คู่มือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์)
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
3) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☒ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☒ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลาวัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)
สังกัด สพฐ.

การรับนักเรียนของโรงเรียนใน
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11. ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77150
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาเปิดรับคําขอ
08.30
เวลาปิดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี)
1) หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแต่ละ
ปีการศึกษา
2) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
http://plan.bopp-obec.info/
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่วยเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา (นาที ชั่วโมง วัน
ที่รับผิดชอบ
ที่
ขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ วันทําการ เดือน (ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
ปี)

1

การตรวจสอบ รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสารการสมัคร

1

วัน

และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

2

การพิจารณา
อนุญาต

สอบ และ/หรือ จับฉลาก

1

วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

3

การพิจารณา
อนุญาต

ประกาศผล

1

วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

3

ที่

4

ประเภท
ขั้นตอน

หน่วยเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน
(นาที ชั่วโมง วัน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้บริการ

การแจ้งผลการ รายงานตัวนักเรียน
พิจารณา

1

วันทําการ เดือน
ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

การลงนาม
อนุญาต

มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรียน

1

วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
 ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
หน่วยนับ
จํ
า
นวน
จํ
า
นวน
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
เอกสาร
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
เอกสาร เอกสาร
(ในระบบมี
ช
อ
่
งให้
ตัวตน
ฉบับจริง สําเนา (ฉบับ หรือ
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/
กลุ่มงาน)

ช่วงเวลา
ระหว่าง
ขั้นตอน 1-5
เป็นไปตาม
ประกาศ
โรงเรียน

หมายเหตุ

ชุด)

1

สําเนาทะเบียนบ้าน

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

2

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

3

สูติบัตร

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ)
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนาถูกต้อง
-กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ)
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนาถูกต้อง
-เฉพาะระดับก่อนประถม
และประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ)
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนาถูกต้อง
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน / จํานวน
หน่วยงานที่ เอกสาร จํานวนเอกสาร
รับผิดชอบ ฉบับ
สําเนา

จริง

หลักฐานการสมัคร
1 ใบสมัคร(หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)
2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
หรือ ใบรับรองผลการเรียน
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
3 ใบรับรองการเป็นนักเรียน
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
4 รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
5 ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบ
ตัว)
6 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(หลักฐานการมอบตัว)

หน่วยนับ
เอกสาร

1

1

ชุด

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

2

ฉบับ

1

ชุด

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ

-หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต้อง
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต้อง

-หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว
-หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
3) เว็บไซท์ www…….
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร ใบสมัครเข้าเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร
19.

หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามระยะเวลาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กําหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)
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ตัวอย่าง
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ชั้น..................... ปีการศึกษา .....................
ผู้สมัคร

ชื่อ เด็กชาย/เด็กหญิง......................................................นามสกุล............................................
เกิดวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ....................นับถือศาสนา..........................
บิดาชื่อ..............................................นามสกุล.........................................อาชีพ........................
สถานที่ทํางานของบิดา...........................................................โทรศัพท์...................................
มารดาชื่อ.......................................นามสกุล..........................................อาชีพ.........................
สถานที่ทํางานของมารดา........................................โ...............ทรศัพท์....................................
ก่อนสมัครเข้าเรียนโรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ผู้สมัครเคยเรียนอยู่ในโรงเรียน.......................
ตําบล..........................................อําเภอ...................................จังหวัด……………………………
ปัจจุบันผู้สมัครอยู่บ้านเลขที่.........................หมู่.................ตําบล.............................................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์......................................................

ผู้ปกครอง

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว.................................................สกุล...............................................
อาชีพของผู้สมัคร.........................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................................
ขอสมัครให้ เด็กชาย / เด็กหญิง เข้าเรียนในโรงเรียน.............................................................
ในระหว่างการคัดเลือกนี้จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่บ้านเลขที่.................................ซอย...........
หมู่.....................ตําบล.............................อําเภอ..................................จังหวัด..........................
สถานที่ทํางานของผู้ปกครอง.........................................โทรศัพท์.............................................
ลงชื่อผู้ปกครอง...................................................
(......................................................)
วันที่............เดือน...................พ.ศ………………

เจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อกรรมการตรวจหลักฐาน................................................................................
ลงชื่อกรรมการตรวจการเขียนใบสมัคร................................................................................
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.
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11. *ช่องทางการให้บริการ
2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77150
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาเปิดรับคําขอ
08.30
เวลาปิดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/ โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจํานงการย้ายเข้าเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคําขอจากเหตุผล ความต้องการและความจําเป็นของ
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2.2 จํานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
2.3 แผนการเรียน
ฯลฯ
3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ายจาก
โรงเรียน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
คําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ

1

ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

2 การพิจารณา ตรวจสอบ
อนุญาต
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้เรียน

1

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

3 การลงนาม
อนุญาต

จัดทําหนังสือและ
เสนอผู้อํานวยการ
โรงเรียนพิจารณา

1

ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

4 การแจ้งผล ดําเนินการมอบตัว
การพิจารณา

1

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)

หมายเหตุ

ขั้นตอนนี้ไม่นับ
เวลาต่อเนื่อง
จากขั้นตอนที่
1-3
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จํานวน
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือก ฉบับ
จริง
กระทรวง และช่องให้

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

หมายเหตุ

เลือก กรม/กลุม่ งาน)

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

3

สําเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

4

สําเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

1

2

1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง
1) ของ
ผู้ปกครอง
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง
1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง
1) ของ
ผู้ปกครอง
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1

แบบคําร้องขอย้าย
เข้าเรียน
เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียน
(ปพ.1)
ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ หาก
ย้ายระหว่างภาคเรียน

2
3

ส่วนงาน /
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับเอกสาร

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่
4

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

สมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียน
5 แบบบันทึกสุขภาพ
6 คําอธิบายรายวิชา
เพิ่มเติม
7 ระเบียนสะสม
8 เอกสารส่งตัวจาก
โรงเรียนเดิม (แบบ
พฐ. 19/1 หรือ แบบ
บค. 20)
9 รูปถ่ายปัจจุบันขนาด
1 นิ้ว
10 ใบมอบตัว

ส่วนงาน /
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

ถ้ามี

1
1

ฉบับ
ฉบับ

ถ้ามี
กรณีมีการเทียบโอน

1
1

ฉบับ
ฉบับ

ถ้ามี
หากโรงเรียนรับย้าย

2

ฉบับ

1

ชุด

-หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว
-หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
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17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบคําร้องขอย้าย
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ
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ตัวอย่าง

แบบ บค.22

แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน

ที่……..(1)…………………

……….……..(2)……………….………
…………………………………..………
วันที่ …(3)…เดือน……(4)………พ.ศ.…(5).………

เรื่อง

รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………………..
ด้วย(นาย,นาง,นางสาว)………..(6)……………………………… ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเรียนอยู่
โรงเรียน………(7)……….แขวง/ตําบล…..(8)……..เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ……(9)………..จังหวัด………(10)………..ได้
ย้ายนักเรียนไปเข้าเรียนที่โรงเรียน………..(11)…………………………แขวง/ตําบล………(12)…….เขต/อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ……….(13)……..จังหวัด……..(14)……………...จํานวน…………(15)………คน
1. (ด.ช./ด.ญ.)……….(16)…………เกิดวันที่…(17)…เดือน….(18)…พ.ศ…(19)…
เลขประจําตัวประชาชน……(20)……….นักเรียนชั้น……………..(21)………………………………..
2 (ด.ช./ด.ญ.)……….(16)…………เกิดวันที่…(17)…เดือน….(18)…พ.ศ…(19)…
เลขประจําตัวประชาชน……(20)……….นักเรียนชั้น……………..(21)………………………………..
3. (ด.ช./ด.ญ.)……….(16)…………เกิดวันที่…(17)…เดือน….(18)…พ.ศ…(19)…
เลขประจําตัวประชาชน……(20)……….นักเรียนชั้น……………..(21)………………………………..
ขอเรียนว่าสถานศึกษา (22)  ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียน (23)  ได้รับนักเรียนดังกล่าวเข้า
เรียนแล้ว ตั้งแต่วันที่…(24)…เดือน….(25)….พ.ศ….(26)…
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………….(27)………………..
(…………………(28)……………….)
ตําแหน่ง…………(29)……………….
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คําอธิบายการกรอกแบบ บค.22
แบบ บค.22 มีไว้สําหรับให้สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้ารายงานผลการรับนักเรียนต่อสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา แล้วแต่กรณี
ช่อง 1

