
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเทยีบโอนผลกำรเรยีนของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 1. แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 2. พจิารณาจากเอกสาร หลักฐานการศกึษาหรอืหลักฐานอืน่หรอืประเมนิจากความรู  ความสามารถ ทกัษะ หรอืประสบการณ

ของผู เรยีนด วยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย ไม ซับซ อน ทัง้นีใ้ห คํานงึถงึประโยชน ของผู เทยีบโอนผลการ

เรยีน 

เป นสําคญั 

 3. พจิารณาเทยีบโอนผลการเรยีนเพือ่การศกึษาต อ โดยพจิารณารูปแบบการศกึษาและหลกัสตูรทีอ่ยู ในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 แนวทางการเทยีบโอนผลการเรยีน 

 1. การเทยีบโอนผลการเรยีนให พจิารณาจากรูปแบบการจัดการศกึษาลักษณะการจัดหลักสตูร และสาระการเรยีนรู  

ซึง่มคีวามแตกต างหลากหลาย โดยเทยีบเคยีงกบัหลักเกณฑ และวธิกีารจัดการศกึษาของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน 

 2. ช วงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรยีน ดําเนนิการได 2 กรณีดงันี้ 

 กรณีที ่1 การเทยีบโอนผลการเรยีนทีเ่กดิขึน้จากสภาพการณ ต างๆ ได แก  การย ายสถานศกึษา การเปลีย่นรูปแบบ

การศกึษา การย ายหลกัสตูร 

 ให ดําเนนิการในช วงก อนเป ดภาคเรยีนแรกหรอืต นภาคเรยีนแรกทีส่ถานศกึษารับผู ขอเทยีบโอนเป นนักเรยีน/

นักศกึษา เพือ่การวางแผนการเรยีน ทัง้นีส้ถานศกึษาควรดําเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีนให แล วเสร็จภายใน 1 ภาคเรยีน ถ

ามเีหตจํุาเป นผู ขอเทยีบโอนไม สามารถขอเทยีบโอนได ภายในช วงเวลาทีกํ่าหนด ให อยูใ่นดลุยพนิจิของ

สถานศกึษา 

 กรณีที ่2 การเทยีบโอนความรู ทักษะ หรอืประสบการณ จากแหล งเรยีนรู อืน่ๆ เช น สถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชพีอสิระ สถาบนัทางศาสนาสถาบนัฝ กอบรมวชิาชพี บ านเรยีน (Home School) ฯลฯ 

      ให ดําเนนิการต นภาคเรยีนหรอืก อนภาคเรยีน โดยสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนกําหนดรายวชิา/หมวดวชิา จํานวนหน

วยกติ/หน วยการเรยีน ทีจ่ะรับเทยีบโอนตามความเหมาะสม รวมทัง้กรณีของผู กําลงัเรยีนและประสงค จะไปศกึษาจากแหล

งเรยีนรู อืน่ๆ ซึง่จะต องได รับอนุญาตจากหัวหน าสถานศกึษาก อน 

 3. การกําหนดอายขุองผลการเรยีนทีข่อเทยีบโอน ให อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน โดยพจิารณาบน 

พืน้ฐานของธรรมชาตวิชิา ความทนัสมัย ทนัต อเหตกุารณ และสอดคล องกบัการเปลีย่นแปลงในโลกป จจบุนั 

    4. การพจิารณาให ผลการเรยีนในรายวชิา/หมวดวชิาทีไ่ด จากการเทยีบโอนผลการเรยีนให ผลการเรยีนตามหลกัฐานเดมิ

ทีป่รากฏหรอืให ผลการเรยีนใหม ทีไ่ด จากการประเมนิด วยเครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย 

   5. นักเรยีนทีไ่ด รับการเทยีบโอนผลการเรยีนต องศกึษาต อเนื่องในสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอน อย างน อย 1 ภาคเรยีน 

   6. การจบหลกัสตูรของผู ขอเทยีบโอน การให หน วยกติ/หน วยการเรยีนให เป นไปตามเกณฑ การจบหลักสตูรของ

สถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนกําหนด 

   7. การเทยีบโอนผลการเรยีนสาํหรับนักเรยีนทีเ่ข าร วมโครงการแลกเปลีย่นเยาวชน/วัฒนธรรมในต างประเทศเป นเวลา 

1 ป การศกึษา ให ถอืปฏบิตัติามแนวทางการเทยีบชัน้การศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารได มปีระกาศกําหนดไว แล ว 

   8. การเทยีบโอนผลการเรยีนเข าสู หลักสตูรเดมิของกระทรวงศกึษาธกิาร ให ถอืปฏบิัตติามแนวทางการเทยีบโอนผลการ

เรยีนทีก่ระทรวงศกึษาธกิารได มรีะเบยีบ/คําสัง่กําหนดไว แล ว 

   9. สถานศกึษาเป นผู จัดทําเอกสาร/หลกัฐานการศกึษาทีเ่กีย่วข องกับการเทยีบโอนผลการเรยีนโดยบนัทกึผลการเทยีบ

โอนไว เป นหลักฐาน และออกใบแจ งผลการเทยีบโอนให แก ผู ยืน่ความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วข

องกับการเทยีบโอน พร อมทัง้จัดทําทะเบยีนผู ขอเทยีบโอนผลการเรยีนไว เพือ่การอ างองิ สถานศกึษาสามารถบนัทกึข

อมลู 

การเทยีบโอนไว ในช องหมายเหตโุดยไม ต องกรอกผลการเรยีนเดมิในระเบยีนแสดงผลการเรยีนและแนบเอกสารแสดงผล



การเรยีนจากแหล งเรยีนรู เดมิทีนํ่ามาขอเทยีบโอนไว ด วยกนั 

  10. ผู ทีป่ระสงค จะขอเทยีบโอนผลการเรยีนจะต องสมัครเข าเป นนักเรยีนของสถานศกึษาทีรั่บเทยีบโอนผลการเรยีน 

 

ทัง้นี ้ระยะเวลาใหบ้รกิารเริม่นับเมือ่เอกสารถกูตอ้ง ครบถว้น 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

โรงเรยีนโรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของ
โรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของคํารอ้งและเอกสารประกอบ

คํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

2) กำรพจิำรณำ 

คณะกรรมการพจิารณาการขอเทยีบโอนผลการเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั สาํนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดทําหนังสอืแจง้ผลการขอเทยีบโอนผลการเรยีนและเสนอ
ผูอํ้านวยการโรงเรยีนลงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

2) 

 

ประมวลรำยวชิำ (Course Syllabus) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

) 

สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

3) 
 

ค ำอธบิำยรำยวชิำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-ใชก้รณีเทยีบโอนความรู ้
-รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

) 

สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

4) 

 

เอกสำร/หลกัฐำนทีแ่สดงถงึทกัษะ/ประสบกำรณห์รอืควำม

เชีย่วชำญในวชิำน ัน้ๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-ใชก้รณีเทยีบโอนทกัษะ/ประสบการณ์ 
-รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่าํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานเีขต1 
(หมายเหต:ุ -)  

3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  สาํนักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรทํีาเนยีบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอเทยีบโอนผลการเรยีนของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดั สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอํานาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

  
2)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การเทยีบโอนผลการเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการศกึษาระดบัตํา่กวา่ปรญิญา  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 10:41 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอยำ้ยเขำ้เรยีนของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ใหผู้ป้กครองแจง้ความจ านงการยา้ยเขา้เรยีน 

 

2. โรงเรยีนพจิารณาการรับยา้ยเบือ้งตน้กอ่นรับค าขอจากเหตผุล ความตอ้งการและความจ าเป็นของนักเรยีนและผูป้กครองที่

สอดคลอ้งกับ 

 

   2.1 วตัถปุระสงคข์องโรงเรยีน 

 

   2.2 จ านวนนักเรยีนตอ่หอ้งเรยีน 

 

   2.3 แผนการเรยีน 

 

 ฯลฯ 

 

3. ใหผู้ป้กครองยืน่เอกสารการสง่ตวัจากโรงเรยีนเดมิ (แบบ พฐ 19/1 หรอื แบบ บค. 20) เมือ่ไดรั้บยา้ยจากโรงเรยีน 

