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คูมือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง:ศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต 

1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

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) 
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 
หนวยเวลา 90วันทําการ 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  -     
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) Click here to enter text. 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข)  
สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพือ่ใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน 
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. 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ  (ถามี) 

ศูนยการเรียน  หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองคกรวิชาชีพจัดต้ังข้ึน เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไมแสวงหากําไร 
คุณสมบัติของผูขอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน 

ตองเปนองคกรวิชาชีพท่ีไดจัดต้ังโดยกฎหมายบทบาทหนาท่ีของผูขอจัดต้ังศูนยการเรียนองคกรวิชาชีพ 
ซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมเขามาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนใหดําเนินการดังนี้ 
1.  ดําเนินการยื่นความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน เปนหนงัสือตอสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีศูนยการเรียนต้ังอยู 
2.  จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษา 
ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีมอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย  
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 ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากอน
ยื่นคําขอ 

4.  การยื่นคําขอจัดต้ังศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ แบงเปน 2 กรณีดังนี้ 
4.1 การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับประถมศึกษาใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ท่ีศูนยการเรียนต้ังอยู  
4.2 การศึกษาท่ีเริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใหยื่น 
ตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีศูนยการเรียนต้ังอยู 
              อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากท่ีรับอนุญาต ใหยื่นขอขยายตอสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเดิมท่ียื่นขอไวหรือกรณีท่ีประสงคจัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.)   
ใหผูขอจัดการศึกษาขออนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา 
5.  ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอไดตามความจําเปนและอาจยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้งท้ังนี้ตองยืน่กอนเปดภาคเรียนแตละภาค
ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปด-ปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการเรียนเพื่อสิทธิประโยชนตาง  ๆเชน 
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เปนตน  
          หากมีการเปล่ียนแปลงแกไขแผนการจัดการศึกษาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดใหความเห็นชอบแลวตองเสนอ 
การเปล่ียนแปลงแกไขแผนการจัดการศึกษาเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอนุญาต 

6. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 
ท่ี 

ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของ
ข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคําขอ
และเอกสาร
ประกอบคําขอ 

30 
 

นาที สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
2) ย่ืนคําขอตอสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีศูนยการ
เรียนต้ังอยู 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผูยื่นคํา
ขอจัดการศึกษา 

36 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะทํางาน 
สพท.พิจารณา 

50 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

4 การแจงผล
การพิจารณา 

จัดทําหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นท่ีการศึกษา 

3 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
 

ระยะเวลาดําเนินการ รวม  90หนวยเวลาวัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน -             หนวยของเวลาChoose an item. 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

 
หมายเหตุ 

1 ใบอนุญาตการจัดต้ัง
องคกรวิชาชีพ 

 1 2 ชุด รับรองสําเนาถูกตอง 

2 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

3 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

 
หมายเหตุ 

4 ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

5 หนังสือรับรองนิติบุคคล  1 2 ชุด 1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 
 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองให
เลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก 
กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา  2 2 ชุด 1) แผนการศึกษาท่ีได
จัดทํารวมกับสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่ง
เปนไปตามกฎกระทรวง 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) ในกรณีท่ีเปนครูภูมิ
ปญญา 

2) รับรองสําเนาถูกตอง 

3 รายช่ือผูเรียนในศูนย 
พรอมเหตุผล 

 1 2 ชุด 1) ผูเรียนตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ  
ขอ 2 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

4 หนังสือมอบอํานาจ  1 2 ชุด 1) กรณีผูแทนหรือผูรับ
มอบอํานาจยื่นขอ 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม -   

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



คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ  หน้า 5 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 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) 
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยองคกรวิชาชีพ/File คูมือแนวทางการดําเนินการฯ 

 
19. หมายเหตุ 

 
 


