
ก 

ค าน า 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ได้แจ้งแนวทางจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
2558  โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีการด าเนินการเข้าข่ายตามมาตรา 3  ของพระราชบัญญัติฯ  จ าต้อง
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  และจัดส่งส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมเสนอ  คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ(ก.พ.ร.) ตรวจสอบความเหมาะสม  ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เพื่อให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  และทุกส่วน 
ราชการในสังกัดมีแนวทางการด าเนินงานเป็นรูปแบบเดียวกัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการในด้านการบริการ 
และอํานวยความสะดวกให้กบัประชาชน

ทั �งนี � หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ ค่มืูอสําหรับประชาชนเลม่นี �จะเป็นประโยชน์กบั 
กบัหนว่ยงานราชการ และผ้มูาใช้บริการ

้



ข 

สารบัญ 

ค าน า 
ก 

สารบัญ ข 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 1 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ 7 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิ 
        ของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน) 

13 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิ 
        ของบุคคล(กรณีตั้งแต่  50  คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน  100 คน) 

19 

คู่มือส าหรับประชาชน  : การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร 
 ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

25 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร 
  ชุมชนและองค์กรเอกชน  (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

       ผู้เรยีนไม่เกิน 50 คน) 

32 

คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร 
  ชุมชนและองค์กรเอกชน  (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
  มีผูเ้รียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน) 

37 
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คู่มือส าหรับประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547
3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☐ สถาบันการศึกษา 
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) 
☐ ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 
หน่วยเวลา 30 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ

ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว   Home School 
11. ช่องทางการให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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สถานที่ใหบริการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4 หมูที่ 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 33110

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ 
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 มีพักเที่ยง 

เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น. 
เวลาปิดรับค าขอ  16.30 น. 

หมายเหตุ: 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

แนะน าให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษาต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และภาคเรียนที่  2  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน) เพ่ือ
ประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจ าปีการศึกษา 

1.สถานที่ยื่นค าขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษา
ให้ยื่นความประสงค์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีภูมิล าเนา  หรือหากครอบครัวมี

ทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง แต่มีถ่ินพักอาศัยในปัจจุบันอีกท่ีหนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่นค า
ขออนุญาตต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้  โดยยื่นค าขออนุญาตได้ ดังนี้ 

- ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. จัดท าแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ

สถานศึกษาท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่มอบหมาย  โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการ
ขออนุญาตอย่างน้อย 9 รายการ  ดังนี้ 

  2.1 ชื่อศูนย์การเรียน 
  2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
  2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน  
  2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
  2.5 ระดับการศึกษาท่ีจัดในกรณีท่ีเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
  2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
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  2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน 
  2.9 ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น(ถ้ามี) 

3.ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาร่วมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนยื่นค าขอ 

4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 

13 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะ 
เวลา
ให ้

บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที 

ชั่วโมง วัน 
วันท าการ 
เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 นาท ี ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4

2 การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นค าขอจัด
การศึกษา 

15 วัน 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

11 วัน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา
ประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
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ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะ 
เวลา
ให ้

บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที 

ชั่วโมง วัน 
วันท าการ 
เดือน ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

4 การลงนาม
อนุญาต 

จัดท าหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 วัน 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วัน หน่วยเวลา 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน       หน่วยของเวลา 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของบิดา มารดา/ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

2 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของผู้จัดการศึกษา 
กรณีมอบผู้จัดการ
ศึกษา/รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง - 2 ฉบับ ของบิดามารดาและ
ผู้เรยีน/รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ถ้ามี/รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5 สูติบัตร กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของผู้เรียน/รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา
ประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 
ทีไ่ดจ้ัดท าร่วมกับ 
สพท.หรือสถานศึกษา
ที่มอบหมาย 

1 2 ชุด 1) รายละเอยีด
ของแผนฯเป็นไป
ตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 วุฒิการศึกษาของ
ผู้จัดการศึกษา 

