
*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อกำรประกอบอำชีพหรือกรณีอื่นๆ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.  ชื่อกระบวนงำน: การขอลาออกเพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอ่ืนๆ  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษำธิกำร 

 : โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทศิ)  ต.กง  อ.กงไกรลาศ  จ.สโุขทัย  64170 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รบัรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  Click here to enter text. 

- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ  ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

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

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ) Click here to enter text. 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ Click here to enter text. หน่วยเวลำ Choose an item. 

 

9. *ข้อมูลสถิต ิ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)        
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)       
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)       
 
 ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำน้ัน) การขอลาออก  
11. *ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียน          

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปดิให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี ☒ วันศุกร ์
 ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย ์
 ☐ ไม่เว้นวนัหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 
 



*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปดิ (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง) 

  หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
 
12. *หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอและพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี) 

การขอลาออกเพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ มีขั้นตอนดังนี้  
           1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคบัหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16   
           2. ตรวจสอบเอกสารประวัตนิักเรียน ได้แก ่ ส าเนา ปพ.1 โรงเรียนเดิม ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา/ 
มารดา 
           3. ผู้ปกครองนกัเรียนยื่นแบบค าร้องขอลาออกพร้อมส าเนาบัตรประชาชน กรอกรายละเอียด เพื่อย่ืนเสนอขออนุมตัิ
จากท่านผู้อ านวยการที่ฝ่ายทะเบียน โดยส่งรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รูป เพื่อใช้ติดใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) 
 4. ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
 
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 

กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ผู้ปกครองเขียนค าร้อง 
มอบรูปถ่ายให้งาน
ทะเบียน 

1 วัน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ) 

 

2 

กำรพิจำรณำอนญุำต งานทะเบียนเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
เพื่อพิจารณาอนุญาต 

0.5 วัน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ) 

 

3 
กำรลงนำมอนญุำต ผู้อ านวยการโรงเรียน

ลงนามอนุญาต 
0.5 วัน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์

อุทิศ) 
 

4 

กำรแจ้งผลกำร
พิจำรณำ 

แจ้งผู้ปกครองพร้อม
มอบเอกสารหลักฐาน
ทางการเรียน 

1 วัน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ) 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ  วนั 
 
 
 
 
 



*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขัน้ตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลอืกท่ีช่องนีด้้วย) 

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน 3 หน่วยของเวลำ  วนั 
 
15. *รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรอื ชุด) 
หมำยเหตุ 

1 
บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย 
Click 
here to 
enter 
text. 

1 ฉบับ  

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/

กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

1 ใบค าร้องขอลาออก โรงเรียน 1 Click here to 
enter text. 

ฉบับ  

2 รูปถ่าย 1 นิ้ว โรงเรียน 2 Click here to 
enter text. 

ฉบับ  

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม       
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลอืกที่ช่องน้ี) 

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)        
หมำยเหตุ       

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  ต.กง  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  ๖๔๑๗๐ 

หมายเหตุ        
2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่อยู่ ๓๗ ม.๑ ถ.จรดวถิีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.

สุโขทัย ๖๔๐๐๐ 
หมายเหตุ        

3) เว็บไซท์ www.Sukhothai1.go.th  และ www.64101654.thaischool.in.th/ 
หมายเหตุ        

4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 



*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

หมายเหตุ        
5) สายด่วนส านักนายกรัฐมนตร ีโทร 1111  

หมายเหตุ        
 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 

ชื่อเอกสาร ค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน 
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกชอ่งน้ี) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง) 
หมายเหตุ       

 
19. *หมำยเหตุ 

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มทีี่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานั้นๆ ก าหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 
 
 

 
 
 
 
      ลงชื่อ    
                     (นำยณรงค์   ภำคภมิู) 
                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อทุิศ) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


