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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอย้ ายเข้ าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านบ่อหวี (กลุม่ นักข่าวหญิงสอง) สพป.ราชบุรี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรี ยนบ้ านบ่อหวี (กลุม่ นักข่าวหญิงสอง) สพป.ราชบุรี เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง การส่งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 23/07/2015 10:15
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนบ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิ งสอง) เลขที ่ 444 หมู่ที่ 4 ตาบลตะนาวศรี อาเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ให้ ผ้ ปู กครองแจ้ งความจานงการย้ ายเข้ าเรี ยน
2. โรงเรี ยนพิจารณาการรับย้ ายเบื ้องต้ นก่อนรับคาขอจากเหตุผล ความต้ องการและความจาเป็ นของนักเรี ยนและ
ผู้ปกครองที่สอดคล้ องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
2.2 จานวนนักเรี ยนต่อห้ องเรี ยน
2.3 แผนการเรี ยน
ฯลฯ
3. ให้ ผ้ ปู กครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรี ยนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรื อ แบบ บค. 20) เมื่อได้ รับย้ ายจากโรงเรี ยน
4. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของ คาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้เรี ยน

1 วัน

การลงนาม/

จัดทาหนังสือและเสนอ

1 ชัว่ โมง

1)

2)
3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนบ้ านบ่อ หวี (กลุม่ นักข่าว
หญิงสอง) สพป.
ราชบุรี เขต 1
โรงเรี ยนบ้ านบ่อ หวี (กลุม่ นักข่าว
หญิงสอง) สพป.
ราชบุรี เขต 1
โรงเรี ยนบ้ านบ่อ -
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

คณะกรรมการมีมติ

ผู้อานวยการโรงเรี ยน
พิจารณา

-

ดาเนินการมอบตัว

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1 วัน

4)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
หวี (กลุม่ นักข่าว
หญิงสอง) สพป.
ราชบุรี เขต 1
โรงเรี ยนบ้ านบ่อ (ขันตอนนี
้
้ไม่นบั
หวี (กลุม่ นักข่าว เวลาต่อเนื่องจาก
หญิงสอง) สพป. ขันตอนที
้
่ 1-3)
ราชบุรี เขต 1

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)

3)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(1) ของ
นักเรี ยน (ยื่นวัน
มอบตัว)
2)
รับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
(1) ของนักเรี ยน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสาเนา
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

2

ฉบับ

หมายเหตุ
ถูกต้ อง
)
(1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาร้ องขอ
ย้ ายเข้ าเรี ยน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
เอกสารหลักฐาน สานักงาน
แสดงผลการ
คณะกรรมการ
เรี ยน (ปพ.1)
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สานักงาน
เรี ยน และ
คณะกรรมการ
คะแนนเก็บ หาก การศึกษาขัน้
ย้ ายระหว่างภาค พื ้นฐาน
เรี ยน
สมุดรายงาน
สานักงาน
ประจาตัว
คณะกรรมการ
นักเรี ยน
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
แบบบันทึก
สานักงาน
สุขภาพ
คณะกรรมการ

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที่

6)
7)

8)

9)

10)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

คาอธิบาย
รายวิชาเพิ่มเติม
ระเบียนสะสม
เอกสารส่งตัว
จากโรงเรี ยนเดิม
(แบบ พฐ. 19/1
หรื อ แบบ บค.
20)
รูปถ่ายปั จจุบนั
ขนาด 1 นิ ้ว
ใบมอบตัว

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
-

1

0

ฉบับ

-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีมีการเทียบ
โอน)
(ถ้ ามี)
(หากโรงเรี ยนรับ
ย้ าย)

(-หลักฐานใช้ ใน
วันมอบตัว)
(หลักฐานใช้ ในวัน
มอบตัว)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) มีค่าใช้ จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็ นไปตามประกาศของโรงเรียน
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ (โรงเรี ยนบ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิ งสอง) เลขที ่ 444 หมู่ที่ 4 ตาบลตะนาวศรี อาเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี 70180)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ถนนไกรเพชร อาเภอเมื อง จังหวัด
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3)
4)

5)

ราชบุรี 7000)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

23/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทาโดย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านบ่อหวี
(กลุม่ นักข่าวหญิงสอง) สพป.
ราชบุรี เขต 1 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

