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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสงักัด สพฐ.  
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 
 

1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดัการข้อมูลเท่านั้น) กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.  
 

2. *ช่องทางการให้บริการ  
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถำนท่ีให้บริกำร 

สถานที่ให้บริการ โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช  อ.มหำรำช          
จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150     

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐  

 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 

 ☒ วันเสำร์ ☒ วันอำทิตย์ 

 ☒ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

 ☒ มีพักเท่ียง 
  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30     
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
  หมายเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) 
1) หลักเกณฑ์กำรรับนักเรียนเป็นไปตำมประกำศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องกำรรับนักเรียนในแต่ละปี

กำรศึกษำ  
2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

http://plan.bopp-obec.info/ 
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4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นำที ช่ัวโมง วัน วัน
ท ำกำร เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมายเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสำรกำรสมัคร 

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”  เลขท่ี 
60/10  หมู่ 2  ต.

มหำรำช  อ.มหำรำช  
จ.พระนครศรีอยุธยำ  

13150 โทร 0-3538-
9131 

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

สอบ และ/หรือ จับ
ฉลำก 

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”  เลขท่ี 
60/10  หมู่ 2  ต.
มหำรำช  อ.มหำรำช  
จ.พระนครศรีอยุธยำ  
13150 โทร 0-3538-
9131 

 

3 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

ประกำศผล 1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”  เลขท่ี 
60/10  หมู่ 2  ต.
มหำรำช  อ.มหำรำช  
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ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นำที ช่ัวโมง วัน วัน
ท ำกำร เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมายเหตุ 

จ.พระนครศรีอยุธยำ  
13150 โทร 0-3538-
9131 

4 กำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำ 

รำยงำนตัวนักเรียน 1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”  เลขท่ี 
60/10  หมู่ 2  ต.
มหำรำช  อ.มหำรำช  
จ.พระนครศรีอยุธยำ  
13150 โทร 0-3538-
9131 

 

5 กำรลงนำม
อนุญำต 

มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรียน 

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”  เลขท่ี 
60/10  หมู่ 2  ต.
มหำรำช  อ.มหำรำช  
จ.พระนครศรีอยุธยำ  
13150 โทร 0-3538-
9131 

ช่วงเวลำระหว่ำง
ขั้นตอน 1-5 เป็นไป
ตำมประกำศ
โรงเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 120 หน่วยเวลา  วัน 
 

5. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน       หน่วยของเวลา  วัน 
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6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชดุ) 
หมายเหตุ 

1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง   1 2 ฉบับ -ใช้ในวัน
สมัคร (1 
ฉบับ) และวัน
มอบตัว (1 
ฉบับ) 
-รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

2 ใบส ำคัญกำรเปล่ียนช่ือ กรมกำรปกครอง   1 2 ฉบับ -กรณีมีกำร
เปล่ียนช่ือ-
สกุล 
-ใช้ในวัน
สมัคร (1 
ฉบับ) และวัน
มอบตัว (1 
ฉบับ) 
-รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

3 สูติบัตร กรมกำรปกครอง   1 2 ฉบับ -เฉพำะระดับ
ก่อนประถม
และ
ประถมศึกษำ 
-ใช้ในวัน
สมัคร (1 
ฉบับ) และวัน
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ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชดุ) 
หมายเหตุ 

มอบตัว (1 
ฉบับ) 
-รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

 

6.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      
1 ใบสมัคร (หลักฐำนใช้ในวัน

สมัคร) 
 1 2 ชุด -หลักฐำนใช้ในวัน

สมัคร 
2 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ 

หรือ ใบรับรองผลกำรเรียน
(หลักฐำนใช้ในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพำะระดับ
มัธยม 
-รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

3 ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน 
(หลักฐำนใช้ในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพำะระดับ
มัธยม 
-รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

4 รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด  1 นิ้ว 
(หลักฐำนใช้ในวันสมัคร)  

 2  ฉบับ  

5 ใบมอบตัว (หลักฐำนกำรมอบ
ตัว) 

 1  ชุด -หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      
6 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ 

(หลักฐำนกำรมอบตัว) 
 1 1 ฉบับ -หลักฐำนใช้ในวัน

มอบตัว 
-เฉพำะระดับ
มัธยม 
-รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

 

7. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม Click here to enter text. 

