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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใช้อำคำรสถำนท่ีของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานท่ีของสถานศึกษา พ .ศ. 2539 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สถาบนัการศึกษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกดั สพฐ. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เมธินี 
19/07/2015 21:41  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ต าบลหนองปลาปาก  อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวดัหนองคาย 43130 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และต้องอยู่ในเง่ือนไขดงัต่อไปนี  ้
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 ไม่ใช้อาคารสถานที่กระท าในส่ิงผิดกฎหมาย 
 ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีต่อประชาชน  
 ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจดังานร่ืนเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดงัจนเป็นเหตุเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อยู่
อาศยัในบริเวณใกล้เคียง 
 ไม่ใช้อาคารสถานที่จดักิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัในอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา 
 ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในค าขออาคารสถานที่ 
 โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเข้ามาต้องปฏิบตัิตนให้ชอบด้วยวฒันธรรมและ ศีลธรรมอนัดี 
ตลอดทัง้ต้องเชื่อฟังหวัหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบรกัษาสถานที่น ัน้ 
 การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตัง้หรือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอน
ของสถานศึกษานัน้ๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกบัทุกพรรคการเมือง  
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
 

15 นาที โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

(เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าขอ
และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจ้ง
ให้ผู้ย่ืนค าขอ
ทราบทนัทีกรณีที่
เห็นว่าค าขอไม่
ถูกต้องหรือขาด
เอกสารหรือ
หลักฐานใด) 

2) การลงนาม/ พิจารณาและจดัท าหนงัสือ 2 วนั โรงเรียนวรลาโภ - 



3/5 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 
 

แจ้งผลการพิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลง
นาม 
 

นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (เอกสำรต้องเหลือ
อำยุเกิน 3 เดือน 
ณ วนัย่ืนค ำขอ) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (เอกสำรต้องเหลือ
อำยุเกิน 3 เดือน 
ณ วนัย่ืนค ำขอ 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
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หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
หมายเหตุ (ต าบลหนองปลาปาก  อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวดัหนองคาย 43130 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
หมายเหตุ (บริเวณศูนย์ราชการจังหวดัหนองคาย 
ต าบลหนองกอมเกาะ  อ าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย 43000 
) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลัดส านกันายกรฐัมนตรีท าเนียบรฐับาล 
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 

- 
 

วันท่ีพิมพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภ

นุสรณ์ สพม.เขต 21 สพฐ.ศธ. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550 

 
2) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรเทียบโอนผลกำรเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำ

ปริญญำ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: สถาบันการศึกษา  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 

เมธินี 19/07/2015 21:13  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคำย 43130 

 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักการเทียบโอนผลการเรียน 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอ่ืนหรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบ
การณีของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เทียบโอนผลการเรียน 
เป็นส าคัญ 
 3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
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 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน  
 1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู  
ซ่ึงมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน 
     2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการได 2 กรณีดังนี้ 
             กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตาง ๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร 
                    ใหด าเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนัก
เรียน/นักศึกษา เพ่ือการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน  ถามีเหตุจ าเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่ก าหนด ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
             กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ 
                    ใหด าเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนดรายวิชา/หมวดวิชา 
จ านวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูก าลังเรียนและประสงคจะไปศึกษา
จากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 
        3. การก าหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน 
พ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 
       4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐาน
เดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
      5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน 
      6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนด 
      7. การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา 
1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศก าหนดไวแลว 
     8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/ค าสั่งก าหนดไวแลว 
     9. สถานศึกษาเปนผูจัดท าเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจ านงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของกับ 
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดท าทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพ่ือการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล 
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล 
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่น ามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 
    10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน 
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเม่ือเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
    
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเม่ือเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค าร้องและ
เอกสารประกอบค าร้อง 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณาการ
ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 

5 วัน โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการขอ
เทียบโอนผลการเรียนและ
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
ลงนาม 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1 1 ชุด (-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 

ประมวลรายวิชา 
(Course 
Syllabus) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1 1 ชุด (-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

) 

3) 

ค าอธิบายรายวิชา ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1 1 ชุด (-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้ 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
) 

4) 

เอกสาร/หลักฐาน
ที่แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ 

- 1 1 ชุด (-ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/
ประสบการณ์ 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 

หมายเหตุ (ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคำย 43130 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
หมายเหตุ (บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย 
ต ำบลหนองกอมเกำะ  อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 43000 
) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 

สพม.เขต 21 สพฐ.ศธ. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ .ศ. 2550 
 

2) แนวปฏิบติักำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
 

3) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรท่ี  สพฐ. 616/2552 เร่ือง  กำรจัดท ำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.1) ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2552 
 

4) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำท่ี สพฐ. 617/2552 เร่ือง กำรจัดท ำประกำศนียบตัรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (ปพ. 2) ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2552 
 

5) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ี สพฐ. 293/2551 เร่ือง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวนัท่ี 11 
กรกฎำคม 51 
 

6) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ี สพฐ. 618/2552 เร่ือง กำรจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.3) ลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2552 
 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษำว่ำด้วยใบสุทธิของสถำนศึกษำและหนังสือรับรองควำมรู้ของสถำนศึกษำ พ .ศ. 2547 
ประกำศเม่ือ 30 กนัยำยน 2547 
 

8) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 2526 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
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7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สถาบนัการศึกษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ 0  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกดั สพฐ. โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ เมธินี 19/07/2015 21:23  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวดัหนองคำย 43130 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  

 
 ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้
แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องด าเนินการแจ้งความ และน าใบแจ้งความมาย่ืน 
 กรณีที่หลักฐานช ารุดให้น าเอกสารฉบบัเก่ามาย่ืนเป็นหลักฐาน 
 ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง 1 ชัว่โมง โรงเรียนวรลาโภ - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
 

นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

2) 
การพิจารณา 
 

สืบค้นและตรวจสอบ
เอกสารตามที่ร้องขอ 
 

2 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้งผลการ
สืบค้น และเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลง
นาม 
 

1 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

(กรณีไม่พบ
หลักฐานจะแจ้ง
ผลการสืบค้น) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   4 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ที่จบไป
แล้ว) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ใบแจ้งควำม กองบญัชำกำร

ต ำรวจนครบำล 

1 0 ฉบบั (กรณีเอกสำรสูญ
หำย) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

แบบค ำร้อง ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

รูปถ่ำยหน้ำตรง 
ขนำด 1 นิว้ 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

2 0 ฉบบั (สวมเชิต้ขำว ไม่
สวมแว่น/หมวก 
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 

4) 

เอกสำรฉบบัเดิม
ที่ช ำรุด 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั (กรณีขอแทนใบ
ช ำรุด) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม 
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ (กรณีเกิน 10 ปี ค่ำธรรมเนียมฉบบัละ 30 บำท)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
หมายเหตุ (ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวดัหนองคำย 43130 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
หมายเหตุ (บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวดัหนองคำย 
ต ำบลหนองกอมเกำะ  อ ำเภอเมือง จังหวดัหนองคำย 43000 
) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
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หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลัดส านกันายกรฐัมนตรีท าเนียบรฐับาล 

ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภ

นุสรณ์ สพม.เขต 21 สพฐ.ศธ. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ .ศ. 2550 
 

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

3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ .ศ. 2546 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สถาบนัการศึกษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เมธินี 
19/07/2015 12:57  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียน วรลำโภนุสรณ์ 

ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวดัหนองคำย  43130 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
00:00 - 00:00 น. 
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หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  

1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจ านงการย้ายเข้าเรียน 
 
2. โรงเรียนพิจารณาการรบัย้ายเบือ้งต้นก่อนรบัค าขอจากเหตุผล ความต้องการและความจ าเป็นของนกัเรียนและ
ผู้ปกครองที่สอดคล้องกบั 
 
   2.1 วตัถุประสงค์ของโรงเรียน 
 
   2.2 จ านวนนกัเรียนต่อห้องเรียน 
 
   2.3 แผนการเรียน 
 
 ฯลฯ 
 
3. ให้ผู้ปกครองย่ืนเอกสารการส่งตวัจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เม่ือได้รบัย้ายจากโรงเรียน 
 
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ  ค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคุณสมบตัิตาม
เอกสารของผู้เรียน 
 

1 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือและเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณา 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

4) 
- 
 

ด าเนินการมอบตวั 
 

1 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

(ขัน้ตอนนีไ้ม่นบั
เวลาต่อเนื่องจาก
ขัน้ตอนที่ 1-3) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (1) ของ
นกัเรียน (ย่ืนวนั
มอบตวั) 
2) รบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 

2) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบบั (1) ของผู้ปกครอง 
2) รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
) 

3) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (1) ของนกัเรียน 
(ย่ืนวนัมอบตวั) 
2) รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 



4/6 
 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

) 

4) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบบั (1) ของผู้ปกครอง 
2) รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำร้องขอ
ย้ำยเข้ำเรียน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสำรหลักฐำน
แสดงผลกำร
เรียน (ปพ.1) 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

ใบรบัรองเวลำ
เรียน และ
คะแนนเก็บ หำก
ย้ำยระหว่ำงภำค
เรียน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั - 

4) 

สมุดรำยงำน
ประจ ำตวั
นกัเรียน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั (ถ้ำมี) 

5) 
แบบบนัทึก
สุขภำพ 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้

1 0 ฉบบั (ถ้ำมี) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พืน้ฐำน 

6) 
ค ำอธิบำย
รำยวิชำเพิ่มเติม 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมีกำรเทียบ
โอน) 

