
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 

.............................................................................................................. ................................................................
คู่มือสําหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
สังกัด : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
กระทรวง : ศึกษาธิการ 
............................................................................................................................. .................... 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา            

พ.ศ.2550 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ × บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ × บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ให้บริการ ☐ ☒ สถาบันการศึกษา ☐ 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) - ระยะเวลาที่กําหนดตาม
กฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ หน่วยเวลา 
ส่วนของคู่มือประชาชน 
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอย้ายออกของนักเรียนของ
โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
10. *ช่องทางการให้บริการ 

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) หมู่ที่ 2           
ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ 
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์  
เวลาเปิดรับคําขอ  เวลาเปิดรับคําขอ 08.30 

เวลาปิดรับคําขอ 16.30 
หมายเหตุ : ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
 
 



11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 
1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจํานงการย้ายออกต่อโรงเรียน 
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทําหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20) 
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท ขั้นตอน รายละเอียดของ 
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย 
เวลา 
(นาที 

ชั่วโมง วัน 
วันทําการ 
เดือน ปี) 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ (ใน
ระบบมีช่องให้
เลือก กระทรวง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน) 

หมาย
เหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของคําขอและเอกสารประกอบ
คําขอ 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดศรีไชย 
(สังข์วิทยาคาร) 

 

2 การ
พิจารณา
อนุญาต 

จัดทําเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการย้ายออก 
1.หลักฐานแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) 
2.ใบรับรองเวลาเรียนและ
คะแนนเก็บ 
3.สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน (ถ้ามี) 
4.แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี) 

2 วัน โรงเรียนวัดศรีไชย 
(สังข์วิทยาคาร) 

 

3 การลงนาม
อนุญาต 

จัดทําหนังสือเอกสารและเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนลงนาม 

1 ชั่วโมง โรงเรียนวัดศรีไชย 
(สังข์วิทยาคาร) 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หน่วยเวลา/วัน 

13. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
☐ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา 

 
 
 
 
 
 



14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการ
เอกสารยืนยัน

ตัวตน 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ (ใน

ระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวงและช่องให้
เลือกกรม/กลุ่มงาน) 

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
(ฉบับ

หรือชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) แสดงหลักฐาน 
การเป็นผู้ปกครองของ 
นักเรียนที่ทําเรื่องย้าย 
2) รับรองสําเนา ถูกต้อง 

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที ่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
ส่วนงาน/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสารฉบับ

จริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แบบคําร้องขอย้ายต่อ
โรงเรียน 

 1  ฉบับ  

2 เอกสารยืนยันการรับ 
ย้ายจากโรงเรียน
ปลายทาง 

 1  ฉบับ  

3 เอกสาร หลักฐาน 
แสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) 

 1  ฉบับ  

4 ใบรับรองเวลาเรียนและ
คะแนนเก็บหากย้าย
ระหว่างภาคเรียน 

 1  ฉบับ  

5 สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน 

 1  ฉบับ  

6 แบบบันทึกสุขภาพ  1  ฉบับ  

15. ค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าธรรมเนียม 
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอ่ืนในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

16. *ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีไชย (สังข์วิทยาคาร) 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ หมายเหตุ 


