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ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนระดับ ก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

------------------------------------ 
ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 

กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ 
ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และ มาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่
ทาง ราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคก
หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขอรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พนักงาน 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการ
ดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะ
นํา เอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคําขอด้วย
ตนเอง 

3. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 
 
 

(1) 
การรับนักเรียนเข้าเรยีนระดับ 

ก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 

 



หน้า 1 จาก 3 

คู่มือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา 
                              สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

- การรับเด็กเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เพ่ือเข้าศึกษาในระดับก่อน
ปฐมวัย จะรับเด็กท่ีมีอายุครบ 2 ปี (ณ วันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี) ที่อยู่ใน เขตพ้ืนที่บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็ม ตามจํานวนที่
กําหนด แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่า จํานวนที่กําหนด ให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถ
ด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ ประกาศกําหนด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนปฐมวัย และประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็ก เข้าเรียนในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา พร้อมทั้งมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ป ี

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 

หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคํา ขอหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้
เป็น หลักฐาน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 311 หมู่ 1  
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220  
โทร. 044-851341ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
หมายเหตุ: "หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เทศบาลตําบลหนองบัวโคก โทร.044-851340 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 



หน้า 2 จาก 3 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 8 วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพ่ือส่งเด็ก เข้าเรียนใน
สถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกาศกําหนด หมายเหตุ: 
 1. ระยะเวลา : 1 วัน สถานที่รับสมัครตามแต่ละสถานศึกษาประกาศ
กําหนด  
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

1 วัน 
 

เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การพิจารณา  
การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 
 หมายเหตุ:  
1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วัน นับจากวันปิดรับสมัคร  
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ งานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก 

7 วัน 
 

เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 
 อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
1) สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร  

ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

- 

2) ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  
ฉบับจริง 1  
ฉบับ สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

- 

3) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ -  

- 

4) รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร ขนาดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานศึกษา กําหนด  
ฉบับจริง 3 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 



 
หน้า 3 จาก 3 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

5) กรณีไม่มีสูติบัตร  
ฉบับจริง 0 ฉบับ  
สําเนา ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน  
(1) หนังสือรับรองการเกิด หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในลักษณะ
เดียวกัน 
 (2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองทําบันทึก
แจ้งประวัติบุคคล ตามแบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนด) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ36220  
โทร. 044-851340 โทรสาร 044-851340 

2) กองการศึกษา เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เลขที่ 230 หมู่ 9 ตํานลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 
โทร.044-851340 

3) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

 วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
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