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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนในศูนย์ กำรเรี ยนตำมสิทธิขององค์ กรชุมชนและองค์ กร
เอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพม. เขต 14
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สพม. เขต 14
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์
การเรี ยน พ.ศ. 2555
2)

คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การเรื ่ อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

4)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยน พ.ศ. 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
60 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) สพม. เขต 14 ชาคริ ต 16/07/2015 16:49
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 702 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมื อง จ.
พังงา 82000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ศูนย์การเรี ยน หมายถึง สถานที่เรี ยนที่องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนจัดตังขึ
้ ้น เพื่อจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยไม่
แสวงหากาไร
1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอจัดตัง้
ศูนย์การเรี ยน ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
องค์กรชุมชน
1. เป็ นคณะบุคคลประกอบด้ วยผู้ที่บรรลุนิตภิ าวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภมู ิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่อาศัยประจาอยูใ่ นชุมชนหรื อท้ องถิ่นร่วมกัน
3. มีวตั ถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
4. มีที่ตงองค์
ั ้ กรอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยนที่ขอจัดตัง้
5. รายการตามข้ อ 1 และข้ อ 3 การได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะจานวนไม่น้อยกว่า 20
คน
ผู้แทนหรื อผู้รับมอบอานาจ ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ขอได้ ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยนต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) เป็ นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้ อ 1
2) มีสญ
ั ชาติไทย
3) เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรื อบกพร่องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
1. เป็ นสมาคม มูลนิธิ หรื อองค์กรที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลหรื อเป็ นส่วนงานหรื อโครงการในองค์กร
นิตบิ คุ คล
2. มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
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3. มีที่ตงหรื
ั ้ อมีสว่ นงานหรื อโครงการรับผิดชอบอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยน
คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยนในศูนย์การเรี ยนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. เป็ นผู้ซงึ่ ขาดโอกาสในการเข้ าศึกษาในระบบโรงเรี ยนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานประกาศกาหนด
บทบาทหน้ าที่ของผู้ขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ มีความประสงค์และมีความพร้ อมในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในรูปแบบศูนย์การ
เรี ยนให้ ดาเนินการดังนี ้
2. การจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
1 รายละเอียดการขอจัดตัง้
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสานักเขตพื ้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้ แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูแ่ ละอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตงองค์
ั ้ กรชุมชน
(5) ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
(6) ผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้ อ (2) และ (3) ต้ องได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะจานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนตัวหนังสือต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตงองค์
ั ้ กรเอกชน
(4) ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลขององค์กรหรื อหลักฐานการเป็ นส่วนงานหรื อโครงการในองค์กรนิตบิ คุ คล
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่วมกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหรื อสถานศึกษาที่สานักงานเขต
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พื ้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้ อย 9 รายการ
ดังนี ้
(1) ชื่อศูนย์การเรี ยน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
(3) ที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จดั ในกรณีที่เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรี ยน
(9) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยน
ทังนี
้ ้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ก่อนยื่นคาขอ
3. การยื่นคาขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
3.1 ให้ องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ ประสงค์จะจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน ยื่นคาขอเป็ นหนังสือพร้ อมแผนการจัด
การศึกษาต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบคาขอ ดังนี ้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นองค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนตามข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 1.2
(2) หนังสือมอบอานาจให้ ผ้ แู ทนหรื อผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้แทนหรื อผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคาขอได้ ตามความจาเป็ น และยื่นคาขอได้ ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแต่
ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษา และศูนย์การเรี ยนเพื่อ
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
3.3 การยื่นคาขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่ มจากระดับประถมศึกษาให้ ยื่นต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยน
ตังอยู
้ ่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่ มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าให้ ยื่นต่อ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่
อนึง่ ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้ รับอนุญาตให้ ยื่น ขอขยายต่อสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรื อกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษา
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ขออนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็ นนิติบคุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน จะต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้มีอานาจ ดังนี ้
4.1 ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สพม. เขต 14

หมำยเหตุ

-

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคาขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคาขอ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การศึกษา

26 วัน

สพม. เขต 14

-

การพิจารณา

เสนอคณะทางาน สพท.
พิจารณา

30 วัน

สพม. เขต 14

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและ ลงนาม 3 วัน
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื ้นที่การศึกษา

สพม. เขต 14

-

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 1
2)
บ้ ำน
หนังสือรับรองนิติ กรมกำรปกครอง 1
3)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ชุด

2

ชุด

2

ชุด

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

2

ใบประกำศ หรื อ วุฒิบตั ร หรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิกำรศึกษำ
ของผู้ขอจัด
กำรศึกษำ
รำยชื่อผู้เรี ยนใน -

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

1)

2)

3)

หมำยเหตุ
(1) แผนกำร
จัดกำรศึกษำที่ได้
จัดทำร่วมกับ
สำนักงำนเขต
พื ้นที่กำรศึกษำ
แล้ ว
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(1) ในกรณีที่เป็ น
ครูภมู ิปัญญำ
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(1) ผู้เรี ยนในศูนย์
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ศูนย์ พร้ อม
เหตุผล

4)

หนังสือแสดงกำร เป็ นผู้แทนหรื อ
ผู้รับมอบอำนำจ
ให้ เป็ นผู้ขอจัดตัง้
ศูนย์

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

ชุด

หมำยเหตุ
ต้ องเป็ นไปตำม
กฎกระทรวงฯ ข้ อ
2
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน • ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
702 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ ายช้ าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ

20/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สพม.เขต 14 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

