
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสำหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและ 
                                 องคกรเอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ     : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน   : การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกร

เอกชน ( กรณีจดทะเบยีนในประเทศไทย) 
2. หนวยงานทีผ่ิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 3 
3. ประเภทของงานบรกิาร  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ   การขออนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต 

1)  กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
ศูนยการเรียน พ.ศ. 2555 
 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 3) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรือง ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการปรับปรุงใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
              ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
6. ระดับผลกระทบ         บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป 
๗. พื้นที่ใหบริการ    สวนกลาง    สวนภูมิภาค   ทองถ่ิน    สถาบนัการศึกษา 

สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)   สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค 
(นอกกฎกระทรวง) 
 ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบงัคับ) 
    กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในศูนยการ
เรียน พ.ศ. 2555 
    ระยะเวลาทีก่ำหนดตามกฎหมาย/ขอกำหนด ฯลฯ 
    หนวยเวลา 60 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
     จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข) 
     จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) Click here to enter text. 
     จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 
สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทาน้ัน)  ศูนยการเรียน 
11. ชองทางการใหบริการ 
 1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
           สถานที่ใหบริการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   
           เขต 3  ถนนชัยภูม-ิสีค้ิว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 



 
ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
    วันจันทร        วันอังคาร     วันพุธ   วันพฤหัสบดี  วันศุกร  

 วันเสาร           วันอาทิตย 
    ไมเวนวันหยุดราชการ 
    มีพักเที่ยง 
เวลาเปดรบัคำขอ  เวลาเปดรบัคำขอ  08.30  น. 
   เวลาปดรับคำขอ  16.30  น. 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไขและในการพิจารณาอนุญาตในการย่ืนขอ (ถามี) 
      ศูนยการเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนจัดต้ังขึ้น เพ่ือจัดการศึกษาขัน้
พ้ืนฐานโดยไมแสวงหากำไร 

1. คุณสมบัติของผูขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนองคกรชุมชนและองคกรเอกชนที่
จะขอจัดต้ังศูนยการเรียน ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

องคกรชุมชน 
 1. เปนคณะบุคคลประกอบดวยผูทีบ่รรลุนิติภาวะไมนอยกวา 7 คน 
 2. มีภูมิลำเนาหรือถ่ินที่อยูอาศัยประจำอยูในชุมชนหรือทองถ่ินรวมกัน 
 3. มีวัตถุประสงคขององคกรรวมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทีเ่ปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากำไร 
 4. มีที่ต้ังองคกรอยูในทองทีเ่ดียวกันกบัศูนยการเรียนที่ขอจดัต้ัง 
 5. รายการตามขอ 1 และขอ 3 การไดรับการรบัรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ
จำนวนไมนอยกวา 20 คน 
 ผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูขอไดต้ังศูนยการเรียนตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) เปนสมาชิกของคณะบุคคลตามขอ 1 
2) มีสัญชาติไทย 
3) เปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอนัดี 

      องคกรชุมชน 
1. เปนสมาคม มลูนิธิ หรือองคกรที่เรียกช่ืออยางอื่นที่จดทะเบยีนเปนนิติบุคคลหรือเปนสวนงาน

หรือโครงการในองคกรนิติบุคคล 
2. มีวัตถุประสงคเพือ่ดำเนินกจิกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากำไร 
3. มีที่ต้ังหรือมีสวนงานหรอืโครงการรับผิดชอบอยูในหองที่เดียวกันกับศูนยการเรียน 
คุณสมบัติของผูเรียนในศูนยการเรียนโดยองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. เปนผูซึ่งขาดโอกาสในการเขาศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ 
2. กรณีองคกรเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผูเรียนใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศกำหนด 
           บทบาทหนาที่ของผูขอจัดต้ังศูนยการเรียน 
      องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึง่มีความประสงคและมคีวามพรอมในการจัดการศึกษา         
ข้ันพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนใหดำเนินการ ดังน้ี  



 
2. การจัดต้ังศูนยการเรียน 
  1. รายละเอียดการขอจัดต้ัง 
   1.1 องคกรชุมชนทีม่ีคุณสมบัติ ย่ืนแบบคำขอจัดต้ังศูนยการเรียนเปนลายลักษณ
อักษรตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดต้ังอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปน้ี 
   (1) ช่ือองคกรชุมชน 
   (2) รายละเอียดของคณะบุคคลไดแก ช่ือสัญชาติ อายุ ที่อยูและอาชีพ 
   (3) วัตถุประสงคขององคกรชุมชน 
   (4) ที่ต้ังองคกรชุมชน 
   (5) ประวัติความเปนมาของชุมชน 
   (6) ผลการดำเนินงานขององคกรชุมชน 
   รายการตามขอ (2) และ (3) ตองไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผู
บรรลุนิติภาวะจำนวนไมนอยกวา 20 คน 
   1.2 องคกรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ย่ืนแบบคำขอจัดต้ังศูนยการเรียนรูตัวหนังสือตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดต้ังอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปน้ี 
   (1) ช่ือองคกรเอกชน 
   (2) วัตถุประสงคขององคกรเอกชน 
   (3) ที่ต้ังองคกรเอกชน 
   (4) ประวัติความเปนมาขององคกรเอกชน 
   (5) ผลการดำเนินงานขององคกรเอกชน 
   (6) หลกัฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลขององคกรหรือหลักฐานการเปนสวนงาน
หรือโครงการในองคกรนิติบุคคล 
  2. จัดทำแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาหรือ
สถานศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมรีายละเอียดประกอบการ
ขออนุญาตอยางนอย 9 รายการดังน้ี 
   (1) ช่ือศูนยการเรียน 
   (2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน 
   (3) ที่ต้ังศูนยการเรียน 
   (4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
   (5) ระดับการศึกษาทีจ่ัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ 
   (6) หลกัสูตรหรือลักษณะกจิกรรมการเรียนการสอน 
   (7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   (8) รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนยการเรียน 
   (9) ขอกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน 
   ทั้งน้ี ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทำแผนการศึกษา
รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากอนย่ืนคำขอ 
 