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)  Click here to enter text. 
หมายเหตุ มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 
 

8. *ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ี โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต” เลขท่ี 60/10  หมู่ 2 ต.มหำรำช  

อ.มหำรำช .พระนครศรีอยุธยำจ   13150 โทร 0-3538-9131 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3 เลขท่ี  85  หมู่ 5 ซ.ไทรม้ำ11  

ถ.รัตนำธิเบศร์  ต.ไทรม้ำ   อ.เมืองนนทบุรี   จ.นนทบุรี  11000   โทร.021493923-6 
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 

หมำยเหตุ  Click here to enter text. 
 

9. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)  
ช่ือเอกสำร บันทึกกำรร้องเรียนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต” 

อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ Click here to enter text. 
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10. หมายเหตุ 
หลักจำกกระบวนกำรมอบตัวเสร็จแล้ว หำกเด็กคนใดไม่มีท่ีเรียนให้ไปยื่นเรื่องท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำม
ระยะเวลำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำนั้นๆ ก ำหนด (ตำมประกำศของ สพฐ.ฯ) 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรยีนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
 ส่วนของคู่มือประชาชน 
1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดัการข้อมูลเท่านั้น) กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 
 

2. *ช่องทางการให้บริการ  
2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

สถานที่ให้บริการ โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช  อ.มหำรำช   
จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131    

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 

 ☐ วันเสำร์ ☐ วันอำทิตย์ 

 ☐ เว้นวันหยุดรำชกำร  

 ☐ มีพักเท่ียง 
  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30  
  หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร / โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 
1.  ให้ผู้ปกครองแจ้งควำมจ ำนงกำรย้ำยเข้ำเรียน 
2.  โรงเรียนพิจำรณำกำรรับย้ำยเบื้องต้นก่อนรับค ำขอจำกเหตุผล ควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของนักเรียน

และผู้ปกครองท่ีสอดคล้องกับ 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2.2 จ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน 
  2.3 แผนกำรเรียน ฯลฯ 

3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสำรกำรส่งตัวจำกโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ำยจำกโรงเรียน 
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
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4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นำที ชั่วโมง 
วัน วันท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมายเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของ  
ค ำขอและเอกสำร
ประกอบค ำขอ 
 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตำมเอกสำรของ
ผู้เรียน 

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

 

3 กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำหนังสือและ
เสนอผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนพิจำรณำ 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

 

4 กำรแจ้งผล
กำรพิจำรณำ 

ด ำเนินกำรมอบตัว 1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

ขั้นตอนนี้ไมน่ับ
เวลำต่อเนื่อง
จำกขั้นตอนท่ี 
1-3 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 หน่วยเวลา  วัน 
 

5. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
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6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
6.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 

บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

2 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
ส ำเนำ
ถูกต้อง 

3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง
ส ำเนำ
ถูกต้อง 

4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
ส ำเนำ
ถูกต้อง 
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6.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 แบบค ำร้องขอย้ำยเข้ำ
เรียน          

 1  ฉบับ  

2 เอกสำรหลักฐำน
แสดงผลกำรเรียน (ปพ.
1) 

 1  ฉบับ  

3 ใบรับรองเวลำเรียน 
และคะแนนเก็บ หำก
ย้ำยระหว่ำงภำคเรียน 

 1  ฉบับ  

4 สมุดรำยงำนประจ ำตัว
นักเรียน 

 1  ฉบับ ถ้ำมี 

5 แบบบันทึกสุขภำพ  1  ฉบับ ถ้ำมี 
6 ค ำอธิบำยรำยวิชำ

เพิ่มเติม 
 1  ฉบับ กรณีมีกำรเทียบ

โอน 
7 ระเบียนสะสม  1  ฉบับ ถ้ำมี 
8 เอกสำรส่งตัวจำก

โรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 
19/1 หรือ แบบ บค. 
20) 

 1  ฉบับ หำกโรงเรียนรับ
ย้ำย 

9 รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด  
1 นิ้ว 

 2  ฉบับ -หลักฐำนใช้ใน
วันมอบตัว 

10 ใบมอบตัว  1  ชุด -หลักฐำนใช้ใน
วันมอบตัว 
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7. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม  

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)   
หมายเหตุ มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 
 