เลขที่หนังสือ

ช่อง 2

ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า

ช่อง 3-5

วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ

ช่อง 6

ชื่อผู้ปกครองนักเรียนที่ขอย้าย

ช่อง 7-10

ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้งสถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายออก

ช่อง 11-14

ชื่อโรงเรียนและที่ตั้งสถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้า

ช่อง 15

จํานวนนักเรียนที่ขอย้าย

ช่อง 16-21

ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด เลขประจําตัวประชาชน และชั้นเรียนของนักเรียนที่ขอย้าย

ช่อง 22-23

ความเห็นของสถานศึกษา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ช่อง 24-26

วัน เดือน ปีที่ได้รับนักเรียนที่ขอย้าย

ช่อง 27-29

ชื่อและตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้า
………………………………………………………

15

ตัวอย่าง
แบบ บค.23
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน

ที่……..(1)…………………

……….……..(2)……………….………
…………………………………..………
วันที่ …(3)…เดือน……(4)………พ.ศ.…(5).………

เรื่อง

แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน

เรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน……………(6)……………………
อ้างถึง หนังสือสถานศึกษา…………(7)………………ที่………………(8)…………………ลงวันที่...(9)เดือน…(10)…
พ.ศ.…(11)….
ตามหนังสือที่อ้างถึง……………(12)………………………………..ได้ส่งหลักฐานการย้ายนักเรียนไป
เข้าเรียน จํานวน…….(13)…………..คน ดังนี้
1. (ด.ช./ด.ญ.)……….(14)…………เกิดวันที่…(15)…เดือน….(16)…พ.ศ…(17)…
เลขประจําตัวประชาชน……(18)……….นักเรียนชั้น……………..(19)………………………………..
2 (ด.ช./ด.ญ.)…………..…………เกิดวันที่…….…เดือน….(18)…พ.ศ…….…
เลขประจําตัวประชาชน……….……….นักเรียนชั้น…………………………………………………..
3. (ด.ช./ด.ญ.)…………..…………เกิดวันที่…….…เดือน……..…พ.ศ…….…
เลขประจําตัวประชาชน……….……….นักเรียนชั้น…………………………………………………..
บัดนี้ สถานศึกษา………….(20)……………. (21) ยังไม่ได้รับนักเรียนดังกล่าว
 (22) ได้รับนักเรียนดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่…(23)…เดือน….(24)….พ.ศ….(25)…
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………….(26)………………..
(…………………(27)……………….)
ตําแหน่ง…………(28)……………….
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คําอธิบายการกรอกแบบ บค.23
แบบ บค.23 มีไว้สําหรับให้สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้าแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายต่อโรงเรียนที่
นักเรียนย้ายออก
ช่อง 1
เลขที่หนังสือ
ช่อง 2
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า
ช่อง 3-5
วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ
ช่อง 6,7,12 ชื่อสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออก
ช่อง 8-11
เลขที่หนังสือ วัน เดือนปีของหนังสือที่อ้างถึง
ช่อง 14-19
ชื่อนักเรียนที่ย้าย วัน เดือน ปีเกิด เลขประจําตัวประชาชน และชั้นเรียนที่
นักเรียนกําลังเรียนอยู่
ช่อง 20
ชื่อสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้า
ช่อง 21-22
ความเห็นของสถานศึกษาที่รับนักเรียนย้ายเข้า (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ช่อง 23-25
วัน เดือน ปีที่สถานศึกษาได้รับนักเรียนใช้เฉพาะกรณีที่ได้รับนักเรียนแล้ว
ช่อง 26-28
ชื่อและตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์)
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ<<<โรงเรียนเป็นคนกรอก
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การย้ายออกนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
3) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77150
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
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☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาเปิดรับคําขอ
08.30
เวลาปิดรับคําขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
1. ให้ผู้ปกครองยื่นคําร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทําหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที
ชั่วโมง วัน
วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของ คําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

