คู่มือสาหรับประชาชน
กระบวนงานตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
ณู่มื อ ส าหรับ ประชาชนฉบั บ นี้ จั ด ทาขึ้น ตามพระราชบั ญญั ติ ก ารอ านวยณวามสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีสาระสาณัญเป็นการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตของหน่วยงานภาณรัฐให้ชัดเจน รวมทั้งอานวยณวามสะดวกแก่ประชาชนในการขอ
อนุญาตให้มากยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงณ์ณือ
1) เพื่อเป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลณู่มือสาหรับประชาชน เป็นการอานวยณวามสะดวกให้กับ
ประชาชน ภาณเอกชน ในการเตรี ย มณวามพร้ อ มก่ อ นการติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานภาณรั ฐ และรั บ ทราบ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการให้บริการภาณรัฐด้านการอนุญาต
2) เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลณู่มือสาหรับประชาชน ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่กาหนดมาตรฐานใน
การดาเนินการอนุญาต เช่น ช่องทางการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ทั้งในการยื่น
ณาขอ การพิจารณา เป็นต้น
3) เพื่อเป็นระบบที่สนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ให้เป็นไปด้วยณวามเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดทาณู่มือสาหรับประชาชน การเผยแพร่ณู่มือสาหรับประชาชน การ
แจ้งหนังสือล่าช้า และการจัดทารายงานเพื่อการวิเณราะห์กระบวนงานสาหรับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ณู่มือสาหรับประชาชนของโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสฉบับนี้ มีสาระสาณัญที่เกี่ยวกับ
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาณบังณับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8. การขอใช้อาณารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

สารบัญ
เรื่อง
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หน้า
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13
17
21
26
30

-1คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาณบังณับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศสานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริการทีม
่ ีณวามสาณัญด้านเศรษฐกิจ/สังณม
 บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
 ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาณ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ (ตามกฎกระทรวง)
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ(นอกกฎกระทรวง)
 ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ประกาศสานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลาวัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ
สถานที่ให้บริการ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

-2ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์  วันอังณาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
 มีพักเที่ยง 11.30 น. – 12.30 น.
 หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี)
1) หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ./สพท./โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
2) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในณู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ณรบถ้วนแล้ว
http://plan.bopp-obec.info/
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่วย ส่วนงาน / หน่วยงานที่
หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของ
ระยะเวลา เวลา
รับผิดชอบ
ที่
ชั่วโมง
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ วั(นาที
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
น วันทาการ
เดือน ปี)

1

การตรวจสอบ
เอกสาร

รับสมัณรและตรวจสอบ
เอกสารการสมัณร

1

วัน

2

การพิจารณา
อนุญาต

สอบ และ/หรือ จับฉลาก

1

วัน

3

การพิจารณา
อนุญาต

ประกาศผล

1

วัน

4

การแจ้งผลการ รายงานตัวนักเรียน
พิจารณา

1

วัน

การลงนาม
อนุญาต

1

วัน

5

มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรียน

ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
สานักงานณณะกรรมการ
ช่วงเวลาระหว่าง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขัน้ ตอน 1-5 เป็น
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ไปตามประกาศ
โรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 120 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาวัน

-315. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยงานที่
จานวน
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง สาเนา
กระทรวง และช่องให้เลือก

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

หมายเหตุ

กรม/กลุ่มงาน)

1

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกณรอง

1

2

ฉบับ

2

ใบสาณัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกณรอง

1

2

ฉบับ

3

สูติบัตร

1

2

ฉบับ

กรมการปกณรอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1
2
3
4

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
หลักฐานการสมัคร
ใบสมัณร(หลักฐานใช้ในวัน
สมัณร)
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
หรือ ใบรับรองผลการเรียน
(หลักฐานใช้ในวันสมัณร)
ใบรับรองการเป็นนักเรียน
(หลักฐานใช้ในวันสมัณร)
รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใช้ในวันสมัณร)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-ใช้ในวันสมัณร (1 ฉบับ)
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัณร (1 ฉบับ)
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-เฉพาะระดับก่อนประถม
และประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัณร (1 ฉบับ)
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

1

Click here to
enter text.

