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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การร ับนักเร ียนเข ้าเร ียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ%น 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื%อกระบวนงาน : การรบันกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : รบัแจง้  
5. กฎหมายที%ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี%เก ี%ยวข ้อง : 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั
วไป  
7. พื7นท ี%ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี%กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี%กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี%ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี%มากท ี%สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี%น้อยท ี%สุด 0  
10. ชื%ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การรบันกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ
น เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที/ทางราชการกําหนด) ตั0งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื%อนไข(ถ้ามี) ในการยื%นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
- การรบันกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น  เพื
อเขา้ศกึษาใน
ระดบัชั:นอนบุาลศกึษาปีที
 1 จะรบัเดก็ที
มีอายยุา่งเขา้ปีที
 4 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 3 ปี) หรือจะรบัเดก็ที
มีอายยุ่าง
เขา้ปีที
 5 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 2 ปี) ที
อยูใ่นเขตพื :นที
บรกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นทกุคน  โดยไมมี่การ
สอบวดัความสามารถทางวิชาการ  หากกรณีที
มีเด็กมาสมคัรเรียนไมเ่ตม็ตามจาํนวนที
กาํหนด  องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ
นสามารถพิจารณารบัเดก็นอกเขตพื :นที
บริการได ้ แตห่ากกรณีที
มีเดก็มาสมคัรเรียนเกินกวา่จาํนวนที
กาํหนดใหใ้ช้
วิธีการจบัฉลากหรือการวดัความสามารถดา้นวิชาการไดต้ามความเหมาะสม  ทั:งนี :ตามที
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นจะ
ประกาศกาํหนด 
 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นตรวจสอบรายชื
อเดก็ที
มีอายถึุงเกณฑก์ารศกึษาก่อนประถมศกึษาและประกาศรายละเอียด
เกี
ยวกบัการสง่เดก็เขา้เรียนในสถานศกึษาปิดไวณ้สาํนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นและสถานศกึษาพรอ้มทั:งมี
หนงัสือแจง้ใหผู้ป้กครองของเดก็ทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาที
เด็กจะเขา้เรียน 1 ปี 
 
- องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นและสถานศกึษาแจง้ประชาสมัพนัธร์ายละเอียดหลกัเกณฑก์ารรบัสมคัรนกัเรียนให้
ผูป้กครองทราบระหว่างเดือนกมุภาพนัธ ์- เมษายนของปีการศกึษาที
เด็กจะเขา้เรียน 
 
13. ขั7นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที%ร ับผิดชอบ 

ท ี% ประเภทขั7นตอน 
รายละเอ ียดของขั7นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที%
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูป้กครองยื
นเอกสาร
หลกัฐานการสมคัรเพื
อสง่
เดก็เขา้เรียนในสถานศกึษา
ตามวนัเวลาและสถานที
ที

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น
ประกาศกาํหนด 

1 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

สถานที
รบัสมคัร
ตามแตล่ะ
สถานศกึษา
ประกาศกาํหนด  
 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารบัเด็กเขา้
เรียน 
 

7 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

ภายใน 7 วนันบั
จากวนัปิดรบั
สมคัร  

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 8 วนั 
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14. งานบร ิการนี7ผ่านการดาํเนินการลดขั7นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั:นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื%นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที%ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี% รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตรนักเรียน

ผู้สมัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของ

นักเรียนลงนาม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้านของ

นักเรียนบิดา

มารดาหรือ

ผู้ปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของ

นักเรียนลงนาม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง) 

3) 
ใบเปลี$ยนชื$อ 

(กรณีมีการ

เปลี$ยนชื$อ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถ่ายของ

นักเรียนผู้สมัคร

ขนาดตามที$

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ$นหรือ

สถานศึกษา

กําหนด 

- 3 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีไม่มีสูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไม่มีสูติบัตร

ให้ใช้เอกสาร

ดังต่อไปนี1แทน 

(1) หนังสือรับรอง
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ที% รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

การเกิดหรือ

หลักฐานที$ทาง

ราชการออกให้ใน

ลักษณะเดียวกัน 

(2) หากไม่มี

เอกสารตาม (1) 

ให้บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองทํา

บันทึกแจ้งประวัติ

บุคคลตาม

แบบฟอร์มที$ทาง

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ$น

กําหนด 

) 

 
15.2) เอกสารอ ื%น ๆ  สาํหร ับยื%นเพ ิ%มเตมิ 

ท ี% รายการเอกสาร
ยื%นเพ ิ%มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื/น  ๆสําหรับยื/นเพิ/มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 



5/5 

 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที/ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที/ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี%พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิHไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


