
*ค ำถำมทีม่เีคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถงึเปิดให้แก้ไขได้ 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :โรงเรียน 
กระทรวง:ศึกษาธิการ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน  
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :กระทรวงศึกษาธิการ  (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก : เลือกกระทรวงของท่าน) 

: โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เลขที่ 28 หมู่ 6 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ .สุโขทัย 
64140 ผอ.สมพร  บนขุนทด 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว) 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง   

 (ในระบบ หากไม่พบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้คลิ๊กท่ี กรุณาสร้างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง -> หากไม่พบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กรุณาสร้างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง | ปรับปรุงข้อมูล) 

- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 2545 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. 2546 
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
7. พ้ืนท่ีให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

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

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ข้อบังคับ)  
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 2545 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. 2546 
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย  / ข้อก าหนด ฯลฯ      หน่วยเวลาวัน 

 

9. *ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  Click here to enter text. 
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 

http://164.115.32.165/Master/Law
http://164.115.32.165/Master/Law
http://164.115.32.165/BackOffice/Procedure/Create
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ส่วนของคู่มือประชาชน  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น ) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน  
11. *ช่องทางการให้บริการ  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถานท่ีให้บริการ โรงเรียน บ้านปากคลองร่วม  Click here to enter text.  

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 
 ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง) 

  หมายเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
 
  (ในไฟล์ Word นี้ หากต้องการเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการสามารถท าการ Copy รายละเอียดในการกรอกจากตัวอย่างหัวข้อการกรอกที่ท าไว้ให้ 
และ Paste เป็นข้อถัดไป จากนั้นท าการกรอกรายละเอียดช่องทางการให้บริการที่ท าการเพิ่มมานี้ได้เลย ส่วนในระบบ หากต้องการเพิ่มเติมช่องทางการ
ให้บริการสามารถกดที่ปุ่ม “เพิ่มช่องทางการให้บริการ” เพื่อท าการเพิ่มต่อไป) 

 
12. *หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) 
- หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 2546 

1.  ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน 

1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหน่ึงเหตุใด ดังน้ี  
 1.1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย  

 1.1.2  ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมิน

ความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  

1.2  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหน่ึงเหตุใด  ดังน้ี 
 1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตรายแก่
นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์  
 1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน      
นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์  

1.2.3 เด็กที่มีความจ าเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี 

2.  ระยะเวลาการผ่อนผัน 
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2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง  หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ  1.2.1  และ  1.2.2  
ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้  

2.2 กรณีเด็กมีความจ าเป็นอื่น  ตามข้อ  1.2.3  ผ่อนผันได้คร้ังละหน่ึงปีการศึกษาถ้ามีความจ าเป็นต้องผ่อนผัน
เกินกว่าหน่ึงคร้ัง  ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้  

 

13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบ้ริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที ช่ัวโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

รับค าร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร 

30 นาที โรงเรียนบ้านปากคลอง
ร่วม 

 

2 
การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา 2 วัน โรงเรียนบ้านปากคลอง
ร่วม 

 

3 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งผลการผ่อนผัน   0.5 วัน โรงเรียนบ้านปากคลอง
ร่วม 

 

4 
การลงนาม
อนุญาต 

ผู้อ านวยการพิจารณาลง
นามอนุญาต 

30 นาที โรงเรียนบ้านปากคลอง
ร่วม 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3 หน่วยเวลาวัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
☐ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หน่วยของเวลาวัน 
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15. *รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 
หมายเหตุ 

1 

ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้
ในวันยื่น 
-รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

2 สูติบัตร กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้
ในวันยื่น 
-รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 

15.2)*เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสา

ร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 หลักฐานการขอผ่อนผัน      

1 

ใบยื่นค าขอ  
(แบบ บค.16) 
 

โรงเรียน 1 Click here to 
enter text. 

ชุด -หลักฐานใช้
ในวันยื่น 
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 
ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาล 1       ฉบับ -หลักฐานใช้ใน

วันยื่น 
 

3 
หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล 

โรงเรียน 1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ใน
วันยื่น 

-รับรองส าเนา
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสา

ร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 หลักฐานการขอผ่อนผัน      
ถูกต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียดค่าธรรมเนียม Click here to enter text. 
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้ ) 

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)  Click here to enter text. 
หมายเหตุ Click here to enter text. 
 

17. *ช่องทางการร้องเรียน  
1) โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม เลขที่ 28 หมู่ 6 ต.วังตะคร้อ  อ.บ้านด่านลานหอย จ .สุโขทัย 64140 

หมายเหตุ  Click here to enter text. 
2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เลขที่ 37 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต .บ้านกล้วย อ.เมือง     

จ.สุโขทัย 64000 
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

3) เว็บไซท์ www.sukhothai1.go.th 
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

5) สายด่วนส านักนายกรัฐมนตรี โทร 1111  
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

 
(ในไฟล์ Word นี้ หากต้องการเพิ่มจ านวนช่องทางในระบบ หากต้องการเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการสามารถกดที่ปุ่ม “เพิ่มช่องทางการร้องเรียน” 

เพื่อท าการเพิ่มต่อไป) 
 
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี ) 

ชื่อเอกสาร  
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง ) 



*ค ำถำมทีม่เีคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถงึเปิดให้แก้ไขได้ 

หมายเหตุ Click here to enter text. 
 
19. *หมายเหตุ 

 
(เม่ือกรอกคู่มือแล้ว สามารถกดปุ่ม “บันทึกข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน ” เพ่ือบันทึกคู่มือส าหรับประชาชน หรือปุ่ม 
“ขออนุมัติเผยแพร่” เพ่ือส่งคู่มือไปท่ี Reviewer) 
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรองข้อมูล 
  (นายสมพร  บนขุนทด) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม  
 
 
 

แบบฟอร์มส าหรับการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน V.2.4 
ปรับปรุงเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 


