
 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอยา้ยเขา้เรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
ส่วนของการสรา้งกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยา้ยเขา้เรยีนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ.  
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ  

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
   โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง        

1) พระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบรหิารและการจัดการศึกษา  

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

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
7. พ้ืนท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 
  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) ไม่ได้กำหนดไว้ 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ                                ไม่ได้กำหนดไว้      

9. ข้อมูลสถิติ  
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  1 คน 
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)       
 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมลูเท่านั้น) การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 
11. ช่องทางการให้บริการ  

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถานท่ีให้บริการ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง                  
อำเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 13260   

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี
 ☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย ์
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปิดรบัคำขอ เวลาเปิดรบัคำขอ  08.30    
     เวลาปิดรับคำขอ  16.30  
  หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี) 

1.  ให้ผู้ปกครองแจง้ความจำนงการย้ายเข้าเรียน 
2.  โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคำขอจากเหตุผล ความต้องการและความจำเป็นของ

นักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ 
  2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2.2 จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน 
  2.3 แผนการเรียน  
                          ฯลฯ 

3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รบัย้าย
จากโรงเรียน 

4. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
  



 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา  

(นาที ชัว่โมง 
วัน วันทำ
การ เดือน 

ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหต ุ

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ  
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ 
 

1 ช่ัวโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 

 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผูเ้รียน 

1 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 

 

3 การลงนาม
อนุญาต 

จัดทำหนงัสอืและ
เสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียนพจิารณา 

1 ช่ัวโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 

 

4 การแจง้ผล
การพิจารณา 

ดำเนินการมอบตัว 1 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” 

ข้ันตอนน้ีไม่นับ
เวลาต่อเนือ่ง
จากข้ันตอนที่ 
1-3 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 วัน 
14. งานบริการนี้ ผา่นการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
☐ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 

 
  



 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหต ุ

1 

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง

สำเนาถูกต้อง 

2 

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
สำเนาถูกต้อง 

3 สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง
สำเนาถูกต้อง 

4 สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผู้ปกครอง 
2) รับรอง
สำเนาถูกต้อง 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหต ุ

1 แบบคำร้องขอย้ายเข้า
เรียน          

 1  ฉบับ  

2 เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียน (ปพ.
1) 

 1  ฉบับ  

3 ใบรับรองเวลาเรียน 
และคะแนนเก็บ หาก
ย้ายระหว่างภาคเรียน 

 1  ฉบับ  

4 สมุดรายงานประจำตัว
นักเรียน 

 1  ฉบับ ถ้ามี 

5 แบบบันทึกสุขภาพ  1  ฉบับ ถ้ามี 
6 คำอธิบายรายวิชา

เพิ่มเติม 
 1  ฉบับ กรณีมีการเทียบ

โอน 
7 ระเบียนสะสม  1  ฉบับ ถ้ามี 



 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับเอกสาร  หมายเหต ุ

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

 1  ฉบับ หากโรงเรียนรับ
ย้าย 

9 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด  
1 น้ิว 

 2  ฉบับ -หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว 

10 ใบมอบตัว  1  ชุด -หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว 

16. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มี  
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)  ไม่มี 
หมายเหต ุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5                 

ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 13260  
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรชัต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5                      

ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 13260  
3) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ศูนยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง  

“อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 
4) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-3525-9201 โทรสาร 0-3525-9201 แจ้งศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
5) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

คลิก http://www.udomrat.ac.th/ หรือทาง Facebook โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
6) ทางไปรษณีย์ สง่เรื่องร้องเรียนมาที่ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง                  

“อุดมรัชต์วิทยา”เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 
7) ไลน์ถึงผู้อำนวยการ @652zdngl หรือโทร 09-0984-8714 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก ติดต่อที่กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
ช่ือเอกสาร แบบคำร้องขอย้าย  

 

http://www.udomrat.ac.th/
https://www.facebook.com/udomratschool/?rf=142585569140702