1 2 ชุด 1) ผู้จดัต้องมีวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ
เทียบเท่า 2) 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

3 ใบประเมิน ใบรับรอง
ความรู้ความสามารถ 
ของผู้จัดการศึกษา 

1 2 ชุด 1) กรณผีู้จดัมีวุฒิ
ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเท่า 2) 
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4 แผนผังที่ตั้งสถานที่ 
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัว 

1 2 ฉบับ 1) ระบุท่ีตั้ง
แผนผังสถานท่ี
อย่างชัดเจน 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

5 เอกสารหลักการ
ศึกษา (ปพ. 1) 

1 2 ฉบับ 1) กรณีทีผู่้เรียน
ลาออกจาก
การศึกษา 
ในระบบ 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

6 เอกสารการขอย้าย
สถานที่เรียน 

1 2 ฉบับ 1) กรณีทีผู่้เรียน
ลาออกจาก
การศึกษา 
ในระบบ 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

7 หลักฐานการเรียนรู้
เดิม 

1 2 ฉบับ 1) กรณผีู้เรียน
ย้ายจาก
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

8 รูปถ่ายผู้เรียน 
หน้าตรง ขนาด 1นิ้ว  

3 ฉบับ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

9 ใบรับรองแพทย์ 1 2 ฉบับ 1) กรณีแพทย์
ระบุความเห็นว่า
ผู้เรยีน 
ไม่สามารถศึกษา 
ในระบบได/้ 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ Fileคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. ฉบับใหม่

19. หมายเหตุ
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวง:ศึกษาธิการ 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต

1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2554

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ ☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น ☐สถาบันการศึกษา 

☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) 
☐ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯหน่วยเวลา 90วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข) -    
จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) ศูนย์การเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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สถานที่ใหบริการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 4  หมูที่ 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย 33110
  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ 
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
☐ วันเสาร ์ ☐วันอาทิตย์ 
☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
มีพักเที่ยง 

เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น. 
เวลาปิดรับค าขอ 16.30 น. 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ  (ถ้ามี)
ศูนย์การเรียน  หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่

แสวงหาก าไร 
คุณสมบัติของผู้ขอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน 
ต้องเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมายบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนองค์กรวิชาชีพซึ่ง

มีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ด าเนินการยื่นความประสงค์เพ่ือขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน เป็นหนังสือต่อส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
2. จัดท าแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่

ส านักงานเขตพ้ืนที่มอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย 
9 รายการ  ดังนี้ 

2.1 ชื่อศูนย์การเรียน 
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน  
 2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน 
 2.9 ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอ่ืน(ถ้ามี) 

3. ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาร่วมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนยื่นค าขอ 

4. การยื่นค าขอจัดตั้งศนูย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
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4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่  

4.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้
ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากที่รับอนุญาต ให้ยื่นขอขยาย
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้หรือกรณีที่ประสงค์จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.)  ให้
ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อน
เสนอแผนการจัดการศึกษา 

5. ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอได้ตามความจ าเป็นและอาจยื่นค าขอได้ปีละ 2 ครั้งทั้งนี้ต้อง
ยื่นก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและ
ศูนย์การเรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆเช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น  

หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ต้องเสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาต 

6. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
แล้ว 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ใหบ้ริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอ
และเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 นาท ี ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

2) ยื่นค าขอต่อส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การ
เรียนตั้งอยู ่

2 การพิจารณา
อนุญาต 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นค า
ขอจัดการศึกษา 

36 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะท างาน 
สพท.พิจารณา 

50 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา

4 การแจ้งผล
การพิจารณา 

จัดท าหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อ านวยการ เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ รวม  90หน่วยเวลาวัน 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน -             หน่วยของเวลา

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1 ใบอนุญาตการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพ 

1 2 ชุด รับรองส าเนาถูกต้อง

2 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจ 2) 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

3 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจ 2) 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

4 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจ 2) 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