 



 
   3. การย่ืนคำขอจัดต้ังศูนยการเรียน   
  3.1 ใหองคกรชุมชนหรอืองคกรเอกชนซึ่งประสงคจะจัดต้ังศูนยการเรียน ย่ืนคำขอเปน
หนังสือพรอมแผนการจัดการศึกษาตอสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ศูนยการเรียนต้ังอยู โดยมีเอกสารและ
หลักฐาน ประกอบคำขอ ดังน้ี 
  (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1  
หรือขอ 1.2 
  (2) หนังสือมอบอำนาจใหผูแทนหรือผูรบัมอบอำนาจย่ืนคำขอ 
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูแทนหรอืผูรับมอบอำนาจ
ย่ืนคำขอ 
  3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถย่ืนคำขอไดตามความจำเปน และย่ืนคำขอไดปละ 2 ครั้ง 
กอนเปดภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกบัเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา 
และศูนยการเรียนเพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน เปนตน 
  3.3 การย่ืนคำขอจัดต้ังศูนยการเรียนแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
   3.3.1 การจัดการศึกษาทีเ่ริม่จากระดับประถมศึกษาใหย่ืนตอสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ศูนยการเรียนต้ังอยู 
   3.3.2 การจัดการศึกษาทีเ่ริม่จากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเทา ใหย่ืนตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนต้ังอยู 
  
  อน่ึง ในกรณีทีป่ระสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิม่จากที่ไดรับอนุญาตใหย่ืนขอขยาย
ตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ย่ืนขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ป.ว.ช)  ใหผูขอจัดการศึกษาขออนุญาตใชหลักสูตรตอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา 

4. กรณีองคการเอกชนเปนนิติบุคคลซึง่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดต้ังศูนยการเรียน 
จะตองไดรับอนุญาต จากผูมีอำนาจ ดังน้ี 
4.1 ศูนยการเรียนที่มผีูเรียนจำนวนไมเกินเกินกวา 50 คน  ให สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเปน

ผูพิจารณาอนุญาต    
4.2 ศูนยการเรียนที่มผีูเรียนจำนวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 100 คน ใหสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา เสนอใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต 
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมกำหนดในคูมือ เริม่นับเมื่อไดตรวจสอบเอกาสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 
ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวยเวลา สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคำขอและ
เอกสารประกอบคำ
ขอ 

30 นาที สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา



ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผูยื่น
คำขอจัดการศึกษา 

26 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจารณา 

30 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

4 การแจงผลการ 
พิจารณา 

จัดทำหนังสือและลง
นามอนุญาตโดย
ผูอำนวยการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

3 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

       ระยะเวลาดำเนินการ  รวม 60 หนวยเวลาวันทำการ 
 หมายเหตุ 
 
14. งานบรกิารน้ีผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
  ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการแลว 
(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองน้ีดวย) 
ระยะเวลารวมหลงัลดข้ันตอน .  หนวยของเวลา  Choose item. 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
          15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ที่ รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสารฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

 หนวยนับ
เอกสาร  

 
หมายเหตุ 
 

1 บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด รับรองสำเนา
ถูกตอง 

2 สำเนาทะเบียน
บาน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด รับรองสำเนา
ถูกตอง 

3 หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด กรณีผูขอเปน
ผูรับมอบอำนาจ 

 
 
 
 
 
 



 
 

15.2) เอกสารอื่นๆ สำหรบัย่ืนเพิม่เติม 
ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสารฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสารสำเนา 

หนวย
นับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา  2 2 ชุด 1)แผนการจัดการ
ศึกษาที่ไดจัดทำ
รวมกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
แลว 
2)รับรองสำเนา
ถูกตอง 

2 ใบประกาศ หรือวุฒิบัตร 
หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิ
การศึกษาของผูขอจัด
การศึกษา 

 1 2 ชุด 1)ในกรณีที่เปนครู
ภูมิปญญา 
2)รับรองสำเนา
ถูกตอง 

3 รายช่ือผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล 

 2 2 ชุด 1)ผูเรียนในศูนยฯ
ตองเปนไปตาม กฏ
กระทรวงฯขอ2 
2)รับรองสำเนา
ถูกตอง 

4 หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรับมอบ
อำนาจใหเปนผูขอจัดตั้ง
ศูนย 

  2 ชุด รับรองสำเนาถูกตอง 

 
16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม 
รอยละ      ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   
หมายเหตุ 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
      - รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย ทีส่ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
         ถนนชัยภูม-ิสีค้ิว ต.หนองบัวใหญ อ.จัตุรสั จ.ชัยภูมิ 36130 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
      ช่ือเอกสาร 
      อัพโหลดไฟลเอกสาร      ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงใหคลกิเลือกชองน้ี) 
       (ในระบบมีใหคลกิเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 



       หมายเหตุ  File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคล/File  แนวทางการจัดการศึกษาฯ 
19. หมายเหตุ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


