
 
  

คู่มือส ำหรับประชำชน 
โรงเรียนบ้านฉลอง อ าเภอเมือง จังหวดัภูเกต็ 

สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเกต็ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

กระทรวง:ศึกษำธิกำร 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร 

:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  โรงเรียนบ้ำนฉลอง  
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ กำรข้ึนทะเบียน 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) พระรำชบัญญัตกิำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 

2550 
3) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเรือ่งนโยบำยและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบักำรรับ

นักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
6. ระดับผลกระทบ  ☒ บริกำรทีม่ีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกจิ/สงัคม ☐ บริกำรทั่วไป 
7. พ้ืนท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถ่ิน ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค
(นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)  
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรบั
นักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 120   หน่วยเวลาวัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)   
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข) 1 
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข) 1 
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่าน้ัน) กำรรบันักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถำนที่ให้บริกำร 
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สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนบ้ำนฉลอง 48/1 หมู่ 6 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง จงัหวัดภูเก็ต 
83    

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี
 ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสำร ์ ☐ วันอำทิตย ์
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรบัค ำขอ  08.30    
    เวลำปิดรับค ำขอ  16.00 
  หมายเหต:ุ โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) 

1) หลักเกณฑก์ำรรับนักเรียนเป็นไปตำมประกำศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องกำรรบันักเรียนในแต่ละ
ปีกำรศึกษำ 

2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมทีก่ ำหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว   
 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยเวลา 
(นำที ชั่วโมง 
วัน วันท ำ
กำร เดือน 

ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1 
กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

รับสมัครและ
ตรวจสอบเอกสำรกำร
สมัคร 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

 

2 
กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

ประกำศผล 1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

 

3 
กำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำ 

รำยงำนตัวนักเรียน 1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

 

4 

กำรลงนำม
อนุญำต 

มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรียน 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

ช่วงเวลำ
ระหว่ำง
ขั้นตอน 
1-4 
เป็นไป
ตำม
ประกำศ
โรงเรียน 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม 120 หน่วยเวลาวัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลาวัน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหต ุ

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

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

3 สูติบัตร กรมกำรปกครอง   1 2 ฉบับ -ระดับก่อน
ประถมและ
ประถมศึกษำ 
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ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหต ุ

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

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

 หลักฐานการสมัคร      
1 ใบสมัคร(หลักฐำนใช้ใน

วันสมัคร) 
 1  ชุด -หลักฐำนใช้

ในวันสมัคร 
2 รูปถ่ำยปจัจบุันขนำด  1 

นิ้ว (หลักฐำนใช้ในวัน
สมัคร) 

 2  ฉบับ  

3 ใบมอบตัว(หลกัฐำนกำร
มอบตัว) 

 1  ชุด -หลักฐำนใช้
ในวันมอบตัว 

16. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม  
หมายเหต ุ มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง  /โรงเรียนบ้ำนฉลอง 48/1 หมู่ 6 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง จังหวัด 

      ภูเก็ต 83130 
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2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต อ ำเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต 83000 

 3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579  
 
18. หมายเหต ุ

หลงัจำกกระบวนกำรมอบตัวเสรจ็แล้ว หำกเด็กคนใดไม่มทีี่เรียนให้ไปยื่นเรื่องทีส่ ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำน้ันๆก ำหนด (ตำมประกำศของ สพฐ.ฯ) 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอยา้ยเขา้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

กระทรวง:ศึกษำธิกำร 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน:กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร 

:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โรงเรียนบ้ำนฉลอง 
ประเภทของงานบริการ กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยงำนเดียว 
3. หมวดหมู่ของงานบริการ กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
4. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) พระรำชบัญญัตกิำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 

2550 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเดก็เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546 

5. ระดับผลกระทบ  ☒บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกจิ/สังคม ☐บริกำรทั่วไป 
6. พ้ืนท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถ่ิน ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่ำงประเทศ 

7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) - 
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ หน่วยเวลา 

 
8. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข) 1 
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข) 1 
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่าน้ัน)กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 
10. ช่องทางการให้บริการ  

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนบ้ำนฉลอง 48/1 หมู่ 6 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ 
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 ☒ วันพฤหัสบด ี☒ วันศุกร์ ☐ วันเสำร ์  
 ☐ วันอำทิตย์ ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรบัค ำขอ  08.30   
    เวลำปิดรับค ำขอ  16.00  
  หมายเหต:ุ ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/ โรงเรียนก ำหนดเวลำเปดิ-ปิดตำมบรบิทของโรงเรียน 
 
11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 

1.  ให้ผู้ปกครองแจ้งควำมจ ำนงกำรย้ำยเข้ำเรียน 
2.  โรงเรียนพิจำรณำกำรรับย้ำยเบื้องต้นก่อนรับค ำขอจำกเหตุผล ควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของ

นักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2.2 จ ำนวนนักเรียนตอ่ห้องเรียน 
  2.3 แผนกำรเรียน 

