
คู่มือส ำหรับประชำชน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง



ก 
 

คำนำ 

คูมือสำหรับประชาชน ตามพระรำชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เปนขั้นตอน เงื่อนไข การยื่นเอกสารหลักฐานระยะเวลาการติดตอขอรับบริการเกี่ยวกับการขอจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในกำรขอ

รับบริการ เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการกับประชาชนผูมาขอรับบริการ และเพื่อเปนแนว

ทำงในกำรใหบริกำรของโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สำหรับ

ประชาชนผูมาขอรับบริการเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ทางราชการ 

หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกประชำชนผูรับบริการ ตลอดจนผูสนใจและผูมีสวน 

เกี่ยวของ 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  
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สารบัญ 

 

           หนา 

 

คำนำ           ก 

สารบัญ           ข 

การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.       1 

การขอยายเขาโรงเรียนในสังกัด สพฐ.       6 

การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.      11 

การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ   16 

การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.      21 

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ.     25 

การขอใบแทนเอกสารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.     30 

การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.      35 
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คูมือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนกัเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

       : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ: การขึ้นทะเบียน 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวของ 

   1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

   2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

   3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. ระดับผลกระทบ  ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ใหบริการ    ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☐ สถาบันการศึกษา 

                        ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภา 

                        (นอกกฎกระทรวง)  ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ) 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 120 หนวยเวลา  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข) 

    จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

    จำนวนคำขอที่นอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

  11. *ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 
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สถานที่ใหบริการ  

1510 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

รัชดาภิเษก

  

หมู 4 ต.ท่าวุ้ง

หมอ

  

อ.ท่าวุ้ง   จ. ลพบุรี
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ                       

☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
     

☒ วันจันทร  

☒ วันเสาร  

☒ วันอังคาร  

☒ วันอาทิตย 
☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วัน

ศุกร 

☒ ไมเวนวันหยุดราชการ    

☒ มีพักเที่ยง 

เวลาเปดรับคำขอ  

เวลาปดรับคำขอ  

เวลาเปดรับคำขอ  
08.30 

16.30 
 

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) 

1) หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแตละการศึกษา 

2) ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับสมัครและตรวจสอบเอกสาร

การรับสมัคร 

1  วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

สอบวัดความสามารถ 1 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

3 การพิจารณา

อนุญาต 

ประกาศผล 1 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

4 การแจงผลการ

พิจารณา 

รายงานตัวนักเรียน 1 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

5 การลงนาม

อนุญาต 

มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน 1 วัน งาน

บริหารงาน

ชวงเวลา

ระหวาง

ขั้นตอนที่ 1-5 
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ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

วิชาการ เปนไปตาม

ประกาศ

โรงเรียน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

17. *ชองทางการรองเรียน 

 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร    หมู 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอ  

ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  15150  

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

 ชื่อเอกสาร 

 อัพโหลดไฟลเอกสาร ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

 (ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
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19. หมายเหตุ 

 หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลว หากเด็กคนใดไมมีที่เรียนใหไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม 

ระยะเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ กำหนก (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

                              : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  - 

   ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  หนวยเวลา 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)  0 

จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

จำนวนคำขอที่นอยที่สุด(ใสเปนตัวเลข)  0 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

  11. *ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 
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สถานที่ใหบริการ  

16120

 

โรงเรียนพรหมบุรี

รัชดาภิเษก  

หมู 6 ต.บาน

หมอ  

อำเภอพรหมบุรี จ.

สิงหบุร ี

ระยะเวลาเปดใหบริการ                       

☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
     

☒ วันจันทร  

☒ วันเสาร  

☒ วันอังคาร  

☒ วันอาทิตย 
☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วัน

ศุกร 

☒ ไมเวนวันหยุดราชการ    

☒ มีพักเที่ยง 

เวลาเปดรับคำขอ  

เวลาปดรับคำขอ  

เวลาเปดรับคำขอ  
08.30 

16.30 
 

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) 

1. ใหผูปกครองแจงความจำนงการยายเขาเรียน 

2. โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับคำขอจากเหตุผล ความตองการและความจำเปนของนักเรียนและ

ผูปกครองที่สอดคลองกับ 

2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

2.2 จำนวนนักเรียนตอหองเรียน 

2.3 แผนการเรียน 

ฯลฯ 

3. ใหผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อไดรับยายจาก

โรงเรียน 

4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

ของคำขอและเอกสารประกอบคำ

ขอ 

1  วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสาร

ของผูเรียน 

1 วัน งาน

บริหารงาน

 

 

ลพบุรีอ.ท่าวุ้ง   จ.

