
คูมือสําหรับประชาชน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         วันจันทร - วันศุกร 

โทรศัพท : 032-622947 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา  

08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

การจัดการศึกษาเปนการใหบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราช บัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 กฎกระทรวง พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ ข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 5 ท่ีกําหนดให

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแต     กรณีประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการ

สงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ ระหวางการศึกษาอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

โดยใหปดประกาศไว ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี สํานักงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา รวมท้ังแจงเปน

หนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป สําหรับการนับอายุเด็ก

เขาศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหนับตามปฏิทิน หากเด็กอายุครบเจ็ดปบริบูรณในปใด ใหนับเด็กยาง

เขาปท่ีเจ็ดในปนั้น ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเพ่ือเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

นอกจากนี้ยังกําหนดให กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

สถานศึกษาจัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การ

สื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการทุพพลภาพ หรือเด็กซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอย

โอกาส หรือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม รวมท้ัง

การไดรับ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปนเพ่ือประกันโอกาสและความ

เสมอภาค ในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

เง่ือนไข 

คุณสมบัติของเด็ก 

1. มีสัญชาติไทย 

2. เปนเด็กท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบล (กรณีเด็กท่ีมาสมัครมีภูมิลําเนานอกเขตตําบลใหคณะกรรมการ สถานศึกษา

พิจารณาขอยกเวนโดยใหไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน ) 

3. มีอายุไมต่ํากวา 2 ป 6 เดือน และไมเกิน 3 ป 6 เดือน ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม ของปท่ีสมัคร คือเกิดตั้งแตวันท่ี  

16 พฤศจิกายน ของปท่ีสมัคร ถึง 16 พฤศจิกายน ของปท่ีสมัคร 

งานท่ีใหบริการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การรับเด็กเขาเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ขอบเขตการใหบริการ 

 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ  ระยะเวลาเปดใหบริการ 



4. เปดรับสมัครเด็กเขาเรียน ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม ของปท่ีเปดรับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ) 
 

สามารถติดตอและเขียนใบสมัครไดท่ี  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
   

ข้ันตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1. ขอรับใบสมัครท่ีกองการศึกษาฯ 

(ระยะเวลา 1 นาที) 

  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. กรอกขอมูลในใบสมัครเด็กใหครบถวน ถูกตอง 

(ระยะเวลา 3 นาที) 

 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารในการสมัคร 

(ระยะเวลา 1 นาที) 

 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
 

ระยะเวลา   

ใชเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน 1 วัน   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1. ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีกรอกขอมูลครบถวน                 จํานวน 1 ฉบับ 

2. รูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว                จํานวน 3 ใบ 

3. ทะเบียนบานฉบับจริงของผูปกครอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ฉบับ 

4. ทะเบียนบานฉบับจริงของเด็ก พรอมรับรองสําเนาถูกตอง             จํานวน 1 ฉบับ 

5. สูติบัตรฉบับจริง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง                จํานวน 1 ฉบับ 

6. สมุดบันทึกสุขภาพ 

7. ตองนําเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร 
 

คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องรองเรียน  



  

 

  

 

  

 

 

 

 

ใบสมัคร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

 
เขียนท่ี  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี. 

 วันท่ี.............. เดือน......................พ.ศ. .............. 
ขอมูลเด็ก 
1. เด็กชื่อ – นามสกุล..................................................................... ชื่อเลน.................เชื้อชาติ............สัญชาติ............ 
2. เกิดวันท่ี..................... เดือน.....................................… พ.ศ............................. อายุ................. ป..................เดือน      

(นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม )  โรคประจําตัว.......................................................................................................... 
3. ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขท่ี.....................หมูท่ี................ถนน...................ตําบล................................. 

อําเภอ.................................................จังหวัด........................................................... 
4. ท่ีอยูอาศัยจริงในปจจุบัน บานเลขท่ี..................หมูท่ี.............. ถนน.......................... ตําบล.................................. 

อําเภอ......................................จังหวัด............................................... โทร. (ถามี).................................................. 
 บิดาชื่อ............................................................................................ อาชีพ............................................................. 
 มารดาชื่อ........................................................................................ อาชีพ............................................................. 
 มีพ่ีนองรวมบิดา-มารดาเดียวกัน จํานวน....................คน เปนบุตรลําดับท่ี........................... 
 

ขอมูลบิดามารดาหรือผูดูแลอุปการะ 
1. ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ (ทําเครื่องหมาย หนาขอความ) 
 1.1......................บิดา    .........................มารดา    .........................ท้ังบิดา – มารดารวมกัน 
 1.2......................ญาติ  (โปรดระบุความเก่ียวของ).......................................................................................... 

