
 0 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

 
 
 
 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน 

 

เรื่อง : กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดด่ำน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร  



 1 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.  ชื่อกระบวนงำน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร   

 : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนวัดด่ำน  
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรข้ึนทะเบียน 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง        

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 

2550 
3) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ

นักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริกำรทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)       
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 120  หน่วยเวลำ วัน 
9. ข้อมูลสถิติ  
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)   
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรรับนักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถำนที่ให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com 
   
 



 2 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 
 ☒ วันศุกร์ 
 ☒ วันเสำร ์ ☒ วันอำทิตย์ 
 ☒ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☒ มีพักเท่ียง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30     
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
  หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) 

1) หลักเกณฑ์กำรรับนักเรียนเป็นไปตำมประกำศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องกำรรับนักเรียนในแต่ละ
ปีกำรศกึษำ  

2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
F 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของ

ขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  
(นำที 
ช่ัวโมง 
วัน วัน
ท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุม่งำน) 

หมำยเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

รับสมคัรและ
ตรวจสอบเอกสำรกำร
สมัคร 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

สอบ และ/หรือ จับ
ฉลำก 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

3 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

ประกำศผล 1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

4 กำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำ 

รำยงำนตัวนักเรียน 1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

5 กำรลงนำม
อนุญำต 

มอบตัว/ขึ้นทะเบยีน
นักเรียน 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

ช่วงเวลำระหว่ำงข้ันตอน 
1-5 เป็นไปตำมประกำศ
โรงเรียน 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 120 หน่วยเวลำ  วัน 



 3 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน       หน่วยของเวลำ  วัน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมชี่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/

กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ -ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว 
(1 ฉบับ) 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

2 ใบส ำคัญกำร
เปลี่ยนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ -กรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว 
(1 ฉบับ) 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

3 สูติบัตร กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ -เฉพำะระดับก่อนประถมและ
ประถมศึกษำ 
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว 
(1 ฉบับ) 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

หลักฐำนกำรสมัคร 
1 ใบสมัคร (หลักฐำน

ใช้ในวันสมัคร) 
 1 1 ชุด -หลักฐำนใช้ในวันสมัคร 

2 หลักฐำนแสดงวุฒิ
กำรศึกษำ หรือ 
ใบรับรองผลกำร
เรียน(หลักฐำนใช้ใน
วันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพำะระดับมัธยม 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

3 ใบรับรองกำรเป็น
นักเรียน 
(หลักฐำนใช้ในวัน
สมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพำะระดับมัธยม 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 



 4 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

หลักฐำนกำรสมัคร 
4 รูปถ่ำยปัจจุบัน 

ขนำด  1 นิ้ว 
(หลักฐำนใช้ในวัน
สมัคร)  

 2  ฉบับ  

5 ใบมอบตัว 
(หลักฐำนกำรมอบ
ตัว) 

 1  ชุด -หลักฐำนใช้ในวันมอบตัว 

6 หลักฐำนแสดงวุฒิ
กำรศึกษำ 
(หลักฐำนกำรมอบ
ตวั) 

 1 1 ฉบับ -หลักฐำนใช้ในวันมอบตัว 
-เฉพำะระดับมัธยม 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม Click here to enter text. 
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  Click here to enter text. 
หมำยเหตุ มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 
 

  



 5 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com 
ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 

     3) เว็บไซท์ www http://www.watdanschool.com/ 
4) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 

หมำยเหตุ        
 
18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)  

ชื่อเอกสำร       
อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ       

 
19. หมำยเหตุ 

หลักจำกกระบวนกำรมอบตัวเสร็จแล้ว หำกเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้นๆ ก ำหนด (ตำมประกำศของ สพฐ.ฯ) 
 

  

http://www.watdanschool.com/


 6 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร  

 : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนวัดด่ำน 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง        

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2550 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริกำรทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ) - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ       หน่วยเวลำ       