8. *ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียน โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2   
ต.มหำรำช  อ.มหำรำช  จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 3 เลขท่ี  85  หมู่ 5 ซ.ไทรม้ำ11 ถ.รัตนำธิเบศร์  ต.ไทรม้ำ  อ.เมืองนนทบุรี   จ.นนทบุรี  11000    

โทร.021493923-6 

4) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
           หมำยเหตุ   
 

9. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ช่ือเอกสำร แบบค ำร้องขอย้ำย  

อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  

 

10. หมายเหตุ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรยีนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
 

 ส่วนของคู่มือประชาชน 
1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดัการข้อมูลเท่านั้น) กำรย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.  
2. *ช่องทางการให้บริการ  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
สถานที่ให้บริการ โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช  อ.มหำรำช   
จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131 

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 

 ☐ วันเสำร์ ☐ วันอำทิตย์ 

 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

 ☐ มีพักเท่ียง 
  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลำเปิด (กี่โมง) ถึง เวลำปิด (กี่โมง) 
  หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 

 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข  ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 
1. ให้ผู้ปกครองยื่นค ำร้องขอย้ำยออกต่อโรงเรียน  
2. โรงเรียนแจ้งผลกำรพิจำรณำ และจัดท ำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)  
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
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4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นำที ชั่วโมง 
วัน วันท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมายเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของ  
ค ำขอและเอกสำร
ประกอบค ำขอ 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”   
 

 

2 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

จัดท ำเอกสำร 
หลักฐำน
ประกอบกำรย้ำย
ออก 
1. หลักฐำนแสดงผล
กำรเรียน (ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลำ
เรียน และคะแนน
เก็บ  
3.สมุดรำยงำน
ประจ ำตัวนักเรียน 
(ถ้ำมี)                      
4.แบบบันทึกสุขภำพ     
(ถ้ำมี) 

2 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”   

 

3 กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำหนังสือ 
เอกสำรเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ลงนำม 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”   

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 4 หน่วยเวลา  วัน 
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5. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลา   

 

6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
6.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 

และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง 1  ฉบับ 1) แสดง
หลักฐำนกำร
เป็นผู้ปกครอง
ของนักเรียน
ท่ีมำท ำเรื่อง
ย้ำย 
2) รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

 

6.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 
แบบค ำร้องขอย้ำยออก
ต่อโรงเรียน   (พฐ.19)       

 1  ฉบับ  



16 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

2 
เอกสำรยืนยันกำรรับ
ย้ำยจำกโรงเรียน
ปลำยทำง  

 1       ฉบับ  

3 
เอกสำร หลักฐำน
แสดงผลกำรเรียน (ปพ.
1)                                                

 1  ฉบับ  

4 
ใบรับรองเวลำเรียน 
และคะแนนเก็บ หำก
ย้ำยระหว่ำงภำคเรียน                            

 1  ฉบับ ถ้ำมี 

5 
สมุดรำยงำนประจ ำตัว
นักเรียน  

 1  ฉบับ ถ้ำมี 

6 แบบบันทึกสุขภำพ    1  ฉบับ ถ้ำมี 
 

7. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม Click here to enter text. 

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)   
หมายเหตุ  

 

8. *ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ี โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต” เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช   
อ.มหำรำช จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3  เลขท่ี  85  หมู่ 5 ซ.ไทรม้ำ

11 ถ.รัตนำธิเบศร์  ต.ไทรม้ำ  อ.เมืองนนทบุรี   จ.นนทบุรี  11000   โทร.021493923-6 

3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
        หมำยเหตุ   
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9. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ช่ือเอกสำร แบบค ำร้องขอย้ำย  

อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  

 

10. หมายเหตุ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรยีนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 
1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดัการข้อมูลเท่านั้น) กำรขอลำออก  

 

2. *ช่องทางการให้บริการ  
3) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

สถานที่ให้บริการ โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช  อ.มหำรำช   
จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131     

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 

 ☐ วันเสำร์ ☐ วันอำทิตย์ 

 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

 ☐ มีพักเท่ียง 
  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
  หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอและพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 
กำรขอลำออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  

