
คูมือการขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน       
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน) หนา 1 
 

คูมือสําหรับประชาชน  :  การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน   
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน      

(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน) 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต 

1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน  
พ.ศ. 2555 

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ. 2551 
4) 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) 

กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน    พ.ศ. 2555 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 
     หนวยเวลา 60วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  -     
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) Click here to enter text. 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข)  
สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)   ศูนยการเรียน 
11. ชองทางการใหบริการ  

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

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
  วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐วันอาทิตย 

 ☐ไมเวนวันหยุดราชการ  
 มีพักเท่ียง 
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  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรับคําขอ  08.30 น.   
    เวลาปดรับคําขอ  16.30 น. 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ  (ถามี) 
ศูนยการเรียน  หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนจัดต้ังข้ึน เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไม
แสวงหากําไร 
1.  คุณสมบัติของผูขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนองคกรชุมชนและองคกรเอกชนท่ีจะขอจัดต้ัง 
ศูนยการเรียน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
องคกรชุมชน 
          1.  เปนคณะบุคคลประกอบดวยผูท่ีบรรลุนิติภาวะไมนอยกวา 7 คน  
          2.  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูอาศัยประจําอยูในชุมชนหรือทองถ่ินรวมกัน  
          3.  มีวัตถุประสงคขององคกรรวมกันเพื่อดําเนนิกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร 
          4.  มีท่ีต้ังองคกรอยูในทองท่ีเดียวกันกับศูนยการเรียนท่ีขอจัดต้ัง 
          5.  รายการตามขอ 1 และขอ 3 การไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะจํานวนไมนอยกวา  
               20 คน 
ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจ ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูขอไดต้ังศูนยการเรียนตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
          1) เปนสมาชิกของคณะบุคคลตามขอ 1  
          2) มีสัญชาติไทย 
          3) เปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
          4) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
องคกรเอกชน 
          1.เปนสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือเปนสวนงานหรือโครงการ 
ในองคกรนิติบุคคล 
          2.  มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมท่ีเปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร 
          3.  มีท่ีต้ังหรือมีสวนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูในทองท่ีเดียวกันกับศูนยการเรียน 
 
คุณสมบัติของผูเรียน 
ผูเรียนในศูนยการเรียนโดยองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          1.   เปนผูซึ่งขาดโอกาสในการเขาศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ 
          2.   กรณีองคกรเอกชนท่ีไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผูเรียนใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศกําหนด 
บทบาทหนาท่ีของผูขอจัดต้ังศูนยการเรียน 
องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบ 
ศูนยการเรียนใหดําเนินการดังนี ้
          1.  การจัดต้ังศูนยการเรียน 
              1.1 องคกรชุมชนท่ีมีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดต้ังศูนยการเรียนเปนลายลักษณอักษรตอสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมี
รายละเอียดการขอจัดต้ังอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้ 
                  (1) ช่ือองคกรชุมชน 
                  (2) รายละเอียดของคณะบุคคลไดแก ช่ือสัญชาติ อายุ ท่ีอยูและอาชีพ  
                  (3) วัตถุประสงคขององคกรชุมชน 
                  (4) ท่ีต้ังองคกรชุมชน 
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                  (5) ประวัติความเปนมาของชุมชน  
                  (6) ผลการดําเนินงานขององคกรชุมชน 
     รายการตามขอ (2) และ (3) ตองไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ 
จํานวนไมนอยกวา 20 คน 
              1.2 องคกรเอกชนท่ีมีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดต้ังศูนยการเรียนตัวหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
โดยมีรายละเอียดการขอจัดต้ังอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้ 
                  (1) ช่ือองคกรเอกชน 
                  (2) วัตถุประสงคขององคกรเอกชน 
                  (3) ท่ีต้ังองคกรเอกชน 
                  (4) ประวัติความเปนมาขององคกรเอกชน 
                  (5) ผลการดําเนินงานขององคกรเอกชน 
                  (6) หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลขององคกรหรือหลักฐานการเปนสวนงานหรือโครงการ 
ในองคกรนิติบุคคล 
          2.จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย 9 รายการ 
ดังนี ้
               (1) ช่ือศูนยการเรียน  
               (2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน 
               (3) ท่ีต้ังศูนยการเรียน 
               (4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
               (5) ระดับการศึกษาท่ีจัดในกรณีท่ีเปนการจัดการศึกษานอกระบบ  
               (6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
               (7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
               (8) รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน 
               (9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน 
ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากอนยื่น
คําขอ 
 3.การยื่นคําขอจัดต้ังศูนยการเรียน 
               3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งประสงคจะจัดต้ังศูนยการเรียน ยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมแผนการจัดการศึกษา
ตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีศูนยการเรียนต้ังอยู โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้ 
               (1) เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2     
               (2) หนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ 
               (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ 
              3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปน และยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้งกอนเปด 
ภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนยการเรียนเพื่อ 
สิทธิประโยชนตาง  ๆเชน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เปนตน 
              3.3 การยื่นคําขอจัดต้ังศูนยการเรียนแบงเปน 2 กรณี ดังนี้  
                   3.3.1 การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับประถมศึกษาใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ท่ีศูนยการเรียนต้ังอยู  
                  3.3.2 การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  
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ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีศูนยการเรียนต้ังอยู 
          อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากท่ีไดรับอนุญาตใหยื่น ขอขยายตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เดิมท่ียื่นขอไว หรือกรณีท่ีประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษาขออนุญาตใชหลักสูตรตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา 
          4.กรณีองคกรเอกชนเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดต้ังศูนยการเรียน จะตองไดรับอนุญาต จากผูมี
อํานาจ ดังนี้ 
               4.1 ศูนยการเรียนท่ีมีผูเรียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต 
               4.2 ศูนยการเรียนท่ีมีผูเรียนจํานวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 100 คน ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอให
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต 
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
  



คูมือการขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน       
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน) หนา 5 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของ
ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

 

สวนงาน / หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคํา
ขอ 

30 นาที สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา 

26 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

3 
 

การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะทํางาน 
สพท.พิจารณา 

30 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

4 การแจงผล
การพิจารณา 

จัดทําหนังสือและ   
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นท่ีการศึกษา 

3 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

ระยะเวลาดําเนินการ รวม  60หนวยเวลาวัน 
หมายเหตุ 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 
ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน -             หนวยของเวลาChoose an item. 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองสําเนา

ถูกตอง 

2 
สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองสําเนา

ถูกตอง 

3 
หนังสือรับรองนิติบุคคล  1 2 ชุด กรณีผูขอเปน 

ผูรับมอบอํานาจ 



คูมือการขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน       
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน) หนา 6 
 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา  2 2 ชุด 1) แผนการจัดการศึกษา
ท่ีไดจัดทํารวมกับ
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแลว 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) ในกรณีท่ีเปนครูภูมิ
ปญญา 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

3 รายช่ือผูเรียนในศูนย 
พรอมเหตุผล 

 2 2 ชุด 1) ผูเรียนในศูนยตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ 
ขอ 2 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

4 หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรับมอบ
อํานาจใหเปนผูขอจัดต้ัง
ศูนย 

  2 ชุด รับรองสําเนาถูกตอง 

16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม -   

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

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 กฎกระทรวงวาดวยสิทธิองคกรชุมชนแลองคกรเอกชน/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ 

19. หมายเหตุ 


