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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแกงคอย (โรงเรียนเทศบาลบานมวง)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 - การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะรับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน โดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 
หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได แตหาก
กรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนที่กําหนด ใหใชวิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประกาศกําหนด 
 - องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายช่ือเด็กที่คาดวาจะจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็ก
นักเรียนทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป 
 - องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนใหผูปกครองทราบระหวาง
เดือนกุมภาพันธ - เมษายน ของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูปกครองยื่นเอกสารหลักฐาน
การสมัครเพื่อสงเด็กเขาเรียนใน
สถานศึกษา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประกาศกําหนด 
 
 

1 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน สถานที่รับ
สมัครตามที่ประกาศกําหนด 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ  คือ  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแกง
คอย 
(โรงเรียนเทศบาลพัฒนา, โรงเรียน
เทศบาลบานมวง, โรงเรียน
เทศบาลวัดแกงคอย) 
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 
 

7 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วัน นับ
จากวันปดรับสมัคร 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ  คือ  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแกง
คอย 
(โรงเรียนเทศบาลพัฒนา, โรงเรียน
เทศบาลบานมวง, โรงเรียน
เทศบาลวัดแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   8 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สูติบัตรนักเรียน - 1 1 ฉบับ (-กรณีไมมีสูติบัตร ใหใชเอกสาร
ดังตอไปน้ีแทน 
(1) หนังสือรับรองการเกิด หรือ
หลักฐานที่ทางราชการออกใหใน  
ลักษณะเดียวกัน 
(2) หากไมมีเอกสารตาม (1) ใหบิดา 
มารดา หรือผูปกครองทําบันทึกแจง
ประวัติบุคคลตามแบบฟอรมที่ทาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 
-กรณีสําเนา รับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ) 

2) บัตรประจําตัว
ประชาชนนักเรียน 

- 1 1 ฉบับ (-กรณีสําเนา รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

3) ทะเบียนบาน
นักเรียน 

- 1 1 ฉบับ (-กรณีสําเนา รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

4) ทะเบียนบาน บิดา 
มารดา หรือ
ผูปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (-กรณีสําเนา รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

5) ใบเปล่ียนช่ือ (กรณีมี
การเปล่ียนช่ือ) 

- 1 1 ฉบับ (-กรณีสําเนา รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

6) หลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 

- 1 1 ฉบับ (-กรณีสําเนา รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

7) รูปถายนักเรียน - 0 0 ฉบับ (ขนาดและจํานวนตามที่สถานศึกษา
กําหนด) 
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ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

8) เอกสารอ่ืนๆ ตามที่
สถานศึกษากําหนด 

- 0 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 

หมายเหตุ (กองการศึกษา เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 114 / www.kaengkhoi.go.th) 
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


