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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านบึงงาม สพป.สุโขทัย เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรี ยนบ้ านบึงงาม สพป.สุโขทัย เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง การส่งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา 0 นาที
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 18/07/2015 11:11
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ให้ ผ้ ปู กครองแจ้ งความจํานงการย้ ายเข้ าเรี ยน
2. โรงเรี ยนพิจารณาการรับย้ ายเบื ้องต้ นก่อนรับคําขอจากเหตุผล ความต้ องการและความจําเป็ นของนักเรี ยนและ
ผู้ปกครองที่สอดคล้ องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
2.2 จํานวนนักเรี 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 บริการรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1 ชัว่ โมง
โรงเรี ยนบ้ านบึงงาม การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของ คําขอและ
ตําบลนครเดิฐ
1)
เอกสารประกอบคําขอ
อําเภอศรี นคร
จังหวัดสุโขทัย
ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม 1 วัน
โรงเรี ยนบ้ านบึงงาม การพิจารณา
เอกสารของผู้เรี ยน
ตําบลนครเดิฐ
2)
อําเภอศรี นคร
จังหวัดสุโขทัย
จัดทําหนังสือและเสนอ
1 ชัว่ โมง
โรงเรี ยนบ้ านบึงงาม การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
ตําบลนครเดิฐ
3)
พิจารณา
อําเภอศรี นคร
จังหวัดสุโขทัย
ดําเนินการมอบตัว
1 วัน
โรงเรี ยนบ้ านบึงงาม (ขันตอนนี
้
้ไม่
ตําบลนครเดิฐ
นับเวลา
4)
อําเภอศรี นคร
ต่อเนื่องจาก
จังหวัดสุโขทัย
ขันตอนที
้
่ 1-3)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)

3)

4)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(1)ของนักเรี ยน
(ยื่นวันมอบตัว)
2)รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ของนักเรี ยน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
เอกสารหลักฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการ
แสดงผลการ
การศึกษาขัน้
เรี ยน (ปพ.1)
พื ้นฐาน

แบบคําร้ องขอ
ย้ ายเข้ าเรี ยน

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับรองเวลา
เรี ยน และ
คะแนนเก็บ หาก
ย้ ายระหว่างภาค
เรี ยน
สมุดรายงาน
ประจําตัว
นักเรี ยน
แบบบันทึก
สุขภาพ

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

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

1

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

0

ฉบับ

-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

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

-

2

0

ฉบับ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

1

0

ฉบับ

(-หลักฐานใช้ ใน
วันมอบตัว)
(หลักฐานใช้ ในวัน
มอบตัว)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) มีค่าใช้ จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็ นไปตามประกาศของโรงเรี ยน
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สาํ นักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กทม.
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนบ้ านบึงงาม
สพป.สุโขทัย เขต 2 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