  

4 ต.ท่าวุ้ง หมู

  

ท่าวุ้งวิทยาคารโรงเรียน

1510
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ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

วิชาการ 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำหนังสือและเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียนพิจารณา 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

4 การแจงผลการ

พิจารณา 

ดำเนินการมอบตัว 1 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

ขั้นตอนนี้ไม

นับเวลา

ตอเนื่องจาก

ขั้นตอนที่ 1-3 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

17. *ชองทางการรองเรียน 

 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร    หมู 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอ  

ท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 15150  

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

 ชื่อเอกสาร 

 อัพโหลดไฟลเอกสาร ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

 (ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

19. หมายเหตุ 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอยายออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

                              : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  - 

   ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  หนวยเวลา 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)  0 

จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

จำนวนคำขอที่นอยที่สุด(ใสเปนตัวเลข)  0 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การยายออกของนักเรียนโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 

  11. *ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 
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สถานที่ใหบริการ  

16120

 

โรงเรียนพรหมบุรี

รัชดาภิเษก  

หมู 6 ต.บาน

หมอ  

อำเภอพรหมบุรี จ.

สิงหบุร ี

ระยะเวลาเปดใหบริการ                       

☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
     

☒ วันจันทร  
 

☒ วันอังคาร  

☒ วันอาทิตย 
☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี  

☒ วันศุกร 

 

เวลาเปดรับคำขอ  

เวลาปดรับคำขอ  

เวลาเปดรับคำขอ  

 

08.30 

16.30 

 

 

หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1. ใหผูปกครองยื่นคำรองขอยายออกตอโรงเรียน 

2. โรงเรียนแจงผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือสงตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20) 

3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

ของคำขอและเอกสารประกอบคำ

ขอ 

1  ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 

จัดทำเอกสาร หลักฐาน 

ประกอบการยายออก 

1. หลักฐานแสดงผลการ 

เรียน (ปพ.1) 

2. ใบรับรองเวลาเรียน  

และคะแนนเก็บ  

3.สมุดรายงานประจำตัว 

นักเรียน (ถามี)                       

4.แบบบันทึกสุขภาพ 

(ถามี) 

2 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

 

ลพบุรีอ.ท่าวุ้ง   จ.

  

4 ต.ท่าวุ้ง หมู

  

ท่าวุ้งวิทยาคารโรงเรียน

1510

 

ลพบุรีอ.ท่าวุ้ง   จ.

  

4 ต.ท่าวุ้ง หมู

  

ท่าวุ้งวิทยาคารโรงเรียน

1510
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ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำหนังสือและเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียนพิจารณา 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

17. *ชองทางการรองเรียน 

 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร    หมู 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอ  

ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150  

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

 ชื่อเอกสาร 

 อัพโหลดไฟลเอกสาร ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

 (ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

19. หมายเหตุ 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด        

สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

                              : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานนายาง 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  - 

   ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  หนวยเวลา 

9. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)  0 

จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

จำนวนคำขอที่นอยที่สุด(ใสเปนตัวเลข)  0 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

  11. *ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 
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สถานที่ใหบริการ  

16120

 

โรงเรียนพรหมบุรี

รัชดาภิเษก  

หมู 6 ต.บาน

หมอ  

อำเภอพรหมบุรี จ.

สิงหบุร ี

ระยะเวลาเปดใหบริการ                       

☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
     

☒ วันจันทร  
 

☒ วันอังคาร  

☒ วันอาทิตย 
☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี  

☒ วันศุกร 

 

เวลาเปดรับคำขอ  

เวลาปดรับคำขอ  

เวลาเปดรับคำขอ  

 

08.30 

16.30 

 

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) 

หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

1. ลักษณะที่สามารถขอผอนผัน 

   1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

       1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

       1.1.2 ในกรณีท่ีเด็กไมจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา แตผูปกครองรองขอและผานการ

ประเมินความพรอมทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา 

   1.2 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

      1.2.1 เด็กเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปนอันตรายแก 

นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป 

      1.2.2 เด็กเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบหาวัน  

นับแตวันเปดภาคเรียนแรกของ ปการศึกษาตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป 

      1.2.3 เด็กท่ีมีความจำเปนอื่นที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี 

2. ระยะเวลาการผอนผัน 

      2.1 กรณีเด็กเจ็บปวยดวยโรครายแรง หรือเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามขอ 1.2.1 และ 1.2.2 

 ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได 

      2.2 กรณีเด็กมีความจำเปนอื่น ตามขอ 1.2.3 ผอนผันไดครั้งละหนึ่งปการศึกษาถามีความจำเปนตองผอนผัน 

เกินกวาหนึ่งครั้ง ใหสถานศึกษาพิจารณาจดัการศึกษาเปนพิเศษให 

3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 

ลพบุรีอ.ท่าวุ้ง   จ.

