คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
กระทรวง: ศึกษาธิการ
1.

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. *ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120)
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร
☒ วันเสาร
☒ วันอาทิตย
☒ ไมเวนวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30
เวลาปดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน

3. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข (ถามี)
1) หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแตละปการศึกษา
2) ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
http://plan.bopp-obec.info/
4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
หนวย สวนงาน / หนวยงานที่
หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
รับผิดชอบ
ที่
ใหบริการ (นาที ชั่วโมง (ในระบบมีชอ งใหเลือกกระทรวง
ขั้นตอน
การบริการ
วัน วันทําการ
U

1
2

การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา
อนุญาต

U

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร
สอบ และ/หรือ จับฉลาก

เดือน ป)

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)

1

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

1

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

ประเภท
ขั้นตอน

ที่
3
4
5

การพิจารณา
อนุญาต
การแจงผลการ
พิจารณา
การลงนาม
อนุญาต

หนวย
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
ใหบริการ (นาที ชั่วโมง
การบริการ
วัน วันทําการ

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ในระบบมีชอ งใหเลือกกระทรวง
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)

เดือน ป)

ประกาศผล

1

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

รายงานตัวนักเรียน

1

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน

1

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตามประกาศ
โรงเรียน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 หนวยเวลา วัน

5. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขัน้ ตอน
หนวยของเวลา วัน
6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
จํานวน จํานวน
หนวยงานที่
หนวยนับ
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ เอกสาร
(ในระบบมีชอ งใหเลือก
สําเนา (ฉบับ หรือ ชุด)
จริง
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

1

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

3

สูตบิ ตั ร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
-กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล
-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
-เฉพาะระดับกอน
ประถมและ
ประถมศึกษา
-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง

6.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หลักฐานการสมัคร
1 ใบสมัคร (หลักฐานใชในวัน
สมัคร)
2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
หรือ ใบรับรองผลการเรียน
(หลักฐานใชในวันสมัคร)
3 ใบรับรองการเปนนักเรียน
(หลักฐานใชในวันสมัคร)
4 รูปถายปจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใชในวันสมัคร)
5 ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบ
ตัว)
6 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(หลักฐานการมอบตัว)

7. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับ
สําเนา
จริง

หนวยนับเอกสาร

1

1

ชุด

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

2

ฉบับ

1

ชุด

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-หลักฐานใชในวัน
สมัคร
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง

-หลักฐานใชในวัน
มอบตัว
-หลักฐานใชในวัน
มอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง

ไมเสียคาธรรมเนียม

8. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู 5
ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
9. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลว หากเด็กคนใดไมมีที่เรียนใหไปยื่นเรื่องที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กําหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
กระทรวง:ศึกษาธิการ
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการใหบริการ
2) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร
☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30
เวลาปดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/ โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี)
1. ใหผูปกครองแจงความจํานงการยายเขาเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับคําขอจากเหตุผล ความตองการและความจําเปนของนักเรียนและ
ผูปกครองที่สอดคลองกับ
2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน
2.2 จํานวนนักเรียนตอหองเรียน
2.3 แผนการเรียน
ฯลฯ
3 .ใหผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อไดรับยายจากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ขั้นตอน

ที่

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนวยเวลา

สวนงาน / หนวยงานที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
และชองใหเลือก กรม/กลุม งาน)

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ป)

หมายเหตุ

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ตอง ครบถวนของ
คําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ

1

ชัว่ โมง

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

2

การพิจารณา
อนุญาต

1

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

1

ชัว่ โมง

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

1

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” ขั้นตอนนี้ไม

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของ
ผูเรียน
การลงนาม
จัดทําหนังสือและ
อนุญาต
เสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนพิจารณา
การแจงผลการ ดําเนินการมอบตัว
พิจารณา

3
4

นับเวลา
ตอเนือ่ งจาก
ขั้นตอนที่ 1-3

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หนวยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
1

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุม งาน)

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)
ฉบับ

หมายเหตุ
1) ของนักเรียน (ยื่นวัน
มอบตัว)

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุม งาน)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

2

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

2

ฉบับ

3

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

4

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

2

ฉบับ

6.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1
2

แบบคํารองขอยายเขาเรียน
เอกสารหลักฐานแสดงผล
การเรียน(ปพ.1)
3 ใบรับรองเวลาเรียน และ
คะแนนเก็บ หากยายระหวาง
ภาคเรียน
4 สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน
5 แบบบันทึกสุขภาพ
6 คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
7 ระเบียนสะสม
8 เอกสารสงตัวจากโรงเรียน
เดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ
แบบ บค. 20)
9 รูปถายปจจุบันขนาด 1 นิ้ว
10 ใบมอบตัว

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง
1) ของผูปกครอง
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ของนักเรียน (ยื่นวัน
มอบตัว)
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ของผูปกครอง
2) รับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน จํานวนเอกสาร
เอกสาร
หนวยนับเอกสาร
สํ
า
เนา
ฉบับจริง

หมายเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถามี

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ถามี
กรณีมีการเทียบโอน
ถามี
หากโรงเรียนรับยาย