3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสำรกำรส่งตัวจำกโรงเรียนเดมิ (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รบัย้ำย
จำกโรงเรียน 

4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมทีก่ ำหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมือ่ได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นำที 
ช่ัวโมง 

วัน วันท ำ
กำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหต ุ

1 กำร
ตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของ  ค ำ
ขอและเอกสำร
ประกอบค ำขอ 
 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง  

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตำม
เอกสำรของผูเ้รียน 

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 

 



โรงเรียนบ้ำนฉลอง 8 
 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นำที 
ช่ัวโมง 

วัน วันท ำ
กำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหต ุ

โรงเรียนบ้ำนฉลอง 
3 กำรลงนำม

อนุญำต 
จัดท ำหนงัสอืและ
เสนอผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนพจิำรณำ 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

 

4 กำรแจง้ผล
กำรพิจำรณำ 

ด ำเนินกำรมอบตัว 1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง   

ข้ันตอนน้ีไม่
นับเวลำ
ต่อเนื่องจำก
ข้ันตอนที่ 1-3 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 หน่วยเวลาวัน 
 
13. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหต ุ

1 

บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน  
2) รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
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ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหต ุ

2 

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

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

4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
ส ำเนำ
ถูกต้อง 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1 แบบค ำร้องขอย้ำย
เข้ำเรียน 

 1  ฉบับ  

2 เอกสำรหลักฐำน
แสดงผลกำรเรียน
(ปพ.1) 

 1  ฉบับ  

3 ใบรับรองเวลำเรียน 
และคะแนนเกบ็ 
หำกย้ำยระหว่ำง
ภำคเรียน 

 1  ฉบับ  

4 สมุดรำยงำน
ประจ ำตัวนักเรียน 

 1  ฉบับ ถ้ำมี 

5 แบบบันทึกสุขภำพ  1  ฉบับ ถ้ำมี 
6 ค ำอธิบำยรำยวิชำ

เพิ่มเตมิ 
 1  ฉบับ กรณีมีกำร

เทียบโอน 
7 ระเบียนสะสม  1  ฉบับ ถ้ำมี 
8 เอกสำรส่งตัวจำก

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

 1  ฉบับ หำกโรงเรียน
รับย้ำย 

9 รูปถ่ำยปจัจบุันขนำด  
1 นิ้ว 

 2  ฉบับ  

10 ใบมอบตัว  1  ชุด  
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนบ้ำนฉลอง 11 
 

15. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)   
หมายเหตุ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียนบ้ำนฉลอง 
 
 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนบ้ำนฉลอง 48/1 หมู่ 6 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 83130 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต อ ำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 83000 
4) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอยา้ยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

กระทรวง:ศึกษำธิกำร 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน:กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสงักัด สพฐ. 
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร :  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โรงเรียน

บ้ำนฉลอง 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) พระรำชบัญญัตกิำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 

2550 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเดก็เข้ำเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริกำรทีม่ีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกจิ/สงัคม ☒บริกำรทั่วไป 
7. พ้ืนท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถ่ิน ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค
(นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ หน่วยเวลา 

 
9. ข้อมูลสถิติ<<<โรงเรียนเป็นคนกรอก 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)   
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)       
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)       
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่าน้ัน) กำรย้ำยออกนกัเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
11. ช่องทางการให้บริการ  

2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนบ้ำนฉลอง 48/1 หมู่ 6 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง จงัหวัดภูเก็ต 
83130 

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 ช่ัวโมง 
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 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ 
 ☒ วันพฤหัสบด ี☒ วันศุกร์ ☐ วันเสำร ์
 ☐ วันอำทิตย์ ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเที่ยง 
 

  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรบัค ำขอ  08.30   
    เวลำปิดรับค ำขอ  16.00 
      
  หมายเหต:ุ ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรียนก ำหนดเวลำเปดิ-ปิดตำมบรบิทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 

1.ให้ผูป้กครองยื่นค ำร้องขอย้ำยออกต่อโรงเรียน 
2.โรงเรียนแจ้งผลกำรพจิำรณำ และจัดท ำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรอืแบบ บค. 20)  
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมทีก่ ำหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมือ่ได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นำที 
ช่ัวโมง 
วัน วัน
ท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหต ุ

1 กำร
ตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของ  
ค ำขอและเอกสำร
ประกอบค ำขอ 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

 

2 กำร
ตรวจสอบ
เอกสำร 

จัดท ำเอกสำร 
หลักฐำน
ประกอบกำรย้ำย
ออก 
1. หลักฐำน
แสดงผลกำรเรียน
(ปพ.1) 

2 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 
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ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นำที 
ช่ัวโมง 
วัน วัน
ท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหต ุ

2. ใบรับรองเวลำ
เรียน และคะแนน
เก็บ  
3.สมุดรำยงำน
ประจ ำตัวนักเรียน
(ถ้ำมี)                      
4.แบบบันทึก
สุขภำพ (ถ้ำมี) 