5 หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 2 ชุด 1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรือ ผู้รับ
มอบอ านาจ 2) 
รับรองส าเนาถูกต้อง 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา 2 2 ชุด 1) แผนการศึกษาที่ได้
จัดท าร่วมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามกฎกระทรวง 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา 

1 2 ชุด 1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ 
พร้อมเหตุผล 

1 2 ชุด 1)ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  
ข้อ 2 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง

4 หนังสือมอบอ านาจ 1 2 ชุด 1) กรณีผู้แทนหรือผู้รับ
มอบอ านาจยื่นขอ 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม -
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4

หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิกเพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยองค์กรวิชาชีพ/File คู่มือแนวทางการด าเนินการฯ

19. หมายเหตุ



13 

คู่มือส าหรับประชาชน   :การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล 
(กรณีไม่เกิน 50 คน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวง  :  กระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล

(กรณีไม่เกิน 50 คน)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต

1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.
2554 

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ ☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น ☐สถาบันการศึกษา 

☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) 
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) 
☐ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
     ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 
     หน่วยเวลา 60วัน 
9. ข้อมูลสถิติ

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข) -    
จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
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ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) ศูนย์การเรียน
11.ช่องทางการให้บริการ

1)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ 
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
☐ วันเสาร ์ ☐วันอาทิตย์ 
☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
มีพักเที่ยง 

เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น. 
เวลาปิดรับค าขอ 16.30 น. 

12หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ 
ศูนย์การเรียน  หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งข้ึน เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่

แสวงหาก าไร 
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การเรียน พ .ศ. 2554 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(3.1)อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3.2)ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืน
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด
(3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการศึกษา

2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน 
ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพ่ือขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

2. จัดท าแผนการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียด

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110

http://2.จัดทำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานขาย
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ประกอบการขออย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้ 
(2.1) ชื่อศูนย์การเรียน 
(2.2)วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
(2.3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน 
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีท่ีเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน 
(2.8)รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียน 
(2.9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) 

3. การยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
2. การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพ่ิมจากท่ีได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายต่อ

ส านักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้หรือกรณีท่ีประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา 

ทั้งนี้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาจ านวน2ชุด ตามแบบที่ก าหนดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีศูนย์การเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอดังนี้  

1) ส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมส าเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมส าเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปัญญา หรือหลักฐานที่

แสดงว่าเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการศกึษา (ใบประกาศ,วุฒิบัตร,  เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมส าเนา 

4) แผนการจัดการศึกษา  ตามข้อ2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นค าขอได้ตามความจ าเป็นและอาจยื่นค าขอได้ปีละ 2 ครั้ง 

ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
สถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นต้น 

เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ศูนย์การเรียนด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัด
การศึกษาได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัด
การศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแต่กรณี 

ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษา
ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนยื่นค าขอ 
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4. การพิจารณาค าขอตั้งศูนย์การเรียนตามแนวทางต่อไปนี้
ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนไม่เกิน 50 คน ให้เสนอค าขอและเอกสารประกอบต่อ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับ
การศึกษา ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับค าขอและเอกสารประกอบ  
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ใหบ้ริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอ
และเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 นาท ี ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 

2 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่น
ค าขอจัด
การศึกษา 

26 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 

3 การ
พิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะท างาน 
สพท.พิจารณา 

30 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 

4 การแจ้งผล
การ
พิจารณา 

จัดท าหนังสือและ
ลงนามอนุญาต
โดยผู้อ านวยการ 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 

ระยะเวลาด าเนินการ รวม 60หน่วยเวลาวันท าการ 
      หมายเหตุ 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน -             หน่วยของเวลานาท ี
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
(ฉบับ 
หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา 2 2 ชุด 1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดท าร่วมกับ
ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาแล้ว 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา 

1 2 ชุด 1) ในกรณีที่เป็นครูภมูิ
ปัญญา 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ 
พร้อมเหตุผล 