1

ชั่วโมง

2

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

จัดทําเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการย้ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน (ถ้ามี)

2

วัน

1

ชั่วโมง

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

4.แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

3

การลงนาม
อนุญาต

จัดทําหนังสือ เอกสาร
เสนอผู้อํานวยการ
โรงเรียนลงนาม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

หมายเหตุ
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14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน 1 หน่วยของเวลา วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จํานวน
หน่วยนับ
หน่วยงานที่
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
สํ
า
เนา
หรือ ชุด)
จริง
กระทรวง และช่องให้

หมายเหตุ

เลือก กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงาน จํานวน
รายการเอกสารยื
น
่
เอกสาร
ที่
ที่
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ ฉบับจริง
1
2
3
4
5
6

แบบคําร้องขอย้าย
ออกต่อโรงเรียน
(พฐ.19)
เอกสารยืนยันการรับ
ย้ายจากโรงเรียน
ปลายทาง
เอกสาร หลักฐาน
แสดงผลการเรียน
(ปพ.1)
ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ หาก
ย้ายระหว่างภาคเรียน
สมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียน
แบบบันทึกสุขภาพ

1

ฉบับ

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

1) แสดงหลักฐานการ
เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนที่มาทําเรื่อง
ย้าย
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถ้ามี

1

ฉบับ

ถ้ามี

1

ฉบับ

ถ้ามี
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16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม Click here to enter text.
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
ที่โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
2)ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบคําร้องขอย้าย
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ 19. หมายเหตุ
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ตัวอย่าง

แบบ บค.19

คําร้องขอย้ายนักเรียน
เขียนที่.……..(1)……………….………
วันที่ …(2)……เดือน….(3)…พ.ศ. ………(4)……
เรื่อง

ขอย้ายนักเรียน

เรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน……………….(5)……………………….
ด้วยข้าพเจ้า………..(6)…………………อยู่บ้านเลขที่…(7)…หมู่ที่….(8)……...แขวง/
ตําบล…..(9)……เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ………….(10)…….……….จังหวัด……….(11)………มีความประสงค์ขอย้าย
นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถานศึกษานี้ไปเข้าเรียนที่……….(12)……………แขวง/
ตําบล………………..(13)…………………………………………..เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ………….(14)………….
จังหวัด………….(15)……………………..ดังนี้
1. (ด.ช./ด.ญ.)……………………………..(16)…………………………………….เกิดวันที่…(17)…
เดือน……(18)…..พ.ศ….(19)…เลขประจําตัวประชาชน…………(20)……………นักเรียน
ชั้น………………(21)…………………
2. (ด.ช./ด.ญ.)……………………………..(16)…………………………………….เกิดวันที่…(17)…
เดือน……(18)…..พ.ศ….(19)…เลขประจําตัวประชาชน…………(20)……………นักเรียน
ชั้น………………(21)…………………
ทั้งนี้เนื่องจาก………………………………(22)……………………………………..และการย้ายไปเข้าเรียน
ในโรงเรียนดังกล่าว นักเรียนจะพักอยู่บ้านเลขที่…(23)…หมู่ที่….(24)…..…แขวง/ตําบล…….(25)……….เขต/
อําเภอ/กิ่งอําเภอ……….(26)………..จังหวัด………(27)………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………….(28)………………..
(…………………(29)……………….)
ผู้ปกครอง
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คําอธิบายการกรอกแบบ บค.19
แบบ บค.19 มีไว้สําหรับผู้ปกครองใช้เป็นคําร้องขอย้ายนักเรียนต่อสถานศึกษา
ช่อง 1
ชื่อสถานศึกษา
ช่อง 2-4
วัน เดือน ปีที่เขียนคําร้อง
ช่อง 5
ชื่อสถานศึกษาที่นักเรียนจะย้ายออก
ช่อง 6
ชื่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้าย
ช่อง 7-11
ชื่อ ที่อยู่ของผู้ปกครอง
ช่อง 12
ชื่อสถานศึกษาที่นักเรียนจะย้ายไปเข้าเรียน
ช่อง 13-15
ที่ตั้งของสถานศึกษาทีน่ ักเรียนจะย้ายไปเข้าเรียน
ช่อง 16-21
ชื่อนักเรียนที่ขอย้าย วันเดือนปีเกิด เลขประจําตัวประชาชน และชั้นเรียน
ที่กําลังเรียนอยู่
ช่อง 22
เหตุผลที่ขอย้าย
ช่อง 23-27
ที่อยู่ใหม่ของนักเรียนหลังจากย้ายสถานศึกษาแล้ว
ช่อง 28-29
ชื่อผู้ปกครอง
………………………………………………………
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์)
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
หน่วยเวลาวัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
ก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
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11. *ช่องทางการให้บริการ
4) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77150
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาเปิดรับคําขอ
08.30
เวลาปิดรับคําขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี)
หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่าน
การประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็น
อันตรายแก่นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่
สิบห้าวัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจําเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
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2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1
และ 1.2.2 ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีความจําเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความ
จําเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1

