คู่มอื สาหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
ส่ วนของการสร้ างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่ วข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง การส่งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริ การที่มค
ี วามสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ
☐ ส่ วนกลาง ☐ ส่ วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมภ
ิ าค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ต้งั อยูใ่ นภูมภิ าค (นอก
กฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้ อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่ วยเวลา
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
0
ส่ วนของคู่มอื ประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน (เพือ่ ใช้ ในระบบจัดการข้ อมูลเท่ านั้น)
11. *ช่ องทางการให้ บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

การขอลาออก

โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

สถานทีใ่ ห้ บริการ
47130
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ

☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร์

☒ วันอังคาร

☒ วันพุธ

☐ วันเสาร์

☐ วันอาทิตย์

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์

☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพก
ั เที่ยง

เวลาเปิ ดรับคาขอ
08.30
เวลาปิ ดรับคาขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน
เวลาเปิ ดรับคาขอ

12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข ในการยืน่ คาขอและพิจารณาอนุญาต (ถ้ ามี)
การขอลาออกของนักเรี ยนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. นักเรี ยนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรื ออายุยา่ งเข้าปี ที่ 16
2. กรณี ยงั ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ากว่า 16 ปี ต้องเป็ นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรู ปแบบการศึกษาเท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมือ่ ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1

2

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของคา
ร้องและเอกสาร
ประกอบคาร้อง

1

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรี ยนและ

2

การตรวจสอบ
เอกสาร

หน่ วย
เวลา

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

(นาที ชัว่ โมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี )

(ในระบบมีช่องให้ เลือกกระทรวง
และช่ องให้ เลือก กรม/กลุ่มงาน)

ชัว่ โมง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130
วัน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ

ที่

3

ประเภท
ขั้นตอน

การพิจารณา
อนุญาต

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
จัดทาเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
ลาออก 1. หลักฐาน
แสดงผลการเรี ยน
(ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรี ยน
และคะแนนเก็บ 3.
สมุดรายงานประจา
ตัวนักเรี ยน (ถ้ามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ
(ถ้ามี)
จัดทาหนังสือเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่ วยเวลา วัน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หน่ วย
เวลา

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

(นาที ชัว่ โมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี )

(ในระบบมีช่องให้ เลือกกระทรวง
และช่ องให้ เลือก กรม/กลุ่มงาน)

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130

1

ชัว่ โมง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
☐ ผ่ านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
(หากผ่ านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่ องนีด้ ้ วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน

หน่ วยของเวลา วัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน

(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้ เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

ฉบับ

รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสารยืน่
เพิม่ เติม

1 ใบคาร้องขอลาออก
2 รู ปถ่าย 1 นิ้ว

ส่ วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่ องให้เลือก กรม/
กลุ่มงาน)

จานวน
เอกสาร จานวนเอกสาร
สาเนา
ฉบับจริง
1
2

หน่ วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ ใช้หน่ วยค่าธรรมเนี ยมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้ อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก (หรือรายละเอียดเพิม่ เติม ถ้ ามี)
ชื่อเอกสาร คาร้องขอลาออกจากการเป็ นนักเรี ยน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็ นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