2 2 ชุด 1) ผู้เรียนในศูนย์ฯ
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส าเนาถูกต้อง

4 เอกสารอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 
ตามคู่มือแนวทางการ
ด าเนินงานฯ 

2 ชุด รับรองส าเนาถูกต้อง 
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16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม -
ร้อยละ  ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน
•

• ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิกเพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ

19. หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
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คู่มือส าหรับประชาชน   : การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล 
(กรณีตั้งแต่  50  คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน  100 คน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวง  :  กระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน  :  การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล

(กรณีตั้งแต่ 50คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 100คน) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาลศรีสะเกษ เขต 4

3. กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต

1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ ☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น ☐สถาบันการศึกษา 

☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) 
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
     ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 
     หน่วยเวลา 90วัน 
9. ข้อมูลสถิติ

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข) -    
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
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ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) ศูนย์การเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ

1)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ 
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
☐ วันเสาร ์ ☐วันอาทิตย์ 
☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
มีพักเที่ยง 

เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น. 
เวลาปิดรับค าขอ  16.30 น. 

12หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ 
ศูนย์การเรียน  หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่

แสวงหาก าไร 
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การเรียน พ .ศ. 2554 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(3.1)อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(3.2)ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืน

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
(3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถในการจัดการศึกษา 
2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้
ด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพ่ือขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
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2. จัดท าแผนการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขอ
อย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้  

(2.1) ชื่อศูนย์การเรียน 
(2.2)วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
(2.3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน 
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีท่ีเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน 
(2.8)รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียน 
(2.9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) 

3. การยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
2. การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่าให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพ่ิมจากท่ีได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายต่อ

ส านักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้หรือกรณีท่ีประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา 

ทั้งนี้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาจ านวน2ชุด ตามแบบที่ก าหนดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีศูนย์การเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอดังนี้  

1) ส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมส าเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมส าเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปัญญา หรือหลักฐานที่

แสดงว่าเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการศกึษา (ใบประกาศ,วุฒิบัตร,  เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมส าเนา 

4) แผนการจัดการศึกษา  ตามข้อ2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นค าขอได้ตามความจ าเป็นและอาจยื่นค าขอได้ปีละ 2 ครั้ง 

ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
สถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นต้น 

เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ศูนย์การเรียนด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัด
การศึกษาได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัด
การศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแต่กรณี 

http://2.จัดทำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานขาย
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ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนยื่นค าขอ 
4. การพิจารณาค าขอตั้งศูนย์การเรียน ตามแนวทางต่อไปนี้

ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน100 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับค าขอ แนวทางการด าเนินการตามคู่มือแนวทางการด าเนินงานฯ 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบ้ริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 

30 นาท ี ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นค าขอจัด
การศึกษา 

26 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

60 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

4 การแจ้งผล
การพิจารณา 

จัดท าหนังสือและ   ลง
นามอนุญาตโดย
ผู้อ านวยการ เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ รวม 90หน่วยเวลาวัน 
      หมายเหตุ 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย) 
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน -             หน่วยของเวลา 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
(ฉบับ 
หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

2 
ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

3 
ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที ่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา 2 2 ชุด 1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดท า
ร่วมกับส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา
แล้ว 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา 

1 2 ชุด 1) ในกรณีที่เป็นครูภมูิ
ปัญญา 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ 
พร้อมเหตุผล 

2 2 ชุด 1) ผู้เรียนในศูนย์ฯ
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

4 หลักฐานที่
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษา 

2 ชุด รับรองส าเนาถูกต้อง 

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม -
ร้อยละ  ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน


 ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)

ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิกเพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ

19. หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
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คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน 
และองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ

องค์กรเอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต

1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2555

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ให้บริการ ☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น ☐สถาบันการศึกษา 

☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) 
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2555

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 
     หน่วยเวลา 60วัน 
9. ข้อมูลสถิติ

