คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์ กำรศึกษำภำคบังคับ (ชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 1) ของโรงเรียนในสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่ วนของกำรสร้ ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1)ของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ:โรงเรี ยนจันทคามวิทยา
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีผอ่ นผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลัง
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร
☐ ส่ วนกลาง ☐ ส่ วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้ อบังคับ)
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ หน่ วยเวลำวัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข) 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข) 0
ส่ วนของคู่มือประชำชน
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ ใช้ ในระบบจัดกำรข้ อมูลเท่ ำนั้น)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยน
ก่อนหรื อหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1) ของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.

11. *ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนทีใ่ ห้ บริกำร
โรงเรี ยนจันทคามวิทยา หมู่ที่ 6 ตาบลคุง้ น้ าวน อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร ☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพกั เที่ยง
เวลำเปิ ดรับคำขอ
เวลาเปิ ดรับคาขอ
08.30
เวลาปิ ดรับคาขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็ นตัวเลขเวลาเปิ ด (กี่โมง) ถึง เวลาปิ ด (กี่โมง)
หมำยเหตุ: โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี)
หลักเกณฑ์และวิธีผอ่ นผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
1.1.1 เด็กเรี ยนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณี ที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรื อเทียบเท่า แต่ผปู ้ กครองร้องขอและ
ผ่านการประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กหรื ออาจเป็ น
อันตรายแก่นกั เรี ยนอื่นตามความเห็นของแพทย์ผซู ้ ่ ึ งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่ วยและอยูใ่ นระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรี ยนในสถานศึกษาภายในสี่
สิ บห้าวัน นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนแรกของ ปี การศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผซู ้ ่ ึ งได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจาเป็ นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรี ยนตามปกติได้ดว้ ยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี

2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณี เด็กเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง หรื อเจ็บป่ วยและอยูใ่ นระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1
และ 1.2.2 ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรี ยนตามปกติได้
2.2 กรณี เด็กมีความจาเป็ นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปี การศึกษาถ้ามีความ
จาเป็ นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็ นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
แล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
หน่ วย ส่ วนงำน / หน่ วยงำนที่
เวลำ
รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

ระยะเวล (นาที (ในระบบมีช่องให้ เลือก
รำยละเอียดของขั้นตอน
ชัว่ โมง กระทรวง และช่ องให้
ำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร วัน วัน เลือก กรม/กลุ่มงำน)
ทาการ
เดือน
ปี )

1

การตรวจสอบ รับคาร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสาร

30

นาที

โรงเรี ยนจันทคามวิทยา

2

การพิจารณา
อนุญาต

คณะกรรมการพิจารณา

2

วัน

โรงเรี ยนจันทคามวิทยา

การลงนาม
อนุญาต

จัดทาหนังสื อและเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พิจารณาลงนาม

1

ชัว่ โมง โรงเรี ยนจันทคามวิทยา

3

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 หน่ วยเวลำ วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว

หมำยเหตุ

(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้ เลือกทีช่ ่ องนีด้ ้ วย)
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่ วยของเวลำวัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ

จำนวน จำนวน
เอกสำร เอกสำร
ฉบับจริง สำเนำ

ช่ องให้ เลือก กรม/
กลุ่มงำน)
1

สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

1

2

หน่ วย
นับ
เอกสำร
(ฉบับ
หรือ
ชุ ด)

ฉบับ

หมำยเหตุ

-หลักฐานใช้ในวัน
ยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

2

สู ติบตั ร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวัน
ยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

15.2)เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิม่ เติม

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

1

ใบยืน่ คาขอ
(แบบ บค.16) (ถ้ามี)

(ในระบบมีช่อง
ให้ เลือกกระทรวง
และช่ องให้ เลือก
กรม/กลุ่มงำน)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

1

หน่ วย
นับ
เอกสำร

ชุด

หมำยเหตุ

-หลักฐานใช้ในวัน
ยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

2

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

1

3

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถ้ามี)

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวัน
ยืน่

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวัน
ยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

16. ค่ ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ ำธรรมเนียม (บำท/ร้ อยละ)
หมำยเหตุ
17. *ช่ องทำงกำรร้ องเรียน

1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยนจันทคามวิทยา หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 ตาบลคุง้ น้ าวน อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 70000
2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี 70000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
18. หมำยเหตุ