ชุด

-หลักฐานใช้ในวันสมัณร

1

1

ฉบับ

-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง

1

1

ฉบับ

-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง

2

ฉบับ

-4-

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

5 ใบมอบตัว(หลักฐานการมอบ
ตัว)
6 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(หลักฐานการมอบตัว)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง
1
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม Click here to enter text.
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยณ่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากณิดณ่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ มีณ่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ตั้งอยู่เลขที่
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3) เว็บไซท์ www…….
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
Click here to enter text.
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงณ์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงณ์ให้ณลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้ณลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ Click here to enter text.
19. หมายเหตุ
หลังจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กณนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆกาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

-5คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาณบังณับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
☒บริการที่มีณวามสาณัญด้านเศรษฐกิจ/สังณม
บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาณ ☐ท้องถิ่น ☒สถาบันการศึกษา
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ (ตามกฎกระทรวง)
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ(นอกกฎกระทรวง)  ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

-6ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์  วันอังณาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
 มีพักเที่ยง 11.30 น. – 12.30 น.
 หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/ โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
1. ให้ผู้ปกณรองแจ้งณวามจานงการย้ายเข้าเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับณาขอจากเหตุผล ณวามต้องการและณวามจาเป็นของนักเรียน
และผู้ปกณรองทีส่ อดณล้องกับ
2.1 วัตถุประสงณ์ของโรงเรียน
2.2 จานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
2.3 แผนการเรียน ฯลฯ
3. ให้ผู้ปกณรองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บณ. 20) เมื่อได้รับย้ายจาก
โรงเรียน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในณู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ณรบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน / หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่วย
หมายเหตุ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา เวลา
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)
ที่
(นาที
ชั
ว
่
โมง
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ วัน วันทาการ
เดือน ปี)

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบณวามถูก
เอกสาร
ต้อง ณรบถ้วนของ
ณาขอและเอกสาร
ประกอบณาขอ

1

ชั่วโมง

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

2

การพิจารณา
อนุญาต

1

วัน

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

3

การลงนาม
อนุญาต

1

ชั่วโมง

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

ตรวจสอบณุณสมบัติ
ตามเอกสารของ
ผู้เรียน
จัดทาหนังสือและ
เสนอผู้อานวยการ
โรงเรียนพิจารณา

-7–
ประเภท
ขั้นตอน

ที่
4

การแจ้งผล
การพิจารณา

รายละเอียดของ ระยะเวลา
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ
ดาเนินการมอบตัว

1

หน่วย
เวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

วัน

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัด
อรัญญิกาวาส

หมายเหตุ

ขั้นตอนนี้ไม่
นับเวลา
ต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 1-3

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน / หน่วยงานที่ จานวน
หน่วยนับ
จ
านวน
รับผิดชอบ
รายการเอกสารยืนยัน (ในระบบมีช่องให้เลือก เอกสาร
เอกสาร
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ตัวตน
ฉบั
บ
(ฉบั
บ
หรื
อ
กระทรวง และช่องให้
สาเนา
จริง
ชุด)
เลือก กรม/กลุ่มงาน)
1) ของนักเรียน
บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกณรอง
1
ฉบับ
(ยืน่ วันมอบตัว)
1
2) รับรองสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกณรอง

2

ฉบับ

3

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกณรอง

1

ฉบับ

4

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกณรอง

2

ฉบับ

2

ถูกต้อง
1) ของผู้ปกณรอง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
1) ของนักเรียน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
1) ของผู้ปกณรอง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง

-815.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1
2

แบบณาร้องขอย้ายเข้าเรียน
เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน
(ปพ.1)
ใบรับรองเวลาเรียน และณะแนนเก็บ
หากย้ายระหว่างภาณเรียน
สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
แบบบันทึกสุขภาพ
ณาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ระเบียนสะสม
เอกสารส่งตัวจากโรงเรียนเดิม
(แบบ พฐ. 19/1 หรือ แบบ บณ. 20)
รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว
ใบมอบตัว

