คู่มือสำหรับประชำชน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร พ.ศ.2558

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 1 ได้จัดท้ำคู่มือ
บริกำรประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำรพ.ศ.
2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2558 โดยจัดท้ำ 8 กระบวนงำน ดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ(ชันประถมศึกษำปีที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

คู่มือส้ำหรับประชำชนฉบับนี มีไว้ให้ประชำชนผู้มำขอใช้บริกำร ณ โรงเรียนวัดหนอง
น้ำเขียว
ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 1 ได้ใช้ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรอ้ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ก้ำหนด หวังเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำผู้ขอใช้บริกำรจะได้รับควำม
สะดวกอย่ำงดียิ่ง
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

สำรบัญ
เรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หน้ำ
กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ(ชันประถมศึกษำปีที่ 1) ของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวง:ศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร
:โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
3. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรขึนทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงก้ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
3) ประกำศส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนเรื่องนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนสังกัด
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริกำรที่มีควำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริกำรทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ประกำศส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนสังกัด
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 120หน่วยเวลำวัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชำชน
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนัน) กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถำนที่ให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☒ วันเสำร์
☒ วันอำทิตย์
☒ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☒ มีพักเที่ยง

เวลำเปิดรับคำขอ

เวลำเปิดรับค้ำขอ
08.30
เวลำปิดรับค้ำขอ
16.30
หมำยเหตุ: โรงเรียนก้ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี)
1) หลักเกณฑ์กำรรับนักเรียนเป็นไปตำมประกำศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องกำรรับนักเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ
2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก้ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
http://plan.bopp-obec.info/
13. *ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขันตอน

หน่วย ส่วนงำน / หน่วยงำน
รำยละเอียดของขันตอน ระยะเวลำ เวลำ
ที่รับผิดชอบ
ให้บริกำร (นำที ชั่วโมง (ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
กำรบริกำร
วัน วันท้ำกำร
เดือน ปี)

1
2
3
4
5

กำรตรวจสอบ
เอกสำร
กำรพิจำรณำ
อนุญำต
กำรพิจำรณำ
อนุญำต
กำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำ
กำรลงนำม
อนุญำต

หมำยเหตุ

และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสำรกำรสมัคร
สอบ และ/หรือ จับฉลำก

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

ประกำศผล

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

รำยงำนตัวนักเรียน

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

มอบตัว/ขึนทะเบียนนักเรียน

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 120 หน่วยเวลำวัน
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ระยะเวลำรวมหลังลดขันตอน หน่วยของเวลำวัน

ช่วงเวลำระหว่ำง
ขันตอน 1-5 เป็นไป
ตำมประกำศโรงเรียน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รำยกำรเอกสำรยื
น
ยั
น
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

2

ใบส้ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

3

สูติบตั ร

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หลักฐำนกำรสมัคร
1 ใบสมัคร(หลักฐำนใช้ในวัน
สมัคร)
2 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ
หรือ ใบรับรองผลกำรเรียน
(หลักฐำนใช้ในวันสมัคร)
3 ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน
(หลักฐำนใช้ในวันสมัคร)
4 รูปถ่ำยปัจจุบันขนำด 1 นิว
(หลักฐำนใช้ในวันสมัคร)
5 ใบมอบตัว(หลักฐำนกำรมอบ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน
เอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับ
สำเนำ
จริง
1

หน่วยนับเอกสำร

ชุด

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

2

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับ
จริง

-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง
-กรณีมีกำรเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง
-เฉพำะระดับก่อน
ประถมและ
ประถมศึกษำ
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง

หมำยเหตุ

-หลักฐำนใช้ในวัน
สมัคร
-เฉพำะระดับมัธยม
-รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง
-เฉพำะระดับมัธยม
-รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง

-หลักฐำนใช้ในวัน

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
หลักฐำนกำรสมัคร

ตัว)
6 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ
(หลักฐำนกำรมอบตัว)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน
เอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับ
สำเนำ
จริง
1

1

หน่วยนับเอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ

มอบตัว
-หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว
-เฉพำะระดับมัธยม
-รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง

16. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน
17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรประถมศึกษำชลบุรีเขต 1
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
3) เว็บไซท์ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1020080087
4) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
หมำยเหตุ
18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร
อัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)
หมำยเหตุ
19. หมำยเหตุ
หลักจำกกระบวนกำรมอบตัวเสร็จแล้ว หำกเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่
ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำนันๆก้ำหนด (ตำมประกำศของ สพฐ.ฯ)

