
 

คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวง: ศกึษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1.  ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ   

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (โรงเรียนวัดแหลม) 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การข้ึนทะเบียน 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 

3) ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☒ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)       

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 120  หนวยเวลา วัน 

9. ขอมูลสถิติ  

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)   

 จํานวนคาํขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0  

 จํานวนคาํขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การรับนักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.  

  



 

11. ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบรกิาร 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนวัดแหลม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สมุทรปราการ เขต 1 ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

โทรศัพท 02 – 385 9113   

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศกุร 

 ☒ วันเสาร ☒ วันอาทิตย 

 ☒ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☒ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  08.30     

     เวลาปดรับคําขอ  16.30 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบรบิทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) 

1) หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เร่ืองการรับนักเรียนในแตละ

ปการศกึษา  

2) ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกําหนดในคูมือ เร่ิมนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

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

13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 
การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับสมัครและตรวจสอบ

เอกสารการสมัคร 

1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม   

 

2 
การพิจารณา

อนุญาต 

สอบ และ/หรือ จับฉลาก 1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม   

 

3 
การพิจารณา

อนุญาต 

ประกาศผล 1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม   

 



 

ท่ี 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

4 
การแจงผลการ

พิจารณา 

รายงานตัวนักเรียน 1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม   

 

5 

การลงนาม

อนุญาต 

มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน 1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม   

ชวงเวลา

ระหวาง

ข้ันตอน 1-5 

เปนไปตาม

ประกาศ

โรงเรียน 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 หนวยเวลา  วัน 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน       หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สําเนาทะเบียนบาน กรมการ

ปกครอง 

1 2 ฉบับ -ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 

และวันมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสําเนาถูกตอง 

2 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการ

ปกครอง 

1 2 ฉบับ -กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-

สกุล 

-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 

และวันมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสําเนาถูกตอง 

3 สูติบัตร กรมการ

ปกครอง 

1 2 ฉบับ -เฉพาะระดับกอนประถม

และประถมศึกษา 

-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 

และวันมอบตัว (1 ฉบับ) 

-รับรองสําเนาถูกตอง 

 



 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      

1 ใบสมัคร (หลักฐานใชในวัน

สมัคร) 

 1 Click here to enter 

text. 
ชุด -หลักฐานใชในวัน

สมัคร 

2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

หรอื ใบรับรองผลการเรียน

(หลักฐานใชในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

3 ใบรบัรองการเปนนักเรียน 

(หลักฐานใชในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

4 รูปถายปจจุบัน ขนาด  1 นิ้ว 

(หลักฐานใชในวันสมัคร)  

 2  ฉบับ  

5 ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบ

ตัว) 

 1  ชุด -หลักฐานใชในวัน

มอบตัว 

6 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

(หลักฐานการมอบตัว) 

 1 1 ฉบับ -หลักฐานใชในวัน

มอบตัว 

-เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนยีม Click here to enter text. 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  Click here to enter text. 

หมายเหตุ มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรยีน 

 

  



 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก                          

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณยี 10130 โทรศัพท 02 – 385 9113 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

     3) เว็บไซต http://www.watlaemschool.com 

4) สายดวนกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ  Click here to enter text. 

 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)  

ชื่อเอกสาร       

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ Click here to enter text. 

 

19. หมายเหตุ 

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลว หากเด็กคนใดไมมีท่ีเรียนใหไปยื่นเรื่องที่สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาตามระยะเวลาท่ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กําหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 

 
  



 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวง: ศกึษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ  

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดแหลม 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

พ.ศ. 2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) - 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ       หนวยเวลา       

 

9. ขอมูลสถิติ  

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จํานวนคาํขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จํานวนคาํขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอยายเขาเรียนของโรงเรยีนใน

สังกัด สพฐ. 