2
1

ฉบับ
ชุด

-หลักฐานใชในวันมอบตัว
-หลักฐานใชในวันมอบตัว

ไมเสียคาธรรมเนียม

17. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู 5
ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
กระทรวง:ศึกษาธิการ
1. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน
การยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.*ชองทางการใหบริการ
3) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7
ตําบลอมฤต อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย 13120
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30
เวลาปดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
3. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข ในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถามี)
1. ใหผูปกครองยื่นคํารองขอยายออกตอโรงเรียน
2. โรงเรียนแจงผลการพิจารณา และจัดทําหนังสือสงตัวนักเรียน
(แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
4.*ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
1 การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ คําขอ
เอกสาร
และเอกสารประกอบคําขอ
2 การตรวจสอบ จัดทําเอกสาร หลักฐานประกอบการยายออก

ระยะเวลาใหบริการ
1 ชัว่ โมง
2 วัน

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

เอกสาร

การลงนาม
อนุญาต

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาใหบริการ

1. หลักฐานแสดงผลการเรียน(ปพ.1)2. ใบรับรองเวลา
เรียน และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน(ถามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ (ถามี)

จัดทําหนังสือ เอกสารเสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลาวัน
5.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
 ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
3

1ชัว่ โม

6.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
1

ที่
1
2
3
4
5
6

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
บัตรประจําตัวประชาชน

6.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคํารองขอยายออกตอ
1
โรงเรียน(พฐ.19)
เอกสารยืนยันการรับยาย
1
จากโรงเรียนปลายทาง
เอกสาร หลักฐานแสดงผล
1
การเรียน(ปพ.1)
ใบรับรองเวลาเรียน และ
1
คะแนนเก็บ หากยาย
ระหวางภาคเรียน
สมุดรายงานประจําตัว
1
นักเรียน
แบบบันทึกสุขภาพ
1

7.คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
8.*ชองทางการรองเรียน

ไมเสียคาธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1ฉบับ

หมายเหตุ
1) แสดงหลักฐานการเปนผูปกครอง
ของนักเรียนที่มาทําเรื่องยาย
2) รับรองสําเนาถูกตอง

หนวยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ถามี

ฉบับ

ถามี

ฉบับ

ถามี

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู 5
ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

คูมือสําหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
กระทรวง:ศึกษาธิการ
1.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)
การขอลาออก
2. *ชองทางการใหบริการ
4) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
ระยะเวลาเปดใหบริการ
☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30
เวลาปดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน

☒

วันศุกร

3. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอและพิจารณาอนุญาต (ถามี)
การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
1. นักเรียนที่ลาออกตองจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยางเขาปที่ 16
2. กรณียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ํากวา 16 ปตองเปนการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา
เทานั้น
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1

การตรวจสอบ
เอกสาร

2

การตรวจสอบ
เอกสาร

3

การพิจารณา
อนุญาต

หนวย
เวลา

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของคํา
รองและเอกสาร
ประกอบคํารอง
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรียนและจัดทํา
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลาออก
1. หลักฐานแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ 3.
สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน (ถามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ
(ถามี)
จัดทําหนังสือเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1

ชัว่ โมง

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

2

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

1

ชัว่ โมง

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ป)

หมายเหตุ

(ในระบบมีชอ งใหเลือกกระทรวง
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลาวัน
5. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
 ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาวัน

6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
หนวยงานที่
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
(ในระบบมีชอ งใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

(ฉบับ หรือ ชุด)

หมายเหตุ

ที่

1

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

(ในระบบมีชอ งใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร

(ฉบับ หรือ ชุด)

ฉบับ

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง

6.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1 ใบคํารองขอลาออก
2 รูปถาย 1 นิ้ว
7. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชอ งให
เลือกกระทรวง และ
ชองใหเลือก กรม/
กลุมงาน)

จํานวน
เอกสาร จํานวนเอกสาร
สําเนา
ฉบับจริง
1
2

หนวยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

ไมเสียคาธรรมเนียม

8. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู 5
ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

คูมือสําหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
กระทรวง:ศึกษาธิการ
1. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)ทการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. *ชองทางการใหบริการ
5) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30
เวลาปดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
3. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ หรือประสบ
การณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซบั ซอน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผูเทียบโอนผลการเรียน

เปนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนัก
เรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน 1 ภาค
เรียน ถามีเหตุจาํ เปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ
ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษา
จากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐาน
เดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา
1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถอื ปฏิบตั ติ ามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว
9. สถานศึกษาเปนผูจดั ทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพือ่ การอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกตอง ครบถวน
4.*ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

สวนงาน / หนวยงานที่
ระยะเวล หนวย
เวลา
รับผิดชอบ
ประเภท รายละเอียดของขั้นตอน
า
ที่
(นาที
ชั
ว
่
โมง
(ในระบบมี
ช
อ งใหเลือกกระทรวง และ
ขั้นตอน
การบริการ
ใหบริกา วัน วันทําการ
ชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)
ร
เดือน ป)
โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
การ
ตรวจสอบความถูกตอง
1
ชัว่ โมง
ครบถวนของคํารองและ
1 ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํารอง
โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
5
วัน
การพิจารณา คณะกรรมการพิจารณา
การขอเทียบโอนผลการ
2 อนุญาต
เรียน
โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
การแจงผล จัดทําหนังสือแจงผลการ
1
ชัว่ โมง
การพิจารณา ขอเทียบโอนผลการเรียน
3
และเสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 หนวยเวลาวัน

