
*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียน 
กระทรวง:ศึกษาธิการ 
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ   

:โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ๖๔๑๗๐ 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบรกิำรที่ให้บรกิำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง   
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ 

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

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

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. 2546 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ      หน่วยเวลำวนั 

 

9. *ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)        
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 
ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำน้ัน) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน 
11. *ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียน          

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี☒ วันศุกร ์



*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

 ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย ์
 ☐ ไม่เว้นวนัหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปดิ (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง) 

  หมำยเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน 
 
12. *หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) 
- หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 

1.  ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน 
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมเีหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

 1.1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
 1.1.2  ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมิน
ความพร้อมทางด้านสตปิัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษา 

1.2  การขอผ่อนผันให้เดก็เข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมเีหตุหนึ่งเหตุใด  ดังนี ้
 1.2.1 เด็กเจ็บป่วยดว้ยโรคติดต่อร้ายแรงที่เปน็อุปสรรคตอ่การเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอนัตรายแก่
นักเรียนอืน่ตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ 
 1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน      
นับแต่วันเปดิภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนญุาตให้ประกอบโรคศิลป์ 

1.2.3 เด็กทีม่ีความจ าเปน็อื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแตก่รณี 
2.  ระยะเวลาการผ่อนผัน 

2.1 กรณีเด็กเจ็บปว่ยด้วยโรคร้ายแรง  หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ  1.2.1  และ  1.2.2  
ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ 

2.2 กรณีเด็กมีความจ าเปน็อื่น  ตามข้อ  1.2.3  ผ่อนผนัได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจ าเป็นต้องผ่อนผนั
เกินกว่าหนึ่งครั้ง  ให้สถานศกึษาพิจารณาจัดการศึกษาเปน็พิเศษให้ 

 
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

รับค าร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร 

30 นาที โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ) 

 

2 
การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา 2 วัน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ) 

 

3 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งผลการผ่อนผัน   0.5 วัน โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ) 
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ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

4 
การลงนาม
อนุญาต 

ผู้อ านวยการพิจารณาลง
นามอนุญาต 

30 นาที โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์
อุทิศ) 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำวัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขัน้ตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลอืกท่ีช่องนีด้้วย) 

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลำวัน 
 
15. *รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

(ฉบับ หรอื ชุด) 
หมำยเหตุ 

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 
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15.2)*เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำ

ร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

 หลักฐำนกำรขอผ่อนผัน      

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
ถูกต้อง 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม       
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลอืกที่ช่องน้ี) 

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)        
หมำยเหตุ       
 

17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  ต.กง  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย  ๖๔๑๗๐ 

หมายเหตุ        
2) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่อยู่ ๓๗ ม.๑ ถ.จรดวถิีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง         

จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐ 
หมายเหตุ        

3) เว็บไซท์  www.Sukhothai1.go.th  และ www.64101654.thaischool.in.th/ 
หมายเหตุ        

4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ        

5) สายด่วนส านักนายกรัฐมนตร ีโทร 1111  
หมายเหตุ        
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18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอยำ่ง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
ชื่อเอกสาร  
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
หมายเหตุ       

 
19. *หมำยเหตุ 

 
 

 
 
 
 
      ลงชื่อ    
                     (นำยณรงค์   ภำคภมิู) 
                                                       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกง(รำษฎร์อทุิศ) 
 

 


