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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอยา้ยออกนกัเรยีนของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม สพม.เขต 12กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต  
1. ใหผู้ป้กครองยืน่คํารอ้งขอยา้ยออกตอ่โรงเรยีน 
 
2. โรงเรยีนแจง้ผลการพจิารณา และจัดทําหนังสอืสง่ตัวนักเรยีน (แบบ พฐ.19/1 หรอืแบบ บค. 20) 
 
3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีกํ่าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วันหยดุราชการ/โรงเรยีนกําหนดเวลาเปิด-ปิด
ตามบรบิทของโรงเรยีน)) 
โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม 223 หมู ่2 ตําบลหานโพธิพ์ทิยาคม 
ตําบลหานโพธิ ์อําเภอเขาชยัสน จังหวดัพัทลงุ รหสัไปรษณีย ์
93130/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :4 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของ  คําขอและเอกสารประกอบ
คําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยา
คม สพม.เขต 12 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
จัดทําเอกสาร หลักฐานประกอบการยา้ยออก 
1. หลักฐานแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  2. ใบรับรองเวลาเรยีน 
และคะแนนเกบ็  
3.สมดุรายงานประจําตัวนักเรยีน (ถา้ม)ี  4.แบบบันทกึสขุภาพ     
(ถา้ม)ี 
 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยา
คม สพม.เขต 12 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
จัดทําหนังสอื เอกสารเสนอผูอํ้านวยการโรงเรยีนลงนาม 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยา
คม สพม.เขต 12 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุแสดงหลักฐานการเป็นผูป้กครองของนักเรยีนทีม่าทําเรือ่ง
ยา้ย 
 
) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบคาํรอ้งขอยา้ยออกตอ่โรงเรยีน   (พฐ.19) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 
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ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต-ุ 

3) 
 

เอกสารยนืยนัการรบัยา้ยจากโรงเรยีนปลายทาง 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

4) 
 

เอกสาร หลกัฐานแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม สพม.เขต 
12 

5) 
 

ใบรบัรองเวลาเรยีน และคะแนนเก็บ หากยา้ยระหวา่งภาคเรยีน
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม สพม.เขต 
12 

6) 
 

สมดุรายงานประจําตวันกัเรยีน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม สพม.เขต 
12 

7) 
 

แบบบนัทกึสขุภาพ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม สพม.เขต 
12 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) โรงเรยีนโรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม 223 หมู ่2 ตําบลหานโพธิพ์ทิยาคม ตําบลหานโพธิ ์อําเภอเขาชยัสน จังหวัด

พัทลงุ รหัสไปรษณีย ์93130 โทรศัพท ์074-608084 
(หมายเหต:ุ -) 

2) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 12  12/13  ถนนกะโรม ตําบลโพธิเ์สด็จ อําเภอเมอืง จังหวัด
นครศรธีรรมราช รหัสไปรษณีย ์80000 โทรศัพท ์075-345050 
(หมายเหต:ุ -) 

3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก

 
หมายเหต ุ

- 
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ชือ่กระบวนงาน:(ใสช่ือ่กระบวนงาน) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:(ชือ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry) 
ประเภทของงานบรกิาร:(ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: (ใสช่ือ่ประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง:(ใสช่ือ่ก.ม.ทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต) 

ระดบัผลกระทบ:(ใสร่ะดับผลกระทบ) 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:(ใสพ่ืน้ทีใ่หบ้รกิาร) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:(ใสก่ฎหมายทีกํ่าหนดระยะเวลา) 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: (ใสร่ะยะเวลาตามทีก่ฎหมายกําหนด) 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ  
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ  
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


