คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวง: ศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร
: โรงเรียนวัดเพรำงำย
3. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
☒ บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริกำรทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร
☐ ส่วนกลำง ☐ ส่วนภูมิภำค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอก
กฎกระทรวง)
☐ ต่ำงประเทศ
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชำชน
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรขอลำออก
11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนที่ให้บริกำร
โรงเรียนวัดเพรำงำย เลขที่ 28 หมู่ 6 ตำบลหนองเพรำงำย อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 11150
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคำร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสำร์
☐ วันอำทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
☐ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลำเปิดรับคำขอ
08.30
เวลำปิดรับคำขอ
16.30
หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรียนกำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอและพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี)
กำรขอลำออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. นักเรียนที่ลำออกต้องจบกำรศึกษำภำคบังคับหรืออำยุย่ำงเข้ำปีที่ 16
2. กรณียังไม่จบกำรศึกษำภำคบังคับ และมีอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี ต้องเป็นกำรลำออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ
เท่ำนั้น
3. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1

กำรตรวจสอบ
เอกสำร

2

กำรตรวจสอบ
เอกสำร

3

กำรพิจำรณำ
อนุญำต

หน่วย
เวลำ

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

(นำที ชั่วโมง
วัน วันทำกำร
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ตรวจสอบควำมถูก
ต้อง ครบถ้วนของคำ
ร้องและเอกสำร
ประกอบคำร้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรียนและ
จัดทำเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำร
ลำออก 1. หลักฐำน
แสดงผลกำรเรียน
(ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลำ
เรียน และคะแนนเก็บ
3.สมุดรำยงำนประจำ
ตัวนักเรียน (ถ้ำมี)
4.แบบบันทึกสุขภำพ
(ถ้ำมี)
จัดทำหนังสือเสนอ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
พิจำรณำลงนำม

1

ชั่วโมง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนวัดเพรำงำย

2

วัน

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนวัดเพรำงำย

1

ชั่วโมง

สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนวัดเพรำงำย

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ วัน

หมำยเหตุ

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน

หน่วยของเวลำ วัน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

1

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย

จำนวน
เอกสำร
ฉบับ
จริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

ฉบับ

รับรอง
สำเนำ
ถูกต้อง

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

1 ใบคำร้องขอลำออก
2 รูปถ่ำย 1 นิ้ว

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/
กลุ่มงำน)

จำนวน
จำนวนเอกสำร
เอกสำร
สำเนำ
ฉบับจริง
1
2

หน่วยนับเอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

16. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยละ (หำกคิดค่ำธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ
17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวัดเพรำงำย เลขที่ 28 หมู่ 6 ตำบลหนองเพรำงำย อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 11150
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 เลขที่ 79/4 หมู่ 6
ถนนกำญจนำภิเษก ตำบลเสำธงหิน อำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579
หมำยเหตุ

18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสำร คำร้องขอลำออกจำกกำรเป็นนักเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสำร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสำร (หำกต้องกำรระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสำรตัวอย่ำง)
หมำยเหตุ
19. หมำยเหตุ

