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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2 

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 

 

2) พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 

 

3) ประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศกึษำ พ.ศ. 2546 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีให้บริกำร: สถาบันการศึกษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 08:25  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวัดตำล  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่

เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร / โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบรบิทของโรงเรียน) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจ านงการย้ายเข้าเรียน 

 

2. โรงเรียนพิจารณาการรบัย้ายเบื้องต้นก่อนรบัค าขอจากเหตุผล ความต้องการและความจ าเป็นของนักเรียนและ

ผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ 

 

   2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

 

   2.2 จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน 

 

   2.3 แผนการเรยีน 

 

 ฯลฯ 

 

3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ายจากโรงเรียน 

 

4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เร่ิมนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของ  ค าขอและ

เอกสารประกอบค าขอ 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม

เอกสารของผู้เรียน 
 

1 วัน โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

จัดท าหนังสือและเสนอ

ผู้อ านวยการโรงเรียน

พิจารณา 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

- 
 

ด าเนินการมอบตัว 
 

1 วัน โรงเรียนวัดตาล 

สพป.นนทบุรี 

เขต 2 

(ขั้นตอนน้ีไม่นบั

เวลาต่อเนื่องจาก

ขั้นตอนท่ี 1-3) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วัน 

 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (1)ของนักเรียน 

(ยื่นวันมอบตวั) 

2)รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (1) ของผู้ปกครอง 

2) รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

3) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (1) ของนักเรียน 

(ยื่นวันมอบตวั) 

2) รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

4) 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ (1) ของผู้ปกครอง 

2) รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าร้องขอ

ย้ายเข้าเรียน 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

เอกสาร

หลักฐาน

แสดงผลการ

เรียน (ปพ.1) 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ใบรับรองเวลา

เรียน แลคะแนน

เก็บหากย้าย

ระหว่างภาค

เรียน 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1 0 ฉบับ - 

4) 

สมุดรายงาน

ประจ าตัว

นักเรียน 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

5) 

แบบบันทึก

สุขภาพ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

6) 
ค าอธิบาย

รายวิชาเพ่ิมเติม 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมีการเทียบ

โอน) 

7) ระเบียนสะสม - 1 0 ฉบับ (ถ้ามี) 

8) 

เอกสารส่งตัว

จากโรงเรียนเดิม 

(แบบพฐ.19/1 

หรือแบบบค.20) 

- 1 0 ฉบับ (หากโรงเรียนรับ

ย้าย) 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

9) 
รูปถ่ายปัจจบุัน 

ขนาด  1 นิ้ว 

- 2 0 ฉบับ (-หลักฐานใช้ใน

วันมอบตัว) 

10) 

ใบมอบตัว ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1 0 ฉบับ (หลักฐานใช้ในวัน

มอบตัว) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) มีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ -   

 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน 

หมายเหตุ รอ้งเรียนด้วยตนเอง / (โรงเรียนวัดตำล  39 หมูท่ี่ 1 ต ำบลบำงตะไนย์อ อ ำเภอปำกเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณย์ี ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หมายเหตุ ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำนนทบุรี เขต 2   

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธกิาร โทร 1579 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บรกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรที าเนียบรัฐบาล 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
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19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ ์ 19/08/2563 

สถำนะ รออนุมัติขั้นที ่2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล

สพป.นนทบุรี เขต 2 สพฐ.ศธ. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