  

4 ต.ท่าวุ้ง หมู

  

ท่าวุ้งวิทยาคารโรงเรียน

1510
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับคำรอง/ตรวจสอบเอกสาร 30 นาท ี งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา 2 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

3 การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำหนังสือและเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียนพิจารณา 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง

สำเนาถูกตอง 

2 สูติบัตร กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง

สำเนาถูกตอง 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 ใบยื่นคำขอ (แบบบค.16) (ถามี)  1  ชุด -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง

สำเนาถูกตอง 

2 ใบรับรองแพทย (ถามี)  1  ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

 

3 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษา (ถา

มี) 

 1 2 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง

สำเนาถูกตอง 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

17. *ชองทางการรองเรียน 

 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร    หมู 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอ  

ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150  

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

 ชื่อเอกสาร 

 อัพโหลดไฟลเอกสาร ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

 (ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

19. หมายเหตุ 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

                              : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  - 

   ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  หนวยเวลา 

9. ขอมูลสถิติ 

   จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)  0 

   จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

   จำนวนคำขอที่นอยท่ีสุด(ใสเปนตัวเลข)  0 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การยายออกของนักเรียนโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 

  11. *ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 
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สถานที่ใหบริการ  

16120

 

โรงเรียนพรหมบุรี

รัชดาภิเษก  

หมู 6 ต.บาน

หมอ  

อำเภอพรหมบุรี จ.

สิงหบุร ี

ระยะเวลาเปดใหบริการ                       

☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
     

☒ วันจันทร  
 

☒ วันอังคาร  

☒ วันอาทิตย 
☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี  

☒ วันศุกร 

 

เวลาเปดรับคำขอ  

เวลาปดรับคำขอ  

เวลาเปดรับคำขอ  

 

08.30 

16.30 

 

หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอและพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังนี้  

1. นักเรียนที่ลาออกตองจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยางเขาปท่ี 16  

2. กรณียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุตำ่กวา 16 ป ตองเปนการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 

เทานั้น 

3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

ของคำรองขอและเอกสาร

ประกอบคำรอง 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ของนักเรียนและจัดทำ 

เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการลาออก  

1. หลักฐานแสดงผล 

การเรียน (ปพ.1)                                               

2. ใบรับรองเวลาเรียน  

และคะแนนเก็บ  

3. สมุดรายงานประจำ 

2 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

 

ลพบุรีอ.ท่าวุ้ง   จ.

  

4 ต.ท่าวุ้ง หมู

  

ท่าวุ้งวิทยาคารโรงเรียน

1510
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ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ตัวนักเรียน (ถามี) 

4.แบบบันทึกสุขภาพ 

(ถามี) 

3 การพิจารณา

อนุญาต 

จัดทำหนังสือและเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียนพิจารณา 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

 1 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง

สำเนาถูกตอง 

   15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 ใบคำรองขอลาออก กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

1  ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง

สำเนาถูกตอง 
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ที ่ รายการเอกสาร สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

2 รูปถาย 1 นิ้ว  2  ฉบับ  

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

17. *ชองทางการรองเรียน 

 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร    หมู 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอ  

ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150  

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

 ชื่อเอกสาร 

 อัพโหลดไฟลเอกสาร ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

 (ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

19. หมายเหตุ 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

                              : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับ

ต่ำกวาปริญญา 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  - 

   ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  หนวยเวลา 

9. ขอมูลสถิติ 

   จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)  0 

   จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

   จำนวนคำขอที่นอยท่ีสุด(ใสเปนตัวเลข)  0 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การยายออกของนักเรียนโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 

  11. *ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 
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สถานที่ใหบริการ  

16120

 

โรงเรียนพรหมบุรี

รัชดาภิเษก  

หมู 6 ต.บาน

หมอ  

อำเภอพรหมบุรี จ.

