
 

: การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศนูย�การเรียนตามสิทธิ
ขององค�กรชุมชนและองค�กรเอกชน 

(กรณีมิได)จดทะเบียนในประเทศไทย ผู)เรียนไม-เกิน 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวง 

 

 

 

คู-มือสําหรับประชาชน 

การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศนูย�การเรียนตามสิทธิ
ขององค�กรชุมชนและองค�กรเอกชน  

กรณีมิได)จดทะเบียนในประเทศไทย ผู)เรียนไม-เกิน 
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวง :กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั �นพื �นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สพป. ราชบรีุเขต 1 
กระทรวง:กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ชื5อกระบวนงาน:การขอจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน (กรณี

มิได้จดทะเบียนในประเทศไทยผู้ เรียนไมเ่กิน 50 คน) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สพป. ราชบรีุเขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที5ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที5เกี5ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั!นพื!นฐานในศูนย์การเรียนพ.ศ. 
2555 
 

2) คําสั(งกระทรวงศึกษาธิการเรื(องใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐานพ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื(องหลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั!นพื!นฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที(แก้ไขเพิ(มเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที5ให้บริการ: สว่นกลางที
ตั %งอยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที5กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนใน
การจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในศนูย์การเรียนพ.ศ. 2555  

ระยะเวลาที5กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 60วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี5ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที5มากที5สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที5น้อยที5สุด 0  
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10. ชื5ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชมุชนและ
องค์กรเอกชน   (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยผู้ เรียนไมเ่กิน 50 คน)  สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษา
ประถมศกึษาราชบรีุเขต 1  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการกลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษาสํานกังานเขตพื!นที(การศึกษาประถมศึกษาราชบรีุเขต 1  

อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  ถนนไกรเพชร  ตําบลหนา้เมือง  อําเภอเมือง  จงัหวดัราชบรีุ  70000 /
ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั!งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที(ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื5อนไข(ถ้ามี) ในการยื5นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ศนูย์การเรียนหมายถึงสถานที
เรียนที
องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนจดัตั %งขึ %นเพื
อจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานโดยไมแ่สวงหา
กําไร 
 
1. คณุสมบตัขิองผู้ขอจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในรูปแบบศนูย์การเรียนองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนที
จะขอจดัตั %ง 
ศนูย์การเรียนต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี % 
องค์กรชมุชน 
 1. เป็นคณะบคุคลประกอบด้วยผู้ ที
บรรลนิุตภิาวะไมน้่อยกวา่ 7 คน 
 2. มีภมูิลําเนาหรือถิ
นที
อยู่อาศยัประจําอยูใ่นชมุชนหรือท้องถิ
นร่วมกนั 
 3. มีวตัถปุระสงค์ขององค์กรร่วมกนัเพื
อดําเนินกิจกรรมที
เป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหากําไร 
 4. มีที
ตั %งองค์กรอยูใ่นท้องที
เดียวกนักบัศนูย์การเรียนที
ขอจดัตั %ง 
 5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึ
งเป็นผู้บรรลนิุตภิาวะจํานวนไมน้่อยกวา่ 
 20 คน 
ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจที
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตั %งศนูย์การเรียนต้องมีคณุสมบตัิดงันี % 
 1) เป็นสมาชิกของคณะบคุคลตามข้อ 1 
 2) มีสญัชาตไิทย 
 3) เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมาย 
 4) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤติเสื
อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
องค์กรเอกชน 
 1. เป็นสมาคมมลูนิธิหรือองค์กรที
เรียกชื
ออย่างอื
นที
จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลหรือเป็นสว่นงานหรือโครงการ 
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ในองค์กรนิติบคุคล 
 2. มีวตัถปุระสงค์เพื
อดําเนินกิจกรรมที
เป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหากําไร 
 3. มีที
ตั %งหรือมีสว่นงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ่นท้องที
เดียวกนักบัศนูย์การเรียน 
 
คณุสมบตัขิองผู้ เรียน 
ผู้ เรียนในศนูย์การเรียนโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนมีคณุสมบตัดิงันี % 
 1. เป็นผู้ซึ
งขาดโอกาสในการเข้าศกึษาในระบบโรงเรียนปกติ 
 2. กรณีองค์กรเอกชนที
ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทยคณุสมบตัขิองผู้ เรียนให้เป็นไปตามที
คณะกรรมการ 
การศกึษาขั %นพื %นฐานประกาศกําหนด 
บทบาทหน้าที
ของผู้ขอจดัตั %งศนูย์การเรียน 
องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึ
งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในรูปแบบ 
ศนูย์การเรียนให้ดําเนินการดงันี % 
 1. การจดัตั %งศนูย์การเรียน 
 1.1 องค์กรชมุชนที
มีคณุสมบตัยืิ
นแบบคําขอจดัตั %งศนูย์การเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่สํานกัเขตพื %นที
การศกึษาโดยมี
รายละเอียดการขอจดัตั %งอย่างน้อย 6 รายการดงัตอ่ไปนี % 
 (1) ชื
อองค์กรชมุชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบคุคลได้แก่ชื
อสญัชาติอายทีุ
อยูแ่ละอาชีพ 
 (3) วตัถปุระสงค์ขององค์กรชมุชน 
 (4) ที
ตั %งองค์กรชมุชน 
 (5) ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน 
 (6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชมุชน 
รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึ
งเป็นผู้บรรลนิุติภาวะ 
จํานวนไมน้่อยกวา่ 20 คน 
 1.2 องค์กรเอกชนที
มีคณุสมบตัยืิ
นแบบคําขอจดัตั %งศนูย์การเรียนตวัหนงัสือตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษา 
โดยมีรายละเอียดการขอจดัตั %งอยา่งน้อย 6 รายการดงัตอ่ไปนี % 
 (1) ชื
อองค์กรเอกชน 
 (2) วตัถปุระสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ที
ตั %งองค์กรเอกชน 
 (4) ประวตัคิวามเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลกัฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลขององค์กรหรือหลกัฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการ 
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ในองค์กรนิติบคุคล 
 2. จดัทําแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาหรือสถานศกึษาที
สํานกังานเขต
พื %นที
การศกึษามอบหมายโดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย 9 รายการ 
ดงันี % 
 (1) ชื
อศนูย์การเรียน 
 (2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 (3) ที
ตั %งศนูย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
 (5) ระดบัการศกึษาที
จดัในกรณีที
เป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 (6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 (8) รายชื
อและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 (9) ข้อกําหนดเกี
ยวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียน 
 