 
9. ข้อมูลสถิติ  
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 
ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 
  



 7 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  
2) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  แขวงบำงโพงพำง เขตยำน
นำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
   

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 
 ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสำร ์ ☐ วันอำทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30  
  หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร / โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี) 

1.  ให้ผู้ปกครองแจ้งควำมจ ำนงกำรย้ำยเข้ำเรียน 
2.  โรงเรียนพิจำรณำกำรรับย้ำยเบื้องต้นก่อนรับค ำขอจำกเหตุผล ควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของ

นักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2.2 จ ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน 
  2.3 แผนกำรเรียน  
                          ฯลฯ 

3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสำรกำรส่งตัวจำกโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ำย
จำกโรงเรียน 

4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 

  



 8 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  
(นำที 
ชั่วโมง 

วัน วันท ำ
กำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 กำร
ตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของ  ค ำ
ขอและเอกสำร
ประกอบค ำขอ 
 

1 ชั่วโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 
โรงเรียนด่ำน 

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตำม
เอกสำรของผู้เรียน 

1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 
โรงเรียนวัดด่ำน 

 

3 กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำหนังสือและ
เสนอผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนพิจำรณำ 

1 ชั่วโมง ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 
โรงเรียนวัดด่ำน 

 

4 กำรแจ้งผล
กำรพิจำรณำ 

ด ำเนินกำรมอบตัว 1 วัน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน 
โรงเรียนวัดด่ำน 

ขั้นตอนนี้ไม่
นับเวลำ
ต่อเนื่องจำก
ขั้นตอนที่ 1-3 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ  วัน 
 
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 

 
  



 9 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมชี่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/

กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 
2 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ

ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

1 แบบค ำร้องขอย้ำยเข้ำ
เรียน          

 1  ฉบับ  

2 เอกสำรหลักฐำน
แสดงผลกำรเรียน (ปพ.
1) 

 1  ฉบับ  

3 ใบรับรองเวลำเรียน 
และคะแนนเก็บ หำก
ย้ำยระหว่ำงภำคเรียน 

 1  ฉบับ  



 10 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

4 สมุดรำยงำนประจ ำตัว
นักเรียน 

 1  ฉบับ ถ้ำมี 

5 แบบบันทึกสุขภำพ  1  ฉบับ ถ้ำมี 
6 ค ำอธิบำยรำยวิชำ

เพิ่มเตมิ 
 1  ฉบับ กรณีมีกำรเทียบ

โอน 
7 ระเบียนสะสม  1  ฉบับ ถ้ำมี 
8 เอกสำรส่งตัวจำก

โรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 
19/1 หรือ แบบ บค. 
20) 

 1  ฉบับ หำกโรงเรียนรับ
ย้ำย 

9 รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด  
1 นิ้ว 

 2  ฉบับ -หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว 

10 ใบมอบตัว  1  ชุด -หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)   
หมำยเหตุ มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 
 

17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  

แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com 

2.)ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 

     3) เว็บไซท์ www http://www.watdanschool.com/ 
4) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 

หมำยเหตุ        
 

  

http://www.watdanschool.com/


 11 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
ชื่อเอกสำร แบบค ำร้องขอย้ำย  
อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  

 
19. หมำยเหตุ 

หลักจำกกระบวนกำรมอบตัวเสร็จแล้ว หำกเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้นๆ ก ำหนด (ตำมประกำศของ สพฐ.ฯ) 

  



 12 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร  

 : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนวัดด่ำน 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง        

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 

2550 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริกำรทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) ☒ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)       
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ       หน่วยเวลำ       

 
9. ข้อมูลสถิติ <<< โรงเรียนเป็นคนกรอก 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 
 ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น)  กำรย้ำยออกนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

3) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com  

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 
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 ☒ วันศุกร์ 
 ☐ วันเสำร ์ ☐ วันอำทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลำเปิด (กี่โมง) ถึง เวลำปิด (กี่โมง) 
  หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข  ในกำรยื่นค ำขอและในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี) 

