คู่มือสํ าหรับประชาชน: การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิ การ
ส่ วนของการสร้ างกระบวนงาน
1. ชื# อกระบวนงาน:การขอย้ายเข้าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานที#รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิ การ
:โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุ ญาต / ออกใบอนุ ญาต / รับรอง
5. กฎหมายทีใ# ห้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ# กี#ยวข้ อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื อง การส่ งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
☒บริ การทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐บริ การทัวไป
7. พืน4 ทีใ# ห้ บริการ
☐ ส่ วนกลาง ☐ ส่ วนภูมิภาค ☐ ท้องถิน ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่ วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่ วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก# าํ หนดระยะเวลา (ชื# อกฎหมาย/ข้ อบังคับ) ระยะเวลาทีก# าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ หน่ วยเวลา
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย# ต่ อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จํานวนคําขอทีม# ากทีส# ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จํานวนคําขอทีน# ้ อยทีส# ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)

0
0
0

ส่ วนของคู่มือประชาชน
10. ชื# ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน (เพือ# ใช้ ในระบบจัดการข้ อมูลเท่ านั4น)การขอย้ายเข้าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
11. *ช่ องทางการให้ บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

สถานทีใ# ห้ บริการ โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง เลขที 462 หมู่ที 8 ตําบล สวนผึง อําเภอ สวนผึง จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณี ย ์ 70180
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ ☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัวโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วัน
ศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพกั เทียง
เวลาเปิ ดรับคําขอ
เวลาเปิ ดรับคําขอ
08.30
เวลาปิ ดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/ โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข ในการยื#นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ ามี)
1. ให้ผปู ้ กครองแจ้งความจํานงการย้ายเข้าเรี ยน
2. โรงเรี ยนพิจารณาการรับย้ายเบืองต้นก่อนรับคําขอจากเหตุผล ความต้องการและความจําเป็ นของนักเรี ยนและ
ผูป้ กครองทีสอดคล้องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
2.2จํานวนนักเรี ยนต่อห้องเรี ยน
2.3แผนการเรี ยน
ฯลฯ
3.ให้ผปู ้ กครองยืนเอกสารการส่ งตัวจากโรงเรี ยนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรื อ แบบ บค. 20) เมือได้รับย้ายจากโรงเรี ยน
4. ระยะเวลาการให้บริ การรวมทีกําหนดในคู่มือ เริ มนับเมือได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. *ขั4นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที#รับผิดชอบ
ที#

ประเภท
ขั4นตอน

รายละเอียดของ
ขั4นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หน่ วยเวลา
(นาที ชัวโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปี )

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที#
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้ เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

ประเภท
ขั4นตอน

ที#

รายละเอียดของ
ขั4นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หน่ วยเวลา
(นาที ชัวโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปี )

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที#
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้ เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ต้อง ครบถ้วนของ
คําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ

1

ชัวโมง

โรงเรี ยนบ้านตะโก
ล่าง

2

การพิจารณา
อนุญาต

1

วัน

โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง

3

การลงนาม
อนุญาต

1

ชัวโมง

โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง

4

การแจ้งผล
การพิจารณา

1

วัน

โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของ
ผูเ้ รี ยน
จัดทําหนังสื อและ
เสนอผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนพิจารณา
ดําเนินการมอบตัว

หมายเหตุ

ขันตอนนีไม่นบั
เวลาต่อเนื องจาก
ขันตอนที 1-3

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หน่ วยเวลาวัน

14. งานบริการนีผ4 ่ านการดําเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
☐ผ่ านการดําเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
(หากผ่ านการลดขั4นตอนและระยะเวลามาแล้ วให้ เลือกทีช# ่ องนีด4 ้ วย)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน# คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที#ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที#
1

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที#
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน)

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จํานวน
เอกสาร
สํ าเนา
1

หน่ วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุ ด)
ฉบับ

หมายเหตุ
1) ของ

ที#

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที#
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จํานวน
เอกสาร
สํ าเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุ ด)

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

2

ฉบับ

3

สําเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

4

สําเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

2

ฉบับ

2

หมายเหตุ
นักเรี ยน (ยืน
วันมอบตัว)
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง
1) ของ
ผูป้ กครอง
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง
1) ของ
นักเรี ยน (ยืน
วันมอบตัว)
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง
1) ของ
ผูป้ กครอง
2) รับรอง
สําเนาถูกต้อง

15.2) เอกสารอื#น ๆ สํ าหรับยื#นเพิม# เติม
ที#
1
2
3

4
5

รายการเอกสารยื#น
เพิม# เติม
แบบคําร้องขอย้ายเข้าเรี ยน
เอกสารหลักฐานแสดงผล
การเรี ยน (ปพ.1)
ใบรับรองเวลาเรี ยน และ
คะแนนเก็บ หากย้ายระหว่าง
ภาคเรี ยน
สมุดรายงานประจําตัว
นักเรี ยน
แบบบันทึกสุขภาพ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที#
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร จํานวนเอกสาร
สํ าเนา
ฉบับจริง

หน่ วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถ้ามี

1

ฉบับ

ถ้ามี

ที#
6
7
8

9

รายการเอกสารยื#น
เพิม# เติม
คําอธิบายรายวิชาเพิมเติม
ระเบียนสะสม
เอกสารส่งตัวจากโรงเรี ยน
เดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรื อ
แบบ บค. 20)
รู ปถ่ายปั จจุบนั ขนาด 1 นิว

10 ใบมอบตัว

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที#
รับผิดชอบ

จํานวน
จํานวนเอกสาร
เอกสาร
สํ าเนา
ฉบับจริง

หน่ วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

กรณี มีการเทียบโอน
ถ้ามี
หากโรงเรี ยนรับย้าย

2

ฉบับ

1

ชุด

-หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว
-หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว

16. ค่ าธรรมเนียม
รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกทีช่องนี)
ค่ าธรรมเนียม (บาท/ร้ อยละ)
หมายเหตุ
มีค่าใช้จ่ายอืนในการมอบตัวเป็ นไปตามประกาศของโรงเรี ยน
17. *ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ทีโรงเรี ยน โรงเรี ยนบ้านตะโกล่าง เลขที 462 หมู่ที 8 ตําบล สวนผึง อําเภอ
สวนผึง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 70180
2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิม# เติม ถ้ ามี)
ชือเอกสาร แบบคําร้องขอย้าย
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็ นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี)
(ในระบบมีให้คลิก เพืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ

19. หมายเหตุ