           1. นักเรียนท่ีลำออกต้องจบกำรศึกษำภำคบังคับหรืออำยุย่ำงเข้ำปีท่ี 16   
           2. กรณียังไม่จบกำรศึกษำภำคบังคับ และมีอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี ต้องเป็นกำรลำออกเพื่อเปล่ียนรูปแบบกำรศึกษำ
เท่ำนั้น 
 3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
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4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นำที ชัว่โมง 
วัน วันท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมายเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของค ำ
ร้องและเอกสำร
ประกอบค ำร้อง 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 
 
 

 

2 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรียนและ
จัดท ำเอกสำร
หลักฐำน
ประกอบกำรลำออก 
1. หลักฐำนแสดงผล
กำรเรียน (ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลำ
เรียน และคะแนน
เก็บ      3.สมุด
รำยงำนประจ ำ ตัว
นักเรียน (ถ้ำมี)                      
4.แบบบันทึกสุขภำพ     
(ถ้ำมี) 

2 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

 

3 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

จัดท ำหนังสือเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
พิจำรณำลงนำม 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 4 หน่วยเวลา  วัน 
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5. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน       หน่วยของเวลา  วัน 
 

6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
6.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 

และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง  

กระทรวงมหำดไทย 
 1 ฉบับ รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 
 

6.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 ใบค ำร้องขอลำออก  1  ฉบับ  
2 รูปถ่ำย 1 นิ้ว  2  ฉบับ  

 
7. ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม  

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)   
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หมายเหตุ  
 

8. *ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียน โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช  

อ.มหำรำช  จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3  

เลขท่ี  85  หมู่ 5 ซ.ไทรม้ำ11 ถ.รัตนำธิเบศร์  ต.ไทรม้ำ อ.เมืองนนทบุรี   จ.นนทบุรี  11000   โทร.

021493923-6 

3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
 หมำยเหตุ   

 

9. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ช่ือเอกสำร ค ำร้องขอลำออกจำกกำรเป็นนักเรียน 

อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  

 

10. หมายเหตุ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
 ส่วนของคู่มือประชาชน 
1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดัการข้อมูลเท่านั้น) กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
 

2. *ช่องทางการให้บริการ  
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

สถานที่ให้บริการ โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช  อ.มหำรำช   
จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131 

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 

 ☐ วันเสำร์ ☐ วันอำทิตย์ 

 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

 ☐ มีพักเท่ียง 
  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลำเปิด (กี่โมง) ถึง เวลำปิด (กี่โมง) 
  หมายเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 