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวง:ศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
20. ชื่อกระบวนงำน:การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
21. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
22. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
23. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
24. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงก้ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546
25. ระดับผลกระทบ
☒บริกำรที่มีควำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☐บริกำรทั่วไป
26. พืนที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
27. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ
28. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชำชน
29. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนัน)กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
30. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☐ วันเสำร์ ☐ วันอำทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☐ มีพักเที่ยง

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์

เวลำเปิดรับคำขอ

เวลำเปิดรับค้ำขอ
08.30
เวลำปิดรับค้ำขอ
16.30
หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/ โรงเรียนก้ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน
31. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี)
1. ให้ผู้ปกครองแจ้งควำมจ้ำนงกำรย้ำยเข้ำเรียน
2. โรงเรียนพิจำรณำกำรรับย้ำยเบืองต้นก่อนรับค้ำขอจำกเหตุผล ควำมต้องกำรและควำมจ้ำเป็นของนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2.2จ้ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน
2.3แผนกำรเรียน
ฯลฯ
3.ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสำรกำรส่งตัวจำกโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ำยจำกโรงเรียน
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก้ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
32. *ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขันตอน

รำยละเอียดของ
ขันตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หน่วยเวลำ
(นำที ชั่วโมง
วัน วันท้ำกำร
เดือน ปี)

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

1

กำรตรวจสอบ ตรวจสอบควำมถูก
เอกสำร
ต้อง ครบถ้วนของ
ค้ำขอและเอกสำร
ประกอบค้ำขอ

1

ชั่วโมง

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

2

กำรพิจำรณำ
อนุญำต

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

1

ชั่วโมง

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

3
4

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตำมเอกสำรของ
ผู้เรียน
กำรลงนำม
จัดท้ำหนังสือและ
อนุญำต
เสนอผู้อ้ำนวยกำร
โรงเรียนพิจำรณำ
กำรแจ้งผลกำร ด้ำเนินกำรมอบตัว
พิจำรณำ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำวัน

หมำยเหตุ

ขันตอนนีไม่นับ
เวลำต่อเนื่องจำก
ขันตอนที่ 1-3

33. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขันตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนีด้วย)
34. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน)

บัตรประจ้ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง

1

หน่วยนับ
เอกสำร
(ฉบับ หรือ
ชุด)
ฉบับ

บัตรประจ้ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง

2

ฉบับ

3

ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน

กรมกำรปกครอง

1

ฉบับ

4

ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน

กรมกำรปกครอง

2

ฉบับ

ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับ
จริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

1

2

หมำยเหตุ
1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)
2) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง
1) ของ
ผู้ปกครอง
2) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง
1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)
2) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง
1) ของ
ผู้ปกครอง
2) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1
2
3
4
5
6

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
แบบค้ำร้องขอย้ำยเข้ำเรียน
เอกสำรหลักฐำนแสดงผล
กำรเรียน(ปพ.1)
ใบรับรองเวลำเรียน และ
คะแนนเก็บ หำกย้ำยระหว่ำง
ภำคเรียน
สมุดรำยงำนประจ้ำตัว
นักเรียน
แบบบันทึกสุขภำพ
ค้ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน จำนวนเอกสำร
เอกสำร
สำเนำ
ฉบับจริง

หน่วยนับเอกสำร

หมำยเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถ้ำมี

1
1

ฉบับ
ฉบับ

ถ้ำมี
กรณีมีกำรเทียบโอน

ที่
7
8
9

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ระเบียนสะสม
เอกสำรส่งตัวจำกโรงเรียน
เดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ
แบบ บค. 20)
รูปถ่ำยปัจจุบันขนำด 1 นิว

10 ใบมอบตัว

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน จำนวนเอกสำร
เอกสำร
สำเนำ
ฉบับจริง

หน่วยนับเอกสำร

หมำยเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

ถ้ำมี
หำกโรงเรียนรับย้ำย

2

ฉบับ

1

ชุด

-หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว
-หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว

35. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ
มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน
36. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง
จ.ชลบุรี 20220
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรประถมศึกษำชลบุรีเขต 1
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
หมำยเหตุ
37. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร แบบค้ำร้องขอย้ำย
อัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)

หมำยเหตุ
38. หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวง:ศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
39. ชื่อกระบวนงำน:การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
40. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
41. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
42. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
43. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
4) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
5) กฎกระทรวงก้ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
6) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546
44. ระดับผลกระทบ
☒บริกำรที่มีควำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☐บริกำรทั่วไป
45. พืนที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
46. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ
47. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชำชน
48. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนัน)กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
49. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
3) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสำร์ ☐ วันอำทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☐ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลำเปิดรับค้ำขอ
08.30
เวลำปิดรับค้ำขอ
16.30
หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/ โรงเรียนก้ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน

50. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี)
1. ให้ผู้ปกครองแจ้งควำมจ้ำนงกำรย้ำยเข้ำเรียน
2. โรงเรียนพิจำรณำกำรรับย้ำยเบืองต้นก่อนรับค้ำขอจำกเหตุผล ควำมต้องกำรและควำมจ้ำเป็นของนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2.2จ้ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน
2.3แผนกำรเรียน
ฯลฯ
3.ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสำรกำรส่งตัวจำกโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ำยจำกโรงเรียน
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก้ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
51. *ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขันตอน

รำยละเอียดของ
ขันตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หน่วยเวลำ
(นำที ชั่วโมง
วัน วันท้ำกำร
เดือน ปี)

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

1

กำรตรวจสอบ ตรวจสอบควำมถูก
เอกสำร
ต้อง ครบถ้วนของ
ค้ำขอและเอกสำร
ประกอบค้ำขอ

1

ชั่วโมง

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

2

กำรพิจำรณำ
อนุญำต

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

1

ชั่วโมง

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

3
4

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตำมเอกสำรของ
ผู้เรียน
กำรลงนำม
จัดท้ำหนังสือและ
อนุญำต
เสนอผู้อ้ำนวยกำร
โรงเรียนพิจำรณำ
กำรแจ้งผลกำร ด้ำเนินกำรมอบตัว
พิจำรณำ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำวัน

52. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขันตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนีด้วย)

หมำยเหตุ

ขันตอนนีไม่นับ
เวลำต่อเนื่องจำก
ขันตอนที่ 1-3

53. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน)

บัตรประจ้ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง

1

หน่วยนับ
เอกสำร
(ฉบับ หรือ
ชุด)
ฉบับ

บัตรประจ้ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง

2

ฉบับ

3

ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน

กรมกำรปกครอง

1

ฉบับ

4

ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน

กรมกำรปกครอง

2

ฉบับ

ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับ
จริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

1

2

หมำยเหตุ
3) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)
4) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง
1) ของ
ผู้ปกครอง
2) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง
1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)
2) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง
1) ของ
ผู้ปกครอง
2) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
แบบค้ำร้องขอย้ำยเข้ำเรียน
เอกสำรหลักฐำนแสดงผล
กำรเรียน(ปพ.1)
ใบรับรองเวลำเรียน และ
คะแนนเก็บ หำกย้ำยระหว่ำง
ภำคเรียน
สมุดรำยงำนประจ้ำตัว
นักเรียน
แบบบันทึกสุขภำพ
ค้ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ระเบียนสะสม
เอกสำรส่งตัวจำกโรงเรียน
เดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ
แบบ บค. 20)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน จำนวนเอกสำร
เอกสำร
สำเนำ
ฉบับจริง

หน่วยนับเอกสำร

หมำยเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถ้ำมี

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ถ้ำมี
กรณีมีกำรเทียบโอน
ถ้ำมี
หำกโรงเรียนรับย้ำย

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

9

รูปถ่ำยปัจจุบันขนำด 1 นิว

10 ใบมอบตัว

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน จำนวนเอกสำร
เอกสำร
สำเนำ
ฉบับจริง

หน่วยนับเอกสำร

2

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
-หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว
-หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว

54. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ
มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน
55. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี
20220
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรประถมศึกษำชลบุรีเขต 1 อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
หมำยเหตุ
56. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร แบบค้ำร้องขอย้ำย
อัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)

หมำยเหตุ
57. หมำยเหตุ

คูม่ ือสำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ(ชันประถมศึกษำปีที่ 1) ของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวง:ศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
58. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ (ชันประถมศึกษำปีที่ 1)ของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
59. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
60. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
61. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังกำรศึกษำภำคบังคับ
พ.ศ. 2546
62. ระดับผลกระทบ ☒บริกำรที่มีควำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☐บริกำรทั่วไป
63. พืนที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
64. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
หน่วยเวลำวัน
65. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
ส่วนของคู่มือประชำชน
66. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนัน) กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำม
เกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ (ชันประถมศึกษำปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
67. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
4) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☐ วันเสำร์
☐ วันอำทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☐ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลำเปิดรับค้ำขอ
08.30
เวลำปิดรับค้ำขอ
16.30

