
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบันกัเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลแมจั่นอ าเภอแมจั่นจังหวดัเชยีงรายกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

การจัดการศกึษาเป็นการใหบ้รกิารสาธารณะตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารบรหิาร

สว่นจังหวดัพ.ศ. 2540 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที4่) พ.ศ.2552 กฎกระทรวงพ.ศ.2541 พระราชบญัญัตเิทศบาลพ.ศ.2496 แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552 พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพ .ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่

6) พ.ศ.2552 พระราชบญัญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ .ศ. 2542 และ

พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2553 ประกอบกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษาภาค

บงัคบัพ.ศ.2545 มาตรา 5 ทีก่ าหนดใหค้ณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และแตก่รณีประกาศ

รายละเอยีดเกีย่วกบัการสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาและการจัดสรรโอกาสเขา้ศกึษาตอ่ระหวา่งสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑ์

การศกึษาภาคบงัคบัโดยใหปิ้ดประกาศไวณ้ส านักงานเขตพืน้ทีส่ านักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานศกึษารวมทัง้ตอ้ง

แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ป้กครองของเด็กทราบกอ่นเด็กเล็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปีส าหรับการนับอายเุด็ก

เพือ่เขา้รับการศกึษาภาคบงัคบัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหนั้บตามปีปฏทินิหากเด็กอายคุรบเจ็ดปีบรบิรูณ์ในปีใดใหนั้บเด็กมอีายุ

ยา่งเขา้ปีทีเ่จ็ดในปีนัน้ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารนับอายเุพือ่เขา้รับการศกึษาภาคบงัคบัพ .ศ.2545 

นอกจากนียั้งก าหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิารคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานศกึษาจัด

การศกึษาเป็นพเิศษส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายจติใจสตปัิญญาอารมณ์สงัคมการสือ่สารและการเรยีนรูห้รอืมี

ร่างกายพกิารหรอืทพุพลภาพหรอืเด็กซึง่ไมส่ามารถพึง่ตนเองไดห้รอืไมม่ผีูด้แูลหรอืดอ้ยโอกาสหรอืเด็กทีม่คีวามสามารถพเิศษ

ใหไ้ดรั้บการศกึษาภาคบงัคบัดว้ยรูปแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสมรวมทัง้การไดรั้บสิง่อ านวยความสะดวกสือ่บรกิารและความ

ชว่ยเหลอือืน่ใดตามความจ าเป็นเพือ่ประกนัโอกาสและความเสมอภาคในการไดรั้บการศกึษาภาคบงัคบั  

 

 

 

 

 

 

 

การรับนักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 

 

 1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาและการจัดสรรโอกาสเขา้ศกึษาตอ่

ระหวา่งสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบัโดยใหปิ้ดประกาศไวณ้ส านักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และ

สถานศกึษารวมทัง้มหีนังสอืแจง้ใหผู้ป้กครองของเด็กทราบกอ่นเด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี  

 

 2. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบขอ้มลูจ านวนประชากรในวยัเรยีนของเขตพืน้ทีจ่ากขอ้มลูกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทยและขอ้มลูจากส ามะโนประชากรวยัเรยีนของสถานศกึษาทีจ่ะเขา้เรยีนระดบัชัน้เตรยีมอนุบาล  

 

 3. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กแตง่ตัง้คณะกรรมการรับนักเรยีน  

 

 4. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กจัดประชมุชีแ้จงใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบเกีย่วกฎหมายการจัดการศกึษาภาคบงัคบันโยบายและแนวปฏบิตั ิ

เกีย่วกบัการรับรักเรยีนแผนการรับนักเรยีนสดัสว่นการรับนักเรยีนและวธิกีารการรับนักเรยีน  

 

 5. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กแจง้ประชาสมัพันธป์ระกาศการรับนักเรยีนแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรับนักเรยีนและวธิกีารรับนักเรยีนให ้

ผูป้กครองและประชาชนในเขตพืน้ทีท่ราบ 

 

 6. คณะกรรมการรับนักเรยีนด าเนนิการรับสมัครนักเรยีนคดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีนและก ากบัดแูลใหก้ารรับนักเรยีนเป็นไปดว้ย

ความโปร่งใสยตุธิรรมเสมอภาค 

 

 (1) ระดบัชัน้กอ่นประถมศกึษาเขา้เรยีนโดยไมม่กีารสอบวดัความสามารถดา้นวชิาการถา้ยังไมเ่ต็มจ านวนใหรั้บเด็กนอกเขตพืน้ที่



ไดก้รณีทีม่ผีูส้มัครเกนิจ านวนทีรั่บไดใ้หใ้ชว้ธิจัีบสลาก  

 