สิงหบุร ี

ระยะเวลาเปดใหบริการ                       

☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
     

☒ วันจันทร  
 

☒ วันอังคาร  

☒ วันอาทิตย 
☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี  

☒ วันศุกร 

 

เวลาเปดรับคำขอ  

เวลาปดรับคำขอ  

เวลาเปดรับคำขอ  

 

08.30 

16.30 

 

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข 

หลักการเทียบโอนผลการเรียน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรือ

ประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคำนึงถึงประโยชนของผูเทียบ

โอนผลการเรียนเปนสำคัญ 

3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับ

เดียวกัน 

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 

1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียน

รูซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบ

โอน 

2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดำเนินการได กรณีดังนี้ 

กรณีท่ี 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตาง ๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ 

การศึกษา การยายหลักสูตรใหดำเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอ

เทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

ใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถามีเหตุจำเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กำหนด 

ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เชน สถานประกอบการ สถาน 

ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯใหดำเนินการ

 

ลพบุรีอ.ท่าวุ้ง   จ.

  

4 ต.ท่าวุ้ง หมู

  

ท่าวุ้งวิทยาคารโรงเรียน

1510
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ตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรยีน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกำหนดรายวิชา/หมวดวิชา  

จำนวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกำลังเรียนและประสงค

จะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 

3. การกำหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณา

บนพื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 

4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตาม

หลักฐาน 

เดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 ภาค

เรียน 

6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรยีนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ 

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกำหนด 

7. การเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปน

เวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกำหนดไว

แลว 

8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผล

การเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คำสั่งกำหนดไวแลว 

9. สถานศึกษาเปนผูจัดทำเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการ

เทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจ านงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวของกับการเทียบโอน พรอมทั้งจัดทำทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษา

สามารถบันทึกขอมูลการเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการ

เรียนและแนบเอกสารแสดงผลการเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นำมาขอเทียบโอนไวดวยกัน 

10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการ

เรียน ทั้งนี้ ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกตอง ครบถวน 
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13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

ของคำรองขอและเอกสาร

ประกอบคำรอง 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณาการขอ

เทียบโอนผลการเรียน 

5 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

3 การแจงผล จัดทำหนังสือแจงผลการขอเทียบ

โอนผลการเรียนและเสนอ

ผูอำนวยการโรงเรียนลงนาม 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 

  -ไมม-ี 

    15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 

(ปพ.1) 

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

2 ประมวลรายวิชา  1  ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

3 คำอธิบายรายวิชา  1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดง

ถึงทักษะ/ประสบการณ

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 
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ที ่ รายการเอกสาร สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

หรือความเชี่ยวชาญในวิชา

นั้น ๆ 

 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

17. *ชองทางการรองเรียน 

 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร    หมู 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอ  

ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150  

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

 ชื่อเอกสาร 

 อัพโหลดไฟลเอกสาร ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

 (ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

19. หมายเหตุ 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

                              : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550   

2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

3) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

4) คำสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทำ ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

5) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

6) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 

11 กรกฎาคม 51 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา พ.ศ. 

2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547 

8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ขอ 61) 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

☐ ตางประเทศ 

9. ขอมูลสถิติ 

   จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)  0 

   จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

   จำนวนคำขอที่นอยท่ีสุด(ใสเปนตัวเลข)  0 
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สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  
การยายออกของนักเรียนโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 

  11. *ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ  

16120

 

โรงเรียนพรหม

บุรีรัชดาภิเษก  

หมู 6 ต.

บานหมอ  

อำเภอพรหมบุรี 

จ.สิงหบุร ี

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

                      

☐ เปดใหบริการตลอด 24 

ชั่วโมง 

     

☒ วันจันทร  
 

☒ วันอังคาร  

☒ วันอาทิตย 
☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี  

☒ วันศุกร 

 

เวลาเปดรับคำขอ  

เวลาปดรับคำขอ  

เวลาเปด

รับคำขอ  

 

08.30 

16.30 

 

     หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสาร 

ใหแลว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

2. กรณีท่ีหลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดำเนินการแจงความ และนำใบแจงความมาย 

3. กรณีท่ีหลักฐานชำรุดใหนำเอกสารฉบับเกามายื่นเปนหลักฐาน 

4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

ของคำรองขอและเอกสาร

ประกอบคำรอง 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

สืบคนและตรวจสอบเอกสารตาม

คำรอง 

2 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

3 การลงนาม จัดทำใบแทนเอกสาร 1 วัน งาน กรณไีมพบ 

 

ลพบุรีอ.ท่าวุ้ง   จ.