 

4. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ / โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-

ปิดตามบรบิทของโรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของ  ค าขอและเอกสารประกอบ

ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบคณุสมบตัติามเอกสารของผูเ้รยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
จัดท าหนังสอืและเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

4) - 
ด าเนนิการมอบตัว 

(หมายเหต:ุ (ขัน้ตอนนีไ้มนั่บเวลาตอ่เนือ่งจากขัน้ตอนที ่1-3))  

1 วนั ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1) ของนักเรยีน (ยืน่วนัมอบตวั) 

2) รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1) ของผูป้กครอง 

2) รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1) ของนักเรยีน (ยืน่วนัมอบตวั) 
2) รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1) ของผูป้กครอง 
2) รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

แบบค ำรอ้งขอยำ้ยเขำ้เรยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

6) 

 

เอกสำรหลกัฐำนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

7) 

 

ใบรบัรองเวลำเรยีน และคะแนนเก็บ หำกยำ้ยระหวำ่งภำคเรยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

8) 

 

สมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

9) 
 

แบบบนัทกึสุขภำพ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

10) 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำเพิม่เตมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารเทยีบโอน) 

- 

11) 
 

ระเบยีนสะสม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

12) 

 

เอกสำรสง่ตวัจำกโรงเรยีนเดมิ (แบบ พฐ. 19/1 หรอื แบบ บค. 

20) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หากโรงเรยีนรับยา้ย) 

13) 
 

รูปถำ่ยปจัจบุนั ขนำด  1 นิว้ 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัมอบตัว) 

- 

14) 

 

ใบมอบตวั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หลกัฐานใชใ้นวนัมอบตัว) 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) มคีำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ในกำรมอบตวัเป็นไปตำมประกำศของโรงเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานเีขต1 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรที าเนยีบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอยา้ยเขา้เรยีนของโรงเรยีนในสงักัด สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  

2)พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545  
  

3)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 09:16 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบันกัเรยีนของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 หลกัเกณฑก์ารรับนักเรยีนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรยีน เรือ่งการรับนักเรยีนในแตล่ะปีการศกึษา 

 ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  

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

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของ
โรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั (ไม่
เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 120 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัคร 
(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลาระหวา่งขัน้ตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศ
โรงเรยีน))  

1 วนั - 

 

2) กำรพจิำรณำ 

สอบ และ/หรอื จับฉลาก 

(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลาระหวา่งขัน้ตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศ
โรงเรยีน))  

1 วนั - 

 

3) กำรพจิำรณำ 

ประกาศผล 
(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลาระหวา่งขัน้ตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศ
โรงเรยีน))  

1 วนั - 

 

4) กำรพจิำรณำ 

รายงานตัวนักเรยีน 

(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลาระหวา่งขัน้ตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศ
โรงเรยีน))  

1 วนั - 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

มอบตัว/ขึน้ทะเบยีนนักเรยีน 
(หมายเหต:ุ (ชว่งเวลาระหวา่งขัน้ตอน 1-5 เป็นไปตามประกาศ
โรงเรยีน))  

1 วนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(-ใชใ้นวนัสมัคร (1 ฉบับ) และวนัมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

2) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ 
-ใชใ้นวนัสมัคร (1 ฉบบั) และวันมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

สตูบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-เฉพาะระดบักอ่นประถมและประถมศกึษา 
-ใชใ้นวนัสมัคร (1 ฉบบั) และวันมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ใบสมคัร (หลกัฐำนใชใ้นวนัสมคัร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัสมัคร) 

- 

5) 
 

หลกัฐำนแสดงวฒุกิำรศกึษำ หรอื ใบรบัรองผลกำรเรยีน(หลกัฐำน
ใชใ้นวนัสมคัร) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-เฉพาะระดบัมัธยม 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

- 

6) 

 

ใบรบัรองกำรเป็นนกัเรยีน (หลกัฐำนใชใ้นวนัสมคัร) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-เฉพาะระดบัมัธยม 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

- 

7) 
 

รูปถำ่ยปจัจบุนั ขนำด  1 นิว้ (หลกัฐำนใชใ้นวนัสมคัร) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

