
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอยำ้ยออกนกัเรยีนของโรงเรยีนในสงักดัสพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.ศรสีะเกษเขต 3กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ใหผู้ป้กครองยืน่ค ารอ้งขอยา้ยออกตอ่โรงเรยีน 

 

2. โรงเรยีนแจง้ผลการพจิารณาและจัดท าหนังสอืสง่ตัวนักเรยีน (แบบพฐ.19/1 หรอืแบบบค. 20) 

 

3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อืเริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

โรงเรยีนบา้นจันลมหมู ่8  
ต าบลลมศกัดิอ์ าเภอขขุันธจั์งหวัดศรสีะเกษ 
(33140)/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วันหยดุราชการ/โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-
ปิดตามบรบิทของโรงเรยีน)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวันศกุร ์
(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :4 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของค าขอและเอกสารประกอบ

ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.
ศรสีะเกษเขต 3 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการยา้ยออก 
1. หลักฐานแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)  2. 

ใบรับรองเวลาเรยีนและคะแนนเก็บ 
3.สมุดรายงานประจ าตัวนักเรยีน (ถา้ม)ี  4.แบบบันทกึสขุภาพ     

(ถา้ม)ี 

 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.

ศรสีะเกษเขต 3 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท าหนังสอืเอกสารเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนลงนาม 
(หมายเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.

ศรสีะเกษเขต 3 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหต(ุ-
แสดงหลักฐานการเป็นผูป้กครองของนักเรยีนทีม่าท าเรือ่งยา้ย 

-รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

แบบค ำรอ้งขอยำ้ยออกตอ่โรงเรยีน   (พฐ.19) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.ศรสีะเกษเขต 

3 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

3) 
 

เอกสำรยนืยนักำรรบัยำ้ยจำกโรงเรยีนปลำยทำง 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหต-ุ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้
นฐาน 

4) 

 

เอกสำรหลกัฐำนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.ศรสีะเกษเขต 

3 

5) 
 

ใบรบัรองเวลำเรยีนและคะแนนเก็บหำกยำ้ยระหวำ่งภำคเรยีน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหต(ุถา้ม)ี 

โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.ศรสีะเกษเขต 
3 

6) 

 

สมดุรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต(ุถา้ม)ี 

โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.ศรสีะเกษเขต 

3 

7) 
 

แบบบนัทกึสุขภำพ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหต(ุถา้ม)ี 

โรงเรยีนบา้นจันลมสพป.ศรสีะเกษเขต 
3 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณียท์ีโ่รงเรยีนบา้นจันลมหมู ่8 ต าบลลมศักดิอ์ าเภอขขุันธจั์งหวัดศรสีะเกษ (33140) 

(หมายเหต:ุ -) 

2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณียท์ีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษเขต 3  เลขที ่69  หมู ่8 
ต.หนองฉลองอ.ขขุันธจ์.ศรสีะเกษ (33140) 

(หมายเหต:ุ -) 

3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิารโทร 1579 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรที าเนียบรัฐบาลถนนพษิณุโลกเขตดุสติกทม. 

(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) การขอยา้ยออกนักเรยีนของโรงเรยีนในสงักัดสพฐ. 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 



 

 

ชือ่กระบวนงำน:การขอยา้ยออกนักเรยีนของโรงเรยีนในสงักัดสพฐ. 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐา

นส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษาพ.ศ. 2550 

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

 

3)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่งการสง่เด็กเขา้เรยีนในโรงเรยีนพ.ศ. 2546 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สถาบันการศกึษา 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 07/02/2016 05:07 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