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลำเปิด (กี่โมง) ถึง เวลำปิด (กี่โมง)

หมำยเหตุ: โรงเรียนก้ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน
68. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี)
หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สำมำรถขอผ่อนผัน
1.1 กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี
1.1.1 เด็กเรียนจบกำรศึกษำระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่ำ แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่ำนกำรประเมินควำม
พร้อมทำงด้ำนสติปัญญำ ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคมตำมประกำศของคณะกรรมกำรเขตพืนที่กำรศึกษำ
1.2 กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนหลังอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี
1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนรู้ของเด็กหรืออำจเป็นอันตรำยแก่นักเรียน
อื่นตำมควำมเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่ำงพักรักษำตัวไม่สำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำภำยในสี่สิบห้ำวัน นับแต่วัน
เปิดภำคเรียนแรกของ ปีกำรศึกษำตำมควำมเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีควำมจ้ำเป็นอื่นที่ไม่สำมำรถเข้ำเรียนตำมปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
2. ระยะเวลำกำรผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่ำงพักรักษำตัวตำมข้อ 1.2.1 และ 1.2.2
ผ่อนผันไปจนกว่ำเด็กจะสำมำรถเข้ำเรียนตำมปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีควำมจ้ำเป็นอื่น ตำมข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครังละหนึง่ ปีกำรศึกษำถ้ำมีควำมจ้ำเป็นต้องผ่อนผันเกิน
กว่ำหนึ่งครัง ให้สถำนศึกษำพิจำรณำจัดกำรศึกษำเป็นพิเศษให้
3.ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก้ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
69. *ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
หน่วย ส่วนงำน / หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ประเภท
รำยละเอียดของขันตอน ระยะเวลำ เวลำ
ที่รับผิดชอบ
ที่
ให้บริกำร (นำที ชั่วโมง (ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
ขันตอน
กำรบริกำร
วัน วันท้ำกำร
เดือน ปี)

รับค้ำร้อง/ตรวจสอบ
เอกสำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำ

30

จัดท้ำหนังสือและเสนอ
3
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน
พิจำรณำลงนำม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำวัน

1

1
2

กำรตรวจสอบ
เอกสำร
กำรพิจำรณำ
อนุญำต
กำรลงนำม
อนุญำต

2

นำที

และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว
วัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว
ชั่วโมง โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

70. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขันตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนีด้วย)

ระยะเวลำรวมหลังลดขันตอน หน่วยของเวลำวัน
71. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับ
จริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร
(ฉบับ หรือ ชุด)

1

ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

2

สูติบัตร

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

15.2)เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

จำนวน
เอกสำ
ร
ฉบับ
จริง
1

1

ใบยื่นค้ำขอ
)แบบบค.1(ถ้ำมี)(6

2

ใบรับรองแพทย์(ถ้ำมี)

1

3

หลักฐำนกำรจบชัน
อนุบำล (ถ้ำมี)

1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

2

หมำยเหตุ

หน่วยนับ
เอกสำร

-หลักฐำนใช้
ในวันยื่น
-รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง
-หลักฐำนใช้
ในวันยื่น
-รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง

หมำยเหตุ

ชุด

-หลักฐำนใช้
ในวันยื่น
-รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง

ฉบับ

-หลักฐำนใช้ใน
วันยื่น

ฉบับ

-หลักฐำนใช้ใน
วันยื่น

-รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง

72. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ
73. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง
จ.ชลบุรี 20220
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรประถมศึกษำชลบุรีเขต 1
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
หมำยเหตุ
74. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร
อัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)
หมำยเหตุ
75. หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวง:ศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
76. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
77. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร
:โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
78. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
79. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
80. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงก้ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546
81. ระดับผลกระทบ
☒ บริกำรที่มีควำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริกำรทั่วไป
82. พืนที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
83. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ
84. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชำชน
85. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนัน) กำรขอลำออก
86. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
5) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสำร์
☐ วันอำทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☐ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลำเปิดรับค้ำขอ
08.30
เวลำปิดรับค้ำขอ
16.30
หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรียนก้ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน
87. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอและพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี)

กำรขอลำออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี
1. นักเรียนที่ลำออกต้องจบกำรศึกษำภำคบังคับหรืออำยุย่ำงเข้ำปีที่ 16
2. กรณียังไม่จบกำรศึกษำภำคบังคับ และมีอำยุต่้ำกว่ำ 16 ปีต้องเป็นกำรลำออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำเท่ำนัน
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก้ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
88. *ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขันตอน

1

กำรตรวจสอบ
เอกสำร

2

กำรตรวจสอบ
เอกสำร

3

กำรพิจำรณำ
อนุญำต

หน่วย
เวลำ

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

(นำที ชั่วโมง
วัน วันท้ำกำร
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

รำยละเอียดของ
ขันตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของค้ำ
ร้องและเอกสำร
ประกอบค้ำร้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรียนและจัดท้ำ
เอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรลำออก
1. หลักฐำนแสดงผล
กำรเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลำเรียน
และคะแนนเก็บ 3.
สมุดรำยงำนประจ้ำตัว
นักเรียน (ถ้ำมี)
4.แบบบันทึกสุขภำพ
(ถ้ำมี)
จัดท้ำหนังสือเสนอ
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน
พิจำรณำลงนำม

1

ชั่วโมง

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

2

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

1

ชั่วโมง

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำวัน

89. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขันตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนีด้วย)

ระยะเวลำรวมหลังลดขันตอน หน่วยของเวลำวัน

หมำยเหตุ

90. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รำยกำรเอกสำรยื
น
ยั
น
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับ
จริง

บัตรประจ้ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

ฉบับ

รับรองส้ำเนำ
ถูกต้อง

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

1 ใบค้ำร้องขอลำออก
2 รูปถ่ำย 1 นิว

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/
กลุ่มงำน)

จำนวน จำนวนเอกสำร
เอกสำร
สำเนำ
ฉบับจริง
1
2

หน่วยนับเอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

91. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ
92. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง
จ.ชลบุรี 20220
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรประถมศึกษำชลบุรีเขต 1 อ.
เมือง จ. ชลบุรี 20000
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
หมำยเหตุ
93. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร ค้ำร้องขอลำออกจำกกำรเป็นนักเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)
หมำยเหตุ
94. หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวง:ศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
95. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
96. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร
: โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
97. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
98. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุมัติ
99. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงก้ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
2) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรเทียบโอนผลกำรเรียนกำรศึกษำขันพืนฐำน และกำรศึกษำระดับต่้ำกว่ำ
ปริญญำ
100. ระดับผลกระทบ
☒บริกำรที่มีควำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☐บริกำรทั่วไป
101. พืนที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
102. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ) ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0หน่วยเวลำวัน
103. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชำชน
104.
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนัน) กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
105. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
6) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสำร์
☐ วันอำทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☐ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ

เวลำเปิดรับค้ำขอ
เวลำปิดรับค้ำขอ

08.30
16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลำเปิด (กี่โมง) ถึง เวลำปิด (กี่โมง)