ใบมอบตวั (หลกัฐำนกำรมอบตวั) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(หลกัฐานใชใ้นวนัมอบตัว) 

- 

9) 
 

หลกัฐำนแสดงวฒุกิำรศกึษำ (หลกัฐำนกำรมอบตวั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัมอบตัว 
-เฉพาะระดบัมัธยม 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) มคีำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ในกำรมอบตวัเป็นไปตำมประกำศของโรงเรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่ง ใบสมัครเขา้เรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตวัอยา่ง ใบรับรองการเป็นนักเรยีน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

หลกัจากกระบวนการมอบตวัเสร็จแลว้ หากเด็กคนใดไมม่ทีีเ่รยีนใหไ้ปยืน่เรือ่งทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตามระยะเวลาที่

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ๆ ก าหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับนักเรยีนของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกับการรับนักเรยีนสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
  

2)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

  
3)พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง นโยบายและ

แนวปฏบิัตเิกีย่วกับการรับนักเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 120.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 08:20 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศกึษำของโรงเรยีนสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ใบแทนเอกสารทางการศกึษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวฒุกิารศกึษา ซึง่สถานศกึษาเคยออกเอกสารฉบับจรงิใหแ้ลว้ 

โดยใบแทนจะมลีกัษณะแตกตา่งจากเอกสารจรงิ ตามรูปแบบทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด 

 กรณีทีห่ลักฐานสญูหายและขอใหม ่(ขอใบแทน) จะตอ้งด าเนนิการแจง้ความ และน าใบแจง้ความมายืน่ 

 กรณีทีห่ลักฐานช ารุดใหน้ าเอกสารฉบับเกา่มายืน่เป็นหลักฐาน 

 ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของ
โรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของค าขอและเอกสารประกอบ

ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

2) กำรพจิำรณำ 

สบืคน้และตรวจสอบเอกสารตามทีร่อ้งขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท าใบแทนเอกสารทางการศกึษา/แจง้ผลการสบืคน้ และ
เสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนลงนาม 

(หมายเหต:ุ (กรณีไมพ่บหลักฐานจะแจง้ผลการสบืคน้))  

1 วนั ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูท้ีจ่บไปแลว้) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบแจง้ควำม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเอกสารสญูหาย) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

3) 
 

แบบค ำรอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 

 

รูปถำ่ยหนำ้ตรง ขนำด 1 นิว้ 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(สวมเชิต้ขาว ไมส่วมแวน่/หมวก ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

5) 

 

เอกสำรฉบบัเดมิทีช่ ำรุด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีขอแทนใบช ารุด) 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ออกเอกสำรทำงกำรศกึษำฉบบัใหมท่ดแทนฉบบัเดมิ 

(หมายเหต:ุ (กรณีเกนิ 10 ปี คา่ธรรมเนยีมฉบบัละ 30 บาท))  
 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีนโรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ปทมุธานเีขต1 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรที าเนยีบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใบแทนเอกสารทางการศกึษาของโรงเรยีนสงักดั สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

  

2)แนวปฏบิตักิารวัดและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  

3)ค าสัง่กระทรวงศกึษาธกิารที ่ สพฐ. 616/2552 เรือ่ง  การจัดท าระเบยีนแสดงผลการเรยีนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (ปพ.1) ลงวนัที ่30 กันยายน 2552  

  
4)ค าสัง่กระทรวงศกึษาที ่สพฐ. 617/2552 เรือ่ง การจัดท าประกาศนยีบัตรหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ. 2) 

ลงวนัที ่30 กนัยายน 2552  

  
5)ค าสัง่กระทรวงศกึษาธกิาร ที ่สพฐ. 293/2551 เรือ่ง ใหใ้ชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 
51  
  

6)ค าสัง่กระทรวงศกึษาธกิาร ที ่สพฐ. 618/2552 เรือ่ง การจัดท าแบบรายงานผูส้ าเร็จการศกึษาตามหลักสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.3) ลงวนัที ่30 กนัยายน 2552  

  