3 

กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำหนงัสอื 
เอกสำรเสนอ
ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนลงนำม 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลา 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหต ุ

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

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1 
แบบค ำร้องขอย้ำย
ออกต่อโรงเรียน(พฐ.
19) 

 1  ฉบับ  

2 
เอกสำรยืนยันกำรรบั
ย้ำยจำกโรงเรียน
ปลำยทำง 

 1  ฉบับ  

3 
เอกสำร หลักฐำน
แสดงผลกำรเรียน
(ปพ.1) 

 1  ฉบับ  

4 

ใบรับรองเวลำเรียน 
และคะแนนเกบ็ หำก
ย้ำยระหว่ำงภำค
เรียน 

 1  ฉบับ ถ้ำมี 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

5 
สมุดรำยงำน
ประจ ำตัวนักเรียน 

 1  ฉบับ ถ้ำมี 

6 แบบบันทึกสุขภำพ   1  ฉบับ ถ้ำมี 
16. ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม  
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)   
หมายเหต ุ  
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
    1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนบ้ำนฉลอง 48/1 หมู่ 6 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง     
        จังหวัดภูเก็ต 83130 

2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต อ ำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 

3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

กระทรวง:ศึกษำธิกำร 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน:กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร 

:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  โรงเรียนบ้ำนฉลอง 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.
2550   

2) แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช2551 

3) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่  สพฐ. 616/2552 เรือ่ง  กำรจัดท ำระเบียนแสดงผลกำรเรียน
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 

4) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำที่ สพฐ. 617/2552 เรือ่ง กำรจัดท ำประกำศนียบัตรหลกัสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ. 2)ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 

5) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 618/2552 เรือ่ง กำรจัดท ำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ปพ.3)ลงวันที ่30 กันยำยน 2552 

6) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 293/2551เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนลงวันที่ 11 กรกฎำคม 51 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษำว่ำด้วยใบสุทธิของสถำนศึกษำและหนังสือรับรองควำมรู้ของสถำนศึกษำ 
พ.ศ. 2547 ประกำศเมื่อ 30 กันยำยน 2547 

8) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ข้อ 61) 
 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริกำรทีม่ีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกจิ/สงัคม 
   ☒ บริกำรทั่วไป 

7. พ้ืนท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถ่ิน ☒ สถำบันกำรศึกษำ 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)  
  ☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ หน่วยเวลา 
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9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)        
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)       
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)       
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่าน้ัน) กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำร
ศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

11. ช่องทางการให้บริการ  
สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนบ้ำนฉลอง 48/1 หมู่ 6 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  

                               83130 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ 
 ☒ วันพฤหัสบด ี☒ วันศุกร์ ☐ วันเสำร ์
 ☐ วันอำทิตย์ ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปิดรับค าขอ เวลำเปิดรบัค ำขอ  08.30   
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.00 
  หมายเหต:ุ โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 
1. ใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำ เป็นใบแทนเอกสำรแสดงวุฒิกำรศึกษำ ซึ่งสถำนศึกษำเคยออก

เอกสำรฉบบัจริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมลีักษณะแตกต่ำงจำกเอกสำรจรงิตำมรูปแบบที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

2. กรณีที่หลักฐำนสูญหำยและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องด ำเนินกำรแจง้ควำม และน ำใบแจง้ควำม
มำยื่น 

3. กรณีที่หลักฐำนช ำรุดให้น ำเอกสำรฉบบัเก่ำมำยื่นเป็นหลักฐำน 
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมทีก่ ำหนดในคู่มือ เริ่มนบัเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน

แล้ว 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นำที 
ช่ัวโมง 
วัน วัน
ท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหต ุ

1 กำร
ตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
ค ำขอและเอกสำร
ประกอบค ำขอ 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

สืบค้นและ
ตรวจสอบเอกสำร
ตำมที่ร้องขอ 

2 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

 

3 กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำใบแทน
เอกสำรทำงกำร
ศึกษำ/แจ้งผลกำร
สืบค้น และเสนอ
ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนลงนำม 

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนฉลอง 

กรณีไม่พบ
หลักฐำน
จะแจง้ผลกำร
สืบค้น 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน 
 
14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหต ุ

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

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1 ใบแจ้งควำม  1  ฉบับ กรณีเอกสำร
สูญหำย 

2 แบบค ำร้อง  1  ฉบับ  
3 รูปถ่ำยหน้ำตรง  

ขนำด 1 นิ้ว 
 2  ฉบับ สวมเช้ิตขำว 

ไม่สวมแว่น/
หมวก 
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 
6 เดือน 

4 เอกสำรฉบบัเดมิที่ช ำรุด   1  ฉบับ กรณีขอแทน
ใบช ำรุด 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบบัใหมท่ดแทนฉบบัเดิม 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)  ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนบ้ำนฉลอง 48/1 หมู่ 6 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 83130 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต อ ำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 83000 
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