หมำยเหตุ: โรงเรียนก้ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน
106. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
หลักกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
1. แต่งตังคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
2. พิจำรณำจำกเอกสำร หลักฐำนกำรศึกษำหรือหลักฐำนอื่นหรือประเมินจำกควำมรู ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือประสบกำ
รณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย ไมซับซอน ทังนีใหค้ำนึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลกำรเรียน
เปนส้ำคัญ
3. พิจำรณำเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อกำรศึกษำตอ โดยพิจำรณำรูปแบบกำรศึกษำและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
1. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนใหพิจำรณำจำกรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำลักษณะกำรจัดหลักสูตร และสำระกำรเรียนรู
ซึ่งมีควำมแตกตำงหลำกหลำย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลำในกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ด้ำเนินกำรได 2 กรณีดังนี
กรณีที่ 1 กำรเทียบโอนผลกำรเรียนที่เกิดขึนจำกสภำพกำรณตำงๆ ไดแก กำรยำยสถำนศึกษำ กำรเปลี่ยนรูปแบบ
กำรศึกษำ กำรยำยหลักสูตร
ใหด้ำเนินกำรในชวงกอนเปดภำคเรียนแรกหรือตนภำคเรียนแรกที่สถำนศึกษำรับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียน/
นักศึกษำ เพื่อกำรวำงแผนกำรเรียน ทังนีสถำนศึกษำควรด้ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียนใหแลวเสร็จภำยใน 1 ภำคเรียน ถำมี
เหตุจ้ำเปนผูขอเทียบโอนไมสำมำรถขอเทียบโอนไดภำยในชวงเวลำที่ก้ำหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำ
กรณีที่ 2 กำรเทียบโอนควำมรูทักษะ หรือประสบกำรณจำกแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถำนประกอบกำร สถำนประกอบ
อำชีพอิสระ สถำบันทำงศำสนำสถำบันฝกอบรมวิชำชีพ บำนเรียน (Home School) ฯลฯ
ใหด้ำเนินกำรตนภำคเรียนหรือกอนภำคเรียน โดยสถำนศึกษำที่รับเทียบโอนก้ำหนดรำยวิชำ/หมวดวิชำ จ้ำนวน
หนวยกิต/หนวยกำรเรียน ที่จะรับเทียบโอนตำมควำมเหมำะสม รวมทังกรณีของผูก้ำลังเรียนและประสงคจะไปศึกษำจำกแหล
งเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญำตจำกหัวหนำสถำนศึกษำกอน
3. กำรก้ำหนดอำยุของผลกำรเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำที่รับเทียบโอน โดยพิจำรณำบน
พืนฐำนของธรรมชำติวิชำ ควำมทันสมัย ทันตอเหตุกำรณและสอดคลองกับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
4. กำรพิจำรณำใหผลกำรเรียนในรำยวิชำ/หมวดวิชำที่ไดจำกกำรเทียบโอนผลกำรเรียนใหผลกำรเรียนตำมหลักฐำนเดิมที่
ปรำกฏหรือใหผลกำรเรียนใหมที่ไดจำกกำรประเมินดวยเครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย
5. นักเรียนที่ไดรับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนตองศึกษำตอเนื่องในสถำนศึกษำที่รับเทียบโอน อยำงนอย 1 ภำคเรียน
6. กำรจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน กำรใหหนวยกิต/หนวยกำรเรียนใหเปนไปตำมเกณฑกำรจบหลักสูตรของสถำนศึกษำ
ที่รับเทียบโอนก้ำหนด
7. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนส้ำหรับนักเรียนที่เขำรวมโครงกำรแลกเปลี่ยนเยำวชน/วัฒนธรรมในตำงประเทศเปนเวลำ 1 ป
กำรศึกษำ ใหถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเทียบชันกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรไดมีประกำศก้ำหนดไวแลว
8. กำรเทียบโอนผลกำรเรียนเขำสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษำธิกำร ใหถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรไดมีระเบียบ/ค้ำสั่งก้ำหนดไวแลว
9. สถำนศึกษำเปนผูจัดท้ำเอกสำร/หลักฐำนกำรศึกษำที่เกี่ยวของกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนโดยบันทึกผลกำรเทียบโอนไว
เปนหลักฐำน และออกใบแจงผลกำรเทียบโอนใหแกผูยื่นควำมจ้ำนงและจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวของกับ
กำรเทียบโอน พรอมทังจัดท้ำทะเบียนผูขอเทียบโอนผลกำรเรียนไวเพื่อกำรอำงอิง สถำนศึกษำสำมำรถบันทึกขอมูล
กำรเทียบโอนไวในชองหมำยเหตุโดยไมตองกรอกผลกำรเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลกำรเรียนและแนบเอกสำรแสดงผล

กำรเรียนจำกแหลงเรียนรูเดิมที่น้ำมำขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลกำรเรียนจะตองสมัครเขำเปนนักเรียนของสถำนศึกษำที่รับเทียบโอนผลกำรเรียน
ทังนี ระยะเวลำให้บริกำรเริ่มนับเมื่อเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน
107. *ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

1

2

3

ประเภท
ขันตอน

รำยละเอียดของ
ขันตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

กำรตรวจสอบ ตรวจสอบควำมถูก
เอกสำร
ต้อง ครบถ้วนของค้ำ
ร้องและเอกสำร
ประกอบค้ำร้อง
กำรพิจำรณำ คณะกรรมกำร
อนุญำต
พิจำรณำกำรขอเทียบ
โอนผลกำรเรียน
กำรแจ้งผล
จัดท้ำหนังสือแจ้งผล
กำรพิจำรณำ กำรขอเทียบโอนผล
กำรเรียนและเสนอ
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน
ลงนำม

หน่วย
เวลำ

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

(นำที ชั่วโมง
วัน วันท้ำกำร
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

1

ชั่วโมง

ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

5

วัน

ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

1

ชั่วโมง

ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 หน่วยเวลำวัน
108. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขันตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนีด้วย)

ระยะเวลำรวมหลังลดขันตอน หน่วยของเวลำ
109. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
-ไม่มี15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

1 ระเบียนแสดงผลกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

หมำยเหตุ
-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

เรียน (ปพ.1)
2 ประมวลรำยวิชำ
(Course Syllabus)
3 ค้ำอธิบำยรำยวิชำ
4 เอกสำร/หลักฐำนที่แสดง
ถึงทักษะ/ประสบกำรณ์
หรือควำมเชี่ยวชำญใน
วิชำนันๆ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