7)ระเบยีบกระทรวงศกึษาวา่ดว้ยใบสทุธขิองสถานศกึษาและหนังสอืรับรองความรูข้องสถานศกึษา พ.ศ. 2547 ประกาศเมือ่ 
30 กนัยายน 2547  

  
8)ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ 2526 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 0 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 11:49 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอผอ่นผนัใหเ้ด็กเขำ้เรยีนกอ่นหรอืหลงัตำมเกณฑก์ำรศกึษำภำค

บงัคบั(ช ัน้ประถมศกึษำปีที ่1) ของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑแ์ละวธิผีอ่นผันใหเ้ด็กเขา้เรยีนกอ่นหรอืหลงัการศกึษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2546 

 

1. ลกัษณะทีส่ามารถขอผ่อนผัน 

 

  1.1 การขอผ่อนผันใหเ้ด็กเขา้เรยีนกอ่นอายตุามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคับ ตอ้งมเีหตหุนึง่เหตใุด ดงันี้ 

 

     1.1.1 เด็กเรยีนจบการศกึษาระดบัปฐมวัย 

 

     1.1.2 ในกรณีทีเ่ด็กไม่จบการศกึษาระดบัปฐมวยัหรอืเทยีบเทา่ แตผู่ป้กครองรอ้งขอและผ่านการประเมนิความพรอ้มทางดา้น

สตปัิญญา ร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 

  1.2 การขอผ่อนผันใหเ้ด็กเขา้เรยีนหลงัอายตุามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคับ ตอ้งมเีหตหุนึง่เหตใุด ดงันี้ 

 

     1.2.1 เด็กเจ็บป่วยดว้ยโรคตดิตอ่รา้ยแรงทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเรยีนรูข้องเด็กหรอือาจเป็นอนัตรายแกนั่กเรยีนอืน่ตาม

ความเห็นของแพทยผ์ูซ้ ึง่ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบโรคศลิป์ 

 

     1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยูใ่นระหวา่งพักรักษาตัวไม่สามารถเขา้เรยีนในสถานศกึษาภายในสีส่บิหา้วนันับแตว่นัเปิดภาคเรยีน

แรกของ ปีการศกึษาตามความเห็นของแพทยผ์ูซ้ ึง่ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบโรคศลิป์ 

 

     1.2.3 เด็กทีม่คีวามจ าเป็นอืน่ทีไ่มส่ามารถเขา้เรยีนตามปกตไิดด้ว้ยเหตสุดุวสิยัแลว้แตก่รณี 

 

2. ระยะเวลาการผอ่นผัน 

 

  2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรง หรอืเจ็บป่วยและอยูใ่นระหวา่งพักรักษาตัวตามขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2 ผอ่นผันไปจนกวา่

เด็กจะสามารถเขา้เรยีนตามปกตไิด ้

 

  2.2 กรณีเด็กมคีวามจ าเป็นอืน่ ตามขอ้ 1.2.3 ผ่อนผันไดค้รัง้ละหนึง่ปีการศกึษาถา้มคีวามจ าเป็นตอ้งผ่อนผันเกนิกวา่หนึง่ครัง้ 

ใหส้ถานศกึษาพจิารณาจัดการศกึษาเป็นพเิศษให ้

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
โรงเรยีนโรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบรบิทของ
โรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนั 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ารอ้ง/ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

2) กำรพจิำรณำ 
คณะกรรมการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
จัดท าหนังสอืและเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนพจิารณาลงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัยืน่ 
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สตูบิตัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัยืน่ 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

แบบค ำรอ้งขอเขำ้เรยีนกอ่นหลงัอำยุครบ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัยืน่ 
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

4) 

 

ใบรบัรองแพทย ์(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หลกัฐานใชใ้นวนัยืน่) 

- 

5) 

 

หลกัฐำนกำรจบช ัน้อนุบำล (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-หลกัฐานใชใ้นวนัยืน่ 
-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

) 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีนโรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประทมุธานเีขต1 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรที าเนยีบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอผ่อนผันใหเ้ด็กเขา้เรยีนกอ่นหรอืหลังตามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคับ(ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1) ของ

