คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
๑. ชื่อกระบวนงำน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
: กระทรวงศึกษาธิการ
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๓. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การขึ้นทะเบียน
๕. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐
๓) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ระดับผลกระทบ
☒ บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค
☐ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ(ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ ข้อกำหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลำ วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยสุด
ส่วนของคู่มือประชำชน
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น)
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ
สถำนที่ให้บริกำร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองบัวใหญ่
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
☒ ทุกวันทาการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลาเปิดรับคาขอ ๐๘.๓๐
เวลาปิดรับคาขอ ๑๖.๓๐

๑๒. หลักเกณฑ์วิธีกำรเงื่อนไข (ถ้ำมี)
๑) หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศสพฐ. / สพท. / โรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนในแต่
ละปีการศึกษา
๒) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภท
รำยละเอียดของ ระยะเวลำ หน่วย
ส่วนงำน / หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ขั้นตอน
ขั้นตอนกำรบริกำร ให้บริกำร เวลำ
ที่รับผิดชอบ
(วัน)
๑ การตรวจสอบ รับสมัครและ
๑
วัน กลุ่มบริหารวิชาการ
ช่วงเวลา
เอกสาร
ตรวจสอบ เอกสาร
ระหว่าง
การสมัคร
ขัน้ ตอน
๑-๕ เป็นไป
๒ การพิจารณา สอบ และ/หรือจับ
๑
วัน กลุ่มบริหารวิชาการ
ตาม ประกาศ
อนุญาต
ฉลาก
โรงเรียน
๓ การพิจารณา ประกาศผล
๑
วัน กลุ่มบริหารวิชาการ
อนุญาต
๔ การแจ้งผล
รายงานตัวนักเรียน
๑
วัน กลุม่ บริหารวิชาการ
การพิจารณา
๕ การลงนาม
มอบตัว/ขึ้น
๑
วัน กลุ่มบริหารวิชาการ
อนุญาต
ทะเบียนนักเรียน
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
 ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน 5 วัน
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร ส่วนงำน / จำนวน จำนวน
หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
หน่วยงำนที่ เอกสำร เอกสำร เอกสำร (ฉบับ
รับผิดชอบ ฉบับจริง สำเนำ
หรือ ชุด)
๑ สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการ
๑
๒
ฉบับ
-ใช้ในวันสมัคร (๑ ฉบับ) และ
ปกครอง
วันมอบตัว (๑ ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง
๒ ใบสาคัญการ
กรมการ
๑
๒
ฉบับ
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อ
ปกครอง
-ใช้ในวันสมัคร (๑ฉบับ) และ
วันมอบตัว (๑ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง
๓ สูติบัตร
กรมการ
๑
๒
ฉบับ
-ใช้ในวันสมัคร (๑ ฉบับ) และ
ปกครอง
วันมอบตัว (๑ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง

ที่

๑
2
3

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร ส่วนงำน / จำนวน จำนวน หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนที่ เอกสำร เอกสำร เอกสำร
รับผิดชอบ ฉบับ สำเนำ
จริง
หลักฐำนกำรสมัคร
ใบสมัคร
๑
ชุด
-หลักฐานใช้ในวันสมัคร
รูปถ่ายปัจจุบัน
๒
ฉบับ หลักฐานใช้ในวันสมัคร
ขนาด ๑ นิ้ว
ใบมอบตัว
๑
ชุด
-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว

๑๖. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มี
๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน
๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่
1.1) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองบัวใหญ่ อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๓๐
1.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ ตาบลหนองบัวใหญ่ อาเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
2) เว็บไซต์ http://npl.chaiyaphum3.go.th/
หมำยเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆกาหนด (ตามประกาศของสพฐ.ฯ)

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
๑. ชื่อกระบวนงำน : การขอย้ายเข้าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
: กระทรวงศึกษาธิการ
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๓. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/ รับรอง
๕. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐
๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๖. ระดับผลกระทบ
☒ บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค
☐ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ(ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
๙. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยสุด
ส่วนของคู่มือประชำชน
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น)
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ
สถำนที่ให้บริกำร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองบัวใหญ่
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☒ ทุกวันทาการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลาเปิดรับคาขอ ๐๘.๓๐
เวลาปิดรับคาขอ ๑๖.๓๐

๑๒. หลักเกณฑ์วิธีกำรเงื่อนไข (ถ้ำมี)
๑. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจานงการย้ายเข้าเรียน
๒. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคาขอจากเหตุผลความต้องการและความจาเป็นของ
นักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
๒.๒ จานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
๒.๓ แผนการเรียน
ฯลฯ
๓. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ายจากโรงเรียน
๔. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของ
ระยะเวลำ หน่วย ส่วนงำน / หน่วยงำน หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร เวลำ
ที่รับผิดชอบ
๑ การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก ต้อง
๑
ชั่วโมง กลุ่มบริหารวิชาการ
เอกสาร
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
๒ การพิจารณา
ตรวจสอบ คุณสมบัติ
๑
วัน
กลุ่มบริหารวิชาการ
อนุญาต
ตามเอกสารของผู้เรียน
๓ การลงนาม
จัดทาหนังสือและเสนอ
๑
ชั่วโมง กลุ่มบริหารวิชาการ
อนุญาต
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณา
๔ การแจ้งผลการ ดาเนินการมอบตัว
๑
วัน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ขั้นตอนนี้ไม่
พิจารณา
นับเวลา
ต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่
๑-๓
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 วัน 2 ชั่วโมง
๑๔. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร ส่วนงำน / จำนวน จำนวน
ยืนยัน ตัวตน หน่วยงำน ที่ เอกสำร เอกสำร
รับผิดชอบ
ฉบับ
สำเนำ
จริง
๑ บัตรประจาตัว กรมการ
๑
ประชาชน
ปกครอง
๒ บัตรประจาตัว กรมการ
๒
ประชาชน
ปกครอง
๓ สาเนาทะเบียน กรมการ
๑
บ้าน
ปกครอง
๔ สาเนาทะเบียน กรมการ
๒
บ้าน
ปกครอง
๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รำยกำรเอกสำร
ส่วนงำน / จำนวน
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนที่ เอกสำร
รับผิดชอบ ฉบับจริง
๑ แบบคาร้องขอย้ายเข้าเรียน
๑

