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คูมือสําหรับประ ชาชน:การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
2) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547   
3) คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.

2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

6. ระดับผลกระทบ ☐บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☐ สถาบันการศึกษา 

  ☐สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ตางประเทศ 
8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 
หนวยเวลา30วัน 

9.  ขอมูลสถิติ 
 

สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) 

 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว   Home School 
11. ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานท่ีใหบริการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
1/3 หมู 8 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540   

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  
  มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรับคําขอ  08.30 น.   
     เวลาปดรับคําขอ  16.30 น. 
  หมายเหตุ: Click here to enter text. 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 
แนะนําใหครอบครัวซึ่งประสงคจะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได 

ปละ 2 ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับการเปด-ปดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนท่ี 1 ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
และภาคเรียนท่ี  2  ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน) เพื่อประโยชนในการรับเงินอุดหนุนประจําปการศึกษา 

1.สถานท่ียื่นคําขออนุญาตในแตละระดับการศึกษา 
ใหยื่นความประสงค ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีภูมิลําเนา  หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบานอยูท่ีหนึ่ง  

แตมีถ่ินพักอาศัยในปจจุบันอีกท่ีหนึ่งซึ่งจะใชเปนสถานท่ีจัดการศึกษา ใหยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ณ ถ่ินท่ีอยูอาศัยปจจุบันได  โดยยื่นคําขออนุญาตได ดังนี ้

- ระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสามารถยื่นท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษา 

ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีมอบหมาย  โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย  
9 รายการ  ดังนี้ 

              2.1 ช่ือศูนยการเรียน 
              2.2 วัตถุประสงคของศูนยการเรียน 
              2.3 ท่ีต้ังศูนยการเรียน  
              2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
              2.5 ระดับการศึกษาท่ีจัดในกรณีท่ีเปนการจัดการศึกษานอกระบบ 
              2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
              2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
              2.8 รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนยการเรียน 
              2.9 ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนและเอกสารอื่น(ถามี) 
3.ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กอนยื่นคําขอ 
4. ในกรณีท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษามีมติใหปรับแผนการจัดการศึกษา ตองดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
13 ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะ 
เวลา
ให 

บริการ 

หนวย
เวลา 
(นาที 

ช่ัวโมง วัน  
วันทําการ 
เดือน ป) 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองให
เลือกกระทรวง และ
ชองใหเลือก กรม/

กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 
 

นาที เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
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ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะ 
เวลา
ให 

บริการ 

หนวย
เวลา 
(นาที 

ช่ัวโมง วัน  
วันทําการ 
เดือน ป) 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองให
เลือกกระทรวง และ
ชองใหเลือก กรม/

กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

2 การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผูยื่นคําขอจัด
การศึกษา 

15 วัน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

11 วัน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

 

4 การลงนาม
อนุญาต 

จัดทําหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผูอํานวยการ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

3 วัน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน หนวยเวลา 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน Click here to enter text. หนวยของเวลาChoose an item. 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของบิดา มารดา/ 
รับรองสําเนาถูกตอง 

2 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของผูจัดการศึกษา 
กรณีมอบผูจัดการ
ศึกษา/รับรองสําเนา
ถูกตอง 

3 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง - 2 ฉบับ ของบิดามารดาและ
ผูเรียน/รับรองสําเนา
ถูกตอง 

4 ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ ถามี/รับรองสําเนา
ถูกตอง 

5 สูติบัตร กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ ของผูเรียน/รับรอง
สําเนาถูกตอง 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยครอบครัว 
ท่ีไดจัดทํารวมกับ สพท.หรือ
สถานศึกษาท่ีมอบหมาย 

 1 2 ชุด 1) รายละเอียดของแผนฯ
เปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

2 วุฒิการศึกษาของผูจัดการ
ศึกษา 
 

 1 2 ชุด 1) ผูจัดตองมีวุฒิไมตํ่ากวา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา 2) รับรอง
สําเนาถูกตอง 

3 ใบประเมิน ใบรับรอง
ความรูความสามารถ 
ของผูจัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) กรณีผูจัดมีวุฒิตํ่ากวา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา 2) รับรอง
สําเนาถูกตอง 

4 แผนผังท่ีต้ังสถานท่ี 
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยครอบครัว 

 1 2 ฉบับ 1) ระบุท่ีต้ัง แผนผังสถานท่ี
อยางชัดเจน 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

5 เอกสารหลักการศึกษา 
(ปพ. 1) 
 

 1 2 ฉบับ 1) กรณีท่ีผูเรียนลาออกจาก
การศึกษา 
ในระบบ 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

6 เอกสารการขอยายสถานท่ี
เรียน 
 

 1 2 ฉบับ 1) กรณีท่ีผูเรียนลาออกจาก
การศึกษา 
ในระบบ 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

7 หลักฐานการเรียนรูเดิม  1 2 ฉบับ 1) กรณีผูเรียนยายจาก
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

8 รูปถายผูเรียน 
หนาตรง ขนาด 1นิ้ว   

 3  ฉบับ (ไมเกิน 6 เดือน) 

9 ใบรับรองแพทย  1 2 ฉบับ 1) กรณีแพทยระบุความเห็น
วาผูเรียน 
ไมสามารถศึกษา 
ในระบบได/ 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม ไมมีคาธรรมเนียม 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองนี้) 
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  Click here to enter text. 
หมายเหตุ Click here to enter text. 



 คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว หน้า 5 

 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 1/3 หมู 8 ตําบลบางพลีใหญ 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
• รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1579 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
ช่ือเอกสาร Click here to enter text. 

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
หมายเหตุ Fileคูมือการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. ฉบับใหม 

19. หมายเหตุ 
Click here to enter text. 
 

 