1. ให้ผู้ปกครองยื่นค ำร้องขอย้ำยออกต่อโรงเรียน  
2. โรงเรียนแจ้งผลกำรพิจำรณำ และจัดท ำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)  
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ที ่ ประเภท

ขั้นตอน 
รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วยเวลำ  
(นำที 
ช่ัวโมง วัน 
วันท ำกำร 
เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  
(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุม่งำน) 

หมำยเหตุ 

1 กำร
ตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของ  ค ำขอ
และเอกสำรประกอบค ำ
ขอ 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

2 กำร
ตรวจสอบ
เอกสำร 

จัดท ำเอกสำร หลักฐำน
ประกอบกำรยำ้ยออก 
1. หลักฐำนแสดงผล
กำรเรยีน (ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลำเรยีน 
และคะแนนเก็บ  
3.สมุดรำยงำน
ประจ ำตัวนักเรียน (ถ้ำ
มี)                      4.
แบบบันทึกสุขภำพ     
(ถ้ำมี) 

2 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

3 กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำหนังสือ เอกสำร
เสนอผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนลงนำม 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ  วัน 
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14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลำ   
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมชี่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/

กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง 1  ฉบับ 1) แสดงหลักฐำนกำร
เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนท่ีมำท ำเรื่องย้ำย 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

1 
แบบค ำร้องขอย้ำยออกต่อ
โรงเรียน   (พฐ.19)       

 1  ฉบับ  

2 
เอกสำรยืนยันกำรรับย้ำยจำก
โรงเรียนปลำยทำง  

 1       ฉบับ  

3 
เอกสำร หลักฐำนแสดงผลกำร
เรียน (ปพ.1)                                                

 1  ฉบับ  

4 
ใบรับรองเวลำเรียน และคะแนน
เก็บ หำกย้ำยระหว่ำงภำคเรียน                            

 1  ฉบับ ถ้ำมี 

5 สมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน   1  ฉบับ ถ้ำมี 
6 แบบบันทึกสุขภำพ    1  ฉบับ ถ้ำมี 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม Click here to enter text. 
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)   
หมำยเหตุ  
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1.) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com 
2.)ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
3.) เว็บไซท ์www http://www.watdanschool.com/ 
4) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 

หมำยเหตุ         

http://www.watdanschool.com/
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
ชื่อเอกสำร แบบค ำร้องขอย้ำย  
อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  

 
19. หมำยเหตุ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ             
(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวง:ศึกษำธิกำร 
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ (ชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร   

 : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนวัดด่ำน 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลัง

กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2546 
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริกำรทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ      หน่วยเวลำวัน 
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 

 
ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียน

ก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
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11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  
4) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com  

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 
 ☒ วันศุกร์ 
 ☐ วันเสำร ์ ☐ วันอำทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลำเปิด (กี่โมง) ถึง เวลำปิด (กี่โมง) 
  หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) 

หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2546 
1.  ลักษณะที่สำมำรถขอผ่อนผัน 

1.1 กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด 
ดังนี้ 

 1.1.1  เด็กเรียนจบกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
 1.1.2  ในกรณีที่เด็กไม่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่ำ แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่ำน
กำรประเมินควำมพร้อมทำงด้ำนสติปัญญำ ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคมตำมประกำศของคณะกรรมกำร
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1.2  กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนหลังอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด  
ดังนี้ 

 1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนรู้ของเด็กหรืออำจเป็น
อันตรำยแก่นักเรียนอ่ืนตำมควำมเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตให้ประกอบโรคศิลป์ 
 1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่ำงพักรักษำตัวไม่สำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำภำยในสี่
สิบห้ำวัน      นับแต่วันเปิดภำคเรียนแรกของ ปีกำรศึกษำตำมควำมเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตให้
ประกอบโรคศิลป์ 

