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คูมือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

หนวยงานท่ีใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

- การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเขาศึกษาใน

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 จะรับเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ี 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป) หรือจะรับเด็กท่ีมีอายุ

ยางเขาปท่ี 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน โดย

ไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนท่ีกําหนด องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได แตหากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวา

จํานวนท่ีกําหนด ใหใชวิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ตามท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะประกาศกําหนด 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและประกาศ

รายละเอียดเก่ียวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ปดไว ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

สถานศึกษา พรอมท้ังมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาท่ีเด็กจะเขา

เรียน 1 ป 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนให

ผูปกครองทราบ ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ของปการศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: -) 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 
157  หมูท่ี  3  ตําบลตะเบาะ 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ 67000 
โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :8 วัน 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพ่ือสงเด็ก 
1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 
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ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
เขาเรียนในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน สถานท่ีรับสมัครตามแตละ
สถานศึกษาประกาศกําหนด (ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบลตะ
เบาะ 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบูรณ) 

 

2) การพิจารณา 
การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วัน นับจากวันปดรับ
สมัคร (ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบลตะ
เบาะ 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบูรณ) 

7 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สูติบัตรนักเรียนผูสมัคร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(บิดา มารดา หรือผูปกครองของนักเรียนลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานของนักเรียน บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(บิดา มารดา หรือผูปกครองของนักเรียนลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

- 

3) 
 

ใบเปล่ียนช่ือ (กรณีมีการเปล่ียนช่ือ) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

รูปถายของนักเรียนผูสมัคร ขนาดตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือสถานศึกษากําหนด 
ฉบับจริง3ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
5) 

 
กรณีไมมีสูติบัตร 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีไมมีสูติบัตร ใหใชเอกสารดังตอไปนี้แทน 
(1) หนังสือรับรองการเกิด หรือหลักฐานท่ีทางราชการออกใหใน
ลักษณะเดียวกัน 
(2) หากไมมีเอกสารตาม (1) ใหบิดา มารดา หรือผูปกครองทําบันทึก
แจงประวัติบุคคลตามแบบฟอรมท่ีทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 
) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 157  หมูท่ี  3  ตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด

เพชรบูรณ 67000 โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 