7) ระเบียนสะสม - 1 0 ฉบบั (ถ้ำมี) 

8) 

เอกสำรส่งตวั
จำกโรงเรียนเดิม 
(แบบ พฐ. 19/1 
หรือ แบบ บค. 
20) 

- 1 0 ฉบบั (หำกโรงเรียนรบั
ย้ำย) 

9) 
รูปถ่ำยปัจจุบนั 
ขนำด  1 นิว้ 

- 2 0 ฉบบั (-หลักฐำนใช้ใน
วนัมอบตวั) 

10) 

ใบมอบตวั ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั (หลักฐำนใช้ในวนั
มอบตวั) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) มีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 

หมายเหตุ (ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวดัหนองคำย  43130) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 

หมายเหตุ (บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวดัหนองคำย  ต ำบลหนองกอมเกำะ 
อ ำเภอเมือง   จังหวดัหนองคำย 43000 
) 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลัดส านกันายกรฐัมนตรีท าเนียบรฐับาล 
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 

- 
 

วันท่ีพิมพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภ

นุสรณ์ สพม.เขต 21 สพฐ.ศธ. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ .ศ. 2550 
 

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

3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในโรงเรียน พ .ศ. 2546 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สถาบนัการศึกษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เมธินี 
19/07/2015 13:37  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์  ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวดัหนองคำย  

43130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยดุรำชกำร/โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
1. ให้ผู้ปกครองย่ืนค าร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน 
 
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจดัท าหนงัสือส่งตวันกัเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20) 
 
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ  ค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัท าเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการย้ายออก 
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)  2. ใบรบัรอง
เวลาเรียน และคะแนนเก็บ  
3.สมุดรายงานประจ าตวั
นกัเรียน (ถ้ามี)  4.แบบ
บนัทึกสุขภาพ     (ถ้ามี) 
 
 

2 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัท าหนงัสือ เอกสารเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลง
นาม 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   4 วนั 
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14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบบั (แสดงหลักฐำน
กำรเป็นผู้ปกครอง
ของนกัเรียนที่มำ
ท ำเร่ืองย้ำย 
 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำร้องขอ
ย้ำยออกต่อ
โรงเรียน   
(พฐ.19) 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั - 

2) 

เอกสำรยืนยนั
กำรรบัย้ำยจำก
โรงเรียน
ปลำยทำง 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั - 

3) 

เอกสำร หลักฐำน
แสดงผลกำร
เรียน (ปพ.1) 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั - 

4) 
ใบรบัรองเวลำ
เรียน และ

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร

1 0 ฉบบั (ถ้ำมี) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

คะแนนเก็บ หำก
ย้ำยระหว่ำงภำค
เรียน 

กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

5) 

สมุดรำยงำน
ประจ ำตวั
นกัเรียน 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั (ถ้ำมี) 

6) 

แบบบนัทึก
สุขภำพ 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั (ถ้ำมี) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
หมายเหตุ (ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวดัหนองคำย  43130) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
หมายเหตุ (บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวดัหนองคำย  ต ำบลหนองกอมเกำะ 
อ ำเภอเมือง  จังหวดัหนองคำย 43000 
) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลัดส านกันายกรฐัมนตรีท าเนียบรฐับาล 
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
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ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 

- 
 

วันท่ีพิมพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภ

นุสรณ์ สพม.เขต 21 สพฐ.ศธ. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอลาออกของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ .ศ. 2550 
 

2) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ .ศ. 2546 
 

3) พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบงัคับ พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สถาบนัการศึกษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอลาออกของนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั สพฐ.โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เมธินี 
19/07/2015 20:56  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวดัหนองคำย 43130 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
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หมายเหตุ (ยกเวน้วนัหยดุรำชกำร/โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  

การขอลาออกของนกัเรียนสังกดั สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดงันี ้
 
 1. นกัเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบงัคบัหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16 
 
 2. กรณียงัไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั และมีอายุต ่ากว่า 16 ปี ต้องเป็นการลาออกเพื่อเปล่ียนรูปแบบการศึกษาเท่านัน้ 
 
 3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค าร้องและ
เอกสารประกอบค าร้อง 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคุณสมบตัิของ
นกัเรียนและจดัท าเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
ลาออก 1. หลักฐาน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)                                               
2. ใบรบัรองเวลาเรียน และ
คะแนนเก็บ      3.สมุด
รายงานประจ า ตวันกัเรียน 
(ถ้ามี)                      4.
แบบบนัทึกสุขภาพ     (ถ้า
มี) 
 

2 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม 
 

1 ชัว่โมง โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   4 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบค ำร้องขอ
ลำออก 

ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พืน้ฐำน 

1 0 ฉบบั - 

2) รูปถ่ำย 1 นิว้ - 2 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
หมายเหตุ (ต ำบลหนองปลำปำก  อ ำเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวดัหนองคำย 43130 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
หมายเหตุ (บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวดัหนองคำย 
ต ำบลหนองกอมเกำะ  อ ำเภอเมือง จังหวดัหนองคำย 43000 
) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111)  ส านกังานปลัดส านกันายกรฐัมนตรีท าเนียบรฐับาล 
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 

- 
 

วันท่ีพิมพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภ

นุสรณ์ สพม.เขต 21 สพฐ.ศธ. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การรบันกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม.เขต 21 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกับการรับนักเรียน
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ .ศ. 2550 
 

3) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สถาบนัการศึกษา  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เร่ือง 
นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการรับนกัเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  120 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรบันกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั สพฐ. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เมธินี 
19/07/2015 22:18  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ต าบลหนองปลาปาก  อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวดัหนองคาย 43130 
 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั ทุกวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เท่ียง) 
หมายเหตุ (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  

 
 หลักเกณฑ์การรบันกัเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เร่ืองการรบันกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
  
 http://plan.bopp-obec.info/ 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รบัสมคัรและตรวจสอบ
เอกสารการสมคัร 
 

1 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

(ช่วงเวลาระหว่าง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบ และ/หรือ จบัฉลาก 
 

1 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

(ช่วงเวลาระหว่าง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

3) 

การพิจารณา 
 

ประกาศผล 
 

1 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

(ช่วงเวลาระหว่าง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

4) 
การพิจารณา 
 

รายงานตวันกัเรียน 
 

1 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

(ช่วงเวลาระหว่าง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ประกาศโรงเรียน) 

5) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

มอบตวั/ขึน้ทะเบียน
นกัเรียน 
 

1 วนั โรงเรียนวรลาโภ
นุสรณ์ สพม.เขต 
21 

(ช่วงเวลาระหว่าง
ขัน้ตอน 1-5 
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   120 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบบั (-ใช้ในวนัสมคัร (1 
ฉบบั) และวนัมอบ
ตวั (1 ฉบบั) 
-รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
) 

2) 

ใบส ำคญักำร
เปล่ียนชื่อ 

กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบบั (-กรณีมีกำร
เปล่ียนชื่อ-สกุล 
-ใช้ในวนัสมคัร (1 
ฉบบั) และวนัมอบ
ตวั (1 ฉบบั) 
-รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 

สูติบตัร กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบบั (-เฉพำะระดบั
ก่อนประถมและ
ประถมศึกษำ 
-ใช้ในวนัสมคัร (1 
ฉบบั) และวนัมอบ
ตวั (1 ฉบบั) 
-รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ใบสมคัร 
(หลักฐำนใช้ใน
วนัสมคัร) 

- 1 0 ชุด (-หลักฐำนใช้ใน
วนัสมคัร) 

2) 

หลักฐำนแสดง
วุฒิกำรศึกษำ 
หรือ ใบรบัรองผล
กำรเรียน
(หลักฐำนใช้ใน
วนัสมคัร) 

- 1 1 ฉบบั (-เฉพำะระดบั
มธัยม 
-รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
) 

3) 

ใบรบัรองกำรเป็น
นกัเรียน 
(หลักฐำนใช้ใน
วนัสมคัร) 

- 1 1 ฉบบั (-เฉพำะระดบั
มธัยม 
-รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
) 

4) 
รูปถ่ำยปัจจุบนั 
ขนำด  1 นิว้ 

- 2 0 ฉบบั - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(หลักฐำนใช้ใน
วนัสมคัร) 

5) 
ใบมอบตวั 
(หลักฐำนกำร
มอบตวั) 

- 1 0 ชุด (หลักฐำนใช้ในวนั
มอบตวั) 

6) 

หลักฐำนแสดง
วุฒิกำรศึกษำ 
(หลักฐำนกำร
มอบตวั) 

- 1 1 ฉบบั (-หลักฐำนใช้ใน
วนัมอบตวั 
-เฉพำะระดบั
มธัยม 
-รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) มีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 
หมายเหตุ (ต าบลหนองปลาปาก  อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวดัหนองคาย 43130 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 
หมายเหตุ (บริเวณศูนย์ราชการจังหวดัหนองคาย 
ต าบลหนองกอมเกาะ  อ าเภอเมือง จังหวดัหนองคาย 43000 
) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
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1) ตวัอย่าง ใบสมคัรเข้าเรียน 
- 
 

2) ตวัอย่าง ใบรบัรองการเป็นนกัเรียน 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
หลักจากกระบวนการมอบตวัเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปย่ืนเร่ืองที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษานัน้ๆ ก าหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 
 
 

วันท่ีพิมพ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ผู้อ านวยการโรงเรียนวรลาโภ

นุสรณ์ สพม.เขต 21 สพฐ.ศธ. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 

 
 

 


