
คูมือสําหรับประชาชน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1) 

ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1)

ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ   

 : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยงานเดียว 

3. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

4. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ   

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีผอนผนัใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลงัการศึกษาภาค

บังคับ พ.ศ. 2546 

5. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

6. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ตางประเทศ 

7. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ      หนวยเวลาวัน 

8. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   - 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด   - 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด   - 

 

สวนของคูมือประชาชน 

9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทาน้ัน) การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลงั

ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

10. *ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

 



สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 21 หมู 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

10530  

  ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการ 8 ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

  มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรบัคําขอ  08.30    

     เวลาปดรับคําขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (ก่ีโมง) ถึง เวลาปด (ก่ีโมง) 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 

11. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) 

หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

1.  ลักษณะทีส่ามารถขอผอนผัน 

1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมเีหตุหน่ึงเหตุใด ดังน้ี 

 1.1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.1.2  ในกรณีทีเ่ด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทา แตผูปกครองรองขอและผานการประเมิน

ความพรอมทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

1.2  การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลงัอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมเีหตุหน่ึงเหตุใด  ดังน้ี 

 1.2.1 เด็กเจบ็ปวยดวยโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปนอันตรายแก

นักเรียนอืน่ตามความเห็นของแพทยผูซึง่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป 

 1.2.2 เด็กเจบ็ปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สบิหาวัน      

นับแตวันเปดภาคเรียนแรกของ ปการศึกษาตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป 

1.2.3 เด็กที่มีความจําเปนอื่นที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี 

2.  ระยะเวลาการผอนผัน 

2.1 กรณีเด็กเจบ็ปวยดวยโรครายแรง  หรือเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามขอ  1.2.1  และ  1.2.2  

ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได 

2.2 กรณีเด็กมีความจําเปนอื่น  ตามขอ  1.2.3  ผอนผันไดครั้งละหน่ึงปการศึกษาถามีความจําเปนตองผอนผัน

เกินกวาหน่ึงครั้ง  ใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปนพิเศษให 

3. ระยะเวลาการใหบรกิารรวมที่กําหนดในคูมือ เริม่นับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

12. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 



ท่ี 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หนวย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับคํารอง/ตรวจสอบ

เอกสาร 

30 นาที สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมัธยมวัดหนอง

จอก 

 

2 

การพิจารณา

อนุญาต 

คณะกรรมการพจิารณา 2 วัน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมัธยมวัดหนอง

จอก 

 

3 

การลงนาม

อนุญาต 

จัดทําหนังสอืและเสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียน

พิจารณาลงนาม 

1 ช่ัวโมง สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมัธยมวัดหนอง

จอก 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลาวัน 

 

13. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนีด้วย) 

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หนวยของเวลาวัน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันย่ืน 

-รับรอง

สําเนาถูกตอง 



ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

2 สูติบัตร กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใช

ในวันย่ืน 

-รับรอง

สําเนาถูกตอง 

15.2)เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก

กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสา

ร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 ใบย่ืนคําขอ  

(แบบ บค.16) (ถาม)ี 
 

 1  ชุด -หลักฐานใช

ในวันย่ืน 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

2 ใบรับรองแพทย (ถาม)ี  1       ฉบับ -หลักฐานใชใน

วันยื่น 

 

3 หลักฐานการจบช้ัน

อนุบาล (ถาม)ี 

 1 2 ฉบับ -หลักฐานใชใน

วันยื่น 

-รับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

15. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้ 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   

หมายเหตุ  

 

16. *ชองทางการรองเรียน 



1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 21 หมู 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุมราย เขต

หนองจอก กรุงเทพฯ 10530  

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก 

เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  

3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

   หมายเหตุ   

17. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 

ช่ือเอกสาร  

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี)้ 

(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 

หมายเหตุ  

18. หมายเหตุ 