  

4 ต.ท่าวุ้ง หมู

  

ท่าวุ้งวิทยาคารโรงเรียน 1510



30 
 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

อนุญาต ทางการศึกษา/แจงผล 

การสืบคน และเสนอ 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

ลงนามผูอำนวยการโรงเรียนลง

นาม 

บริหารงาน

วิชาการ 

หลักฐาน

จะแจงผล 

การสืบคน 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

 1 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง

สำเนาถูกตอง 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 ใบแจงความ  1  ฉบับ -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

2 แบบคำรอง  1  ฉบับ -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

3 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 

นิ้ว 

 2  ฉบับ -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 
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ที ่ รายการเอกสาร สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

4 เอกสารฉบับเดิมที่ชำรุด

นั้น ๆ 

 1  ฉบับ -ใชกรณีเทียบโอนความรู 

-รับรองสำเนาถูกตอง 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

17. *ชองทางการรองเรียน 

 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนทา่วุ้งวิทยาคาร    หมู 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอ  

ท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150  

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

 ชื่อเอกสาร 

 อัพโหลดไฟลเอกสาร ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

 (ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

19. หมายเหตุ 
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คูมือสำหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวง: ศึกษาธิการ 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ 

                              : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

☐ ตางประเทศ 

9. ขอมูลสถิติ 

   จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)  0 

   จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)  0 

   จำนวนคำขอที่นอยท่ีสุด(ใสเปนตัวเลข)  0 

 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การยายออกของนักเรียนโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 

  11. *ชองทางการใหบริการ 

1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 
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สถานที่ใหบริการ  

16120

 

โรงเรียนพรหม

บุรีรัชดาภิเษก  

หมู 6 ต.

บานหมอ  

อำเภอพรหมบุรี 

จ.สิงหบุร ี

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

                      

☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
     

☒ วันจันทร  
 

☒ วันอังคาร  

☒ วันอาทิตย 
☒ วันพุธ  

☒ วันพฤหัสบดี  

☒ วันศุกร 

 

เวลาเปดรับคำขอ  

เวลาปดรับคำขอ  

เวลาเปดรับคำ

ขอ  

 

08.30 

16.30 

 

     หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถามี) 

การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1. ไมใชอาคารสถานที่กระท าในสิ่งผิดกฎหมาย 

2. ไมใชอาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน 

3. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน ร าคาญแกผู

อยู 

อาศัยในบริเวณใกลเคียง 

4. ไมใชอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกันในอาคาร

สถานที่ของสถานศึกษา 

5. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อการอยางอ่ืนนอกเหนอืไปจากที่ระบุไวในคำขออาคารสถานที่ 

6. โดยที่สถานศึกษาเปนสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันด ี 

ตลอดทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลพบุรีอ.ท่าวุ้ง   จ.

  

4 ต.ท่าวุ้ง หมู

  

ท่าวุ้งวิทยาคารโรงเรียน

1510
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13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท/

ขั้นตอน 

รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 

สวนงาน/

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตอง ครบถวนของคำ

รองขอและเอกสาร

ประกอบคำรอง 

1 ชั่วโมง งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

เจาหนาที่ตรวจสอบคำขอ 

และรายการเอกสารหรือ 

หลักฐานและแจงใหผูยื่น 

คำขอทราบทันทีกรณีที่ 

เห็นวาคำขอไมถูกตองหรือขาด

เอกสารหรือหลักฐานใด 

2 การพิจารณา

อนุญาต 

พจิารณาและจัดทำ 

หนังสือแจงผลการ 

พิจารณาเสนอ 

ผูอำนวยการ

โรงเรียน 

ลงนาม 

2 วัน งาน

บริหารงาน

วิชาการ 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

1 1 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง

สำเนาถูกตอง 

2 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

1 1 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันยื่น 

-รับรอง
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ที ่ รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน/หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จำนวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จำนวน

เอกสาร

สำเนา 

หนวย

นับ

เอกสาร 

(ฉบับ ชื่อ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

สำเนาถูกตอง 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

     -ไมมี- 

16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 

17. *ชองทางการรองเรียน 

 1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร    หมู 4 ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอ ท่าวุ้ง  
 จังหวัดลพบุรี 15150  

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

 ชื่อเอกสาร 

 อัพโหลดไฟลเอกสาร ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 

 (ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

19. หมายเหตุ 

 

 

 

 


