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คูมือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศกึษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับนักเรียนเขาเรยีนระดับกอนประถมศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548 

6. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท, 

โทรสาร 075-771511 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   
(ไมมีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

7. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 - การรับนักเรียนเขาเรยีนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเขาศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 จะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 3 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป) ที่อยูในเขตพื้นที่บริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตาม
จํานวนที่กําหนดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บรกิารไดแตหากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียน
เกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหใชวิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะประกาศกําหนด 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศกึษากอนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด
เก่ียวกับการสงเด็กเขาเรยีนในสถานศึกษาปดไวณสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาพรอมท้ังมีหนังสือ
แจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศกึษาที่เด็กจะเขาเรยีน 1 ป 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนให
ผูปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 
8. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูปกครองย่ืนเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพ่ือสง
เด็กเขาเรยีนในสถานศึกษา
ตามวันเวลาและสถานท่ีที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกาศกําหนด 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันสถานที่รับสมัคร
ตามแตละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด 
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจรงิ) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ) 
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) 
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 
 

7 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 7 วันนับ
จากวันปดรับสมัคร 
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจรงิ) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด.....(ระ
บชื่อ) 
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) 
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน 
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

9.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตรนักเรียน
ผูสมัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสาํเนา
ถูกตอง) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

ทะเบียนบานของ
นักเรียนบิดา
มารดาหรือ
ผูปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสาํเนา
ถูกตอง) 

3) 
ใบเปลี่ยนชื่อ 
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถายของ
นักเรียนผูสมัคร
ขนาดตามที่
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือ
สถานศึกษา
กําหนด 

- 3 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีไมมีสูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไมมีสูติบัตร
ใหใชเอกสาร
ดังตอไปนี้แทน 
(1) หนังสือรบัรอง
การเกิดหรือ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกใหใน
ลักษณะเดียวกัน 
(2) หากไมมี
เอกสารตาม (1) 
ใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองทํา
บันทึกแจงประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอรมที่ทาง
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
กําหนด) 

9.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืนๆ สําหรบัย่ืนเพ่ิมเติม 
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10. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

11. ชองทางการรองเรียน 
12. หมายเหตุ 
- 

 