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

๑) ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
๒) รับรองสาเนาถูกต้อง
๑) ของผู้ปกครอง
๒)รับรองสาเนาถูกต้อง
๑)ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
๒)รับรองสาเนาถูกต้อง
๑) ของผู้ปกครอง
๒)รับรองสาเนาถูกต้อง

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

๒ เอกสารหลักฐาน แสดงผล
การเรียน (ปพ.๑)

๑

ฉบับ

๓ ใบรับรองเวลาเรียนแล
คะแนนเก็บหาก ย้าย
ระหว่างภาคเรียน
๔ สมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน
๕ แบบบันทึกสุขภาพ
๖ คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
๗ ระเบียนสะสม
๘ เอกสารส่งตัวจากโรง เรียน
เดิม(แบบ สพฐ. ๑๙/๑ หรือ
แบบ บค.๒๐)
๙ รูปถ่ายปัจจุบันขนาด ๑ นิ้ว
๑๐ ใบมอบตัว

๑

ฉบับ

๑

ฉบับ

ถ้ามี

๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ถ้ามี
กรณีมีการเทียบโอน
ถ้ามี
หากโรงเรียนรับย้าย

๒
๑

ฉบับ
ชุด

-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว
-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว

๑๖. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มี
๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน
๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่
1.1) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองบัวใหญ่ อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๓๐
1.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ ตาบลหนองบัวใหญ่ อาเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
2) เว็บไซต์ http://npl.chaiyaphum3.go.th/

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอย้ำยออกเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: ศึกษาธิการ
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
๑. ชื่อกระบวนงำน : การขอย้ายออกของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
: กระทรวงศึกษาธิการ
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๓. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/ รับรอง
๕. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐
๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๖. ระดับผลกระทบ
☐บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
☒ บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค
☐ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ(ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
๙. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยสุด
ส่วนของคู่มือประชำชน
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น)
การขอย้ายออกเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ
สถำนที่ให้บริกำร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองบัวใหญ่
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☒ ทุกวันทาการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลาเปิดรับคาขอ ๐๘.๓๐
เวลาปิดรับคาขอ ๑๖.๓๐
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลาเปิดรับคาขอ ๐๘.๓๐
เวลาปิดรับคาขอ ๑๖.๓๐
หมำยเหตุ : โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน

๑๒. หลักเกณฑ์วิธีกำรเงื่อนไข (ถ้ำมี)
๑. ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
๒. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณาและจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรียน (หรือแบบ บค. 20)
๓. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ หน่วย
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
บริกำร
ให้บริกำร เวลำ
หน่วยงำน ที่
รับผิดชอบ
๑ การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก ต้อง
๑
ชั่วโมง กลุ่มบริหารวิชาการ
เอกสาร
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
๒ การตรวจสอบ จัดทาเอกสาร หลักฐาน
๒
วัน กลุ่มบริหารวิชาการ
เอกสาร
ประกอบการ ย้ายออก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑. หลักฐานแสดงผลการเรียน
(ปพ.๑)
๒. ใบรับรองเวลาเรียนและ
คะแนนเก็บ
๓. สมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน (ถ้ามี)
๔. แบบบันทึกสุขภาพ(ถ้ามี)
๓ การลงนาม
จัดทาหนังสือและเสนอ
๑
ชั่วโมง กลุ่มบริหารวิชาการ
อนุญาต
ผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2 วัน 2 ชั่วโมง
๑๔. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ส่วนงำน /
จำนวน จำนวน หน่วย
หมำยเหตุ
ยืนยัน ตัวตน
หน่วยงำนที่
เอกสำร เอกสำร
นับ
รับผิดชอบ
ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
๑ บัตรประจาตัว กรมการปกครอง
๑
ฉบับ ๑) แสดงหลักฐานการ เป็น
ประชาชน
ผู้ปกครองของ นักเรียนที่มาทา
เรื่องย้าย
๒) รับรองสาเนาถูกต้อง

ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร
ส่วนงำน / จำนวน
ยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนที่ เอกสำร
รับผิดชอบ ฉบับจริง
แบบคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
๑
เอกสารยืนยันการรับ ย้ายจาก
๑
โรงเรียนปลายทาง
เอกสาร หลักฐาน แสดงผลการเรียน
๑
(ปพ.๑)
ใบรับรองเวลาเรียนแลคะแนนเก็บ
๑
หาก ย้าย ระหว่างภาคเรียน
สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
๑
แบบบันทึกสุขภาพ
๑

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ถ้ามี

ฉบับ
ฉบับ

ถ้ามี
ถ้ามี

๑๖. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มี
๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน
๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่
1.1) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองบัวใหญ่ อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓๖๑๓๐
1.2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ ตาบลหนองบัวใหญ่ อาเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
2) เว็บไซต์ http://npl.chaiyaphum3.go.th/

