
 
 

 

 

 

คูม่อืมาตรฐานการให้บรกิาร 

การขอผ่อนผนัใหเ้ดก็เขา้เรยีนก่อนหรอืหลงัตามเกณฑ์
การศกึษาภาคบงัคบั 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบา้นตน้ไพ) 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา๕๒ (ชมุชนบา้นตน้ไพ) 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 2 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ 
                             (ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.   ชื่อกระบวนงำน : การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
                             (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. 
2.   หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
                                  : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

3.    ประเภทของงำนบริกำร  : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4.    หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  

5.    กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษา
ภาคบังคับพ.ศ. 2546 

2) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 
 

6.  ระดับผลกระทบ : ☒บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม     ☐บริการทั่วไป 

7.  พื้นที่ให้บริกำร   : ☐ส่วนกลาง    ☐ส่วนภูมิภาค    ☐ท้องถิ่น    ☒สถาบันการศึกษา  

8.  กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  - 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0  นาที 
 

9.  ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน        0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด     0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด     0  

ส่วนของคู่มือประชำชน 

10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) 
       การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)  

       ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป.ปัตตานีเขต 2  



11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

     1) สถำนที่ให้บริกำร         โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  
                               ม.1 ต.เมาะมาวีอ.ยะรังจ.ปัตตานี 94160   
                               ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
                               ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมำยเหตุ  (โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน) 

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
      หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2546 
      1.  ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน 
           1.1  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใดดังนี้ 
                1.1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 
                1.1.2  ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่าแต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการ  
                        ประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมตามประกาศของ 
                        คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           1.2   การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใดดังนี้ 
                1.2.1  เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็น 
                        อันตรายแก่นักเรียนอ่ืนตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ 
                1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้า 
                       วันนับแต่วนัเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต  
                       ให้ประกอบโรคศิลป์ 
                1.2.3  เด็กท่ีมีความจ าเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี 
       2.  ระยะเวลาการผ่อนผัน 
             2.1   กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1  
                    และ 1.2.2 ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ 
             2.2   กรณีเด็กมีความจ าเป็นอื่นตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความ  
                    จ าเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งครั้งให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้ 
       3.  ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
 
 



13.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

30 นาที โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๕๒  (ชุมชนบ้านต้นไพ) 
 สพป.ปัตตานีเขต 2 

 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณา 
 

2 วัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๕๒  (ชุมชนบ้านต้นไพ) 
 สพป.ปัตตานีเขต 2 

 

- 

3) 

การลงนาม / 
คณะกรรมการมีมติ 
 

จัดท าหนังสือและเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม 
 

1 ชั่วโมง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
๕๒  (ชุมชนบ้านต้นไพ) 
 สพป.ปัตตานีเขต 2 

 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 วัน 
 

14.  งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น 
-รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

2) 
สูติบัตร กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น 

-รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

 
 

 

 



15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าร้องขอเข้า
เรียนก่อนหลังอายุ
ครบ (ถ้ามี) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1 0 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น 
-รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

2) 
ใบรับรองแพทย์ 
 (ถ้ามี) 

- 1 0 ฉบับ หลักฐานใช้ในวันยื่น 

3) 

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถ้ามี) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น 
-รับรองส าเนาถูกต้อง 
 

 

16.   ค่ำธรรมเนียม 
 ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม   

หมายเหตุ - 
 

17.   ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง  

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ม.1 ต.เมาะมาวีอ.ยะรังจ.ปัตตานี 94160 
หมายเหตุ- 

2) ร้องเรียนด้วยตนเองด้วยไปรษณีย์  
ทีอ่ยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ม.1 ต.เมาะมาวีอ.ยะรังจ.ปัตตานี 94160 
หมายเหตุ- 

3) เว็บไซต์โรงเรียน      http://www .thairathwittaya52.com  

 
18.   ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
       -ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก- 
 

 

http://www/


 
 

 

 


