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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรับแจ้ งกำรส่ งเด็กเข้ ำเรียนในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตบางบอน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้ งการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาที่จดั การศึกษาภาคบังคับ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเขตบางบอน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรนับอำยุเด็กเพือ่ เข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
2)

ประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื ่อง แนวปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับกำรรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร

3)

ประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื ่ อง ให้ผปู้ กครองส่งเด็กเข้ำเรี ยนในสถำนศึกษำที จ่ ดั กำรศึกษำภำคบังคับ

4)

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545

5)

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิ กำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรี ยนนักศึกษำเข้ำเรี ยนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับแจ้ งการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาที่จดั การศึกษาภาคบังคับ สานักงาน
เขตบางบอน ศศินนั ท์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ำยกำรศึกษำ สำนักงำนเขตบำงบอน เลขที ่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบำงบอน
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เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0 2450 3285 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (หำกไม่สะดวกมำด้วยตนเอง สำมำรถส่งเอกสำรได้ทำงไปรษณี ย์ ณ ฝ่ ำยกำรศึกษำ สำนักงำนเขต
บำงบอน )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ให้ บดิ ามารดา หรื อบิดา หรื อมารดา ซึง่ เป็ นผู้ใช้ อานาจปกครอง หรื อผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของเด็กที่มีอายุยา่ งเข้ าปี ที่เจ็ด (หลักเกณฑ์การนับอายุเด็กเพื่อเข้ ารับการศึกษาภาคบังคับให้ นบั ตามปี ปฏิทิน หากเด็ก
อายุครบเจ็ดปี บริบรู ณ์ในปี ใด ให้ นบั ว่าเด็กมีอายุยา่ งเข้ าปี ที่เจ็ดในปี นัน)
้ ที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นท้ องที่กรุงเทพมหานคร นา
เด็กในความปกครองไปแจ้ งการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาที่จดั การศึกษาภาคบังคับ (ระยะเวลาการแจ้ งการส่งเด็ก
เข้ าเรี ยนตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่ อง ให้ ผ้ ปู กครองส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาที่จดั การศึกษาภาคบังคับ ) โดย
ติดต่อด้ วยตนเองหรื อแจ้ งทางไปรษณีย์ ณ ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเขตทัง้ 50 เขต
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มาแจ้ งยื่นแบบฟอร์ มการ 40 นาที
แจ้ งส่งเด็กเข้ าเรี ยนใน
สถานศึกษาที่จดั การศึกษา
ภาคบังคับ
/เจ้ าหน้ าที่รับแจ้ งและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

ออกหลักฐานการรับแจ้ ง

1)

20 นาที

2)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการศึกษา (ณ ฝ่ ายการศึกษา
สานักงานเขต
สานักงานเขต ทัง้
บางบอน
50 เขต)
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ ายการศึกษา (ณ ฝ่ ายการศึกษา
สานักงานเขต
สานักงานเขต ทัง้
บางบอน
50 เขต)
กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั ร
กรมการปกครอง 1

1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

หมำยเหตุ
(หากเด็กไม่มีสตู ิ
บัตร ให้ ใช้
หลักฐานแสดงตน
อื่นๆ ที่ทาง
ราชการออกให้
พร้ อมสาเนา
จานวน 1 ชุด )

4/5

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

0

ชุด

2)

3)

หมำยเหตุ
(โปรดเตรี ยม
สาเนาทะเบียน
บ้ านทังของ
้
ผู้ปกครอง และ
เด็ก)
(ของผู้ปกครอง
หากไม่มี ให้ ใช้
หลักฐานแสดงตน
อื่นๆ ที่ทาง
ราชการออกให้
สูจิบตั ร ทะเบียน
บ้ าน ฯลฯ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสำรอื ่น ๆ สำหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0 2450 3288
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานยุทธศาสตร์ การศึกษา สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 869 ถนนลาดหญ้ า
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3)

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600, โทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3464, e-mail :
plan3478@hotmail.com
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบแจ้ งการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาที่จดั การศึกษาภาคบังคับ
19. หมำยเหตุ
สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 450 3201

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

