
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรอ าเภอรัษฎาจังหวัดตรังกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้น

อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 จะรับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 5 (กรณีจัด

การศึกษาอนุบาล 2 ปี) ท่ีอยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทาง

วิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนท่ีก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขต

พื้นท่ีบริการได้แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้าน

วิชาการได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก าหนด  

 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียดเก่ียวกับ

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ณส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาพร้อมท้ังมีหนังสือแจ้งให้

ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 

 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

(ส านักปลัด)  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 134 หมู่ท่ี 2 
ต าบลเขาไพรอ าเภอรัษฎาจังหวัดตรัง 92160 

หมายเลขโทรศัพท์ 075-290869 หรือเว็บไซด์ 
ww.khaoprai.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :8 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็ก  
เข้าเรียนในสถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันสถานที่รับสมัครตามแต่ละ
สถานศึกษาประกาศก าหนด (ระบุระยะเวลาท่ีให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ (ส านักปลัด) องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไพร 134 หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาไพรอ าเภอรัษฎาจังหวัด
ตรัง 92160 

หมายเลขโทรศัพท์ 075-290869 หรือเว็บไซด์ 
www.khaoprai.go.th 
)) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาไพรอ าเภอ
รัษฎาจังหวัดตรัง 

 

2) การพิจารณา 

การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วันนับจากวันปิดรับสมัคร 
(ระบุระยะเวลาท่ี 

7 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาไพรอ าเภอ
รัษฎาจังหวัดตรัง 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ  ( ส านักปลัด ) องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาไพร 134 หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาไพรอ าเภอรัษฎาจังหวัด
ตรัง 92160 
หมายเลขโทรศัพท์ 075-290869 หรือเว็บไซด์ 
www.khaoprai.go.th 
)) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบเปล่ียนชื่อ (กรณีมีการเปล่ียนชื่อ) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

4) 

 

รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครขนาดตามที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินหรือสถานศึกษาก าหนด 
ฉบับจริง3ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

กรณีไม่มีสูติบัตร 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีไม่มีสูติบัตรให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน  

(1) หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในลักษณะ
เดียวกัน 

(2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองท าบันทึกแจ้ง
ประวัติบุคคลตามแบบฟอร์มท่ีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  

) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี  (ส านักงานปลัด)  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาไพร 134 หมู่ท่ี 2 ต าบลเขาไพรอ าเภอรัษฎาจังหวัดตรัง 92160 หมายเลขโทรศัพท์ 075-

290869 หรือเว็บไซด์ www.khaoprai.go.th 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส านัก

ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 
1)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 

 
2)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ .ศ. 2548 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรส าเนาคู่มือประชาชน 10/08/2015 11:17 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