1.3......................อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)................................................................................................................ 
2. อาชีพบิดามารดา หรือผูดูแลอุปการะ....................................................................................................………… 
3. ผูดูแลอุปการะเด็กตามขอ 1. มีรายไดในครอบครัวตอเดือน..............................................................….....บาท 
4. ผูนําเด็กมาสมัครชื่อ...............................................................................เก่ียวของเปน........................…ของเด็ก 
5. ผูท่ีรับสงเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... นามสกุล................................................ 
 โดยเก่ียวของเปน...................................................เบอรโทรศัพทติดตอ............................................................. 
 

คํารับรอง 
1. ขาพเจาขอรับรองวาไดอานประกาศรับสมัครขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเขาใจแลว เด็กท่ีนํามาสมัคร

มีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตรงตามประกาศ และหลักฐานท่ีใชสมัคร เปนหลักฐานท่ีถูกตองจริง 
2. ขาพเจามีสิทธิถูกตองในการจะใหเด็กสมัครเขารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน

ตําบลปราณบุรี 



3.  ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ  ขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  และยินดีปฏิบัติตาม 
     คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาความพรอมตามท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กําหนด 

 
ลงชื่อผูนําเด็กมาสมัคร........................................……………. 
                          (......................................................) 

                       วันท่ี.........เดือน............................พ.ศ.............. 



 

ใบสมัคร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

 
เขียนท่ี  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี. 

 วันท่ี.............. เดือน......................พ.ศ. .............. 
ขอมูลเด็ก 
1. เด็กชื่อ – นามสกุล.........เด็กหญิงน้ําใส  ใจจริง............ ชื่อเลน......น้ําใส.......เชื้อชาติ...ไทย.....สัญชาติ….ไทย... 
2. เกิดวันท่ี.......14......... เดือน..........กันยายน...........… พ.ศ........2562........ อายุ........2......... ป.....8.......เดือน      

(นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม )  โรคประจําตัว....................................ไมมี........................................................... 
3. ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขท่ี.......19..........หมูท่ี......4........ถนน.........-........ตําบล....ปราณบุรี........ 

อําเภอ..............ปราณบุรี...................จังหวัด.........ประจวบคีรีขันธ................. 
4. ท่ีอยูอาศัยจริงในปจจุบัน บานเลขท่ี.......19........หมูท่ี......4........ถนน..........-........ตําบล......ปราณบุรี........ 

อําเภอ...........ปราณบุรี..........จังหวัด.............ประจวบคีรีขันธ..........โทร. (ถามี)......099-9911883........... 
 บิดาชื่อ........นายสมบัติ  ใจจริง................................................ อาชีพ.............รับจางท่ัวไป.............................. 
 มารดาชื่อ.........นางสาวน้ําเพชร   ใจจริง................................. อาชีพ............พนักงานบริษัท........................... 
 มีพ่ีนองรวมบิดา-มารดาเดียวกัน จํานวน........2............คน เปนบุตรลําดับท่ี..........2................. 
 

ขอมูลบิดามารดาหรือผูดูแลอุปการะ 
1. ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ (ทําเครื่องหมาย หนาขอความ) 
 1.1......................บิดา    .........................มารดา    ..........√..........ท้ังบิดา – มารดารวมกัน 
 1.2......................ญาติ  (โปรดระบุความเก่ียวของ).......................................................................................... 

1.3......................อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)................................................................................................................ 
2. อาชีพบิดามารดา หรือผูดูแลอุปการะ...................พนักงานบริษัท..................................................................... 
3. ผูดูแลอุปการะเด็กตามขอ 1. มีรายไดในครอบครัวตอเดือน....................20,000............................….....บาท 
4. ผูนําเด็กมาสมัครชื่อ..............นางสาวน้ําเพชร   ใจจริง..................เก่ียวของเปน............มารดา.........…ของเด็ก 
5. ผูท่ีรับสงเด็ก (นาย/นาง/นางสาว) .................น้ําเพชร................... นามสกุล.........ใจจริง.................................. 
 โดยเก่ียวของเปน.................มารดา....................เบอรโทรศัพทติดตอ............... 099-9911883................... 
 

คํารับรอง 
1. ขาพเจาขอรับรองวาไดอานประกาศรับสมัครขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเขาใจแลว เด็กท่ีนํามา

สมัครมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตรงตามประกาศ และหลักฐานท่ีใชสมัคร เปนหลักฐานท่ีถูกตองจริง 
2. ขาพเจามีสิทธิถูกตองในการจะใหเด็กสมัครเขารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร

สวนตําบลปราณบุรี 
3.  ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ  ขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  และยินดีปฏิบัติตาม 
     คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาความพรอมตามท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ กําหนด 

 
ลงชื่อผูนําเด็กมาสมัคร.......น้ําเพชร   ใจจริง..........……………. 

                          (....นางสาวน้ําเพชร   ใจจริง......) 
                       วันท่ี....10.....เดือน.....พฤษภาคม....พ.ศ....2565… 
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