2

3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบ รับคําร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสาร
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การพิจารณา
อนุญาต

คณะกรรมการพิจารณา

2

การลงนาม
อนุญาต

จัดทําหนังสือและเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที
ชั่วโมง
วัน วันทํา
การ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
วัน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ชั่วโมง สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หน่วยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาวัน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จํานวน จํานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

1

สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2

สูติบัตร

1

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกต้อง
-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกต้อง

15.2)เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

1

ใบยื่นคําขอ
(แบบ บค.16)(ถ้ามี)

1

ชุด

2

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

1

ฉบับ

3

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถ้ามี)

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
-หลักฐานใช้ในวัน
ยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกต้อง
-หลักฐานใช้ในวัน
ยื่น
-หลักฐานใช้ในวัน
ยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
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17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ Click here to enter text.

19.

หมายเหตุ
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ตัวอย่าง

แบบ บค. 16

แบบคําร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
เขียนที่……………………(1)………………
วันที่…(2).…เดือน……....(3)………...พ.ศ…..(4)…….
เรื่อง

ขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน

เรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน…………..(5)………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานประกอบคําร้องขอผ่อนผัน

จํานวน 1 ชุด

ด้วยข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)…………….(6)……………..อายุ…..(7)……ปีสัญชาติ…….(8)………
อาชีพ……………………...(9)…………….มีความประสงค์ขอผ่อนผันให้
(ด.ช./ด.ญ.)…………..(10)…………….เกิดวันที่…(11)…เดือน…....(12)………….พ.ศ…(13)…..เลขประจําตัว
ประชาชน…………………(14)………………….บุตรของนาย…………(15)………..นาง………………(16)…………อยู่
บ้านเลขที่…(17)…หมู่ที่…(18)…แขวง/ตําบล….(19)…………เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ………..(20)………
จังหวัด………..(21)………….และอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าเข้าเรียน  (22) ก่อน  (23) หลัง
อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ด้วย
เหตุ……………..(24)…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………โดยจะส่งเด็กเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา………(25)………….เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………….(26)……………..
(…………………(27)……….……)
ผู้ปกครอง
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คําอธิบายการกรอกแบบ บค.16
แบบ บค.16 มีไว้สําหรับให้ผู้ปกครองยื่นคําร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ช่อง 1
ชื่อสถานศึกษา
ช่อง 2-4
วัน เดือน ปีที่เขียนคําร้อง
ช่อง 5
ชื่อสถานศึกษา
ช่อง 6
ชื่อผู้ปกครองที่ยื่นคําร้อง
ช่อง 7-9
อายุ สัญชาติ และอาชีพผู้ยื่นคําร้อง
ช่อง 10
ชื่อของเด็กนักเรียนที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 10-13
ชื่อ และวัน เดือน ปีเกิดของเด็กที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 14
เลขประจําตัวประชาชนของเด็กที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 15-16
ชื่อบิดา-มารดา ของเด็กที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 17-21
ที่อยู่ของเด็กที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 22-23
กรณีที่ขอผ่อนผัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ช่อง 24
สาเหตุที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 25
ปีการศึกษาที่จะส่งเด็กเข้าเรียน
ช่อง 26-27
ลายมือชื่อและชื่อของผู้ยื่นคําร้อง
หมายเหตุ