1.2.3 เด็กท่ีมีควำมจ ำเป็นอื่นที่ไม่สำมำรถเข้ำเรียนตำมปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี 
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2.  ระยะเวลำกำรผ่อนผัน 
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง  หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่ำงพักรักษำตัวตำมข้อ  1.2.1  

และ  1.2.2  ผ่อนผันไปจนกว่ำเด็กจะสำมำรถเข้ำเรียนตำมปกติได้ 
2.2 กรณีเด็กมีควำมจ ำเป็นอื่น  ตำมข้อ  1.2.3  ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีกำรศึกษำถ้ำมีควำม

จ ำเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่ำหนึ่งครั้ง  ให้สถำนศึกษำพิจำรณำจัดกำรศึกษำเป็นพิเศษให้ 
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 
(นำที 
ช่ัวโมง วัน 
วันท ำกำร 
เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

รับค ำร้อง/ตรวจสอบเอกสำร 30 นำที ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

คณะกรรมกำรพิจำรณำ 2 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

3 กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำหนังสือและเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนพิจำรณำ
ลงนำม 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ   วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลำวัน  
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐำนใช้ในวันยื่น 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

2 สูติบัตร กรมกำรปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐำนใช้ในวันยื่น 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

15.2)เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร

ยื่นเพ่ิมเติม 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1 ใบยื่นค ำขอ  
(แบบ บค.16) 
(ถ้ำมี) 
 

 1  ชุด -หลักฐำนใช้ในวันยื่น 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

2 ใบรับรองแพทย์ 
(ถ้ำมี) 

 1       ฉบับ -หลักฐำนใช้ในวันยื่น 
 

3 หลักฐำนกำรจบ
ช้ันอนุบำล (ถ้ำมี) 

 1 2 ฉบับ -หลักฐำนใช้ในวันยื่น 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)   
หมำยเหตุ  

17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1.) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com 
2.)ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
3.) เว็บไซท ์www http://www.watdanschool.com/ 

http://www.watdanschool.com/
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4.) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
หมำยเหตุ  
       

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
ชื่อเอกสำร  
อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ Click here to enter text. 

 
19. หมำยเหตุ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร   

 : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนวัดด่ำน 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 

2550 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริกำรทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  หน่วยเวลำ  

 
9. ข้อมูลสถิติ  
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรขอลำออก  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

5) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com   
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  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ 
วันศุกร์ 
 ☐ วันเสำร ์ ☐ วันอำทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
  หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอและพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี) 

กำรขอลำออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
           1. นักเรียนที่ลำออกต้องจบกำรศึกษำภำคบังคับหรืออำยุย่ำงเข้ำปีที่ 16   
           2. กรณียังไม่จบกำรศึกษำภำคบังคับ และมีอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี ต้องเป็นกำรลำออกเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบ
กำรศึกษำเท่ำนั้น 
 3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วยเวลำ  
(นำที ช่ัวโมง 
วัน วันท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุม่งำน) 

หมำยเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของค ำร้องและ
เอกสำรประกอบค ำร้อง 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

2 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรียนและจดัท ำ
เอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรลำออก 1. 
หลักฐำนแสดงผลกำร
เรียน (ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลำเรยีน 
และคะแนนเก็บ      3.
สมุดรำยงำนประจ ำ ตัว
นักเรียน (ถ้ำมี)                      
4.แบบบันทึกสุขภำพ     
(ถ้ำมี) 

2 วัน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 
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ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วยเวลำ  
(นำที ช่ัวโมง 
วัน วันท ำกำร 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุม่งำน) 

หมำยเหตุ 

3 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

จัดท ำหนังสือเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน
พิจำรณำลงนำม 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ  วัน 

 
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน       หน่วยของเวลำ  วัน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
(ในระบบมชี่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง  
กระทรวงมหำดไทย 

