คูมือสําหรับประชาชน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑ#การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาป+ที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
1. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอผอนผันให&เด็กเข&าเรียนกอนหรือหลัง
ตามเกณฑ,การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาป1ที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. *ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอด&วยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเป9ดใหบริการ

เวลาเป9ดรับคําขอ

☐ เป6ดให&บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร, ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☐ วันเสาร, ☐ วันอาทิตย,
☐ ไมเว&นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง

เวลาเป6ดรับคําขอ
เวลาป6ดรับคําขอ

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร,

08.30
16.30

(ในระบบจะให&เลือกเปAนตัวเลขเวลาเป6ด (กี่โมง) ถึง เวลาป6ด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเป6ด-ป6ดตามบริบทของโรงเรียน
3. หลักเกณฑ# วิธีการ เงื่อนไข(ถามี)
หลักเกณฑ,และวิธีผอนผันให&เด็กเข&าเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผอนผัน
1.1 การขอผอนผันให&เด็กเข&าเรียนกอนอายุตามเกณฑ,การศึกษาภาคบังคับ ต&องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทา แตผู&ปกครองร&องขอและผานการประเมิน
ความพร&อมทางด&านสติปFญญา รางกาย จิตใจ อารมณ, และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผอนผันให&เด็กเข&าเรียนหลังอายุตามเกณฑ,การศึกษาภาคบังคับ ต&องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บปHวยด&วยโรคติดตอร&ายแรงที่เปAนอุปสรรคตอการเรียนรู&ของเด็กหรืออาจเปAนอันตรายแก
นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย,ผู&ซึ่งได&รับใบอนุญาตให&ประกอบโรคศิลปJ
1.2.2 เด็กเจ็บปHวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเข&าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห&าวัน นับ
แตวันเป6ดภาคเรียนแรกของ ป1การศึกษาตามความเห็นของแพทย,ผู&ซึ่งได&รับใบอนุญาตให&ประกอบโรคศิลปJ
1.2.3 เด็กที่มีความจําเปAนอื่นที่ไมสามารถเข&าเรียนตามปกติได&ด&วยเหตุสุดวิสัยแล&วแตกรณี
2. ระยะเวลาการผอนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บปHวยด&วยโรคร&ายแรง หรือเจ็บปHวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามข&อ 1.2.1 และ 1.2.2
ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเข&าเรียนตามปกติได&
2.2 กรณีเด็กมีความจําเปAนอื่น ตามข&อ 1.2.3 ผอนผันได&ครั้งละหนึ่งป1การศึกษาถ&ามีความจําเปAนต&องผอนผัน
เกินกวาหนึ่งครั้ง ให&สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปAนพิเศษให&

3.ระยะเวลาการให&บริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อได&ตรวจสอบเอกสารถูกต&อง ครบถ&วนแล&ว
4. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
หนวย สวนงาน / หนวยงาน
หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
ที่รับผิดชอบ
ที่
ใหบริการ (นาที ชั่วโมง (ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
ขั้นตอน
การบริการ
วัน วันทําการ
เดือน ป1)

รับคําร&อง/ตรวจสอบ
เอกสาร
คณะกรรมการพิจารณา

30

นาที

โรงเรียนบ&านคําบอน

2

วัน

โรงเรียนบ&านคําบอน

จัดทําหนังสือและเสนอ
3
ผู&อํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลาวัน

1

ชั่วโมง โรงเรียนบ&านคําบอน

1
2

การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา
อนุญาต
การลงนาม
อนุญาต

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)

5. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่ องนี้ดวย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาวัน
6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

1

สําเนาทะเบียนบ&าน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช&
ในวันยื่น
-รับรอง
สําเนาถูกต&อง
-หลักฐานใช&
ในวันยื่น
-รับรอง
สําเนาถูกต&อง

6.2)เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

จํานวน
เอกสา
ร
ฉบับ
จริง
1

1

ใบยื่นคําขอ
(แบบบค.16)(ถ&ามี)

2

ใบรับรองแพทย,(ถ&ามี)

1

3

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถ&ามี)

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

2

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-หลักฐานใช&
ในวันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกต&อง

ฉบับ

-หลักฐานใช&ใน
วันยื่น

ฉบับ

-หลักฐานใช&ใน
วันยื่น

-รับรองสําเนา
ถูกต&อง

7. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
รอยละ
☐ใช&หนวยคาธรรมเนียมแบบร&อยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปAนร&อยละให&เลือกที่ชองนี้)
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
8. *ชองทางการรองเรียน
1) ร&องเรียนด&วยตนเอง / ไปรษณีย, ที่

โรงเรียนบ&านคําบอน
หมู 11 ตําบลบ&านตูม อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
2) ร&องเรียนด&วยตนเอง / ไปรษณีย, ที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ถนนสถลมาร,ค ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

9. *ตัวอยางแบบฟอร#ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
☐ใช&ลิงค,ไฟล,เอกสาร (หากต&องการระบุเปAนลิงค,ให&คลิกเลือกชองนี้)
อัพโหลดไฟล,เอกสาร
(ในระบบมีให&คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล,เอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ Click here to enter text.
10. หมายเหตุ

