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คู-มือสําหรับประชาชน
: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิ
ขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณี
กรณีมิได)จดทะเบียนในประเทศไทย ผู)เรียนไม-เกิน 50 คน)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุ
ษาราชบุรี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง :กระทรวงศึ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอจัดการศึกษาขันพืนฐานในศูนย์ การเรี ยนตามสิทธิขององค์ กรชุมชนและองค์ กร
เอกชน (กรณีมิได้ จดทะเบียนในประเทศไทยผู้เรี ยนไม่ เกิน 50 คน)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สพป. ราชบุรีเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณี
1. ชื5อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขันพื
มิได้ จดทะเบียนในประเทศไทยผู้เรี ยนไม่เกิน 50 คน)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สพป. ราชบุรีเขต 1
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที5ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที5เกี5ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิ ขององค์กรชุมชนและองค์ กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน! พื น! ฐานในศูนย์การเรี ยนพ.ศ.
2555
2)

คําสัง( กระทรวงศึกษาธิ การเรื ( องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน! พืน! ฐานพ.ศ.2551

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื (องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน! พืน! ฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ

4)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที แ( ก้ไขเพิ( มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนที5ให้ บริการ: ส่วนกลางทีตังอยู
% ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที5กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนพ.ศ. 2555
ระยะเวลาที5กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
60วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี5ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที5มากที5สุด 0
จํานวนคําขอที5น้อยที5สุด 0
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10. ชื5ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีมิได้ จดทะเบียนในประเทศไทยผู้เรี ยนไม่เกิน 50 คน) สํานักงานเขตพื %นทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษาสํ านักงานเขตพืน! ที (การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
อาคารเฉลิ มพระชนมพรรษา 6 รอบ ถนนไกรเพชร ตําบลหน้าเมื อง อําเภอเมื อง จังหวัดราชบุรี 70000 /
ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท( างราชการกํ าหนด) ตัง! แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย( ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื5อนไข(ถ้ ามี) ในการยื5นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรี ยนหมายถึงสถานทีเรี ยนทีองค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนจัดตังขึ
% %นเพือจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานโดยไม่แสวงหา
กําไร
1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนทีจะขอจัดตัง%
ศูนย์การเรี ยนต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี %
องค์กรชุมชน
1. เป็ นคณะบุคคลประกอบด้ วยผู้ทีบรรลุนิตภิ าวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภมู ิลําเนาหรื อถินทีอยู่อาศัยประจําอยูใ่ นชุมชนหรื อท้ องถินร่วมกัน
3. มีวตั ถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพือดําเนินกิจกรรมทีเป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากําไร
4. มีทีตังองค์
% กรอยูใ่ นท้ องทีเดียวกันกับศูนย์การเรี ยนทีขอจัดตัง%
5. รายการตามข้ อ 1 และข้ อ 3 การได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึงเป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะจํานวนไม่น้อยกว่า
20 คน
ผู้แทนหรื อผู้รับมอบอํานาจทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ขอได้ ตงศู
ั % นย์การเรี ยนต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี %
1) เป็ นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้ อ 1
2) มีสญ
ั ชาติไทย
3) เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสือมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
1. เป็ นสมาคมมูลนิธิหรื อองค์กรทีเรี ยกชืออย่างอืนทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลหรื อเป็ นส่วนงานหรื อโครงการ
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ในองค์กรนิติบคุ คล
2. มีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินกิจกรรมทีเป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากําไร
3. มีทีตังหรื
% อมีสว่ นงานหรื อโครงการรับผิดชอบอยูใ่ นท้ องทีเดียวกันกับศูนย์การเรี ยน
คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนในศูนย์การเรี ยนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี %
1. เป็ นผู้ซงขาดโอกาสในการเข้
ึ
าศึกษาในระบบโรงเรี ยนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนทีไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทยคุณสมบัตขิ องผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามทีคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
% %นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหน้ าทีของผู้ขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยน
องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึงมีความประสงค์และมีความพร้ อมในการจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในรูปแบบ
ศูนย์การเรี ยนให้ ดําเนินการดังนี %
1. การจัดตังศู
% นย์การเรี ยน
1.1 องค์กรชุมชนทีมีคณ
ุ สมบัตยิ ืนแบบคําขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสํานักเขตพื %นทีการศึกษาโดยมี
รายละเอียดการขอจัดตังอย่
% างน้ อย 6 รายการดังต่อไปนี %
(1) ชือองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้ แก่ชือสัญชาติอายุทีอยูแ่ ละอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ทีตังองค์
% กรชุมชน
(5) ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้ อ (2) และ (3) ต้ องได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึงเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ
จํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนทีมีคณ
ุ สมบัตยิ ืนแบบคําขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยนตัวหนังสือต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
% างน้ อย 6 รายการดังต่อไปนี %
(1) ชือองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ทีตังองค์
% กรเอกชน
(4) ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลขององค์กรหรื อหลักฐานการเป็ นส่วนงานหรื อโครงการ
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ในองค์กรนิติบคุ คล
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่วมกับสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาหรื อสถานศึกษาทีสํานักงานเขต
พื %นทีการศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้ อย 9 รายการ
ดังนี %
(1) ชือศูนย์การเรี ยน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
(3) ทีตังศู
% นย์การเรี ยน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาทีจัดในกรณีทีเป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชือและคุณสมบัตขิ องบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรี ยน
(9) ข้ อกําหนดเกียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยน
ทังนี
% %ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทําแผนการศึกษาร่ วมกับสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาก่อน
ยืนคําขอ

3. การยืนคําขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยน
3.1 ให้ องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึงประสงค์จะจัดตังศู
% นย์การเรี ยนยืนคําขอเป็ นหนังสือพร้ อมแผนการจัดการศึกษา
ต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาทีศูนย์การเรี ยนตังอยู
% ่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอดังนี %
(1) เอกสารหลักฐานทีแสดงถึงความเป็ นองค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนตามข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ แู ทนหรื อผู้รับมอบอํานาจยืนคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้แทนหรื อผู้รับมอบอํานาจยืนคําขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยืนคําขอได้ ตามความจําเป็ นและยืนคําขอได้ ปีละ 2 ครัง% ก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยนแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วันโดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษาและศูนย์การเรี ยนเพือ
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆเช่นการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึ %นเป็ นต้ น
3.3 การยืนคําขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กรณีดงั นี %
3.3.1 การจัดการศึกษาทีเริ มจากระดับประถมศึกษาให้ ยืนต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาประถมศึกษา
ทีศูนย์การเรี ยนตังอยู
% ่
3.3.2 การจัดการศึกษาทีเริ มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
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ให้ ยืนต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษามัธยมศึกษาทีศูนย์การเรี ยนตังอยู
% ่
อนึงในกรณีทีประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิมจากทีได้ รับอนุญาตให้ ยืนขอขยายต่อสํานักงานเขตพื %นที
การศึกษาเดิมทียืนขอไว้ หรื อกรณีทีประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษาขอ
อนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็ นนิตบิ คุ คลซึงไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทยการขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยนจะต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้มีอํานาจดังนี %
4.1 ศูนย์การเรี ยนทีมีผ้ เู รี ยนจํานวนไม่เกิน 50 คนให้ สํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาเป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนย์การเรี ยนทีมีผ้ เู รี ยนจํานวนเกินกว่า 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คนให้ สํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาเสนอให้
คณะกรรมการเขตพื %นทีการศึกษาเป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมทีกําหนดในคูม่ ือเริ มนับเมือได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที5รับผิดชอบ
ที5

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยืนคําขอจัด
2)
การศึกษา
การพิจารณา
เสนอคณะทํางานสพท.
3)
พิจารณา
การตรวจสอบเอกสาร จัดทําหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
4)
เขตพื %นทีการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
1)

ระยะเวลา
ให้ บริการ
30 นาที
26 วัน

30 วัน
3 วัน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที5
รั บผิดชอบ
สพป. ราชบุรีเขต 1
สพป. ราชบุรีเขต 1
สพป. ราชบุรีเขต 1
สพป. ราชบุรีเขต 1

14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
%
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื5นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที5ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที5
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง 1
บุคคล
3)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(กรณีผ้ ขู อเป็ นผู้รับ
มอบอํานาจ /
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื5น ๆ สําหรั บยื5นเพิ5มเติม
ที5

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื5นเพิ5มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนการจัดการ
ศึกษา

-

2

ใบประกาศหรื อ วุฒิบตั รหรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัด
การศึกษา

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

2

ชุด

1)

2)

หมายเหตุ
(1) แผนการ
จัดการศึกษาที/ได้
จัดทําร่วมกับ
สํานักงานเขต
พื 3นที/การศึกษา
แล้ ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ในกรณีที/เป็ น
ครูภมู ิปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที5

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื5นเพิ5มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รายชื/อผู้เรี ยนใน
ศูนย์พร้ อม
เหตุผล

-

2

หนังสือแสดงการ เป็ นผู้แทนหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจ
ให้ เป็ นผู้ขอจัดตัง3
ศูนย์

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
(1) ผู้เรี ยนในศูนย์
ต้ องเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯข้ อ
2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน• ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบถนนไกรเพชรตําบลหน้ าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี 70000
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ( 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ( 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