 1 ฉบับ รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมชี่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1 ใบค ำร้องขอลำออก  1  ฉบับ  

2 รูปถ่ำย 1 นิ้ว  2  ฉบับ  

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)   
หมำยเหตุ  
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17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1.) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com 
2.)ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
3.) เว็บไซท ์www http://www.watdanschool.com/ 

     4.) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
 หมำยเหตุ   

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 

ชื่อเอกสำร ค ำร้องขอลำออกจำกกำรเป็นนักเรียน 
อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  

 
19. หมำยเหตุ 
  

http://www.watdanschool.com/
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
กระทรวง: ศึกษำธิกำร  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.  ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร 

 : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนวัดด่ำน 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง   

1) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 
2550   

2) แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 

3) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่  สพฐ. 616/2552 เรื่อง  กำรจัดท ำระเบียนแสดงผลกำรเรียน
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 

4) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง กำรจัดท ำประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 

5) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง กำรจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 

6) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ลงวันที่ 11 กรกฎำคม 51 

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

8) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 2526 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ข้อ 61) 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริกำรทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่ำงประเทศ 
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8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  หน่วยเวลำ  

 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 
ส่วนของคู่มือประชำชน 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำร
ศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  
6) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120  ระยะเวลำเปิด
ให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 
 ☒ วันศุกร์ 
 ☐ วันเสำร ์ ☐ วันอำทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  8.30    
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
  หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำม)ี 
1. ใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำ เป็นใบแทนเอกสำรแสดงวุฒิกำรศึกษำ ซึ่งสถำนศึกษำเคยออก

เอกสำรฉบับจริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่ำงจำกเอกสำรจริง ตำมรูปแบบที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

2. กรณีท่ีหลักฐำนสูญหำยและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องด ำเนินกำรแจ้งควำม และน ำใบแจ้งควำม
มำยื่น 

3. กรณีท่ีหลักฐำนช ำรุดให้น ำเอกสำรฉบับเก่ำมำยื่นเป็นหลักฐำน 
4. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน

แล้ว 
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13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  
(นำที 

ช่ัวโมง วัน 
วันท ำกำร 
เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุม่งำน) 

หมำยเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของค ำขอและ
เอกสำรประกอบค ำขอ 

1 ช่ัวโมง ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

2 กำรพิจำรณำ
อนุญำต 

สืบค้นและตรวจสอบ
เอกสำรตำมที่ร้องขอ 

2 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

3 กำรลงนำม
อนุญำต 

จัดท ำใบแทนเอกสำร
ทำงกำรศึกษำ/แจ้งผล
กำรสืบค้น และเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนลง
นำม 

1 วัน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

กรณไีม่พบ
หลักฐำน
จะแจ้งผลกำร
สืบค้น 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ  วัน 
 
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลำ   
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 
หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง 1  ฉบับ 1) กรณผีู้ที่จบไปแล้ว 
2) รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1 ใบแจ้งควำม  1  ฉบับ กรณีเอกสำรสูญหำย 

2 แบบค ำร้อง  1  ฉบับ  

3 รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 
1 นิ้ว  

 2  ฉบับ สวมเช้ิตขำว ไม่สวมแว่น/หมวก 
ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

4 เอกสำรฉบับเดิมที่ช ำรดุ   1  ฉบับ กรณีขอแทนใบช ำรุด 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม 
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  20  บำท 
หมำยเหตุ กรณีเกิน 10 ปี ค่ำธรรมเนียมฉบับละ 30 บำท 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1.) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จังหวัดกรงุเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com 
2.)ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
3.) เว็บไซท ์www http://www.watdanschool.com/ 
4.) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
หมำยเหตุ   

 
 
 

http://www.watdanschool.com/
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18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
ชื่อเอกสำร แบบค ำร้องขอรับเอกสำรทำงกำรเรียน 
อัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  
 
