
คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
กระทรวง:ศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ 

: โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 
4. หมวดหมูของงานบรกิาร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ   

1) พระราชบัญญตักิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การสงเดก็เขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ  ☒บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สงัคม ☐บริการทั่วไป 

7. พ้ืนที่ใหบรกิาร ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางทีต่ั้งอยูในภูมภิาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตัง้อยูในภูมภิาค(นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ตางประเทศ 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) - 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ หนวยเวลา 
 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 
สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทาน้ัน)การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
11. *ชองทางการใหบรกิาร  

1) ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานที่ใหบรกิาร โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก อาคาร 5 ชั้น1 เลขที่139  ถนนเชยีงของ-เชยีงราย 
ตําบลหวยซอ  อําเภอเชยีงของ  จังหวดัเชยีงราย รหสัไปรษณีย 57140    

  ระยะเวลาเปดใหบรกิาร ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 



 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหสับด ี☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยดุราชการ  

 ☐ มีพักเทีย่ง 
  เวลาเปดรบัคําขอ เวลาเปดรับคําขอ  08.30   
     เวลาปดรับคําขอ  16.30  
  หมายเหตุ: ยกเวนวันหยดุราชการ/ โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลกัเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไข ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต (ถามี) 

1.  ใหผูปกครองแจงความจํานงการยายเขาเรียน 
2.  โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับคําขอจากเหตผุล ความตองการและความจําเปนของนักเรียนและ

ผูปกครองทีส่อดคลองกับ 
  2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

2.2จํานวนนักเรียนตอหองเรียน 
  2.3แผนการเรียน 
ฯลฯ 

3.ใหผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดมิ (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เม่ือไดรับยายจากโรงเรียน 
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เร่ิมนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 

13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ข้ันตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาที ชั่วโมง 
วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ  
คําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

1 ชั่วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

ตรวจสอบคุณสมบตัิ
ตามเอกสารของ
ผูเรียน 

1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

 

3 การลงนาม
อนุญาต 

จัดทําหนังสอืและ
เสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนพิจารณา 

1 ชั่วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 
 

 



ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ข้ันตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวยเวลา 
(นาที ชั่วโมง 
วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหต ุ

4 การแจงผลการ
พิจารณา 

ดําเนินการมอบตัว 1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

ขั้นตอนนี้ไมนับ
เวลาตอเนือ่งจาก
ขั้นตอนที ่1-3 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หนวยเวลาวัน 
 
 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลอืกทีช่องน้ีดวย) 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบั
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรอื 
ชุด) 

หมายเหต ุ

1 

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง

สําเนาถูกตอง 

2 

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผูปกครอง 
2) รับรอง
สําเนาถูกตอง 

3 สําเนาทะเบยีนบาน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ย่ืน
วันมอบตัว) 
2) รับรอง
สําเนาถูกตอง 

4 สําเนาทะเบยีนบาน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผูปกครอง 
2) รับรอง
สําเนาถูกตอง 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 



ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 แบบคํารองขอยายเขาเรียน  1  ฉบบั  
2 เอกสารหลักฐานแสดงผล

การเรียน(ปพ.1) 
 1  ฉบบั  

3 ใบรับรองเวลาเรียน และ
คะแนนเก็บ หากยายระหวาง
ภาคเรียน 

 1  ฉบบั  

4 สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน 

 1  ฉบบั ถามี 

5 แบบบันทึกสุขภาพ  1  ฉบบั ถามี 

6 คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  1  ฉบบั กรณีมีการเทียบโอน 

7 ระเบียนสะสม  1  ฉบบั ถามี 

8 เอกสารสงตัวจากโรงเรียน
เดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ 
แบบ บค. 20) 

 1  ฉบบั หากโรงเรียนรับยาย 

9 รูปถายปจจุบันขนาด  1 น้ิว  2  ฉบบั -หลักฐานใชในวัน
มอบตัว 

10 ใบมอบตัว  1  ชุด -หลักฐานใชในวัน
มอบตัว 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   
หมายเหต ุ มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน 

 
17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน (หวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาคาร 5 ชั้น1 เลขที่139  ถนนเชยีง
ของ-เชยีงราย ตําบลหวยซอ  อําเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย รหสัไปรษณีย 57140) 

 2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
(เชยีงราย-พะเยา)  1115/23 ถ.ไกรสรสทิธิ์ ตําบลเวยีง อําเภอเมืองเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย 57000) 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  
 
18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรอืรายละเอียดเพ่ิมเติม ถาม)ี 

ชื่อเอกสาร แบบคํารองขอยาย  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลงิคใหคลกิเลือกชองน้ี) 
(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
หมายเหตุ  

 
19. หมายเหต ุ

 

 
 