1

1

ชุด

1

1

ชุด

1

1

ชุด

หมำยเหตุ
-รับรองส้ำเนำถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้
-รับรองส้ำเนำถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนควำมรู้
-รับรองส้ำเนำถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบกำรณ์
-รับรองส้ำเนำถูกต้อง

110. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ
111. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน ที่โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง
จ.ชลบุรี 20220
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรประถมศึกษำชลบุรีเขต 1
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
หมำยเหตุ
112. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร
อัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)
หมำยเหตุ
113. หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวง:ศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
114. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
115. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร
:โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
116. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
117. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
118. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงก้ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2550
2) แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน พุทธศักรำช2551
3) ค้ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง กำรจัดท้ำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขันพืนฐำน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
4) ค้ำสั่งกระทรวงศึกษำที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง กำรจัดท้ำประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน
(ปพ. 2)ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
5) ค้ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง กำรจัดท้ำแบบรำยงำนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน (ปพ.3)ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
6) ค้ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 293/2551เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำนลงวันที่ 11
กรกฎำคม 51
7) ระเบียบกระทรวงศึกษำว่ำด้วยใบสุทธิของสถำนศึกษำและหนังสือรับรองควำมรู้ของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2547
ประกำศเมื่อ 30 กันยำยน 2547
8) ระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 61)
119.
120.

ระดับผลกระทบ
☐ บริกำรที่มีควำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☒ บริกำรทั่วไป
พืนที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
121.
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ
122.
ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชำชน
123.
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนัน) กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
124.
*ช่องทำงกำรให้บริกำร
7) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☐ วันเสำร์
☐ วันอำทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☐ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลำเปิดรับค้ำขอ
8.30
เวลำปิดรับค้ำขอ
16.30
หมำยเหตุ: โรงเรียนก้ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์

125.
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี)
1. ใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำ เป็นใบแทนเอกสำรแสดงวุฒิกำรศึกษำ ซึ่งสถำนศึกษำเคยออกเอกสำรฉบับจริงให้
แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่ำงจำกเอกสำรจริงตำมรูปแบบที่กระทรวงศึกษำธิกำรก้ำหนด
2. กรณีที่หลักฐำนสูญหำยและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องด้ำเนินกำรแจ้งควำม และน้ำใบแจ้งควำมมำยื่น
3. กรณีที่หลักฐำนช้ำรุดให้น้ำเอกสำรฉบับเก่ำมำยื่นเป็นหลักฐำน
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก้ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
126.
ที่

*ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
หน่วย
ประเภท
รำยละเอียดของ ระยะเวลำ เวลำ
ชั่วโมง
ขันตอน
ขันตอนกำรบริกำร ให้บริกำร วั(นำที
น วันท้ำกำร

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

เดือน ปี)

1

2
3

กำรตรวจสอบ ตรวจสอบควำมถูก
เอกสำร
ต้อง ครบถ้วนของค้ำ
ขอและเอกสำร
ประกอบค้ำขอ
กำรพิจำรณำ สืบค้นและตรวจสอบ
อนุญำต
เอกสำรตำมที่ร้องขอ

1

ชั่วโมง

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

2

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

กำรลงนำม
อนุญำต

1

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

จัดท้ำใบแทนเอกสำร
ทำงกำรศึกษำ/แจ้งผล
กำรสืบค้น และเสนอ
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน
ลงนำม

กรณีไม่พบ
หลักฐำนจะแจ้งผล
กำรสืบค้น

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำวัน
127.
งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขันตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนีด้วย)

ระยะเวลำรวมหลังลดขันตอน หน่วยของเวลำ
128.
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนงำน /
จำนวน
หน่วยงำนที่
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
เอกสำร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง
กระทรวง และช่องให้เลือก

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุ่มงำน)

1

บัตรประจ้ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง

1

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ส่วนงำน /
หน่วยงำน จำนวน จำนวนเอกสำร
รำยกำรเอกสำรยื
น
่
ที่
เอกสำร
หน่วยนับเอกสำร
เพิ่มเติม
ส
ำเนำ
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 ใบแจ้งควำม
1
ฉบับ
2
3

แบบค้ำร้อง
รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1
นิว

1
2

ฉบับ
ฉบับ

4

เอกสำรฉบับเดิมที่ช้ำรุด

1

ฉบับ

129.
ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
20บำท
หมำยเหตุ กรณีเกิน 10 ปีค่ำธรรมเนียมฉบับละ 30 บำท

1) กรณีผู้ที่จบ
ไปแล้ว
2) รับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง

หมำยเหตุ
กรณีเอกสำรสูญ
หำย
สวมเชิตขำว ไม่
สวมแว่น/หมวก
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6
เดือน
กรณีขอแทนใบ
ช้ำรุด

130.
ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง
จ.ชลบุรี 20220
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรประถมศึกษำชลบุรีเขต 1 อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
131.
*ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร แบบค้ำร้องขอรับเอกสำรทำงกำรเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)
หมำยเหตุ
132.

หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใช้อำคำรสถำนทีข่ องโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวง:กระทรวงศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
133. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
134. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษำธิกำร (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่ำน)
: โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
135. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
136. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
137. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรใช้อำคำรสถำนที่
ของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2539
138. ระดับผลกระทบ
☐ บริกำรที่มีควำมส้ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☒ บริกำรทั่วไป
139. พืนทีใ่ ห้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
140. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ
141. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชำชน
142. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนัน) กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
143. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
8) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสำร์
☐ วันอำทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☐ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลำเปิดรับค้ำขอ
08.30
เวลำปิดรับค้ำขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลำเปิด (กี่โมง) ถึง เวลำปิด (กี่โมง)

หมำยเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต(ถ้ำมี)
กำรขอใช้อำคำรสถำนที่อนุญำตให้ใช้เป็นกำรชั่วครำวเท่ำนัน และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี
1. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่กระท้ำในสิ่งผิดกฎหมำย
2. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่ในกำรแสดงที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชำชน
3. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่เพื่อจัดงำนรื่นเริงในรูปแบบต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อนร้ำคำญแก่ผู้อยู่อำศัย
ในบริเวณใกล้เคียง
4. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่จัดกิจกรรมบำงประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในท้ำนองเดียวกันในอำคำรสถำนที่ของ
สถำนศึกษำ
5. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่เพื่อกำรอย่ำงอื่นนอกเหนือไปจำกที่ระบุไว้ในค้ำขออำคำรสถำนที่
6. โดยที่สถำนศึกษำเป็นสถำนที่รำชกำร บุคคลอื่นจะเข้ำมำต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี ตลอด
ทังต้องเชื่อฟังหัวหน้ำสถำนศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษำสถำนที่นัน
7. กำรใช้อำคำรสถำนที่เพื่อหำเสียงเลือกตังหรือด้ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองจะต้องไม่กระทบต่อกำรเรียนกำรสอนของ
สถำนศึกษำนันๆ ต้องให้ควำมเป็นธรรมและเสมอภำคกับทุกพรรคกำรเมือง
13. *ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ

ที่

1

ประเภท
ขันตอน

รำยละเอียดของ
ขันตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หน่วย
เวลำ

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

(นำที ชั่วโมง
วัน วันท้ำกำร
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

กำรตรวจสอบ ตรวจสอบควำมถูก
15
เอกสำร
ต้อง ครบถ้วนของค้ำ
ขอและเอกสำร
ประกอบค้ำขอ

นำที

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

กำรพิจำรณำ
อนุญำต

วัน

โรงเรียนวัดหนองน้ำ
เขียว

พิจำรณำและจัดท้ำ 2
หนังสือแจ้งผลกำร
2
พิจำรณำเสนอ
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน
ลงนำม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำวัน

14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ระยะเวลำรวมหลังลดขันตอน หน่วยของเวลำ

หมำยเหตุ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค้ำขอ
และรำยกำรเอกสำรหรือ
หลักฐำนและแจ้งให้ผู้ยื่น
ค้ำขอทรำบทันทีกรณีที่
เห็นว่ำค้ำขอไม่ถูกต้อง
หรือขำดเอกสำรหรือ
หลักฐำนใด

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนงำน / หน่วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร
ที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
ฉบับจริง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)
กรมกำรปกครอง
1 บัตรประจ้ำตัว
ประชำชน
2 ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร
(ฉบับ หรือ ชุด)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
เอกสำร
ต้องเหลืออำยุเกิน
3 เดือน ณ วันยื่น
ค้ำขอ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
ไม่มี16. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ) 2,000 บำท Click here to enter text.
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน
17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 54/1 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรประถมศึกษำชลบุรีเขต 1
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร ระเบียบ/ประกำศกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียน
โรงเรียนอัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)
หมำยเหตุ
19. หมำยเหตุ