19. หมำยเหตุ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวง: กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.  ชื่อกระบวนงำน: กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร  (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่ำน) 

 : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนวัดด่ำน 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วย

กำรใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2539 
 
6. ระดับผลกระทบ ☐ บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริกำรทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถำบันกำรศึกษำ 

  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง)  
  ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  หน่วยเวลำ  

 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 
 ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

7) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  แขวงบำงโพงพำง 
เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120 
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  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี 
 ☒ วันศุกร์ 
 ☐ วันเสำร ์ ☐ วันอำทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลำเปิดรับค ำขอ  08.30     
     เวลำปิดรับค ำขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลำเปิด (กี่โมง) ถึง เวลำปิด (กี่โมง) 
  หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต(ถ้ำมี) 

กำรขอใช้อำคำรสถำนที่อนุญำตให้ใช้เป็นกำรชั่วครำวเท่ำนั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่กระท ำในสิ่งผิดกฎหมำย 
2. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่ในกำรแสดงที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชำชน 
3. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่เพ่ือจัดงำนรื่นเริงในรูปแบบต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน 

ร ำคำญแก่ผู้อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียง 
4. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่จัดกิจกรรมบำงประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท ำนองเดียวกันใน

อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำ 
5. ไม่ใช้อำคำรสถำนที่เพ่ือกำรอย่ำงอ่ืนนอกเหนือไปจำกท่ีระบุไว้ในค ำขออำคำรสถำนที่ 
6. โดยที่สถำนศึกษำเป็นสถำนที่รำชกำร บุคคลอ่ืนจะเข้ำมำต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ 

ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้ำสถำนศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
รักษำสถำนที่นั้น 

7. กำรใช้อำคำรสถำนที่เพ่ือหำเสียงเลือกตั้งหรือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ กำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำนั้นๆ ต้องให้ควำมเป็นธรรมและเสมอภำคกับทุกพรรคกำรเมือง 

 
  



 33 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียด
ของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วยเวลำ  
(นำที ช่ัวโมง 
วัน วันท ำ
กำร เดือน 

ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุม่งำน) 

หมำยเหตุ 

1 กำร
ตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำร
ประกอบค ำขอ 

15 นำที ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบค ำขอ
และรำยกำรเอกสำรหรือ
หลักฐำนและแจ้งให้ผู้ยื่น
ค ำขอทรำบทันทีกรณีที่
เห็นว่ำค ำขอไม่ถูกต้องหรือ
ขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด 

2 กำร
พิจำรณำ
อนุญำต 

พิจำรณำและ
จัดท ำหนังสือ
แจ้งผลกำร
พิจำรณำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนลงนำม 

2 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
โรงเรียนวดัด่ำน 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ  วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลำ   

 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมชี่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  
(ฉบับ 

หรือ ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง  1 1 ฉบับ เอกสำร 
ต้องเหลืออำยุ
เกิน 3 เดือน ณ 
วันยื่นค ำขอ 

2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบับ 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

  -ไม่มี- 
 
 
 



 34 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรให้บริกำร โรงเรียนวัดด่ำน สพป.กทม. 

16. ค่ำธรรมเนียม 
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  Click here to enter text. 
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน 

 
17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1.) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดด่ำน  872/5  ถนนพระรำม 3 ซอย 34  
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10120                                           
โทร. 0 22843047  โทรสำร. 0 22948990  E-mail : watdan_school@hotmail.com 
2.)ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
ถนนศรีอยุธยำ  แขวงทุ่งพญำไท  เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
3.) เว็บไซท ์www http://www.watdanschool.com/ 
4.) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 
หมำยเหตุ   

 
18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 

ชื่อเอกสำร ระเบียบ/ประกำศกำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียน 
โรงเรียนอัพโหลดไฟล์เอกสำร  ☒ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่อง
นี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง) 
หมำยเหตุ  

 
19. หมำยเหตุ 

 

http://www.watdanschool.com/