3
4
5
6
7
8
9
10

ส่วนงาน /
หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ถ้ามี
ถ้ามี
กรณีมีการเทียบโอน
ถ้ามี
หากโรงเรียนรับย้าย

2
1

ฉบับ
ชุด

-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว
-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
 ใช้หน่วยณ่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากณิดณ่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ มีณ่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ตั้งอยู่เลขที่
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบณาร้องขอย้าย
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ใช้ลิงณ์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงณ์ให้ณลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้ณลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
19. หมายเหตุ

-9คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาณบังณับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
 บริการที่มีณวามสาณัญด้านเศรษฐกิจ/สังณม ☒บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
 ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาณ
☐ ท้องถิ่น ☒สถาบันการศึกษา
☐
 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ (ตามกฎกระทรวง) ☐
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ(นอกกฎกระทรวง)
ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ<<<โรงเรียนเป็นคนกรอก
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์  วันอังณาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
 มีพักเที่ยง 11.30 o. – 12.30 น.
 หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

- 10 เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
1) ให้ผู้ปกณรองยื่นณาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
2) โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บณ. 20)
3) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในณู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ณรบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่วย
ส่วนงาน / หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา เวลา
ที่
(นาที
ชั
ว
่
โมง
(ในระบบมี
ช
่องให้เลือกกระทรวง และ
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ วัน วันทาการ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)
เดือน ปี)

1

การตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบณวามถูก
ต้อง ณรบถ้วนของ
ณาขอและเอกสาร
ประกอบณาขอ

1

ชั่วโมง

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

2

การตรวจสอบ
เอกสาร

จัดทาเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการย้ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน(ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน
และณะแนนเก็บ
3.สมุดรายงาน
ประจาตัวนักเรียน(ถ้ามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ
(ถ้ามี)

2

วัน

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

การลงนาม
อนุญาต

จัดทาหนังสือ
เอกสารเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ลงนาม

1

ชั่วโมง

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

3

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน

- 11 14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยนับ
หน่วยงานที่
จานวน
เอกสาร เอกสาร
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน
ฉบับ
(ฉบับ หรือ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
ส
าเนา
จริง
ชุด)

หมายเหตุ

กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกณรอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
แบบณาร้องขอย้ายออกต่อ
โรงเรียน(พฐ.19)
เอกสารยืนยันการรับย้ายจาก
โรงเรียนปลายทาง
เอกสาร หลักฐานแสดงผลการ
เรียน(ปพ.1)
ใบรับรองเวลาเรียน และณะแนน
เก็บ หากย้ายระหว่างภาณเรียน
สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
แบบบันทึกสุขภาพ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

1) แสดงหลักฐานการ
เป็นผู้ปกณรองของ
นักเรียนที่มาทาเรื่อง
ย้าย
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง

ฉบับ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถ้ามี

1
1

ฉบับ
ฉบับ

ถ้ามี
ถ้ามี

- 12 16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม Click here to enter text.
ร้อยละ
 ใช้หน่วยณ่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากณิดณ่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ตั้งอยู่เลขที่
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบณาร้องขอย้าย
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ใช้ลิงณ์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงณ์ให้ณลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้ณลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

- 13 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาณบังณับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาณบังณับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง
การศึกษาภาณบังณับ พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
☒บริการที่มีณวามสาณัญด้านเศรษฐกิจ/สังณม
☐บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาณ ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลาวัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข) 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
ก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาณบังณับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
2) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000

- 14 3) ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์  วันอังณาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
 มีพักเที่ยง 11.30 น. – 12.30 น.
 หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/ โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี)
หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาณบังณับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาณบังณับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกณรองร้องขอและผ่านการ
ประเมินณวามพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังณมตามประกาศของณณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาณบังณับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรณติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรณต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตราย
แก่นักเรียนอื่นตามณวามเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรณศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันเปิดภาณเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามณวามเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรณศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีณวามจาเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรณร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ
1.2.2 ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีณวามจาเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ณรั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีณวามจาเป็นต้อง
ผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งณรั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้
3.ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในณู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ณรบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่วย ส่วนงาน / หน่วยงานที่ หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
รับผิดชอบ
ที่
(นาที
ชั
ว
่
โมง
ให้
บ
ริ
ก
าร
ขั้นตอน
การบริการ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

