
 
 

คูมือสำหรับประชาชน 
  

 
 
 

 
 
 

เร่ือง 
การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนยการเรียนตามสิทธขิอง

องคกรชุมชน 
และองคกรเอกชน (กรณีมิไดจะทะเบียนในประเทศไทย 

ผูเรียนต้ังแต 50 คน  แตไมเกิน 100 คน) 
 

เพ่ือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255๘ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 
คูมือสำหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสทิธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน 
        (กรณีมิไดจะทะเบียนในประเทศไทยมผีูเรียนต้ังแต 50 คน แตไมเกิน 100 คน) 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจะทะเบียนในประเทศไทยมผีูเรียนต้ังแต 50 คน  แตไมเกิน 100 คน) 
2. หนวยงานที่รบัผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
3. ประเภทของงานบรกิาร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
๕. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต 

1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการ   
พ.ศ. 255๕ 

    2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
    3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ.2551 
    4) หลักเกณฑและวิธีการปรบัใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรบั
กลุมเปาหมายเฉพาะ 
6. ระดับผลกระทบ  บริการทีม่ีความสำคัญดานเศรษฐกจิ/สงัคม   บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ใหบริการ       สวนกลาง    สวนภูมิภาค   ทองถ่ิน     สถาบันการศึกษา 

 สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)    สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค 
(นอกกฎกระทรวง) 
 ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบงัคับ) 
    กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ.2555 
    ระยะเวลาทีก่ำหนดตามกฎหมาย/ขอกำหนด ฯลฯ 
    หนวยเวลา 90 วัน 
๙. ขอมูลสถิติ 
    จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข) 
    จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 
    จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 
สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทาน้ัน) ศูนยการเรียน 
11. ชองทางการใหบริการ 
 1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
              สถานที่ใหบริการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 ถนนชัยภูม ิ– สีค้ิว ตำบลหนองบัวใหญ  อำเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภูมิ 36130 



  
ระยะเวลาเปดใหบริหาร  เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

          วันจันทร     วันอังคาร   วันพุธ   วันพฤหัสบดี   วันศุกร 
          วันเสาร      วันอาทิตย 
          ไมเวนวันหยุดราชการ 
          มีพักเที่ยง 

 เวลาเปดรับคำขอ  เวลาเปดรบัคำขอ  08.30 น. 
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 น. 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและในการพิจารณาอนญุาตในการยื่นคำขอ (ถามี) 
 ศูนยการเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนจัดต้ังขึน้ เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยไมแสวงกำไร 
 คุณสมบัติของผูขอการจัดการศึกษาพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนองคกรชุมชนและองคกรเอกชนที่จะขอ
จัดต้ังศูนยการเรียน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
องคกรชุมชน 
 1. เปนคณะบุคคลประกอบดวยผูที่บรรลุนิติภาวะไมนอยกวา 7 คน 
 2. มีภูมิลำเนาหรือถ่ินที่อยูอาศัยประจำอยูในชุมชนหรือทองถ่ินรวมกัน 
 3. มีวัตถุประสงคขององคกรรวมเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงกำไร 
 4. มีต้ังองคกรอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียนที่ขอจัดต้ัง 

5. รายการตามขอ 1 และขอ 3 การไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ 
จำนวนไมนอยกวา 20 คน 

ผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูขอไดต้ังศูนยการเรียนตองคุณสมบัติดังน้ี 
 1) เปนสมาชิกของคณะบุคคลตามขอ 1 
 2) มีสัญชาติไทย 
 3) เปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
 4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
องคกรเอกชน 

1. เปนสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกช่ืออยางอื่นที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือเปนสวนงานหรือ
โครงการในองคกรนิติบุคคล 

 2. มีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินการกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงกำไร 
 3. มีที่ต้ังหรือมีสวนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียน 
คุณสมบัติของผูเรียน 
 ผูเรียนในศูนยการเรียนโดยองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 1. เปนผูซึ่งขาดโอกาสในการเขาศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ 

2. กรณีองคกรเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผูเรียนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศกำหนด 

 
 
 



 
บทบาทหนาที่ของผูขอจัดต้ังศูนยการเรียน 
 องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
รูปแบบศูนยการเรียนไดดำเนินการดังน้ี 
  1. การจัดจั้งศูนยการเรียน 
  1.1 องคกรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ย่ืนแบบคำขอจัดต้ังศูนยการเรียนเปนลายลักษณอักษรตอสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดต้ังอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปน้ี 
  (1) ซื่อองคกรชุมชน 
  (2) รายละเอียดของคณะบุคคลไดแก ช่ือสัญชาติ อายุ ที่อยูและอาชีพ 
  (3) วัตถุประสงคขององคกรชุมชน 
  (4) ที่ต้ังองคกรชุมชน 
  (5) ประวัติความเปนมาของชุมชน 
  (6) ผลการดำเนินงานขององคกรชุมชน 
  รายการตามขอ (2) และ (3) ตองไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ 
จำนวนไมนอยกวา 20 คน 
  1.2 องคกรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ย่ืนแบบคำขอจัดต้ังศูนยการเรียนเปนหนังสือตอสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยมีรายละเอียดการจัดต้ังอยางอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปน้ี 
  (1) ซื่อองคกรชุมชน 
  (2) วัตถุประสงคขององคกรชุมชน 
  (3) ที่ต้ังองคกรชุมชน 
  (4) ประวัติความเปนมาของชุมชน 
  (5) ผลการดำเนินงานขององคกรชุมชน 
   (๖) หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลขององคกรหรือหลักฐานการเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล 
 2. จัดทำแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต    
อยางนอย 9 รายการ ดังน้ี 
  (1) ซื่อศูนยการเรียนรู 
  (2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียนรู 
  (3) ที่ต้ังองคศูนยการเรียนรู 
  (4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
  (5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ 
   (๖) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (๗) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   (๘) รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน 
   (9) ขอกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน 
   ทั้งน้ี ในการจดัทำแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทำแผนการศึกษารวมกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากอนย่ืนคำขอ 



