คู่มือสำหรับประชำชน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ่ัทนปรษกมศึกษาปน้ีช(1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

โรงเรียนบ้ำนขอนแป้น
ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลรำชธำนี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๕

คู่มือสาหรับปรษ่า่น: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(่ัทนปรษกมศึกษาปน้ีช 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
1. ่ืชออ้างอิงของคู่มือปรษ่า่น (เพืชอใ่้ในรษบบจัดการข้อมูลเ้่านัทน( การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลัง
ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. *่่อง้างการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สกาน้ีชให้บริการ
รษยษเวลาเปิดให้บริการ

เวลาเปิดรับคาขอ

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☐ วันเสาร์
☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30
เวลาปิดรับคาขอ
16.30
☐

☒

วันพฤหัสบดี

☒

วันศุกร์

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงืชอนไข(ก้ามี(
หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมิน
ความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตรายแก่
นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจาเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี

2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2
ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีความจาเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจาเป็นต้องผ่อนผัน
เกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
4. *ขัทนตอน รษยษเวลา แลษส่วนงาน้ีชรับผิด่อบ
หน่วย ส่วนงาน / หน่วยงาน
หมายเหตุ
ปรษเภ้
รายลษเอียดของขัทนตอน รษยษเวลา เวลา
้ีชรับผิด่อบ
้ีช
ให้บริการ (นาที ชั่วโมง (ในรษบบมี่่องให้เลือกกรษ้รวง
ขัทนตอน
การบริการ
แลษ่่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน(

รับคาร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร
คณะกรรมการพิจารณา

30

นาที

โรงเรียนบ้านขอนแป้น

2

วัน

โรงเรียนบ้านขอนแป้น

จัดทาหนังสือและเสนอ
3
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม
รษยษเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน

1

ชั่วโมง โรงเรียนบ้านขอนแป้น

1
2

การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา
อนุญาต
การลงนาม
อนุญาต

วัน วันทาการ
เดือน ปี)

5. งานบริการนีทผ่านการดาเนินการลดขัทนตอน แลษรษยษเวลาปฏิบัติรา่การมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขัทนตอน แลษรษยษเวลาปฏิบัติรา่การมาแล้ว
(หากผ่านการลดขัทนตอนแลษรษยษเวลามาแล้วให้เลือก้ี่ช ่องนีทด้วย(

รษยษเวลารวมหลังลดขัทนตอน หน่วยของเวลาวัน
6. รายการเอกสารหลักฐานปรษกอบการยืชนคาขอ
6.1) เอกสารยืนยันตัวตน้ีชออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

้ีช

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ส่วนงาน /
หน่วยงาน้ีช
รับผิด่อบ
(ในรษบบมี่่องให้เลือก
กรษ้รวง แลษ่่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน(

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ ุ่ด(

หมายเหตุ

้ีช

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ส่วนงาน /
หน่วยงาน้ีช
รับผิด่อบ
(ในรษบบมี่่องให้เลือก
กรษ้รวง แลษ่่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน(

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ุ่ด(

1

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้
ในวันยื่น
-รับรอง
สาเนาถูกต้อง
-หลักฐานใช้
ในวันยื่น
-รับรอง
สาเนาถูกต้อง

6.2)เอกสารอืชน ๆ สาหรับยืชนเพิชมเติม
้ีช

รายการเอกสารยืชน
เพิชมเติม

ส่วนงาน / หน่วยงาน้ีช
รับผิด่อบ
(ในรษบบมี่่องให้เลือก
กรษ้รวง แลษ่่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน(

จานวน
เอกสา
ร
ฉบับ
จริง
1

1

ใบยื่นคาขอ
(แบบ บค.16) (ถ้ามี)

2

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

1

3

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถ้ามี)

1

จานวน
เอกสาร
สาเนา

2

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-หลักฐานใช้
ในวันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

ฉบับ

-หลักฐานใช้ใน
วันยื่น

ฉบับ

-หลักฐานใช้ใน
วันยื่น

7. ค่าธรรมเนียม
รายลษเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยลษ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม (บา้/ร้อยลษ(
หมายเหตุ
8. *่่อง้างการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่

โรงเรียนบ้านขอนแป้น
หมู่ 13 ตาบลคอแลน อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ถนนสถลมาร์ค ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

9. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง แลษคู่มือการกรอก (หรือรายลษเอียดเพิชมเติม ก้ามี(
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ Click here to enter text.
10. หมายเหตุ

