
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบันกัเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดนิอดุมอ าเภอล าทบัจังหวดักระบีก่ระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

- การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่เขา้ศกึษาในระดบัชัน้

อนุบาลศกึษาปีที ่1 จะรับเด็กทีม่อีายยุ่างเขา้ปีที ่4 (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล 3 ปี) หรอืจะรับเด็กทีม่อีายุยา่งเขา้ปีที ่5 (กรณีจัด

การศกึษาอนุบาล 2 ปี) ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุคนโดยไมม่กีารสอบวดัความสามารถทาง

วชิาการหากกรณีทีม่เีด็กมาสมัครเรยีนไมเ่ต็มตามจ านวนทีก่ าหนดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถพจิารณารับเด็กนอกเขต

พืน้ทีบ่รกิารไดแ้ตห่ากกรณีทีม่เีด็กมาสมัครเรยีนเกนิกวา่จ านวนทีก่ าหนดใหใ้ชว้ธิกีารจับฉลากหรอืการวดัความสามารถดา้น

วชิาการไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีต้ามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะประกาศก าหนด 

 

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบรายชือ่เด็กทีม่อีายถุงึเกณฑก์ารศกึษากอ่นประถมศกึษาและประกาศรายละเอยีดเกีย่วกับ

การสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาปิดไวณ้ส านักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานศกึษาพรอ้มทัง้มหีนังสอืแจง้ให ้

ผูป้กครองของเด็กทราบภายในเดอืนพฤษภาคมกอ่นปีการศกึษาทีเ่ด็กจะเขา้เรยีน 1 ปี 

 

- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานศกึษาแจง้ประชาสมัพันธร์ายละเอยีดหลักเกณฑก์ารรับสมัครนักเรยีนใหผู้ป้กครองทราบ

ระหวา่งเดอืนกมุภาพันธ ์- เมษายนของปีการศกึษาทีเ่ด็กจะเขา้เรยีน 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นป่าใหมต่ าบลดนิอดุมอ าเภอล าทับจังหวดั
กระบี ่81190/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นเขาดนิต าบลดนิอดุมอ าเภอล าทับจังหวดั
กระบี ่81190/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :8 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้กครองยืน่เอกสารหลกัฐานการสมัครเพือ่สง่เด็ก 
เขา้เรยีนในสถานศกึษาตามวนัเวลาและสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด 
 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วนัสถานทีรั่บสมัครตามแตล่ะ
สถานศกึษาประกาศก าหนด 

)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลดนิอดุมอ าเภอล า
ทบัจังหวดักระบี ่

 

2) การพจิารณา 
การพจิารณารับเด็กเขา้เรยีน 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วนันับจากวนัปิดรับสมัคร 
)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลดนิอดุมอ าเภอล า

ทบัจังหวดักระบี ่

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) สตูบิตัรนกัเรยีนผูส้มคัร - 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(บดิามารดาหรอืผูป้กครองของนักเรยีนลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง) 

2) 

 

ทะเบยีนบา้นของนกัเรยีนบดิามารดาหรอืผูป้กครอง 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(บดิามารดาหรอืผูป้กครองของนักเรยีนลงนามรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

ใบเปลีย่นชือ่ (กรณีมกีารเปลีย่นชือ่) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

รูปถา่ยของนกัเรยีนผูส้มคัรขนาดตามทีอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่หรอืสถานศกึษาก าหนด 
ฉบบัจรงิ3ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

กรณีไมม่สีตูบิตัร 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีไมม่สีตูบิตัรใหใ้ชเ้อกสารดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
(1) หนังสอืรับรองการเกดิหรอืหลกัฐานทีท่างราชการออกใหใ้นลกัษณะ

เดยีวกนั 

(2) หากไมม่เีอกสารตาม (1) ใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองท าบนัทกึแจง้
ประวตับิคุคลตามแบบฟอรม์ทีท่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดนิอดุมอ าเภอล าทบัจังหวดักระบี ่81190 
(หมายเหต:ุ (หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 075-650120  www.dinudom.go.th)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 



 

ชือ่กระบวนงาน:การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ส านัก

ประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ. 2542 

 
2)ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษาเขา้เรยีนในสถานศกึษาพ.ศ. 2548 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 15/10/2015 12:58 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