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
1. สําเนาใบสูติบัตร
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําร้อง
4. หลักฐานการผ่านการเตรียมความพร้อม (กรณีขอเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ)
5. หลักฐานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
………………………………………………
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ตัวอย่าง

แบบ บค.18

แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ

ที่……..(1)…………………

……….……..(2)……………….………
…………………………………..………
วันที่ …………………….(3)………………………

เรื่อง รายงานการผ่อนผันให้นักเรียนเข้าเรียน
เรียน ……………….(4)……………………….
ด้วย………………………..(5)………………………………ได้พิจารณาผ่อนผันให้ ด.ช./
ด.ญ…………..(6)……………………เกิดวันที่…(7)…เดือน……(8)………..พ.ศ…(9)……….เลขประจําตัว
ประชาชน……………….(10)………………อยู่บ้านเลขที่…(11)…หมู่ที่….(12)……..ซอย/ถนน………(13)…….แขวง/
ตําบล…..(14)……เขต/อําเภอ/กิ่งอําเภอ………….(15)………….จังหวัด……….(16)…………บุตร
นาย………………..(17)…….นาง……………….(18)………….
เข้าเรียน  ก่อน (19)  หลัง อายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
สาเหตุ
เพราะ……………………………………………(20)…………………………………………………………………………………………โดย
จะเข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา…..(21)….เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………….(22)………………..
(…………………(23)……………….)
ตําแหน่ง…………(24)……………….
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คําอธิบายการกรอกแบบ บค.18
แบบ บค.18 มีไว้สําหรับสถานศึกษารายงานการผ่อนผันให้เด็กนักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ
ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ช่อง 1
เลขที่หนังสือ
ช่อง 2
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
ช่อง 3
วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ
ช่อง 4
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี
ช่อง 5
ชื่อสถานศึกษา
ช่อง 6-16
ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด เลขประจําตัวประชาชน และที่อยู่ของเด็กที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 17-18
ชื่อบิดามารดาของเด็กที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 19
กรณีที่ขอผ่อนผัน
ช่อง 20
สาเหตุการผ่อนผัน
ช่อง 21
ปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน
ช่อง 22-24
ชื่อและตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์)
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอลาออก
11. ช่องทางการให้บริการ
5) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77150

33

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒
วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาเปิดรับคําขอ
08.30
เวลาปิดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอและพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16
2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ํากว่า 16 ปีต้องเป็นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาเท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที
ชั่วโมง วัน
วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคําร้องและ
เอกสารประกอบคําร้อง

1

ชั่วโมง

2

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักเรียนและจัดทําเอกสาร
หลักฐานประกอบการลาออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน และ
คะแนนเก็บ 3.สมุด
รายงานประจํา ตัวนักเรียน
(ถ้ามี)
4.
แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

2

วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

หมายเหตุ
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ที่
3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
บริการ
ให้บริการ

การพิจารณา จัดทําหนังสือเสนอ
อนุญาต
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที
ชั่วโมง วัน
วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

ชั่วโมง

หมายเหตุ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน 2 หน่วยของเวลาวัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จํานวน
หน่วยงานที่
เอกสาร
รายการเอกสารยืนยัน
รับผิดชอบ
ที่
ฉบับ
ตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง
กระทรวง และช่องให้

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

เลือก กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

1

ฉบับ

รับรองสําเนา
ถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1 ใบคําร้องขอลาออก
2 รูปถ่าย 1 นิ้ว

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมี
ช่องให้เลือก
กระทรวง
และช่องให้
เลือก กรม/
กลุ่มงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
2

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับเอกสาร

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
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16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร คําร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์)
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0หน่วยเวลาวัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียน
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
6) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77150
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาเปิดรับคําขอ
08.30
เวลาปิดรับคําขอ
16.30