 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
     หลักกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
     1. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
     2. พิจำรณำจำกเอกสำร หลักฐำนกำรศึกษำหรือหลักฐำนอื่นหรือประเมินจำกควำมรู ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือ
ประสบกำรณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ไมซับซอน ท้ังนี้ใหค ำนึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผล
กำรเรียนเปนส ำคัญ 
     3. พิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อกำรศึกษำตอ โดยพิจำรณำรูปแบบกำรศึกษำและหลักสูตรท่ีอยูในระดับ
เดียวกัน แนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
     1. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนใหพิจำรณำจำกรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำลักษณะกำรจัดหลักสูตร และสำระกำรเรียนรู  
ซึ่งมีควำมแตกตำงหลำกหลำย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีรับเทียบโอน 
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     2. ชวงเวลำในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ด ำเนินกำรได 2 กรณีดังนี้ 
             กรณีท่ี 1 กำรเทียบโอนผลกำรเรียนท่ีเกิดข้ึนจำกสภำพกำรณตำงๆ ไดแก กำรยำยสถำนศึกษำ กำรเปล่ียน
รูปแบบกำรศึกษำ กำรยำยหลักสูตร 
                    ใหด ำเนินกำรในชวงกอนเปดภำคเรียนแรกหรือตนภำคเรียนแรกท่ีสถำนศึกษำรับผูขอเทียบโอนเปนนัก
เรียน/นักศึกษำ เพื่อกำรวำงแผนกำรเรียน ท้ังนี้สถำนศึกษำควรด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนใหแลวเสร็จภำยใน 1 
ภำคเรียน  ถำมีเหตุจ ำเปนผูขอเทียบโอนไมสำมำรถขอเทียบโอนไดภำยในชวงเวลำท่ีก ำหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของ
สถำนศึกษำ 
             กรณีท่ี 2 กำรเทียบโอนควำมรูทักษะ หรือประสบกำรณจำกแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถำนประกอบกำร สถำน
ประกอบอำชีพอิสระ สถำบันทำงศำสนำสถำบันฝกอบรมวิชำชีพ บำนเรียน (Home School) ฯลฯ 
                    ใหด ำเนินกำรตนภำคเรียนหรือกอนภำคเรียน โดยสถำนศึกษำท่ีรับเทียบโอนก ำหนดรำยวิชำ/หมวดวิชำ 
จ ำนวนหนวยกิต/หนวยกำรเรียน ท่ีจะรับเทียบโอนตำมควำมเหมำะสม รวมทั้งกรณีของผูก ำลังเรียนและประสงคจะไป
ศึกษำจำกแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญำตจำกหัวหนำสถำนศึกษำกอน 
        3. กำรก ำหนดอำยุของผลกำรเรียนท่ีขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำท่ีรับเทียบโอน โดยพิจำรณำ
บนพื้นฐำนของธรรมชำติวิชำ ควำมทันสมัย ทันตอเหตุกำรณและสอดคลองกับกำรเปล่ียนแปลงในโลกปจจุบัน 
       4. กำรพิจำรณำใหผลกำรเรียนในรำยวิชำ/หมวดวิชำท่ีไดจำกกำรเทียบโอนผลกำรเรียนใหผลกำรเรียนตำม
หลักฐำนเดิมท่ีปรำกฏหรือใหผลกำรเรียนใหมท่ีไดจำกกำรประเมินดวยเครื่องมือและวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 
      5. นักเรียนท่ีไดรับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนตองศึกษำตอเนื่องในสถำนศึกษำท่ีรับเทียบโอน อยำงนอย 1 ภำคเรียน 
      6. กำรจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน กำรใหหนวยกิต/หนวยกำรเรียนใหเปนไปตำมเกณฑกำรจบหลักสูตรของ
สถำนศึกษำท่ีรับเทียบโอนก ำหนด 
      7. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนส ำหรับนักเรียนท่ีเขำรวมโครงกำรแลกเปล่ียนเยำวชน/วัฒนธรรมในตำงประเทศเปนเว
ลำ 1 ปกำรศึกษำ ใหถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเทียบช้ันกำรศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรไดมีประกำศก ำหนดไวแลว 
     8. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนเขำสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษำธิกำร ใหถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเทียบโอนผล
กำรเรียนท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรไดมีระเบียบ/ค ำส่ังก ำหนดไวแลว 
     9. สถำนศึกษำเปนผูจัดท ำเอกสำร/หลักฐำนกำรศึกษำท่ีเกี่ยวของกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนโดยบันทึกผลกำร
เทียบโอนไวเปนหลักฐำน และออกใบแจงผลกำรเทียบโอนใหแกผูยื่นควำมจ ำนงและจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนท่ีเกี่ยวของ
กับกำรเทียบโอน พรอมท้ังจัดท ำทะเบียนผูขอเทียบโอนผลกำรเรียนไวเพื่อกำรอำงอิง สถำนศึกษำสำมำรถบันทึกขอมูล 
กำรเทียบโอนไวในชองหมำยเหตุโดยไมตองกรอกผลกำรเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลกำรเรียนและแนบเอกสำรแสดงผล 
กำรเรียนจำกแหลงเรียนรูเดิมท่ีน ำมำขอเทียบโอนไวดวยกัน 
    10. ผูท่ีประสงคจะขอเทียบโอนผลกำรเรียนจะตองสมัครเขำเปนนักเรียนของสถำนศึกษำท่ีรับเทียบโอนผลกำรเรียน 
ท้ังนี้ ระยะเวลำให้บริกำรเริ่มนับเมื่อเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน 
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4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นำที ชั่วโมง 
วัน วันท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมายเหตุ 

1 

กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของค ำ
ร้องและเอกสำร
ประกอบค ำร้อง 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”   

 
 

2 

กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรขอ
เทียบโอนผลกำร
เรียน 

5 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”   

 

3 

กำรแจ้งผล
กำรพิจำรณำ 

จัดท ำหนังสือแจ้งผล
กำรขอเทียบโอนผล
กำรเรียนและเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ลงนำม 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต”   

 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 หน่วยเวลา  วัน 
 

5. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลา   

 

