คูมือสําหรับประชาชน
(คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การรับนักเรียนเขาเรียนกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตน
สังกัด

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางใหบริการ
1. สถานศึกษา

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การจัดการศึกษาเปนการใหบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด พ.ศ. 2540 แก ไขเติ ม เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับ
พระราชบัญญั ติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 5 ที่กําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา
และการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ โดยใหปดประกาศไว
ณ สํานักงานเขตพื้นที่ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งตองแจงเปนหนังสือให
ผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป สําหรับการนับอายุเด็กเพื่อ
เขารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหนับตามปปฏิทิน หากเด็กอายุครบเจ็ดปบริบูรณในปใด
ใหนั บเด็กที่มีอายุยางเขาปที่เจ็ดในปนั้ น ตามกฎกระทรวงกํ าหนดหลั กเกณฑและวิธีการนับอายุเพื่ อเขารับ
การศึ ก ษาภาคบั งคั บ พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ยั งกํ าหนดให กระทรวงศึ กษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ
หรือเด็กซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให ไดรับ
การศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการไดรับสิ่งอํานวยสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดตามความจําเปนเพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ
-๒-

/การรับ.........

การรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา
๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการ
จั ด สรรโอกาสเข า ศึ ก ษาต อ ระหว า งสถานศึกษาอยูในเกณฑ การศึก ษาภาคบั งคั บ โดยให ป ด ประกาศไว ณ
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็ก
เขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยหวาหนึ่งป
๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบขอมูลจํานวนประชากรในวัยเรียนของเขตพื้นที่ จากขอมู ล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และขอมูลจากสํามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาที่จะเขาเรียน
ระดับชั้นอนุบาล ๑
๓. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
๔. สถานศึ ก ษาจั ด ประชุ มชี้ แจงให ผู เกี่ ย วข องทราบเกี่ ย วกั บ กฎหมายการจั ด การศึก ษาภาคบั งคั บ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียนและวิธีการการรับ
นักเรียน
๕. สถานศึกษาแจงประชาสัมพันธประกาศการรับนักเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และ
วิธีการรับนักเรียน ใหผูปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ
๖. คณะกรรมการรับนักเรียนดําเนินการรับสมัครนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเขาเรียน และกํากับดูแลให
การรับนักเรียนเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค
(๑) ระดับชั้นกอนประถมศึกษา เขาเรียนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถดานวิชาการ ถายังไม
เต็มจํานวนใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่ได กรณีที่มีผูสมัครเกินจํานวนที่รับได ใหใชวิธีจับสลาก
(๒) กรณี รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นรอบแรกแลว ยังไม ครบจํานวนตามแผนรับ นั ก เรีย น ให ส ามารถรับ
นักเรียนเพิ่มเติมจนครบจํานวนได

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. สถานศึกษาประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียน
และมีหนังสือแจงผูปกครองใหทราบ
(ระยะเวลาอยางนอย ๑ ป)
_________________________________________
๒. สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลประชากรในวัยเรียนใน
เขตพื้นที่ ที่จะเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษา
(ระยะเวลา ๑ วัน)
_________________________________________

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สถานศึกษา
_____________________________
สถานศึกษา
_____________________________

/๓. สถานศึกษา.......

-๓-

๓. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
และประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของใหทราบถึงแนวทาง
การรับนักเรียนและวิธีการรับ
(ระยะเวลา ๓ วัน)
______________________________________

สถานศึกษา

๔. สถานศึกษาแจงประกาศและประชาสัมพันธให
ผูปกครองทราบ แนวการรับนักเรียนและวิธีการ
รับนักเรียน
(ระยะเวลา ๒ เดือน)
_________________________________________

สถานศึกษา

๕. สถานศึกษาดําเนินการรับสมัครนักเรียน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาและดําเนินการคัดเลือก
นักเรียน
(ระยะเวลา ๑ เดือน)
__________________________________________

สถานศึกษา

๖. สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
(ระยะเวลา ๗ วัน)
___________________________________________

สถานศึกษา

_____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. สูติบัตรของนักเรียนผูสมัคร และสําเนา จํานวน ๑ ชุด โดยบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักเรียน
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(๑) กรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) ใหเรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) หรือ(๒) ใหเรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชได
(๓) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) (๒) และ(๓) ใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรื อองค ก รเอกชนทํ า
บันทึกแจงประวัติบุคคล ตามแนบทายระเบียบนี้ เปนหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา
(๔) ในกรณีที่ไมมีบุคคล หรือองคกรเอกชนตาม (๔) ใหซักประวัติบุคคลผูมาสมัครเรียนหรือผูที่
เกี่ ย วข อง เพื่ อนํ ามาลงรายการบั น ทึ กแจงประวัติบุคคลตามแนบทายระเบี ยบนี้ เปน หลักฐานที่จ ะนํามาลง
หลักฐานการศึกษา
/๒. ทะเบียนบาน..