   
 3. การย่ืนคำขอจัดต้ังศูนยการเรียน 
  3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งประสงคจะจัดต้ังศูนยการเรียน ย่ืนคำขอเปนหนังสือพรอม
แผนการจัดการศึกษาตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนรูตั้งอยู โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบ    
คำขอดังน้ี 
   (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือ 1.2  
  (2) หนังสือมอบอำนาจใหผูแทนหรือรับมอบอำนาจย่ืนคำขอ 
   (3) สำเนาบตัรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจย่ืนคำขอ 
  3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถย่ืนคำขอขอไดตามความจำเปน และย่ืนคำขอไดปละ 2 ครั้ง กอนเปด 
ภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนยการเรียน
เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน เปนตน 
  3.3 การย่ืนคำขอจัดต้ังศูนยการเรียนแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
   3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ ่มจากระดับประถมศึกษาใหยื่นตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาต้ังอยู 
   3.3.2 การจัดการศึกษาที ่เริ ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทาใหย่ืนตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศูนยการเรียนต้ังอยู 
 อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัด
การศึกษาขออนุญาตใชในหลักสูตรตอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอ
แผนการจัดการศึกษา 
 4. กรณีองคกรเอกชนเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดต้ังศูนยการเรียน จะตอง
ไดรับอนุญาต จากผูมีอำนาจ ดังน้ี 
  4.1 ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจำนวนไมเกิน 50 คน ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณา
อนุญาต 
  4.2 ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจำนวนเกินกวา 50 แตไมเกิน 100 คน ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอใหคณะกรรมการเขตพื้นการศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต 
 5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

 
ที ่

ประเภท

ข้ันตอน 

 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลา

ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

สวนงาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคำขอและ
เอกสารประกอบคำขอ 

30 นาที สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผูยื่น
คำขอจัดการศึกษา 

26 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการ
สพท.พิจารณา 

60 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 

4 การแจงผล
การพิจารณา 

จัดทำหนังสือและลง
นามอนุญาตโดย
ผูอำนวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

3 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 

 ระยะเวลาดำเนินการ รวม  90  หนวยเวลาวัน 
14. งานบริการนีผ้านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
  ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองน้ีดวย) 
 ระยะเวลารวมหลงัลดข้ันตอน  หนวยของเวลา Choose an item 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ  
 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

 
ท่ี 

รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

 

สวนงาน/หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ใน

ระบบมีชองใหเลือก

กระทรวงและชองให

เลือกกรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

 
 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 
 

2 ชุด รับรองสำเนาถูกตอง 

2 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองสำเนา 
ถูกตอง 

3 หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมการปกครอง 1 2 ชุด กรณีผูขอเปน 
ผูรับมอบอำนาจ 

 
 15.2) เอกสารอื่นๆ สำหรบัย่ืนเพิม่เติม 
  

 
ท่ี 

 

 

รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

 

สวนงาน/หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

 
 

หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา  2 2 ชุด 1) แผนการศึกษาท่ีได
จัดทำรวมกับสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลว 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

2. ใบประกาศหรือวุฒิบัตร 
หรือเกียรติบัตรแสดง
วุฒิการศึกษาของผูขอ
จัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) ในกรณีท่ีเปนครูภูมิ
ปญญา 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

3. รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล 

 1 2 ชุด 1) ผูเรียนตองเปนไปตาม
กฎกระทรวงฯ ขอ2  
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

4. หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรับมอบ
อำนาจใหเปนผูขอจัดตั้ง
ศูนย 

 1 2 ชุด รับรองสำเนาถูกตอง 

 



 
16. คาธรรมเนียม 
      รายละเอียดคาธรรมเนียม 
      รอยละ   ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลอืกที่ชองน้ี) 
      คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 
      หมายเหตุ 
 
 
17. ชองทางการรองเรียน 

• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนน   
  ชัยภูมิ-สีค้ิว ตำบลหนองบัวใหญ  อำเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย  36130 

 • รองเรียนผานสายดวน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1579 
 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 
 ช่ือเอกสาร 
 อัพโหลดไฟลเอกสาร  ใชลงิคไฟลเอกสาร (หากตองการระบเุปนลิงคใหคลิกเลอืกชองน้ี) 
 (ในระบบมีใหคลิกเพื่ออพัโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
 หมายเหตุ   File กฎกระทรวงวาดวยองคกรวิชาชีพ/File คูมือแนวทางการดำเนินการฯ 
19. หมายเหตุ 
 
 
 
 
 


