
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบันกัเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ%น 
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื%อนไข (ถา้ม)ี ในการยื%นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
- การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นเพื+อเขา้ศกึษาในระดบัชั -น
อนุบาลศกึษาปีที+ 1 จะรับเดก็ที+มอีายยุ่างเขา้ปีที+ 4 (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล 3 ปี) หรอืจะรับเด็กที+มอีายุยา่งเขา้ปีที+ 5 (กรณีจัด
การศกึษาอนุบาล 2 ปี) ที+อยูใ่นเขตพื-นที+บรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นทุกคนโดยไมม่กีารสอบวดัความสามารถทาง
วชิาการหากกรณีที+มเีด็กมาสมัครเรยีนไม่เต็มตามจํานวนที+กําหนดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นสามารถพจิารณารับเด็กนอกเขต
พื-นที+บรกิารไดแ้ตห่ากกรณีที+มเีด็กมาสมคัรเรยีนเกนิกวา่จํานวนที+กําหนดใหใ้ชว้ธิกีารจับฉลากหรอืการวดัความสามารถดา้น
วชิาการไดต้ามความเหมาะสมทั -งนี-ตามที+องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นจะประกาศกําหนด 
 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นตรวจสอบรายชื+อเด็กที+มอีายุถงึเกณฑก์ารศกึษากอ่นประถมศกึษาและประกาศรายละเอยีดเกี+ยวกับ
การสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาปิดไวณ้สาํนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นและสถานศกึษาพรอ้มทั -งมหีนังสอืแจง้ให ้
ผูป้กครองของเด็กทราบภายในเดอืนพฤษภาคมกอ่นปีการศกึษาที+เด็กจะเขา้เรยีน 1 ปี 
 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นและสถานศกึษาแจง้ประชาสมัพันธร์ายละเอยีดหลกัเกณฑก์ารรับสมัครนักเรยีนใหผู้ป้กครองทราบ
ระหว่างเดอืนกมุภาพันธ ์- เมษายนของปีการศกึษาที+เดก็จะเขา้เรยีน 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
กองการศกึษา เทศบาลตําบลลํานารายณ์ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั -งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที%รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้กครองยื+นเอกสารหลกัฐานการสมัครเพื+อสง่เด็ก 
เขา้เรยีนในสถานศกึษาตามวนัเวลาและสถานที+ที+องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ+นประกาศกําหนด 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
การพจิารณารับเด็กเขา้เรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื%อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัขา้ราชการหรอืพนกังานองคก์ารของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(บตัรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการ
คณุภาพชวีติคนพกิารพรอ้มสําเนา) 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี



ลําดบั ชื%อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนา) 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี

3) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนา (กรณีที%ผูข้อรบัเงนิเบ ี3ย
ความพกิารประสงคข์อรบัเงนิเบี3ยยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนา (กรณีที+ผูข้อรับเงนิ
เบี-ยความพกิารประสงคข์อรับเงนิเบี-ยยังชพีผูส้งูอายผุ่านธนาคาร)) 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(บตัรประจําตัวประชาชนหรอืบตัรอื+นที+ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที+มรีปูถา่ยพรอ้มสาํเนาของผูด้แูลคนพกิารผูแ้ทนโดยชอบธรรมผู ้
พทัิกษ์ผูอ้นุบาลแลว้แตก่รณี (กรณียื+นคําขอแทน)) 

กระทรวงมหาดไทย 

5) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนาของผูด้แูลคนพกิารผูแ้ทน
โดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แตก่รณี (กรณีที%คนพกิารเป็น
ผูเ้ยาวซ์ ึ%งมผีูแ้ทนโดยชอบคนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไร้
ความสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษห์รอืผูอ้นบุาล
แลว้แตก่รณีการยื%นคําขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทน
ดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนาของผูด้แูลคนพกิาร
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิักษ์ผูอ้นุบาลแลว้แตก่รณี (กรณีที+คนพกิารเป็น
ผูเ้ยาวซ์ึ+งมผูีแ้ทนโดยชอบคนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไร ้
ความสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิักษ์หรอืผูอ้นุบาลแลว้แตก่รณี
การยื+นคําขอแทนตอ้งแสดงหลักฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว)) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองการศกึษาเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 

(หมายเหต:ุ (เบอรโ์ทร 036-461758))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื+องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั -น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื+องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 



ลําดบั ชื%อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื%อกระบวนงาน: การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+น  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทอ้งถิ+น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ+น 
สาํนักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทอ้งถิ+น 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที+เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที%ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที%เกี%ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  
  
2)ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษาเขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั+วไป 

พื3นที%ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ+น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที%กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที%กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี+ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที+มากที+สดุ 0 

 จํานวนคําขอที+นอ้ยที+สดุ 0 
 

ชื%ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+น 
เทศบาลตําบลลํานารายณ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี-ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที+เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที% 