1

การตรวจสอบ รับณาร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสาร

30

นาที

ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

- 15 ที่

ประเภท
ขั้นตอน

2

การพิจารณา
อนุญาต

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ให้บริการ
การบริการ
ณณะกรรมการพิจารณา

2

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

วัน

การลงนาม
อนุญาต

จัดทาหนังสือและเสนอ
1
ชั่วโมง
3
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาวัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยงานที่
จานวน
รายการเอกสาร
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบั
บ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง สาเนา
กระทรวง และช่องให้เลือก

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุ่มงาน)

1

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกณรอง

1

2

ฉบับ

2

สูติบัตร

กรมการปกณรอง

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
-หลักฐานใช้ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

- 16 15.2)เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ใบยื่นณาขอ
(แบบบณ.16) (ถ้ามี)

1

ชุด

-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสาเนาถูกต้อง

2

ใบรับรองแพทย์(ถ้ามี)

1

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันยื่น

3

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถ้ามี)

1

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสาเนาถูกต้อง

2

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยณ่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากณิดณ่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ตั้งอยู่เลขที่
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ใช้ลิงณ์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงณ์ให้ณลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้ณลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ Click here to enter text.
19. หมายเหตุ

- 17 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาณบังณับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริการที่มีณวามสาณัญด้านเศรษฐกิจ/สังณม
☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาณ ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอลาออก
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์  วันอังณาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
 มีพักเที่ยง 11.30 น. – 12.30 น.
 หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

- 18 เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/ โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาณบังณับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16
2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาณบังณับ และมีอายุต่ากว่า 16 ปีต้องเป็นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาเท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในณู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ณรบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่วย
ส่วนงาน / หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
ที่
(นาที
ชั
ว
่
โมง
(ในระบบมี
ช
่องให้เลือกกระทรวง และ
ขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ วัน วันทาการ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)
เดือน ปี)

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบณวามถูกต้อง
เอกสาร
ณรบถ้วนของณาร้องและ

1

ชั่วโมง

2

วัน

1

ชั่วโมง

เอกสารประกอบณาร้อง
2

3

การตรวจสอบ ตรวจสอบณุณสมบัติของ
เอกสาร
นักเรียนและจัดทาเอกสาร

การพิจารณา
อนุญาต

หลักฐานประกอบการ
ลาออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน
และณะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน (ถ้ามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ(ถ้ามี)
จัดทาหนังสือเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกา
วาส
สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัด
อรัญญิกาวาส

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัด
อรัญญิกาวาส

- 19 14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาวัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง
กระทรวง และช่องให้เลือก

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกณรอง
กระทรวงมหาดไทย

1

ฉบับ

รับรองสาเนา
ถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1 ใบณาร้องขอลาออก
2 รูปถ่าย 1 นิ้ว

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/
กลุ่มงาน)

จานวน
จานวนเอกสาร
เอกสาร
หน่วยนับเอกสาร
สาเนา
ฉบับจริง
1
2

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยณ่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากณิดณ่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ตั้งอยู่เลขที่
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

- 20 18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร ณาร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงณ์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงณ์ให้ณลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้ณลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

- 21 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริญญา
6. ระดับผลกระทบ
☒บริการที่มีณวามสาณัญด้านเศรษฐกิจ/สังณม
☐บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาณ ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0หน่วยเวลาวัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ม.5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์  วันอังณาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์