☒ วันพฤหัสบดี

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ
หรือประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ให้คํานึงถึงประโยชน์ของผู้
เทียบโอนผลการเรียน
เป็นสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ใน
ระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระ
การเรียนรู้
ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอน
2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได ้2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร
ให้ดําเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน/
นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน
1 ภาคเรียน ถ้ามีเหตุจําเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู้ทักษะ หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถาน
ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ บ้านเรียน
(HomeSchool) ฯลฯ
ให้ดําเนินการต้นภาคเรียนหรือก่อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู้กําลังเรียนและประ
สงค์จะไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
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3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
4. การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรียนให้ผลการเรียน
ตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือให้ผลการเรียนใหม่ที่ได้จากการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1
ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน การให้หน่วยกิต/หน่วยการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต่าง
ประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้มี
ประกาศกําหนดไว้แล้ว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
เทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไว้แล้ว
9. สถานศึกษาเป็นผู้จัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก
ผลการเทียบโอนไว้เป็นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แก่ผู้ยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไว้เพื่อการอ้างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข้
อมูล
การเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุโดยไม่ต้องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบ
เอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมที่นํามาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน
10. ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเข้าเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผล
การเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน
การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของ ระยะเวลา
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ

ตรวจสอบความถูก
1
ต้อง ครบถ้วนของ
1
คําร้องและเอกสาร
ประกอบคําร้อง
การพิจารณา คณะกรรมการ
5
อนุญาต
พิจารณาการขอ
2
เทียบโอนผลการ
เรียน
การแจ้งผล จัดทําหนังสือแจ้ง
1
การพิจารณา ผลการขอเทียบโอน
3
ผลการเรียนและ
เสนอผู้อํานวยการ
โรงเรียนลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 หน่วยเวลาวัน

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(นาที
ชั่วโมง วัน
วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
-ไม่มี-

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
จํานวน
รายการเอกสารยื่น หน่วยงาน
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 ระเบียนแสดงผลการ
1
เรียน (ปพ.1)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1

ชุด

2 ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

1

1

ชุด

3 คําอธิบายรายวิชา

1

1

ชุด

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ

1

1

ชุด

หมายเหตุ
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสําเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสําเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสําเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/ประสบการณ์
-รับรองสําเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์)
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4) คําสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 2)ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
6) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา
พ.ศ. 2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547
8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 61)
6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
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ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
7) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77150
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาเปิดรับคําขอ
8.30
เวลาปิดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออก
เอกสารฉบับจริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดําเนินการแจ้งความ และนําใบแจ้งความ
มายื่น
3. กรณีที่หลักฐานชํารุดให้นําเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
แล้ว
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13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1

2

3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ ระยะเวลา
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(นาที
ชั่วโมง วัน
วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ
คําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ
การพิจารณา สืบค้นและ
อนุญาต
ตรวจสอบเอกสาร
ตามที่ร้องขอ

1

ชั่วโมง

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

2

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

การลงนาม
อนุญาต

1

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ กรณีไม่พบ
หลักฐานจะแจ้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ ผลการสืบค้น

จัดทําใบแทน
เอกสารทางการ
ศึกษา/แจ้งผลการ
สืบค้น และเสนอ
ผู้อํานวยการ
โรงเรียนลงนาม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จํานวน
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง
กระทรวง และช่องให้

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

หมายเหตุ

เลือก กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงาน จํานวน
รายการเอกสารยื
น
่
เอกสาร
ที่
เพิ่มเติม
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 ใบแจ้งความ
1

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หน่วยนับเอกสาร
ฉบับ

2 แบบคําร้อง
3 รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด 1 นิ้ว

1
2

ฉบับ
ฉบับ

4 เอกสารฉบับเดิมที่
ชํารุด

1

ฉบับ

1) กรณีผู้ที่จบ
ไปแล้ว
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง

หมายเหตุ
กรณีเอกสาร
สูญหาย
สวมเชิ้ตขาว ไม่
สวมแว่น/หมวก
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน
กรณีขอแทนใบ
ชํารุด

