
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอลาออกของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดั สพฐ. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : โรงเรยีนบา้นจันลม สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 กระทรวงศกึษาธกิาร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การขอลาออกของนักเรยีนสงักัด สพฐ. มหีลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดังนี้ 

 

 1. นักเรยีนทีล่าออกตอ้งจบการศกึษาภาคบังคับหรอือายุยา่งเขา้ปีที ่16 

 

 2. กรณียังไมจ่บการศกึษาภาคบังคับ และมอีายตุ ่ากวา่ 16 ปี ตอ้งเป็นการลาออกเพือ่เปลีย่นรูปแบบการศกึษาเทา่นัน้ 

 

     3. ระยะเวลาการใหบ้รกิารรวมทีก่ าหนดในคูม่อื เริม่นับเมือ่ไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้ง ครบถว้นแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

โรงเรยีนบา้นจันลม  หมู ่8  ต าบลลมศักดิ ์ อ าเภอขุขันธ ์ 
จังหวัดศรสีะเกษ (33140)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วันหยดุราชการ/โรงเรยีนก าหนดเวลาเปิด-

ปิดตามบรบิทของโรงเรยีน))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
ครบถว้นของค ารอ้งและเอกสารประกอบค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง โรงเรยีนบา้นจันลม 

สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบคณุสมบัตขิองนักเรยีนและจัดท าเอกสารหลักฐานประ

กอบการลาออก 1. หลักฐานแสดงผลการเรยีน (ปพ.1)                                               
2. ใบรับรองเวลาเรยีน และคะแนนเก็บ      3.สมดุรายงานประจ า 

ตัวนักเรยีน (ถา้ม)ี                      4.แบบบันทกึสขุภาพ     

(ถา้ม)ี 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน โรงเรยีนบา้นจันลม 
สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดท าหนังสอืเสนอผูอ้ านวยการโรงเรยีนพจิารณาลงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง โรงเรยีนบา้นจันลม 
สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบค ารอ้งขอลาออก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้
นฐาน 

3) 

 

รปูถา่ย 1 นิว้ 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีโ่รงเรยีนบา้นจันลม  หมู ่8 ต าบลลมศักดิ ์ อ าเภอขขุันธ ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

(33140) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง / ไปรษณีย ์ทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษเขต 3 เลขที ่ 69 หมู ่8  
ต.หนองฉลอง  อ.ขขุันธ ์ จ.ศรสีะเกษ (33140) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกระทรวงศกึษาธกิาร โทร 1579 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน (1111)  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรที าเนียบรัฐบาล ถนนพษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) การขอลาออกของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด สพฐ. 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอลาออกของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักัด สพฐ.  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

  
2)ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2546  

  

3)พ.ร.บ. การศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สถาบันการศกึษา 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 07/02/2016 11:05 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


