


คู่มือส ำหรรบบปรชชำชน: กำรขอผ่อนผบนใหร้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรรือหรลบงตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบบงคบบ  
(ชบ้นปรชถมศึกษำปีที่ 1) ของโรงเรียนเฉพำชควำมพิกำรในสบงกบด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
  
ส่วนของกำรสร้ำงกรชบวนงำน 
1. ชื่อกรชบวนงำน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการในสังกัด สพฐ.  
2. หรน่วยงำนที่รบบผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ 
  : ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. ปรชเภทของงำนบริกำร  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  
4. หรมวดหรมู่ของงำนบริกำร  การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหรมำยที่ใหร้อ ำนำจกำรอนุญำต หรรือที่เกี่ยวข้อง    
 1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 2) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  
 3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2546  
6. รชดบบผลกรชทบ  ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหร้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา  
   ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
 ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่างประเทศ  
8. กฎหรมำยข้อบบงคบบ/ข้อตกลงท่ีก ำหรนดรชยชเวลำ (ชื่อกฎหรมำย/ข้อบบงคบบ)   
 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ หน่วยเวลา วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     (ใส่เป็นตัวเลข) 0  
  จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  (ใส่เป็นตัวเลข) 0  
  จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  (ใส่เป็นตัวเลข) 0  
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ส่วนของคู่มือปรชชำชน  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือปรชชำชน (เพื่อใช้ในรชบบจบดกำรข้อมูลเท่ำนบ้น) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือ
หลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการในสังกัด สพฐ. 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
11. *ช่องทำงกำรใหร้บริกำร   
 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถำนที่ใหร้บริกำร   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ 9 ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
    จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000   
   รชยชเวลำเปิดใหร้บริกำร  ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
    ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์  
    ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์  
    ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
    ☒ มีพักเท่ียง  
   เวลำเปิดรบบค ำขอ  เวลาเปิดรับค าขอ  08.30     
        เวลาปิดรับค าขอ  16.30  
      (ในระบบจะให้เลือกเป็นตวัเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)  

   หรมำยเหรตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
12. หรลบกเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี)  
 หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546  

1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน  
  1.1  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้  
   1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย  
    1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการ
ประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
  1.2  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้  
    1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตราย
แก่นักเรียนอ่ืนตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์  
    1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์  
   1.2.3 เด็กท่ีมีความจ าเป็นอ่ืนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี  
 2. ระยะเวลาการผ่อนผัน  
  2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ
1.2.2 ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้  
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  2.2  กรณีเด็กมีความจ าเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจ าเป็นต้องผ่อน
ผันเกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้  
 3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  
13. *ขบ้นตอน รชยชเวลำ แลชส่วนงำนที่รบบผิดชอบ  

ที ่
ปรชเภท
ขบ้นตอน 

รำยลชเอียดของขบ้นตอน
กำรบริกำร 

รชยชเวลำ
ใหร้บริกำร 

หรน่วยเวลำ 
(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / 
หรน่วยงำนที่
รบบผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และชอ่งให้เลือก 

กรม/กลุ่มงาน) 

หรมำย
เหรตุ 

1  การ
ตรวจสอบ
เอกสาร  

รับค าร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร  

30 นาท ี ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  
โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  

2  การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา  2 วัน ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  
โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  

3  การลงนาม
อนุญาต  

จัดท าหนังสือและเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม  

1 ชั่วโมง ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  
โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 4 หน่วยเวลา วัน  
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขบ้นตอน แลชรชยชเวลำปฏิบบติรำชกำรมำแล้ว   
 ☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   
  (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)  
 ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา  
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15.  รำยกำรเอกสำรหรลบกฐำนปรชกอบกำรยื่นค ำขอ  
 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

ที ่
รำยกำร

เอกสำรยืนยบน
ตบวตน 

ส่วนงำน / 
หรน่วยงำนที่
รบบผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และชอ่งให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบบจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หรน่วยนบบ
เอกสำร 
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หรมำยเหรตุ 

1  ส าเนาทะเบียน
บ้าน  

กรมการปกครอง    1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น(นักเรียน บิดา 
มารดา/ผูป้กครอง)  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

2  สูติบัตร  กรมการปกครอง    1 1 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

3  บัตรประจ าตัว
ประชาชน  

กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น(นักเรียน บิดา 
มารดา/ผูป้กครอง)  
-รับรองส าเนาถูกต้อง 

 15.2) เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม  

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงำน/
หรน่วยงำนที่
รบบผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และชอ่งให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบบจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หรน่วย
นบบ

เอกสำร 
หรมำยเหรตุ 

1  ใบยื่นค าขอ (ถ้ามี)  
  

  1  ชุด -หลักฐานใช้ในวันยื่น  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

2  ใบรับรองแพทย ์(ถ้ามี)    1  ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น  

3  หลักฐานการจบชั้นอนุบาล 
(ถ้ามี)  

  1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

4  รูปถ่ายปัจจุบันขนาด  1 
นิ้ว (หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)  

  2  ฉบับ   

5  บัตรประจ าตัวคนพิการ 
หรือสมุดประจ าตัวคน
พิการ (หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)  

  1 1 ฉบับ   
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงำน/
หรน่วยงำนที่
รบบผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และชอ่งให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบบจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หรน่วย
นบบ

เอกสำร 
หรมำยเหรตุ 

6  ใบรับรองแพทย์เฉพาะ
ประเภทความพิการ  
  

-จากแพทย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาต หรือ
สถานพยาบาล
ของรัฐ/เอกชนที่
ได้รับใบอนุญาต  

1 1 ฉบับ เช่น  
- ใบตรวจวัดการได้ยิน (ผู้
บกพร่องทางการได้ยิน)  
- ใบตรวจวัดระดับ
สติปัญญา IQ  
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)   
ฯลฯ 

16. ค่ำธรรมเนียม  
 รายละเอียดคาธรรมเนียม  Click here to enter text.  
 ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)  
 ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)    
 หมายเหตุ  
17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน  
 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ 9 ต าบลบ้านโตก  
  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000        
 2) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  
 4) สายด่วนส านักนายกรัฐมนตรี โทร 1111  
18. *ตบวอย่ำงแบบฟอร์ม ตบวอย่ำง แลชคู่มือก ำรกรอก (หรรือรำยลชเอียดเพิ่มเติม ถ้ ำมี)  
 ชื่อเอกสาร   
 อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)  
 (ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่างตามแบบฟอร์มของโรงเรียน)  
 หมายเหตุ Click here to enter text.  

19. หรมำยเหรตุ  
 