  



 

11. *ชองทางการใหบริการ  

2) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนวัดแหลม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สมุทรปราการ เขต 1 ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

โทรศัพท 02 – 385 9113    

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  08.30    

     เวลาปดรับคําขอ  16.30  

  หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ / โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบรบิทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนญุาต (ถามี) 

1.  ใหผูปกครองแจงความจํานงการยายเขาเรียน 

2.  โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับคําขอจากเหตุผล ความตองการและความจําเปนของ

นักเรียนและผูปกครองที่สอดคลองกับ 

  2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

2.2 จํานวนนักเรียนตอหองเรียน 

  2.3 แผนการเรียน  

                          ฯลฯ 

3. ใหผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรยีนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เม่ือไดรับยาย

จากโรงเรียน 

4. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกําหนดในคูมือ เร่ิมนับเม่ือไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 

  



 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทํา

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของ  

คําขอและเอกสาร

ประกอบคําขอ 

 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

ตรวจสอบ

คุณสมบัติตาม

เอกสารของผูเรียน 

1 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทําหนังสือและ

เสนอผูอํานวยการ

โรงเรียนพิจารณา 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

4 การแจงผล

การพิจารณา 

ดําเนินการมอบตัว 1 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

ขั้นตอนน้ีไมนับ

เวลาตอเนื่อง

จากขั้นตอนที่ 

1-3 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หนวยเวลา  วัน 

 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

 

  



 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / หนวยงานที่

รับผดิชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ

นักเรียน (ย่ืน

วันมอบตัว) 

2) รับรอง

สําเนาถูกตอง 

2 

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ

ผูปกครอง 

2) รบัรอง

สําเนาถูกตอง 

3 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ

นักเรียน (ย่ืน

วันมอบตัว) 

2) รบัรอง

สําเนาถูกตอง 

4 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ

ผูปกครอง 

2) รบัรอง

สําเนาถูกตอง 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 แบบคํารองขอยายเขา

เรยีน          

 1  ฉบับ  

2 เอกสารหลักฐาน

แสดงผลการเรียน (ปพ.

1) 

 1  ฉบับ  

3 ใบรับรองเวลาเรียน 

และคะแนนเก็บ หาก

ยายระหวางภาคเรียน 

 1  ฉบับ  



 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

4 สมุดรายงานประจําตัว

นักเรียน 

 1  ฉบับ ถามี 

5 แบบบันทึกสุขภาพ  1  ฉบับ ถามี 

6 คําอธิบายรายวิชา

เพ่ิมเติม 

 1  ฉบับ กรณีมีการเทียบ

โอน 

7 ระเบียนสะสม  1  ฉบับ ถามี 

8 เอกสารสงตัวจาก

โรงเรยีนเดิม (แบบ พฐ. 

19/1 หรือ แบบ บค. 

20) 

 1  ฉบับ หากโรงเรียนรบั

ยาย 

9 รูปถายปจจุบัน ขนาด  

1 น้ิว 

 2  ฉบับ -หลักฐานใชในวัน

มอบตัว 

10 ใบมอบตัว  1  ชุด -หลักฐานใชในวัน

มอบตัว 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน 

 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียนโรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก                          

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 โทรศัพท 02 – 385 9113 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

4) สายดวนกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 

           หมายเหตุ   

 

  



 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ชื่อเอกสาร แบบคํารองขอยาย  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
หมายเหตุ  

 

19. หมายเหตุ 
  



 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวง: ศกึษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดแหลม 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☒ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)       

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ       หนวยเวลา       
 

9. ขอมูลสถิติ <<< โรงเรียนเปนคนกรอก 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จํานวนคาํขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จํานวนคาํขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 

 สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การยายออกนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

11. *ชองทางการใหบริการ  

3) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  อําเภอพระประแดง  

   จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 โทรศัพท 02 – 385 9113 



 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศกุร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  08.30    

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

  หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข  ในการย่ืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1. ใหผูปกครองยื่นคํารองขอยายออกตอโรงเรยีน  

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

3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เร่ิมนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทํา

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของ  

คําขอและเอกสาร

ประกอบคําขอ 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 

จัดทําเอกสาร 

หลักฐานประกอบการ

ยายออก 

1. หลักฐานแสดงผล

การเรียน (ปพ.1)          

2. ใบรับรองเวลา

เรียน และคะแนนเก็บ  

3.สมุดรายงาน

ประจําตัวนักเรียน 

2 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 



 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทํา

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

(ถามี)                      

4.แบบบันทึกสุขภาพ    

(ถามี) 

3 

การลงนาม

อนุญาต 

จัดทําหนังสอื 

เอกสารเสนอ

ผูอํานวยการ

โรงเรียนลงนาม 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 

 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา   

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) แสดงหลักฐานการ

เปนผูปกครองของ

นักเรียนที่มาทําเรื่องยาย 

2) รับรองสําเนาถูกตอง 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 



 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 

แบบคํารองขอยาย

ออกตอโรงเรียน   

(พฐ.19)       

 1  ฉบับ  

2 

เอกสารยืนยันการรบั

ยายจากโรงเรยีน

ปลายทาง  

 1       ฉบับ  

3 

เอกสาร หลักฐาน

แสดงผลการเรียน 

(ปพ.1)                          

 1  ฉบับ  

4 

ใบรบัรองเวลาเรียน 

และคะแนนเก็บ หาก

ยายระหวางภาคเรียน       

 1  ฉบับ ถามี 

5 
สมดุรายงาน

ประจําตัวนักเรียน  

 1  ฉบับ ถามี 

6 แบบบันทึกสุขภาพ    1  ฉบับ ถามี 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนยีม Click here to enter text. 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ  

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียนวัดแหลม 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 

เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

77120 

3) สายดวนกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 

        หมายเหตุ   

  



 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ชื่อเอกสาร แบบคํารองขอยาย  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ  

 

19. หมายเหตุ 
  



 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ(ช้ัน

ประถมศกึษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรยีนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ   

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดแหลม 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนญุาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ   

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรยีนกอนหรือหลัง

การศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการท่ีมีความสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ      หนวยเวลาวัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จํานวนคาํขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จํานวนคาํขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอผอนผันใหเด็กเขาเรยีน

กอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

  



 

11. *ชองทางการใหบริการ  

4) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนวัดแหลม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สมุทรปราการ เขต 1 ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

โทรศัพท 02 – 385 9113  

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  08.30    

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

  หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบรบิทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) 

หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรยีนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

1.  ลักษณะที่สามารถขอผอนผัน 

1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศกึษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด 

ดังนี ้

 1.1.1  เดก็เรยีนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.1.2  ในกรณีท่ีเด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทา แตผูปกครองรองขอและผาน

การประเมนิความพรอมทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษา 

1.2  การขอผอนผันใหเด็กเขาเรยีนหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด  

ดังน้ี 

 1.2.1 เด็กเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปน

อันตรายแกนักเรียนอ่ืนตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรบัใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป 

 1.2.2 เด็กเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสี่

สิบหาวัน      นับแตวันเปดภาคเรียนแรกของ ปการศึกษาตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตให

ประกอบโรคศลิป 

1.2.3 เด็กที่มีความจําเปนอื่นที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี 

  



 

2.  ระยะเวลาการผอนผัน 

2.1 กรณีเดก็เจ็บปวยดวยโรครายแรง  หรือเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรกัษาตัวตามขอ  1.2.1  

และ  1.2.2  ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได 

2.2 กรณีเดก็มีความจําเปนอ่ืน  ตามขอ  1.2.3  ผอนผันไดครั้งละหนึ่งปการศึกษาถามีความ

จําเปนตองผอนผันเกินกวาหนึ่งคร้ัง  ใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปนพิเศษให 

3. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกําหนดในคูมือ เร่ิมนับเม่ือไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 

13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 
การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับคํารอง/ตรวจสอบ

เอกสาร 

30 นาที สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

2 
การพิจารณา

อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา 2 วัน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

