบบคำรอง  1  ฉบับ  

3 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 

น้ิว  

 2  ฉบับ สวมเชิ้ตขาว ไมสวมแวน/

หมวก 

ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

4 เอกสารฉบับเดิมท่ีชำรุด   1  ฉบับ กรณีขอแทนใบชำรุด 
 

17. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  20  บาท 

หมายเหตุ กรณีเกิน 10 ป คาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท 
 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ี โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130  

2. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   

เลขท่ี 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 
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3) เว็บไซตโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ    - 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ   - 
 

19. หมายเหตุ - 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1.  ช่ือกระบวนงาน: การขอใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  (ในระบบจะมีใหตัวเลือก: เลือกกระทรวงของทาน) 

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบานบางจาก 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย

การใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

  ☐ สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

      ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  3  หนวยเวลา   วัน 
 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 

 สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอใชอาคารสถานท่ีของ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ชองทางการใหบริการ  

8) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 
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  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30     

     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (ก่ีโมง) ถึง เวลาปด (ก่ีโมง) 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถามี) 

การขอใชอาคารสถานท่ีอนุญาตใหใชเปนการช่ัวคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. ไมใชอาคารสถานท่ีกระทำในส่ิงผิดกฎหมาย 

2. ไมใชอาคารสถานท่ีในการแสดงท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน 

3. ไมใชอาคารสถานท่ีเพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน 

รำคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

4. ไมใชอาคารสถานท่ีจัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันใน

อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 

5. ไมใชอาคารสถานท่ีเพื่อการอยางอื่นนอกเหนือไปจากท่ีระบุไวในคำขออาคารสถานท่ี 

6. โดยท่ีสถานศึกษาเปนสถานท่ีราชการ บุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและ 

ศีลธรรมอันดี ตลอดท้ังตองเช่ือฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ

รักษาสถานท่ีนั้น 

7. การใชอาคารสถานท่ีเพื่อหาเสียงเลือกต้ังหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอ   

การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำ

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตองครบถวนของคำ

ขอและเอกสาร

ประกอบคำขอ 

15 นาที สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก  

หมูที่ 8 ตำบลบางจาก 

อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

เจาหนาที่ตรวจสอบ

คำขอและรายการ

เอกสารหรือหลักฐาน

และแจงใหผูยื่นคำขอ

ทราบทันทีกรณีที่เห็น

วาคำขอไมถูกตอง

หรือขาดเอกสารหรือ

หลกัฐานใด 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

พิจารณาและจัดทำ

หนังสือแจงผลการ

พิจารณาเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียน

ลงนาม 

2 วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบานบางจาก  

หมูที่ 8 ตำบลบางจาก 

อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หนวยเวลา  วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา   
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 1 ฉบับ เอกสาร 

ตองเหลืออายุเกิน   

3 เดือน ณ วันย่ืน 

คำขอ 
2 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 

  -ไมมี- 
 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  - 

หมายเหตุ  คาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 
 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ี โรงเรียนบานบางจาก หมูท่ี 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130  

2. รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   

เลขท่ี 34 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270 

3) เว็บไซตโรงเรียน http://www.banbangchakschool.com 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ    - 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ   - 
 

19. หมายเหตุ - 
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	ใบยื่นคำขอ 
	(แบบ บค.16) (ถ้ามี)