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
20 บาท
หมายเหตุ กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบคําร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ
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ตัวอย่าง
คําร้องขอเอกสารทางการเรียน/หนังสือรับรอง
เขียนที่ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
วันที่....................ศ.พ...............................เดือน............
เรื่อง ขอเอกสารทางการเรียน/หนังสือรับรอง
เรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ข้าพเจ้า....................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด..................................................
บิดาชื่อ............................................................................มารดาชื่อ......................................................................
อยู่บ้านเลขที่.............................................อําเภอ....................................ตําบล..............หมูท่ ี่.............................
จังหวัดเป็นนักเรียน........................................โทร...........................................โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขประจําตัว......................................กําลังเรียนชั้น ................จบชั้น................ปีการศึกษา……….
มีความประสงค์ขอ หนังสือรับรอง เอกสารทางการเรียน  หนังสือรับรองความประพฤติ
เพื่อ พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ................................................................ สําเนาบัตรประชาชน  รูป
ถ่าย รูป............ สําเนาทะเบียนบ้าน จะมารับในวันที่ .................ศ.พ...............................เดือน...........
รับด้วยตนเอง
 มอบให้............................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.....................................................
(.........................................................)
ความคิดเห็นของครูประจําชั้นนักเรียน ชั้น................
..............................................................................................................................................................................
....................................................ลงชื่อ
(.........................................................)
ความเห็นของผู้อํานวยการสถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
(............................................)
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่าน)
:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์)
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
☐ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ

9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
8) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77150
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาเปิดรับคําขอ
08.30
เวลาปิดรับคําขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี)
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน
รําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
4. ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทํานองเดียวกันใน
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคําขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ
ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
รักษาสถานที่นั้น
7. การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อการ
เรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน
การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

1

รายละเอียดของ ระยะเวลา
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ
ตรวจสอบความถูก 15
ต้อง ครบถ้วนของ
คําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ

การพิจารณา พิจารณาและจัดทํา 2
อนุญาต
หนังสือแจ้งผลการ
2
พิจารณาเสนอ
ผู้อํานวยการ
โรงเรียนลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หน่วยเวลาวัน

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(นาที
ชั่วโมง วัน
วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

นาที

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คําขอและรายการ
เอกสารหรือหลักฐาน
และแจ้งให้ผยู้ ื่นคําขอ
ทราบทันทีกรณีที่เห็น
ว่าคําขอไม่ถูกต้อง
หรือขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใด

14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
จํานวน
(ในระบบมีช่องให้
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
เลือกกระทรวง และ
ฉบับจริง
ช่องให้เลือก กรม/
กลุ่มงาน)
1 บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน
2 สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง
1

หน่วยนับ
จํานวน เอกสาร
เอกสาร
สําเนา (ฉบับ หรือ
ชุด)
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ

เอกสาร
ต้องเหลืออายุเกิน
3 เดือน ณ วันยื่น
คําขอ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
-ไม่มี16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองตาแต้ม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร ระเบียบ/ประกาศการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
โรงเรียนอัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือก
ช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ
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ตัวอย่าง
แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
เขียนที่………………………………………………..
วันที่……………เดือน………………………….พ.ศ………………...
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน......................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว )…………………………………………………….อายุ…………..ปี
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่……… ถนน………………………………………ตําบล/แขวง……………….…...
………………………….อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด………………………………………………..
มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ของ โรงเรียน ...........................................ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคารสถานที่เพื่อ……………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
มีกําหนดเวลา……………….วัน ตั้งแต่วันที่……………เดือน…………………………….พ.ศ………………....
ถึงวันที่……………..เดือน……………………………..พ.ศ…………………..โดยมีบุคคลที่จะมาร่วมใช้
อาคารสถานที่ ประมาณ………………….คน
2. ยินดีชําระเงินค่าบํารุงตามที่สถานศึกษากําหนด คือ
2. 1 ค่าน้ําค่าไฟตามความสิ้นเปลือง
2.2 ค่าตอบแทนคนงานภารโรงจํานวน…………………บาท
2.3 ค่าบํารุงอาคารสถานที่ตลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ์ จํานวน……………….บาท
2.4 ค่าบํารุงอื่น ๆ ( ถ้ามี )
3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้
และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
4. ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบขอองทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือการกระทําใด ๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย
ยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้
ลงชื่อ………………………………………ผู้ยื่นคําขอ
( ………………………………….. )
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้มีอํานาจอนุญาต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ลงชื่อ…………………………………………….
(...................................................... )
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
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