3 

การลงนาม

อนุญาต 

จัดทําหนังสือและเสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียน

พิจารณาลงนาม 

1 ชั่วโมง สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลา   วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลาวัน 

 

  



 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันยื่น 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

2 สูติบัตร กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันยื่น 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

15.2)เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองให

เลือก กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1 ใบย่ืนคําขอ  

(แบบ บค.16) (ถามี) 

 

 1  ชุด -หลักฐานใชในวัน

ยื่น 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

2 ใบรบัรองแพทย (ถามี)  1       ฉบับ -หลักฐานใชในวันย่ืน 

 

3 หลักฐานการจบชั้น

อนุบาล (ถามี) 

 1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันย่ืน 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนยีม  

รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ  



 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียนวัดแหลม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

     สมุทรปราการ เขต 1 ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

โทรศัพท 02 – 385 9113 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 

3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

   หมายเหตุ   

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ชื่อเอกสาร  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองน้ี) 

(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ Click here to enter text. 

 

19. หมายเหตุ 

  



 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวง: ศกึษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ   

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดแหลม 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ   

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  หนวยเวลา  
 

9. ขอมูลสถิติ  

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จํานวนคาํขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จํานวนคาํขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอลาออก  

11. ชองทางการใหบริการ  

5) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนวัดแหลม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สมุทรปราการ เขต 1 ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

โทรศัพท 02 – 385 9113    



 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  08.30    

     เวลาปดรับคําขอ  16.30 

  หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอและพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังน้ี  

           1. นักเรียนที่ลาออกตองจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยางเขาปท่ี 16   

           2. กรณียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ํากวา 16 ป ตองเปนการลาออกเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบ

การศกึษาเทานั้น 

 3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเม่ือไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทํา

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของ

คํารองและเอกสาร

ประกอบคํารอง 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบ

คุณสมบัติของ

นักเรียนและจัดทาํ

เอกสารหลักฐาน

ประกอบการ

ลาออก 1. 

หลักฐานแสดงผล

2 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 



 

ที่ 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทํา

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

การเรียน (ปพ.1)                                               

2. ใบรับรองเวลา

เรียน และคะแนน

เก็บ      3.สมุด

รายงานประจํา ตัว

นักเรียน (ถามี)                      

4.แบบบันทึก

สุขภาพ     (ถามี) 

3 การพิจารณา

อนุญาต 
จัดทําหนังสือเสนอ

ผูอํานวยการ

โรงเรียนพิจารณา

ลงนาม 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 

 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน       หนวยของเวลา  วัน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย 

 1 ฉบับ รับรองสําเนา

ถูกตอง 



 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองให

เลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 ใบคาํรองขอลาออก  1  ฉบับ  

2 รูปถาย 1 นิ้ว  2  ฉบับ  

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนยีม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ  

17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรยีนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ีโรงเรียนวัดแหลม  ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 โทรศัพท 02 – 385 9113  

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

3) สายดวนกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 

 หมายเหตุ   

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ชื่อเอกสาร คํารองขอลาออกจากการเปนนักเรียน 

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ  

 

19. หมายเหตุ 
  



 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวง: ศกึษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทยีบโอนผลการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  
 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดแหลม 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ   

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2550 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

การศกึษาระดับต่ํากวาปริญญา 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการท่ีมีความสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 หนวยเวลา วัน 

9. ขอมูลสถิติ  

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จํานวนคาํขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จํานวนคาํขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอเทยีบโอนผลการเรียน

ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ชองทางการใหบริการ  

6) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนวัดแหลม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

   สมุทรปราการ เขต 1 ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

โทรศัพท 02 – 385 9113  



 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  08.30    

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

  หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบรบิทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข 

     หลักการเทียบโอนผลการเรียน 

     1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

     2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศกึษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ 

หรอืประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผู

เทียบโอนผลการเรียนเปนสําคัญ 

     3. พิจารณาเทยีบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศกึษาและหลักสูตรท่ีอยูใน

