คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
2) พ.ศ. 2555
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
5) หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
 บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
☐สวนกลาง ☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 90 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
-

6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ หบริการ

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เลขที่ 300 ถนนดําเนินเกษม ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร
☐ วันเสาร ☐วันอาทิตย
☐ไมเวนวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอเวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ (ถามี)
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม
แสวงหากําไร
1. คุณสมบัติของผูขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนองคกรชุมชนและองคกรเอกชนที่จะขอจัดตั้ง
ศูนยการเรียน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
องคกรชุมชน
1. เปนคณะบุคคลประกอบดวยผูที่บรรลุนิติภาวะไมนอยกวา 7 คน
2. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูอาศัยประจําอยูในชุมชนหรือทองถิ่นรวมกัน
3. มีวัตถุประสงคขององคกรรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
4. มีที่ตั้งองคกรอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามขอ 1 และขอ 3 การไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะจํานวนไมนอยกวา
20 คน
ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูขอไดตั้งศูนยการเรียนตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนสมาชิกของคณะบุคคลตามขอ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
องคกรเอกชน
1. เปนสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
3. มีที่ตั้งหรือมีสวนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียน
คุณสมบัติของผูเรียน
ผูเรียนในศูนยการเรียนโดยองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูซึ่งขาดโอกาสในการเขาศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองคกรเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผูเรียนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ศูนยการเรียนใหดําเนินการดังนี้

1. การจัดตั้งศูนยการเรียน
1.1 องคกรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนเปนลายลักษณอักษรตอสํานักเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อองคกรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลไดแก ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูและอาชีพ
(3) วัตถุประสงคขององคกรชุมชน
(4) ที่ตั้งองคกรชุมชน
(5) ประวัติความเปนมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององคกรชุมชน
รายการตามขอ (2) และ (3) ตองไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ
จํานวนไมนอยกวา 20 คน
1.2 องคกรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนตัวหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อองคกรเอกชน
(2) วัตถุประสงคขององคกรเอกชน
(3) ที่ตั้งองคกรเอกชน
(4) ประวัติความเปนมาขององคกรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององคกรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลขององคกรหรือหลักฐานการเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย 9 รายการ
ดังนี้
(1) ชื่อศูนยการเรียน
(2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน
3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งประสงคจะจัดตั้งศูนยการเรียน ยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมแผนการจัด
การศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบคําขอ ดังนี้

(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปน และยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง กอนเปด
ภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนยการเรียนเพื่อ
สิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนตน
3.3 การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ไดรับอนุญาตใหยื่น ขอขยายตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษาขอ
อนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองคกรเอกชนเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนยการเรียน จะตองไดรับ
อนุญาต จากผูมีอํานาจ ดังนี้
4.1 ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจํานวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 100 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1
2
3

4

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

หนวย
เวลา
(นาที
ระยะเวลา
ชั่วโมง
ใหบริการ
วัน วันทํา
การ
เดือน ป)
30
นาที

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ
26
การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผูยื่น
เอกสาร
คําขอจัดการศึกษา
การพิจารณา เสนอคณะกรรมการ
60
อนุญาต
เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา
จัดทําหนังสือและ
3
การแจงผล
การพิจารณา ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 90 หนวยเวลาวัน
หมายเหตุ

วัน
วัน
วัน

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน)
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาChoose an item.

หมายเหตุ

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน
รับผิดชอบ
จํานวน
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
เอกสาร
ที่
เอกสาร
(ในระบบมีชองให ฉบับ
ตัวตน
สําเนา
เลือกกระทรวง และ จริง
ชองใหเลือก กรม/
กลุมงาน)
1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2
2

สําเนาทะเบียนบาน

3

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมการปกครอง

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)
ชุด

1

2

ชุด

1

2

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
สวนงาน /
หนวยงานที่
รายการเอกสารยื่น
ที่
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1 แผนการจัดการศึกษา

2

2

ชุด

2 ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา

1

2

ชุด

3 รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

2

2

ชุด

2

ชุด

4 หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรับมอบ
อํานาจใหเปนผูขอจัดตั้ง
ศูนย

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง
กรณีผูขอเปน
ผูรับมอบอํานาจ

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ
ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม -ไมมีคาธรรมเนียม
หมายเหตุ
17. ชองทางการรองเรียน
• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เลขที่ 300 ถนนดําเนินเกษม ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
• รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
หมายเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร อัพโหลดไฟลเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิองคกรชุมชนแลองคกรเอกชน/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
19. หมายเหตุ