โรงเรยีนในสงักดั สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545  
  

2)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิผีอ่นผันใหเ้ด็กเขา้เรยีนกอ่นหรอืหลงัการศกึษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2546  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 10:08 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอยำ้ยออกนกัเรยีนของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ใหผู้ป้กครองยืน่ค ารอ้งขอยา้ยออกตอ่โรงเรยีน 

 

2. โรงเรยีนแจง้ผลการพจิารณา และจัดท าหนังสอืสง่ตัวนักเรยีน (แบบ พฐ.19/1 หรอืแบบ บค. 20) 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
โรงเรยีนโรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ/โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-ปิด
ตามบรบิทของโรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของ  ค าขอและเอกสารประกอบ

ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จัดท าเอกสาร หลกัฐานประกอบการยา้ยออก 

1. หลกัฐานแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  2. ใบรับรองเวลาเรยีน 

และคะแนนเก็บ  
3.สมดุรายงานประจ าตัวนักเรยีน (ถา้ม)ี  4.แบบบนัทกึสขุภาพ     

(ถา้ม)ี 
 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จัดท าหนังสอื เอกสารเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนลงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แสดงหลกัฐานการเป็นผูป้กครองของนักเรยีนทีม่าท าเรือ่ง
ยา้ย 

 
) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

แบบค ำรอ้งขอยำ้ยออกตอ่โรงเรยีน   (พฐ.19) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

เอกสำรยนืยนักำรรบัยำ้ยจำกโรงเรยีนปลำยทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

4) 

 

เอกสำร หลกัฐำนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

5) 

 

ใบรบัรองเวลำเรยีน และคะแนนเก็บ หำกยำ้ยระหวำ่งภำคเรยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

6) 

 

สมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

7) 

 

แบบบนัทกึสุขภำพ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานเีขต1 
(หมายเหต:ุ -)  

3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรที าเนยีบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอยา้ยออกนักเรยีนของโรงเรยีนในสงักัด สพฐ.  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

  

2)พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545  
  

3)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การสง่เด็กเขา้เรยีนในโรงเรยีน พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 10:13 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอลำออกของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) สพป.ปทมุธาน ีเขต 1 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การขอลาออกของนักเรยีนสงักัด สพฐ. มหีลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี้ 

 

 1. นักเรยีนทีล่าออกตอ้งจบการศกึษาภาคบงัคับหรอือายุยา่งเขา้ปีที ่16 

 

 2. กรณียังไมจ่บการศกึษาภาคบงัคับ และมอีายตุ า่กวา่ 16 ปี ตอ้งเป็นการลาออกเพือ่เปลีย่นรูปแบบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

 3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
โรงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ/โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-ปิด
ตามบรบิทของโรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของค ารอ้งและเอกสารประกอบ

ค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบคณุสมบตัขิองนักเรยีนและจัดท าเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการลาออก 1. หลกัฐานแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)                                               

2. ใบรับรองเวลาเรยีน และคะแนนเก็บ      3.สมดุรายงานประจ า 
ตวันักเรยีน (ถา้ม)ี                      4.แบบบนัทกึสขุภาพ     (ถา้

ม)ี 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท าหนังสอืเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบค ำรอ้งขอลำออก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

3) 
 

รูปถำ่ย 1 นิว้ 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีนวดับางเตยนอก(ตามรภาคอทุศิ) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธานเีขต1 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรที าเนยีบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอลาออกของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

  
2)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2546  

  
3)พ.ร.บ. การศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบนัการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 10:28 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) สพป.ปทุมธานี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
 
 ไม่ใช้อาคารสถานที่กระท าในสิ่งผิดกฎหมาย 
 ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน 
 ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
 ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันในอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา 
 ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือการอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ในค าขออาคารสถานที่ 
 โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี 
ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น 
 การใช้อาคารสถานที่เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอนข
องสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 
 
  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของ
โรงเรียน))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วัน 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันทีกรณีท่ีเห็นว่าค า
ขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใด))  

15 นาที ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
พิจารณาและจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นค าขอ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสารต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นค าขอ 
) 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 

(หมายเหตุ: -)  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1 

(หมายเหตุ: -)  
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนย์บริการประชาชน (1111)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต 

กทม. 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
  
1)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 12:35 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