 (2) กรณีรับสมัครนักเรยีนรอบแรกแลว้ยังไมค่รบจ านวนตามแผนการรับนักเรยีนใหส้ามารถรับนักเรยีนเพิม่เตมิจนครบจ านวนได ้ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ันเลขที ่190/1 หมูท่ี ่3 

ต าบลแมจั่นอ าเภอแมจั่นจังหวดัเชยีงราย 57110/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
07:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :0 - 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ประกาศรายละเอยีดการสง่เด็กเขา้เรยีนและมหีนังสอืแจง้

ผูป้กครองใหท้ราบ 
 

(หมายเหต:ุ (ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน)) 

1 ปี เทศบาลต าบลแมจ่ัน

อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

แจง้ประกาศและประชาสมัพันธใ์หผู้ป้กครองทราบแนวการรับ  

นักเรยีนและวธิกีารรับนักเรยีน 
 

(หมายเหต:ุ (ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน)) 

3 เดอืน เทศบาลต าบลแมจ่ัน

อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 
 

3) การพจิารณา 
ด าเนนิการรับสมัครนักเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทางการศกึษาและ
ด าเนนิการคดัเลอืกนักเรยีน 

 

 
(หมายเหต:ุ (ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน)) 

1 เดอืน เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 
 

4) การพจิารณา 
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กประกาศรายชือ่นักเรยีนทีไ่ดรั้บการคดัเลอืก  

  

 
 

(หมายเหต:ุ (ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน)) 

7 วนั เทศบาลต าบลแมจ่ัน
อ าเภอแมจ่ันจังหวดั

เชยีงราย 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สตูบิตัรของนกัเรยีนผูส้มคัรและส าเนาโดยบดิามารดาหรอื
ผูป้กครองของนกัเรยีนลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง    (1) 

กรณีทีไ่มห่ลกัฐานตาม (1) ใหเ้รยีกหนงัสอืรบัรองการเกดิบตัร

ประจ าตวัประชาชนส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจา้บา้นหรอืหลกัฐานที่
ทางราชการจดัท าข ึน้ในลกัษณะเดยีวกนั    (2) ในกรณีทีไ่มม่ ี

หลกัฐานตาม (1) หรอื (2) ใหเ้รยีกหลกัฐานทีท่างราชการออกให้
หรอืเอกสารตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนดใหใ้ชไ้ด้   ( 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2) 

 

 2. ทะเบยีนบา้นตวัจรงิของนกัเรยีนผูส้มคัรบดิามารดาหรอื

ผูป้กครอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา2ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

กรณีทีเ่ปลีย่นชือ่ - นามสกลุใหน้ าใบเปลีย่นตวัจรงิและส าเนา  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา2ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

รูปถา่ยของนกัเรยีนผูส้มคัรขนาด 1 นิว้หนา้ตรงไมส่วมแวน่ 
ฉบบัจรงิ6ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

สมุดสขุภาพประจ าตวัเด็กนกัเรยีนเลม่สชีมพู  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) 1. สายตรงศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจั่นหมายเลขโทรศพัท ์0-5366-0835,  2. เว็บไซดเ์ทศบาล
ต าบลแมจ่ัน www.maechan.go.th, 3. ตูรั้บเรือ่งราวรอ้งเรยีนรอ้งทกุขเ์ทศบาลต าบลแมจ่ันตูป้ณ .77,  4.

 รอ้งเรยีนดว้ยตนเองณศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลแมจ่ัน 
(หมายเหต:ุ (ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ันเลขที ่190/1 หมูท่ี ่3 ต าบลแมจ่ันอ าเภอแมจ่ันจังหวดั
เชยีงราย 57110)) 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี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 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งทัว่ไป 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ใบสมัครศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน  
(หมายเหต:ุ -) 

3) ใบสมัครศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน (หนา้ที ่2) 

(หมายเหต:ุ -) 

4) ใบมอบตวัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน  



ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -) 

5) ทะเบยีนประวตันัิกเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน  
(หมายเหต:ุ -) 

6) ทะเบยีนประวตันัิกเรยีนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแมจ่ัน (หน ้า่ที ่2) 

(หมายเหต:ุ -) 

7) บนัทกึประวตัสิขุภาพ 

(หมายเหต:ุ -) 

8) บนัทกึประวตัสิขุภาพ (หนา้ที ่2) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทอ้งถิน่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ส านัก

ประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทอ้งถิน่  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 
1)พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ. 2542 

 
2)ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยหลกัฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษาเขา้เรยีนในสถานศกึษาพ .ศ. 2548 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

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:การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลแมจ่ัน 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