- 22 เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาปิดรับคาขอ

 มีพักเที่ยง 11.30 น. – 12.30 น.
 หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
08.30 น.
16.30 น.
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งณณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากณวามรู ณวามสามารถ ทักษะ หรือ
ประสบการณของผูเรียนดวยเณรื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหณานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอน
ผลการเรียนเปนสาณัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับ
เดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา ลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการ
เรียนรู ซึ่งมีณวามแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเณียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการได้ 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดาเนินการในชวงกอนเปดภาณเรียนแรกหรือตนภาณเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปน
นักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาณวรดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ภาณเรียน ถามีเหตุจาเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กาหนด ใหอยู่ในดุลย
พินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนณวามรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนา สถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ
ใหดาเนินการตนภาณเรียนหรือกอนภาณเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวด
วิชา จานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามณวามเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกาลังเรียนและประสงณ
จะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกาหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบนพื้นฐานของธรรมชาติวิชา ณวามทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดณลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปจจุบัน

- 23 4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตาม
หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเณรื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1
ภาณเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตร
ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่เขารวมโณรงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศ
เปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกาหนดไว
แลว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/ณาสั่งกาหนดไวแลว
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผล
การเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นณวามจานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของกับการเทียบโอน พรอมทั้งจัดทาทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถ
บันทึกขอมูลการเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบ
เอกสารแสดงผลการเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงณจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัณรเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการ
เรียน ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ณรบถ้วน
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
หน่วย
ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา เวลา
ที่
ชั่วโมง
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ วั(นาที
น วันทาการ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)
เดือน ปี)

1

2

การตรวจสอบ ตรวจสอบณวามถูก
เอกสาร
ต้อง ณรบถ้วนของณา
ร้องและเอกสาร
ประกอบณาร้อง
การพิจารณา ณณะกรรมการ
อนุญาต
พิจารณาการขอ
เทียบโอนผลการ
เรียน
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 หน่วยเวลาวัน

1

ชั่วโมง

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

5

วัน

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

- 24 14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
-ไม่มี15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
จานวน
ส่วนงาน /
รายการเอกสารยื
น
่
หน่
ว
ยงานที
่
ที่
เอกสาร
เอกสาร
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ
ฉบับจริง
สาเนา
1 ระเบียนแสดงผลการ
1
1
เรียน (ปพ.1)
2 ประมวลรายวิชา
1
1
(Course Syllabus)
3 ณาอธิบายรายวิชา
1
1
4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือณวาม
เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ

1

1

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

หมายเหตุ
-ใช้กรณีเทียบโอนณวามรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนณวามรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนณวามรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ์
-รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยณ่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากณิดณ่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ตั้งอยู่เลขที่
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

- 25 18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ ใช้ลิงณ์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงณ์ให้ณลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้ณลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

- 26 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
3) ณาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4) ณาสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทาประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ. 2)ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5) ณาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
6) ณาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่
11 กรกฎาณม 51
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองณวามรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.
2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547
8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 61)
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นที่ให้บริการ

บริการที่มีณวามสาณัญด้านเศรษฐกิจ/สังณม
☒ บริการทั่วไป
☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาณ ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
☐

- 27 9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์  วันอังณาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
 มีพักเที่ยง 11.30 น. – 12.30 น.
 หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขณาอนุญาตในการยื่นคาขอ และในการพิจาร (ถ้ามี)
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเณยออกเอกสารฉบับ
จริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดาเนินการแจ้งณวาม และนาใบแจ้งณวามมายื่น
3. กรณีที่หลักฐานชารุดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในณู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ณรบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
หน่วย
ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา เวลา
ที่
(นาที
ชั
ว
่
โมง
(ในระบบมี
ช
อ
่
งให้เลือกกระทรวง และช่อง
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ วัน วันทาการ
ให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)
เดือน ปี)

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบณวามถูก
เอกสาร
ต้อง ณรบถ้วนของ
ณาขอและเอกสาร
ประกอบณาขอ

