
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบันกัเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ%น 
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื%อนไข (ถา้ม)ี ในการยื%นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
- การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)น เพื)อเขา้ศกึษาในระดบัชั ,น
อนุบาลศกึษาปีที) 1 จะรับเดก็ที)มอีายยุ่างเขา้ปีที) 4 (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล 3 ปี) หรอืจะรับเด็กที)มอีายุยา่งเขา้ปีที) 5 (กรณีจัด
การศกึษาอนุบาล 2 ปี) ที)อยูใ่นเขตพื,นที)บรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)นทุกคน โดยไมม่กีารสอบวัดความสามารถทาง
วชิาการ หากกรณีที)มเีดก็มาสมัครเรยีนไมเ่ต็มตามจํานวนที)กําหนด องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)นสามารถพจิารณารับเด็กนอกเขต
พื,นที)บรกิารได ้แตห่ากกรณีที)มเีด็กมาสมัครเรยีนเกนิกวา่จํานวนที)กําหนด ใหใ้ชว้ธิกีารจับฉลากหรือการวัดความสามารถดา้น
วชิาการไดต้ามความเหมาะสม ทั,งนี,ตามที)องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)นจะประกาศกําหนด 
 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)นตรวจสอบรายชื)อเดก็ที)มอีายุถงึเกณฑก์ารศกึษากอ่นประถมศกึษา และประกาศรายละเอยีดเกี)ยวกบั
การสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา ปิดไว ้ณ สาํนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)นและสถานศกึษา พรอ้มทั,งมหีนังสอืแจง้ให ้
ผูป้กครองของเด็กทราบ ภายในเดอืนพฤษภาคมกอ่นปีการศกึษาที)เด็กจะเขา้เรยีน 1 ปี 
 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)นและสถานศกึษาแจง้ประชาสมัพันธร์ายละเอยีดหลักเกณฑก์ารรับสมคัรนักเรยีนใหผู้ป้กครองทราบ 
ระหว่างเดอืนกมุภาพันธ ์- เมษายน ของปีการศกึษาที)เดก็จะเขา้เรยีน 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
โรงเรยีนเทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง1   อําเภอแมส่รวย  จงัหวัด
เชยีงราย 57180 โทร.053-950732  โทรสาร 053-950382 E-
mail : Chedeeloung@hotmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั ,งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที%รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 8 วนั 
 

ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้กครองยื)นเอกสารหลกัฐานการสมัครเพื)อสง่เด็ก 
เขา้เรยีนในสถานศกึษา ตามวนั เวลา และสถานที)ที)องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ)นประกาศกําหนด 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน สถานที)รับสมคัรตามแตล่ะ
สถานศกึษาประกาศกําหนด (ระบรุะยะเวลาที)ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบ คอื องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
.....(ระบชุื)อ) 
เทศบาล.....(ระบชุื)อ) 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล.....(ระบชุื)อ) 
เมอืงพัทยา))  

1 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 
การพจิารณารับเด็กเขา้เรยีน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วนั นับจากวนัปิดรับสมัคร 
(ระบรุะยะเวลาที)ใหบ้รกิารจรงิ) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบ คอื องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั.....(ระ
บชื)อ) 

7 วนั เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 



ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

เทศบาล.....(ระบชุื)อ) 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล.....(ระบชุื)อ) 
เมอืงพัทยา))  

 

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

1) 
 

สตูบิตัรนกัเรยีนผูส้มคัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(บดิา มารดา หรอืผูป้กครองของนักเรยีนลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง) 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นของนกัเรยีน บดิา มารดา หรอืผูป้กครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(บดิา มารดา หรอืผูป้กครองของนักเรยีนลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

ใบเปลี%ยนชื%อ (กรณีมกีารเปลี%ยนชื%อ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

รูปถา่ยของนกัเรยีนผูส้มคัร ขนาดตามที%องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ ิ%นหรอืสถานศกึษากําหนด 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

กรณีไมม่สีตูบิตัร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีไมม่สีตูบิัตร ใหใ้ชเ้อกสารดงัตอ่ไปนี,แทน 
(1) หนังสอืรับรองการเกดิ หรอืหลักฐานที)ทางราชการออกใหใ้นลกัษณะ
เดยีวกนั 
(2) หากไมม่เีอกสารตาม (1) ใหบ้ดิา มารดา หรอืผูป้กครองทําบนัทกึ
แจง้ประวตับิคุคลตามแบบฟอรม์ที)ทางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)น
กําหนด 
) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 

(หมายเหต:ุ (เลขที) 999 หมูท่ี) 4 ตําบลเจดยีห์ลวง อาํเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180 โทร. 053-950732 
โทรสาร 053-950382 E-mail : Chedeelong@hotmail.com หรอืเว็ปไซด ์http://www.chedeeloung.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
- 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: การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)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: สาํเนาคูม่อืประชาชน การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดับกอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ)น อารยา เทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 30/12/2015 13:41 
 
 

เอกสารฉบับนี,ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที)เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที% 