-๔๒. ทะเบียนบานตัวจริงของนักเรียนผูสมัคร บิดา มารดา หรือผูปกครอง และสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๓. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหนําใบเปลี่ยนตัวจริงและสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๔. รูปถายของนักเรียนผูสมัคร ขนาดและจํานวนตามที่สถานศึกษากําหนด
๕. เอกสารอื่นๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด

คาธรรมเนียม
ไมมี

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สถานศึกษา

ตัวอยางแบบฟอรม
ไมมี

คูมือสําหรับประชาชน
(คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การรับนักเรียนเขาเรียนกอนประถมศึกษาปที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนสังกัด

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางใหบริการ
1. สถานศึกษา

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การจัดการศึกษาเปนการใหบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด พ.ศ. 2540 แก ไขเติ ม เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับ
พระราชบัญญั ติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 5 ที่กําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา
และการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ โดยใหปดประกาศไว
ณ สํานักงานเขตพื้นที่ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งตองแจงเปนหนังสือให
ผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป สําหรับการนับอายุเด็กเพื่อ
เขารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหนับตามปปฏิทิน หากเด็กอายุครบเจ็ดปบริบูรณในปใด
ใหนั บเด็กที่มีอายุยางเขาปที่เจ็ดในปนั้ น ตามกฎกระทรวงกํ าหนดหลั กเกณฑและวิธีการนับอายุเพื่ อเขารับ
การศึ ก ษาภาคบั งคั บ พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ยั งกํ าหนดให กระทรวงศึ กษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ
หรือเด็กซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับ
การศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการไดรับสิ่งอํานวยสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดตามความจําเปนเพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ
/การรับ.........

-๒-

การรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการ
จั ด สรรโอกาสเข า ศึ ก ษาต อ ระหว า งสถานศึกษาอยูในเกณฑ การศึก ษาภาคบั งคั บ โดยให ปด ประกาศไว ณ
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็ก
เขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยหวาหนึ่งป
๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบขอมูลจํานวนประชากรในวัยเรียนของเขตพื้นที่ จากขอมู ล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และขอมูลจากสํามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาที่จะเขาเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๓. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
๔. สถานศึ ก ษาจั ด ประชุ มชี้ แจงให ผู เกี่ ย วข องทราบเกี่ ย วกั บ กฎหมายการจั ด การศึก ษาภาคบั งคั บ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียนและวิธีการการรับ
นักเรียน
๕. สถานศึกษาแจงประชาสัมพันธประกาศการรับนักเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และ
วิธีการรับนักเรียน ใหผูปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ
๖. คณะกรรมการรับนักเรียนดําเนินการรับสมัครนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเขาเรียน และกํากับดูแลให
การรับนักเรียนเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม เสมอภาค
(๑) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ ให รั บ เด็ ก ที่ มี อ ายุ ย า งเข า ป ที่ ๗ หรื อ จบการศึ ก ษาชั้ น ก อ น
ประถมศึ ก ษาที่ อ ยู ในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ ทุ ก คนโดยไม มี ก ารสอบวั ด
ความสามารถทางวิชาการ ถายังไมเต็มจํานวนใหรับเด็กนอกเขตพื้นที่ได กรณีที่มีผูสมัครเกินจํานวนที่รับได ให
ใชวิธีจับสลาก หรือการวัดความสามารถดานวิชาการตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการ
รับนักเรียน และประสานกับโรงเรียนใกลเคียงเพื่อจัดหาที่เรียนใหเด็กไดเขาเรียนทุกคน
(๒) กรณี รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นรอบแรกแลว ยังไม ครบจํานวนตามแผนรับ นั ก เรีย น ให ส ามารถรับ
นักเรียนเพิ่มเติมจนครบจํานวนได

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. สถานศึกษาประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียนและ
มีหนังสือแจงผูปกครองใหทราบ
(ระยะเวลาอยางนอย ๑ ป)
____________________________________________
๒. สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลประชากรในวัยเรียนใน
เขตพื้นที่ ที่จะเขาเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๑
(ระยะเวลา ๑ วัน)
____________________________________________

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สถานศึกษา
_____________________________
สถานศึกษา
_____________________________
/๓. สถานศึกษา.......

-๓-

๓. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
และประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของใหทราบถึงแนวทาง
การรับนักเรียนและวิธีการรับ
(ระยะเวลา ๓ วัน)
______________________________________

สถานศึกษา

๔. สถานศึกษาแจงประกาศและประชาสัมพันธให
ผูปกครองทราบ แนวการรับนักเรียนและวิธีการ
รับนักเรียน
(ระยะเวลา ๒ เดือน)
_________________________________________

สถานศึกษา

๕. สถานศึกษาดําเนินการรับสมัครนักเรียน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาและดําเนินการคัดเลือก
นักเรียน
(ระยะเวลา ๑ เดือน)
__________________________________________

สถานศึกษา

๖. สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก
(ระยะเวลา ๗ วัน)
___________________________________________

สถานศึกษา

_____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. สูติบัตรของนักเรียนผูสมัคร และสําเนา จํานวน ๑ ชุด โดยบิดา มารดา หรือผูปกครองของนักเรียน
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(๑) กรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) ใหเรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
(๒) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) หรือ(๒) ใหเรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให หรือเอกสาร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชได
(๓) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) (๒) และ(๓) ใหบิดา มารดา ผูปกครอง หรื อองค ก รเอกชนทํ า
บันทึกแจงประวัติบุคคล ตามแนบทายระเบียบนี้ เปนหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา
(๔) ในกรณีที่ไมมีบุคคล หรือองคกรเอกชนตาม (๔) ใหซักประวัติบุคคลผูมาสมัครเรียนหรือผูที่
เกี่ ย วข อง เพื่ อนํ ามาลงรายการบั น ทึ กแจงประวัติบุคคลตามแนบทายระเบี ยบนี้ เปน หลักฐานที่จ ะนํามาลง
หลักฐานการศึกษา
/๒. ทะเบียนบาน..

๒. ทะเบียนบานตัวจริงของนักเรียนผูสมัคร บิดา มารดา หรือผูปกครอง และสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๓. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหนําใบเปลี่ยนตัวจริงและสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๔. รูปถายของนักเรียนผูสมัคร ขนาดและจํานวนตามที่สถานศึกษากําหนด
๕. เอกสารอื่นๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด

คาธรรมเนียม
ไมมี

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
สถานศึกษา

ตัวอยางแบบฟอรม
ไมมี