หมายเหตุ

5.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
 ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
-ไมมี6.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
จํานวน
สวนงาน /
รายการเอกสารยื
่
น
หนวยงานที่
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ
ฉบับจริง
1 ระเบียนแสดงผลการ
1
เรียน (ปพ.1)
2 ประมวลรายวิชา
1
(Course Syllabus)
3 คําอธิบายรายวิชา
1
4 เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
ถึงทักษะ/ประสบการณ
หรือความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

1

ชุด

1

ชุด

หมายเหตุ
-ใชกรณีเทียบโอนความรู
-รับรองสําเนาถูกตอง
-ใชกรณีเทียบโอนความรู
-รับรองสําเนาถูกตอง
-ใชกรณีเทียบโอนความรู
-รับรองสําเนาถูกตอง
-ใชกรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ
-รับรองสําเนาถูกตอง

7.คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

ไมเสียคาธรรมเนียม

8.*ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู 5
ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
กระทรวง:ศึกษาธิการ
1. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. *ชองทางการใหบริการ
1)ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
8.30
เวลาปดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
3. หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี)
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริง
ใหแลว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดําเนินการแจงความ และนําใบแจงความมายื่น
3. กรณีท่หี ลักฐานชํารุดใหนําเอกสารฉบับเกามายื่นเปนหลักฐาน
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1

2
3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ตอง ครบถวนของคํา
ขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ
การพิจารณา สืบคนและตรวจสอบ
อนุญาต
เอกสารตามทีร่ อ งขอ
การลงนาม
อนุญาต

จัดทําใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจงผล
การสืบคน และเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนวย
เวลา

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ป)

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ในระบบมีชอ งใหเลือกกระทรวง และ
ชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)

1

ชัว่ โมง

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

2

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

1

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”

กรณีไมพบ
หลักฐาน
จะแจงผลการ
สืบคน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลาวัน
5. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
 ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน / หนวยงาน จํานวน
เอกสาร
รายการเอกสารยืนยัน
ที่รับผิดชอบ
ที่
ฉบับ
ตัวตน
(ในระบบมีชอ งใหเลือกกระทรวง
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)
จริง
1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
1

6.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

(ฉบับ หรือ ชุด)

ฉบับ

หมายเหตุ
1) กรณีผูที่จบ
ไปแลว
2) รับรอง
สําเนาถูกตอง

ที่
1
2
3

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ใบแจงความ
แบบคํารอง
รูปถายหนาตรง
ขนาด 2 นิ้ว

สวนงาน /
หนวยงาน จํานวน จํานวนเอกสาร
เอกสาร
สําเนา
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1
1
2

หนวยนับเอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

(จบการศึกษากอนป2548)

ขนาด 1นิ้วครึ่ง

4

(จบการศึกษาตั้งแตป2548
เปนตนไป)

เอกสารฉบับเดิมทีช่ าํ รุด

1

ฉบับ

หมายเหตุ
กรณีเอกสารสูญหาย
สวมเชิ้ตขาว ไมสวม
แวน/หมวก
ถายไวไมเกิน 6
เดือน
กรณีขอแทนใบชํารุด

7. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม
คาธรรมเนียม
20 บาท
หมายเหตุ กรณีเกิน 10 ปคาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท
8. ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู 5
ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

คูมือสําหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข”
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
2. *ชองทางการใหบริการ
6) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ 08.30
เวลาปดรับคําขอ 1
6.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
3. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถามี)
การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ไมใชอาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไมใชอาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน
3. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆ ที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอยู
อาศัยในบริเวณใกลเคียง

4. ไมใชอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทํานองเดียวกันในอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา
5. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อการอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเปนสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
7. การใชอาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอการเรียนการสอน
ของสถานศึกษานั้นๆ ตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก 15
เอกสาร
ตอง ครบถวนของคํา
ขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ

พิจารณาและจัดทํา 2
หนังสือแจงผลการ
พิจารณาเสนอ
2
ผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หนวยเวลาวัน
การพิจารณา
อนุญาต

หนวย
เวลา

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ป)

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีชอ งใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

นาที

โรงเรียนผักไห“สุทธา
ประมุข”

วัน

โรงเรียนผักไห“สุทธา
ประมุข”

5. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานและแจงใหผูยื่น
คําขอทราบทันทีกรณีที่
เห็นวาคําขอไมถูกตอง
หรือขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใด

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ในระบบมีชอ งใหเลือกกระทรวง
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)

กรมการปกครอง
1 บัตรประจําตัว
ประชาชน
2 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

(ฉบับ หรือ ชุด)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เอกสาร
ตองเหลืออายุเกิน
3 เดือน ณ วันยื่น
คําขอ

6.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
-ไมม-ี
7. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม ไมเสียคาธรรมเนียม
8. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนผักไห“สุทธาประมุข” 27 หมู 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 85 หมู 5
ถนนรัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