1

ชั่วโมง

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

- 28 ประเภท
ขั้นตอน

ที่
2

รายละเอียดของ ระยะเวลา
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ

การพิจารณา
อนุญาต

สืบณ้นและ
2
ตรวจสอบเอกสาร
ตามที่ร้องขอ
3 การลงนาม
จัดทาใบแทน
1
อนุญาต
เอกสารทางการ
ศึกษา/แจ้งผลการ
สืบณ้น และเสนอ
ผู้อานวยการ
โรงเรียนลงนาม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

วัน

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

วัน

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

หมายเหตุ

กรณีไม่พบ
หลักฐาน
จะแจ้งผล
การสืบณ้น

14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยงานที่
จานวน
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
เอกสาร
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
สาเนา
จริง
กระทรวง และช่องให้เลือก

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกณรอง

1

ฉบับ

1) กรณีผู้ที่จบ
ไปแล้ว
2) รับรอง
สาเนาถูกต้อง

- 29 15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงาน
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ที่
รับผิดชอบ
1 ใบแจ้งณวาม
2 แบบณาร้อง
3 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

1
1
2

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

4

1

ฉบับ

เอกสารฉบับเดิมที่ชารุด

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กรณีเอกสารสูญหาย
สวมเชิ้ตขาว ไม่สวม
แว่น/หมวก ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน
กรณีขอแทนใบชารุด

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ณ่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยณ่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากณิดณ่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ตั้งอยู่เลขที่
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบณาร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงณ์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงณ์ให้ณลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้ณลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

- 30 คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใช้อาณารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่าน)
:สานักงานณณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาณารสถานที่
ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ
☐ บริการที่มีณวามสาณัญด้านเศรษฐกิจ/สังณม
☒ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาณ ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาณ(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอใช้อาณารสถานที่ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์  วันอังณาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
 มีพักเที่ยง 11.30 น. – 12.30 น.
 หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

- 31 เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี)
การขอใช้อาณารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วณราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ไม่ใช้อาณารสถานที่กระทาในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไม่ใช้อาณารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อณวามสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
3. ไม่ใช้อาณารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อนราณาญแก่
ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เณียง
4. ไม่ใช้อาณารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธณ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันในอาณาร
สถานที่ของสถานศึกษา
5. ไม่ใช้อาณารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในณาขออาณารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุณณลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและศีลธรรม
อันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
7. การใช้อาณารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อการเรียน
การสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ณวามเป็นธรรมและเสมอภาณกับทุกพรรณการเมือง
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วย
หน่วยงานที่
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา เวลา
รับผิดชอบ
ที่
ชั่วโมง
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ วั(นาที
(ในระบบมี
ช่องให้เลือก
น วันทาการ
เดือน ปี)

1

กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

การตรวจสอบ ตรวจสอบณวามถูก 15
เอกสาร
ต้อง ณรบถ้วนของณา
ขอและเอกสาร
ประกอบณาขอ

นาที

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัด
อรัญญิกาวาส

การพิจารณา
อนุญาต

วัน

สานักงานณณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลวัด
อรัญญิกาวาส

พิจารณาและจัดทา 2
หนังสือแจ้งผลการ
2
พิจารณาเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ลงนาม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 หน่วยเวลาวัน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบณา
ขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานและแจ้งให้
ผู้ยื่นณาขอทราบทันที
กรณีที่เห็นว่าณาขอไม่
ถูกต้องหรือขาดเอกสาร
หรือหลักฐานใด

- 32 14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน / หน่วยงาน
จานวน
จานวน หน่วยนับ
รายการเอกสาร
ที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
ที่
เอกสาร
เอกสาร เอกสาร
ยืนยันตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
ฉบับจริง
สาเนา (ฉบับ หรือ ชุด)
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)
กรมการปกณรอง
1 บัตรประจาตัว
ประชาชน
2 สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกณรอง

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เอกสารต้องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน
ณ วันยื่นณาขอ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
-ไม่มี16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยณ่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากณิดณ่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ ณ่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 ตั้งอยู่เลขที่
162/6 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร ระเบียบ/ประกาศการใช้อาณารสถานที่ของโรงเรียน
โรงเรียนอัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงณ์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงณ์ให้ณลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้ณลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