ทั %งนี %ในการจดัทําแผนการจดัการศกึษาผู้จดัการศกึษาต้องจดัทําแผนการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาก่อน
ยื
นคําขอ 
 
 
 3. การยื
นคําขอจดัตั %งศนูย์การเรียน 
 3.1 ให้องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึ
งประสงค์จะจดัตั %งศนูย์การเรียนยื
นคําขอเป็นหนงัสือพร้อมแผนการจดัการศกึษา
ตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาที
ศนูย์การเรียนตั %งอยู่โดยมีเอกสารและหลกัฐานประกอบคําขอดงันี % 
 (1) เอกสารหลกัฐานที
แสดงถึงความเป็นองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 
 (2) หนงัสือมอบอํานาจให้ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจยื
นคําขอ 
 (3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจยื
นคําขอ 
 3.2 ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถสามารถยื
นคําขอได้ตามความจําเป็นและยื
นคําขอได้ปีละ 2 ครั %งก่อนเปิด 
ภาคเรียนแตล่ะภาคไมน้่อยกวา่ 120 วนัโดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษาและศนูย์การเรียนเพื
อ 
สิทธิประโยชน์ตา่งๆเชน่การศกึษาตอ่ในระดบัที
สงูขึ %นเป็นต้น 
 3.3 การยื
นคําขอจดัตั %งศนูย์การเรียนแบง่เป็น 2 กรณีดงันี % 
 3.3.1 การจดัการศกึษาที
เริ
มจากระดบัประถมศกึษาให้ยื
นตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาประถมศกึษา 
ที
ศนูย์การเรียนตั %งอยู่ 
 3.3.2 การจดัการศกึษาที
เริ
มจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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ให้ยื
นตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษามธัยมศกึษาที
ศนูย์การเรียนตั %งอยู่ 
อนึ
งในกรณีที
ประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ
มจากที
ได้รับอนญุาตให้ยื
นขอขยายตอ่สํานกังานเขตพื %นที

การศกึษาเดมิที
ยื
นขอไว้หรือกรณีที
ประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษาขอ
อนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากระทรวงศกึษาธิการก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิตบิคุคลซึ
งไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทยการขอจดัตั %งศนูย์การเรียนจะต้องได้รับอนญุาต
จากผู้ มีอํานาจดงันี % 
 4.1 ศนูย์การเรียนที
มีผู้ เรียนจํานวนไมเ่กิน 50 คนให้สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาเป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
 4.2 ศนูย์การเรียนที
มีผู้ เรียนจํานวนเกินกวา่ 50 คนแตไ่ม่เกิน 100 คนให้สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาเสนอให้
คณะกรรมการเขตพื %นที
การศกึษาเป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที
กําหนดในคูมื่อเริ
มนบัเมื
อได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที5รับผิดชอบ 

ที5 ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที5
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 

30 นาที สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ยื
นคําขอจดั
การศกึษา 

26 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะทํางานสพท.
พิจารณา 

30 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัทําหนงัสือและลงนาม
อนญุาตโดยผู้ อํานวยการ
เขตพื %นที
การศกึษา 

3 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 90 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั %นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื5นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที5ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที5 รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (กรณีผู้ขอเป็นผู้ รับ
มอบอํานาจ / 
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื5น ๆ สาํหรับยื5นเพิ5มเตมิ 

ที5 รายการเอกสาร
ยื5นเพิ5มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนการจดัการ
ศกึษา 

- 2 2 ชดุ (1) แผนการ
จดัการศกึษาที/ได้
จดัทําร่วมกบั
สํานกังานเขต
พื 3นที/การศกึษา
แล้ว 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ใบประกาศหรือ
วฒุิบตัรหรือ
เกียรติบตัรแสดง
วฒุิการศกึษา
ของผู้ขอจดั
การศกึษา  

 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีที/เป็น
ครูภมูิปัญญา 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 
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ที5 รายการเอกสาร
ยื5นเพิ5มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

รายชื/อผู้ เรียนใน
ศนูย์พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนในศนูย์
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯข้อ 
2 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือแสดงการ
เป็นผู้แทนหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจ
ให้เป็นผู้ขอจดัตั 3ง
ศนูย์ 

- 0 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที
สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ

เขต  1  อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบถนนไกรเพชรตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจงัหวดัราชบรีุ   70000 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที( 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที( 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 