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข) -    
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
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ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)   ศูนย์การเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ

1)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ 
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
☐ วันเสาร ์ ☐วันอาทิตย์ 
☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
มีพักเที่ยง 

เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น. เวลาปิดรับค าขอ 16.30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ  (ถ้ามี)
ศูนย์การเรียน  หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งข้ึน เพื่อจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหาก าไร 

1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชนที่จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
องค์กรชุมชน 

1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจ าอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่

แสวงหาก าไร 
4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน  ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ ทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ต้ังศูนย์การ
เรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
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องค์กรเอกชน 
        1.เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงาน

หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล 
2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหาก าไร
3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน

คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศก าหนด 
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน 
องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
รูปแบบศูนย์การเรียนให้ด าเนินการดังนี้ 

2. การจัดตั้งศูนย์การเรียน
1 รายละเอียดการขอจัดตั้ง 

  1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ชื่อองค์กรชุมชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ 
 (3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 
 (4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน 
 (5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน  
 (6) ผลการด าเนินงานขององค์กรชุมชน 

     รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจ านวน
ไม่น้อยกว่า 20 คน 

        1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ชื่อองค์กรเอกชน 
 (2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน 
 (4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการด าเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือ

โครงการในองค์กรนิติบุคคล 
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2. จัดท าแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขอ
อนุญาตอย่างน้อย 9 รายการดังนี้ 

 (1) ชื่อศูนย์การเรียน  
 (2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
 (3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
 (5) ระดับการศึกษาท่ีจัดในกรณีท่ีเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ  
 (6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 (8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน 
 (9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน 

ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาก่อนยื่นค าขอ 

3.การยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
        3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นค าขอเป็น

หนังสือพร้อมแผนการจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสาร
และหลักฐานประกอบค าขอ ดังนี้ 

 (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือ
ข้อ 1.2 

 (2) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ

ยื่นค าขอ 
        3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นค าขอได้ตามความจ าเป็น และยื่นค าขอได้ปีละ 2 

ครั้งก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
สถานศึกษา และศูนย์การเรียนเพื่อ 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

  3.3 การยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
        3.3.1 การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่  
       3.3.2 การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า ให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
        อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพ่ิมจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น  

ขอขยายต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา 
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4.กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน จะต้อง
ได้รับอนุญาต จากผู้มีอ านาจ ดังนี้ 

        4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนไม่เกิน 50 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้
พิจารณาอนุญาต 

        4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เสนอให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ใหบ้ริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอ
และเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 นาท ี ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 

2 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่น
ค าขอจัด
การศึกษา 

26 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 

3 การ
พิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะท างาน 
สพท.พิจารณา 

30 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

4 การแจ้งผล
การ
พิจารณา 

จัดท าหนังสือและ  
ลงนามอนุญาต
โดยผู้อ านวยการ 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
 

ระยะเวลาด าเนินการ รวม  60หน่วยเวลาวัน 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน -  หน่วยของเวลาChoose an item. 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1 
บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

2 
ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

3 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 2 ชุด กรณีผู้ขอเป็น 

ผู้รับมอบ
อ านาจ 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา 2 2 ชุด 1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดท า
ร่วมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้ว 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา 

1 2 ชุด 1)ในกรณีที่เป็นครู
ภูมิปัญญา 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ 
พร้อมเหตุผล 

2 2 ชุด 1) ผู้เรียนในศูนย์
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4 หนังสือแสดงการเป็น
ผู้แทนหรือผู้รับมอบ
อ านาจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย ์

2 ชุด รับรองส าเนาถูกต้อง 

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม -
ร้อยละ  ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน


 ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิกเพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนแลองค์กรเอกชน/File แนวทางการจัด
การศึกษาฯ

19. หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
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คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน 
และองค์กรเอกชน  (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร

เอกชน  (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต

1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551
4) หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551 ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ให้บริการ ☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น ☐สถาบันการศึกษา 

☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) 
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2555

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 
     หน่วยเวลา 60วัน 
9. ข้อมูลสถิติ

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข) -    
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
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ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)   ศูนย์การเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ

1)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ 
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
☐ วันเสาร ์ ☐วันอาทิตย์ 
☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
มีพักเที่ยง 

เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น. เวลาปิดรับค าขอ 16.30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ  (ถ้ามี)
ศูนย์การเรียน  หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหาก าไร 
1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ
จัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
องค์กรชุมชน 

1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจ าอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหาก าไร
4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจ านวนไม่

น้อยกว่า  20 คน  
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

องค์กรเอกชน 
         1.เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงาน
หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล 

2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหาก าไร
3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
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คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน 
องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
รูปแบบศูนย์การเรียนให้ด าเนินการดังนี้ 

1. การจัดตั้งศูนย์การเรียน
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อองค์กรชุมชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ 
 (3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 
 (4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน 
 (5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน  
 (6) ผลการด าเนินงานขององค์กรชุมชน 

     รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 

         1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ชื่อองค์กรเอกชน 
 (2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน 
 (4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการด าเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือ

โครงการในองค์กรนิติบุคคล 
         2.จัดท าแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
สถานศึกษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียด
ประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย 9 รายการดังนี้ 

 (1) ชื่อศูนย์การเรียน  
 (2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
 (3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
 (5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีท่ีเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
 (6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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 (8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน 
         (9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน 

ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาก่อนยื่นค าขอ 

3. การยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
         3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นค าขอเป็นหนังสือ

พร้อมแผนการจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ประกอบค าขอ ดังนี้ 

  (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2     
 (2) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ 

         3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นค าขอได้ตามความจ าเป็น และยื่นค าขอได้ปีละ 2 ครั้งก่อน
เปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนย์
การเรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆเช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

 3.3 การยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
         3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่  
         3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า ให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
         อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพ่ิมจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น ขอขยายต่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา 

        4.กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน 
จะต้องได้รับอนุญาต จากผู้มีอ านาจ ดังนี้ 

 4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนไม่เกิน 50 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต 

         4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เสนอให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอ
และเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 นาท ี ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

2 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่น
ค าขอจัด
การศึกษา 

26 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

3 การ
พิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะท างาน 
สพท.พิจารณา 

30 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

4 การแจ้งผล
การ
พิจารณา 

จัดท าหนังสือและ  
ลงนามอนุญาต
โดยผู้อ านวยการ 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ รวม  60หน่วยเวลาวัน 
หมายเหตุ 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน -             หน่วยของเวลา
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

2 
ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

3 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 2 ชุด กรณีผู้ขอเป็น 

ผู้รับมอบ
อ านาจ 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา 2 2 ชุด 1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดท า
ร่วมกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแล้ว 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา 

1 2 ชุด 1) ในกรณีที่เป็นครู
ภูมิปัญญา 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ 
พร้อมเหตุผล 

2 2 ชุด 1) ผู้เรียนในศูนย์ต้อง
เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

4 หนังสือแสดงการเป็น
ผู้แทนหรือผู้รับมอบ
อ านาจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย ์

2 ชุด รับรองส าเนาถูกต้อง 

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม -
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่อง
นี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน


 ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิก
เลือกช่องนี้)(ในระบบมีให้คลิกเพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนแลองค์กรเอกชน/File แนวทางการจัด
การศึกษาฯ

19. หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
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คู่มือส าหรับประชาชน  :  การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน  (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ

องค์กรเอกชน  (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต

1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ศูนย์การเรียน

2) พ.ศ. 2555
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551
5) หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551 ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6. ระดับผลกระทบ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ให้บริการ ☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น ☐สถาบันการศึกษา 

☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) 
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ต่างประเทศ 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2555

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 
     หน่วยเวลา 90 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)
จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
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ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)   ศูนย์การเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ

1)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ 
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
☐ วันเสาร ์ ☐วันอาทิตย์ 
☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
มีพักเที่ยง 

เวลาเปิดรับค าขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30 น. เวลาปิดรับค าขอ 16.30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ  (ถ้ามี)
ศูนย์การเรียน  หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหาก าไร 
1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่
จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
องค์กรชุมชน 

1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจ าอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหา

ก าไร 
4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติ

ภาวะจ านวนไม่น้อยกว่า  20 คน 
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

องค์กรเอกชน 
       1.เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงาน

หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล 
2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหาก าไร

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110
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3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้เรียน 
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนองค์กร
ชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบ 
ศูนย์การเรียนให้ด าเนินการดังนี้ 

1. การจัดตั้งศูนย์การเรียน
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อองค์กรชุมชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ 
 (3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 
 (4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน 
 (5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน  
 (6) ผลการด าเนินงานขององค์กรชุมชน 

     รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 

        1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ชื่อองค์กรเอกชน 
 (2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน 
 (4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการด าเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือ

โครงการในองค์กรนิติบุคคล 
2.จัดท าแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ

สถานศึกษาท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียด
ประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย 9 รายการดังนี้ 

 (1) ชื่อศูนย์การเรียน  
 (2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
 (3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
 (5) ระดับการศึกษาท่ีจัดในกรณีท่ีเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
 (6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 (7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 (8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน 
 (9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน 

        ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนยื่นค าขอ 

3.การยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
        3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นค าขอเป็น

หนังสือพร้อมแผนการจัดการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสาร
และหลักฐานประกอบค าขอ ดังนี้ 

 (1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือ
ข้อ 1.2 

 (2) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจ

ยื่นค าขอ 
        3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นค าขอได้ตามความจ าเป็น และยื่นค าขอได้ปีละ 2 

ครั้งก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
สถานศึกษา และศูนย์การเรียนเพื่อ 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

  3.3 การยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
        3.3.1 การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่  
       3.3.2 การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า ให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
        อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากท่ีได้รับอนุญาตให้ยื่น ขอขยาย

ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา 

        4.กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การ
เรียน จะต้องได้รับอนุญาต จากผู้มีอ านาจ ดังนี้ 

        4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนไม่เกิน 50 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้
พิจารณาอนุญาต 

        4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เสนอให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 
(นาที 
ชั่วโมง 
วัน วัน
ท าการ 
เดือน 
ปี) 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงาน) 

หมายเหตุ 

1 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบค าขอ
และเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 นาท ี ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

2 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่น
ค าขอจัด
การศึกษา 

26 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

3 

การ
พิจารณา
อนุญาต 

เสนอ
คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 

60 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

4 

การแจ้งผล
การ
พิจารณา 

จัดท าหนังสือและ  
ลงนามอนุญาต
โดยผู้อ านวยการ 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ รวม  90หน่วยเวลาวัน 
หมายเหตุ   

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน -             หน่วยของเวลา
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/

กลุ่มงาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3 หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 2 ชุด กรณีผู้ขอเป็น 
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา 2 2 ชุด 1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดท า
ร่วมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้ว 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา 

1 2 ชุด 1) ในกรณีที่เป็นครู
ภูมิปัญญา 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ 
พร้อมเหตุผล 

2 2 ชุด 1) ผู้เรียนในศูนย์
ต้องเป็นไปตาม
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

กฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4 หนังสือแสดงการเป็น
ผู้แทนหรือผู้รับมอบ
อ านาจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย ์

2 ชุด รับรองส าเนาถูกต้อง 

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม -  
ร้อยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่อง
นี้) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 
หมายเหตุ      

17. ช่องทางการร้องเรียน


 ร้องเรียนผ่านสายด่วน ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579
หมายเหตุ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิกเพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนแลองค์กรเอกชน/File แนวทางการจัด
การศึกษาฯ

19. หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4
หมู่ที� 3 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 33110




