คูมือสําหรับประชาชน : การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่ใหบริการ :โรงเรียนผินแจมวิชาสอนสพม.เขต 18กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ใหผูปกครองแจงความจํานงการยายเขาเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบือ้ งตนกอนรับคําขอจากเหตุผลความตองการและความจําเปนของนักเรียนและผูปกครอง
ที่สอดคลองกับ
2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน
2.2 จํานวนนักเรียนตอหองเรียน
2.3 แผนการเรียน
ฯลฯ
3. ใหผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบพฐ 19/1 หรือแบบบค. 20) เมื่อไดรับยายจากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูม ือเริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนผินแจมวิชาสอน 323 ม.10 ต.หวยใหญอ.บางละมุงจ.
ชลบุรี 20150/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (ยกเวนวันหยุดราชการ / โรงเรียนกําหนดเวลา
เปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน))
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :3 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผูเรียน
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําหนังสือและเสนอผูอาํ นวยการโรงเรียนพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ระยะเวลา
1 ชัว่ โมง

สวนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนผินแจมวิชา
สอนสพม.เขต 18

1 วัน

โรงเรียนผินแจมวิชา
สอนสพม.เขต 18

1 ชัว่ โมง

โรงเรียนผินแจมวิชา
สอนสพม.เขต 18

ลําดับ
ขั้นตอน
4) ดําเนินการมอบตัว
(หมายเหตุ: (ขั้นตอนนี้ไมนบั เวลาตอเนื่องจากขั้นตอนที่ 1-3))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1) ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
2)
รับรองสําเนาถูกตอง)
2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(1) ของผูปกครอง
2) รับรองสําเนาถูกตอง)
3) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1) ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสําเนาถูกตอง)
4) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(1) ของผูปกครอง
2) รับรองสําเนาถูกตอง)
5) แบบคํารองขอยายเขาเรียน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ6) เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนผินแจมวิชา
สอนสพม.เขต 18

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
7) ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บหากยายระหวางภาคเรียน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ8) สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถามี)
9) แบบบันทึกสุขภาพ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถามี)
10) คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีมีการเทียบโอน)
11) ระเบียนสะสม
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถามี)
12) เอกสารสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบพฐ. 19/1 หรือแบบบค. 20)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(หากโรงเรียนรับยาย)
13) รูปถายปจจุบันขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง2ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(-หลักฐานใชในวันมอบตัว)
14) ใบมอบตัว
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(หลักฐานใชในวันมอบตัว)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-

-

-

-

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) รองเรียนดวยตนเอง / โรงเรียนผินแจมวิชาสอน 323 ม.10 ต.หวยใหญอ.บางละมุงจ.ชลบุรี 20150
(หมายเหตุ: -)
2) รองเรียนดวยตนเอง / สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เลขที่ 25/11 หมู 5 ตําบลอางศิลา
อําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี 20000
(หมายเหตุ: -)
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทาํ เนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
(หมายเหตุ: -)
5) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
หมายเหตุ
ขอ
้ มูลสําหร ับเจ้าหน้าที

ชื่อกระบวนงาน:การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

1)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
3)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ:สถาบันการศึกษา
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
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