6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
6.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ   

  -ไม่มี- 
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6.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลกำร
เรียน (ปพ.1)   

 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ควำมรู้ 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

2 ประมวลรำยวิชำ 
(Course Syllabus) 

 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ควำมรู้ 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

3 ค ำอธิบำยรำยวิชำ  1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ควำมรู้ 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

4 เอกสำร/หลักฐำนท่ี
แสดงถึงทักษะ/
ประสบกำรณ์หรือควำม
เช่ียวชำญในวิชำนั้นๆ 

 1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/ประสบกำรณ์ 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
7. ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม  

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)   
หมายเหตุ  

 

8. *ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียน โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.

มหำรำช  อ.มหำรำช  จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต 3  เลขท่ี  85  หมู่ 5 ซ.ไทรม้ำ11 ถ.รัตนำธิเบศร์  ต.ไทรม้ำ  อ.เมืองนนทบุรี   จ.นนทบุรี  11000    
โทร.021493923-6 

3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
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หมำยเหตุ   
 

9. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ช่ือเอกสำร  

อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  

 

10. หมายเหตุ 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสงักัด สพฐ.  
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 

1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดัการข้อมูลเท่านั้น) กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. *ช่องทางการให้บริการ  
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

สถานที่ให้บริการ โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช  อ.มหำรำช   
จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131 

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 

 ☐ วันเสำร์ ☐ วันอำทิตย์ 

 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

 ☐ มีพักเท่ียง 
  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  8.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
  หมายเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 
1. ใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำ เป็นใบแทนเอกสำรแสดงวุฒิกำรศึกษำ ซึ่งสถำนศึกษำเคยออกเอกสำรฉบับ

จริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่ำงจำกเอกสำรจริง ตำมรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
2. กรณีท่ีหลักฐำนสูญหำยและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องด ำเนินกำรแจ้งควำม และน ำใบแจ้งควำมมำยื่น 
3. กรณีท่ีหลักฐำนช ำรุดให้น ำเอกสำรฉบับเก่ำมำยื่นเป็นหลักฐำน 
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
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4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นำที ชั่วโมง 
วัน วันท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมายเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำร
ประกอบค ำขอ 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

สืบค้นและตรวจสอบ
เอกสำรตำมท่ีร้องขอ 

2 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

 

3 กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำใบแทนเอกสำร
ทำงกำรศึกษำ/แจ้ง
ผลกำรสืบค้น และ
เสนอผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนลงนำม 

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนมหำรำช 
“ประชำนิมิต” 

กรณีไม่พบ
หลักฐำนจะแจ้ง
ผลกำรสืบค้น 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 4 หน่วยเวลา  วัน 
 

5. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลา   
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6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
6.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง 1  ฉบับ 1) กรณีผู้ท่ี
จบไปแล้ว 
2) รับรอง
ส ำเนำ
ถูกต้อง 

 

6.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 ใบแจ้งควำม  1  ฉบับ กรณีเอกสำรสูญ
หำย 

2 แบบค ำร้อง  1  ฉบับ  
3 รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 

1 นิ้ว  
 2  ฉบับ สวมเช้ิตขำว ไม่

สวมแว่น/หมวก 
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 
เดือน 

4 เอกสำรฉบับเดิมท่ีช ำรุด   1  ฉบับ กรณีขอแทนใบ
ช ำรุด 

 
7. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม 

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)  30  บำท 
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หมายเหตุ กรณีเกิน 5 ปี ค่ำธรรมเนียมฉบับละ 50 บำท 
 

8. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ี โรงเรียนมหำรำช “ประชำนิมิต”  เลขท่ี 60/10  หมู่ 2  ต.มหำรำช          

อ.มหำรำช  จ.พระนครศรีอยุธยำ  13150 โทร 0-3538-9131 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 3  เลขท่ี  85  หมู่ 5 ซ.ไทร

ม้ำ11 ถ.รัตนำธิเบศร์  ต.ไทรม้ำ   อ.เมืองนนทบุรี   จ.นนทบุรี  11000   โทร.021493923-6 

3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
 

9. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 
ช่ือเอกสำร แบบค ำร้องขอรับเอกสำรทำงกำรเรียน 

อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  
 

10. หมายเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