ระดับเดียวกัน 

     แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน 

     1. การเทยีบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรปูแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระ

การเรียนรู  

ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทยีบ

โอน 

     2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได2 กรณีดังนี้ 

             กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การ

เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร 

                    ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรยีนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบ

โอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือการวางแผนการเรยีน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให

แลวเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน  ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่

กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศกึษา 

 

 

 



 

             กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถาน

ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home 

School) ฯลฯ 

                    ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกําลังเรียน

และประสงคจะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 

        3. การกําหนดอายุของผลการเรียนท่ีขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย

พิจารณาบน 

พ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 

       4. การพิจารณาใหผลการเรยีนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียน

ตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรยีนใหมท่ีไดจากการประเมนิดวยเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย 

      5. นักเรยีนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 

ภาคเรียน 

      6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบ

หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด 

      7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตาง

ประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมี

ประกาศกําหนดไวแลว 

     8. การเทยีบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการ

เทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว 

 

     9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก

ผลการเทียบโอนไวเปนหลกัฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/

หลักฐานท่ีเก่ียวของกับ 

การเทียบโอน พรอมท้ังจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข

อมูล 

การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบ

เอกสารแสดงผล 

การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมท่ีนํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 

    10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมคัรเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผล

การเรียน 

ทั้งนี้ ระยะเวลาใหบริการเร่ิมนับเมื่อเอกสารถูกตอง ครบถวน 

 

  



 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทํา

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของคาํ

รองและเอกสาร

ประกอบคํารอง 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

 

2 

การพิจารณา

อนุญาต 

คณะกรรมการ

พิจารณาการขอเทียบ

โอนผลการเรยีน 

5 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

3 

การแจงผล

การพิจารณา 

จัดทําหนังสือแจงผล

การขอเทียบโอนผล

การเรียนและเสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียน

ลงนาม 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 หนวยเวลา  วัน 

 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา   

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ   

  -ไมมี- 

 

 

  



 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลการ

เรยีน (ปพ.1)   

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอน

ความรู 

-รับรองสําเนาถูกตอง 

2 ประมวลรายวิชา 

(Course Syllabus) 

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอน

ความรู 

-รับรองสําเนาถูกตอง 

3 คําอธิบายรายวิชา  1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอน

ความรู 

-รับรองสําเนาถูกตอง 

4 เอกสาร/หลักฐานท่ี

แสดงถึงทักษะ/

ประสบการณหรือ

ความเชี่ยวชาญใน

วิชานั้นๆ 

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอน

ทักษะ/ประสบการณ 

-รับรองสําเนาถูกตอง 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนยีม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ  

 

  



 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนวัดแหลม  ที่อยู 72/4 หมู 4 ตาํบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130โทรศัพท 02 – 385 9113 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

3) สายดวนกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 

หมายเหตุ   

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ชื่อเอกสาร  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ  

 

19. หมายเหตุ 
  



 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวง: ศกึษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1.  ช่ือกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสงักัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดแหลม 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนญุาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ   

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550   

2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ. 616/2552 เรื่อง  การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 

4) คําสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เร่ือง การจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

5) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

6) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา 

พ.ศ. 2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547 

8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ขอ 61) 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

  



 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  หนวยเวลา  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จํานวนคาํขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จํานวนคาํขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการ

ศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ชองทางการใหบริการ  

7) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนวัดแหลม  ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130 

โทรศัพท 02 – 385 9113 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  8.30    

     เวลาปดรับคําขอ  16.30 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบรบิทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออก

เอกสารฉบับจริงใหแลว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง ตามรปูแบบที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดําเนินการแจงความ และนําใบแจงความ

มายื่น 

3. กรณีที่หลักฐานชํารุดใหนําเอกสารฉบับเกามายื่นเปนหลักฐาน 

4. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกําหนดในคูมือ เร่ิมนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวน

แลว 



 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทํา

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของ

คําขอและเอกสาร

ประกอบคําขอ 

1 ชั่วโมง สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

สืบคนและ

ตรวจสอบเอกสาร

ตามที่รองขอ 

2 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทําใบแทน

เอกสารทางการ

ศึกษา/แจงผลการ

สืบคน และเสนอ

ผูอํานวยการ

โรงเรียนลงนาม 

1 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

กรณีไมพบ

หลักฐานจะแจง

ผลการสืบคน 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 

 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา   

 

  



 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) กรณผูีท่ีจบ

ไปแลว 

2) รับรอง

สําเนาถูกตอง 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 ใบแจงความ  1  ฉบับ กรณีเอกสาร

สูญหาย 

2 แบบคํารอง  1  ฉบับ  

3 รูปถายหนาตรง 

ขนาด 1 นิ้ว  

 2  ฉบับ สวมเชิ้ตขาว 

ไมสวมแวน/

หมวก 

ถายไวไมเกิน 6 

เดือน 

4 เอกสารฉบับเดิมที่

ชํารุด  

 1  ฉบับ กรณีขอแทนใบ

ชํารุด 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  20  บาท 

หมายเหตุ กรณีเกิน 10 ป คาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท 

 



 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียนวัดแหลม อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130โทรศัพท 02 – 385 9113 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

3) สายดวนกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 

 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

ชื่อเอกสาร แบบคํารองขอรับเอกสารทางการเรยีน 

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ  

 

19. หมายเหตุ 
  



 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1.  ชื่อกระบวนงาน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรยีนสังกัด สพฐ.  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  (ในระบบจะมีใหตัวเลือก: เลือกกระทรวงของทาน) 

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดแหลม 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย

การใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

  ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  หนวยเวลา  
 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 

 จํานวนคาํขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 จํานวนคาํขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 

 สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอใชอาคารสถานที่ของ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ชองทางการใหบริการ  

8) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนวัดแหลม อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130โทรศัพท 02 – 385 9113 



 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 

 ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  08.30     

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

  หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนญุาต(ถามี) 

การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. ไมใชอาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย 

2. ไมใชอาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดตอความสงบเรยีบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน 

3. ไมใชอาคารสถานที่เพ่ือจัดงานร่ืนเริงในรูปแบบตางๆ ที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน 

รําคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

4. ไมใชอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในทํานองเดยีวกันใน

อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา 

5. ไมใชอาคารสถานที่เพ่ือการอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขออาคารสถานที่ 

6. โดยที่สถานศกึษาเปนสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและ 

ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูที่ไดรบัมอบหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ

รักษาสถานที่นั้น 

7. การใชอาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอ การ

เรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 

 

  



 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

 

ที่ 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของ

ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา  
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทํา

การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของ

คําขอและเอกสาร

ประกอบคําขอ 

15 นาที สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

เจาหนาท่ีตรวจสอบ

คําขอและรายการ

เอกสารหรือ

หลักฐานและแจงให

ผูยื่นคําขอทราบ

ทันทีกรณีที่เห็นวา

คําขอไมถูกตองหรือ

ขาดเอกสารหรือ

หลักฐานใด 

2 

การพิจารณา

อนุญาต 

พิจารณาและ

จัดทําหนังสือแจง

ผลการพิจารณา

เสนอผูอํานวยการ

โรงเรียนลงนาม 

2 วัน สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หนวยเวลา  วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา   

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 1 ฉบับ เอกสาร 

ตองเหลืออายุเกิน 

3 เดือน ณ วันย่ืน

คําขอ 

2 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 



 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

  -ไมมี- 

 

16. คาธรรมเนยีม 

รายละเอียดคาธรรมเนยีม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  Click here to enter text. 

หมายเหตุ คาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 

 

17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนวัดแหลม อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10130โทรศัพท 02 – 385 9113 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

3) สายดวนกระทรวงศกึษาธิการ โทร 1579 

 
 


