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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั �นพื �นฐานโดยครอบครัว 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สพป. ราชบรีุเขต 1 
กระทรวง:กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ชื#อกระบวนงาน:การขอจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานโดยครอบครัว 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สพป. ราชบรีุเขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที#ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที#เกี#ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานโดยครอบครัวพ.ศ. 2547 
 

2) คําสั!งกระทรวงศึกษาธิการเรื!องใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื!องหลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที!แก้ไขเพิ!มเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที#ให้บริการ: สว่นกลางที
ตั %งอยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที#กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิในการจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานโดย
ครอบครัวพ.ศ. 2547  

ระยะเวลาที#กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 30  วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที#มากที#สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที#น้อยที#สุด 0  

10. ชื#ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานโดยครอบครัว สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษา
ประถมศกึษาราชบรีุ เขต 1  
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11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการกลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษาสํานกังานเขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุเขต 1 

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบถนนไกรเพชรตําบลหนา้เมืองอําเภอเมืองจงัหวดัราชบรีุ 70000 /ติดต่อดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที!ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที!ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
แนะนําให้ครอบครัวซึ
งประสงค์จะจดัการศกึษายื
นคําขออนญุาตจดัการศกึษาตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาได้ปีละ 2 
ครั %งเพื
อให้สอดคล้องกบัการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศกึษา (ภาคเรียนที
 1 ระหวา่งเดือนเมษายน&ndash; 
พฤษภาคมและภาคเรียนที
 2 ระหวา่งเดือนสิงหาคม&ndash; กนัยายน) เพื
อประโยชน์ในการรับเงินอดุหนนุประจําปี
การศกึษา 
 
1. สถานที
ยื
นคําขออนญุาตในแตล่ะระดบัการศกึษาให้ยื
นความประสงค์ณสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาที
มีภมูิลําเนา
หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยูที่
หนึ
งแตมี่ถิ
นพกัอาศยัในปัจจบุนัอีกที
หนึ
งซึ
งจะใช้เป็นสถานที
จดัการศกึษาให้ยื
น
คําขออนญุาตตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาณถิ
นที
อยู่อาศยัปัจจบุนัได้โดยยื
นคําขออนญุาตได้ดงันี % 
 ระดบัก่อนประถมศกึษาและระดบัประถมศกึษายื
นที
สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาประถมศกึษา 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นสามารถยื
นที
สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาประถมศกึษาและสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษา
มธัยมศกึษา 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายยื
นที
สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษามธัยมศกึษา 
 
2. จดัทําแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาหรือสถานศกึษาที
สํานกังานเขต
พื %นที
มอบหมายโดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย9 รายการดงันี % 
 
 2.1 ชื
อศนูย์การเรียน 
 
 2.2 วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 
 2.3 ที
ตั %งศนูย์การเรียน 
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 2.4 รูปแบบการจดัการศกึษา 
 
 2.5 ระดบัการศกึษาที
จดัในกรณีที
เป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 
 2.6 หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 2.7 ระบบประกนัคณุภาพภายใน 
 
 2.8 รายชื
อและคณุสมบตัขิองบคุลากรการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 
 2.9 ข้อกําหนดเกี
ยวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียนและเอกสารอื
น (ถ้ามี) 
 
3. ในการจดัทําแผนการจดัการศกึษาผู้จดัการศกึษาต้องจดัทําแผนการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาก่อน
ยื
นคําขอ 
 
4. ในกรณีที
คณะกรรมการเขตพื %นที
การศกึษามีมตใิห้ปรับแผนการจดัการศกึษาต้องดําเนินการภายในระยะเวลาที

คณะกรรมการกําหนด 
 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที
กําหนดในคูมื่อเริ
มนบัเมื
อได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#รับผิดชอบ 

ที# ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 นาที สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ยื
นคําขอจดั
การศกึษา 
 

15 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 
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ที# ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะกรรมการเขต
พื %นที
การศกึษาพิจารณา 
 

11 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

(เป็นขั %นตอนการ
พิจารณาอนญุาต) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัทําหนงัสือและลงนาม
อนญุาตโดยผู้ อํานวยการ
เขตพื %นที
การศกึษา 
 

3 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั %นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที# รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (ของบิดามารดา /
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (ของผู้จดัการ
ศกึษากรณีมอบ
ผู้จดัการศกึษา/
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั (ของบิดามารดา
และผู้ เรียน/รับรอง
สําเนาถกูต้อง) 

4) 
ใบสําคญัการ
เปลี.ยนชื.อ 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (ถ้ามี/รับรอง
สําเนาถกูต้อง) 
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ที# รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 
สตูบิตัร กรมการปกครอง 1 2 ฉบบั (ของผู้ เรียน/

รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื#น ๆ สาํหรับยื#นเพิ#มเตมิ 

ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนการจดัการ
ศกึษาขั 0นพื 0นฐาน
โดยครอบครัวที.
ได้จดัทําร่วมกบั
สพท.หรือ
สถานศกึษาที.
มอบหมาย 

- 1 2 ชดุ (1) รายละเอียด
ของแผนฯเป็นไป
ตามที.กําหนดใน
กฎกระทรวง 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

วฒุิการศกึษา
ของผู้จดัการ
ศกึษา 

- 1 2 ชดุ (1) ผู้จดัต้องมีวฒุิ
ไมตํ่.ากวา่ระดบั
มธัยมศกึษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา่ 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 

ใบประเมิน
ใบรับรองความรู้
ความสามารถ
ของผู้จดัการ
ศกึษา 

- 1 2 ชดุ (1) กรณีผู้จดัมีวฒุิ
ตํ.ากว่าระดบั
มธัยมศกึษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา่ 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง)  
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

แผนผงัที.ตั 0ง
สถานที.จดั
การศกึษาขั 0น
พื 0นฐานโดย
ครอบครัว 

- 1 2 ฉบบั (1) ระบทีุ.ตั 0ง
แผนผงัสถานที.
อยา่งชดัเจน 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง 
) 

5) 

เอกสารหลกัการ
ศกึษา (ปพ. 1) 

- 1 2 ฉบบั (1) กรณีที.ผู้ เรียน
ลาออกจาก
การศกึษาใน
ระบบ 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

6) 

เอกสารการขอ
ย้ายสถานที.เรียน 

- 1 2 ฉบบั (1) กรณีที.ผู้ เรียน
ลาออกจาก
การศกึษาใน
ระบบ 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

7) 

หลกัฐานการ
เรียนรู้เดมิ 

- 1 2 ฉบบั (1) กรณีผู้ เรียน
ย้ายจาก
การศกึษานอก
ระบบและ
การศกึษาตาม
อธัยาศยั 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

8) 
รูปถ่ายผู้ เรียน
หน้าตรงขนาด 1 
นิ 0ว 

- 3 0 ฉบบั (ไมเ่กิน 6 เดือน) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) 

ใบรับรองแพทย์ - 1 2 ฉบบั (1) กรณีแพทย์
ระบคุวามเห็นวา่
ผู้ เรียนไมส่ามารถ
ศกึษาในระบบได้/ 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที
สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาประถมศกึษาราชบรีุเขต 

1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ถนนไกรเพชร  ตําบลหน้าเมือง  อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 70000 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที! 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที! 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


