
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
ตำมพระรำชบญัญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร พ.ศ.2558 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรำตทำงรำชกำร พ.ศ.2558 

 



 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
 

      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ได้จัดท ำคู่มือบริกำร

ประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร        

พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 21 กรกฏำคม 2558  โดยจัดท ำ 7 กระบวนงำน ดังต่อไปนี้ 

        1. กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 

        2. กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนขององค์กรวิชำชีพ 

        3. กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล 

(กรณีไม่เกิน 50 คน) 

        4. กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล 

(กรณีตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน) 

        5. กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กร 

ชุมชนและองค์กรชุมชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

                6. กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กร 

ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 

                7. กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กร 

ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียน ตั้งแต่ 50 คน                 

แต่ไม่เกิน 100 คน) 

       คู่มือส ำหรับประชำชนฉบับนี้ มีไว้ให้ประชำชนผู้มำขอใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 ได้ใช้ตำมท่ีพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

พิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร พ.ศ.2558 ก ำหนด หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้ขอใช้บริกำรจะได้รับควำม

สะดวกอย่ำงดียิ่ง 

 

 

 



 

 

       กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 

  

   

 
 
 
 

สำรบัญ 

เรื่อง           หน้ำ 

 
กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว                    1 

กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนขององค์กรวิชำชีพ                          7         

กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล      12 

(กรณีไม่เกิน  50  คน)     

กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล     17 

(กรณีตั้งแต่ 50  คน ขึ้นแต่ไม่เกิน 100 คน) 

กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชน                 22 

และองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชน                 28 

และองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 

กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชน    34 

และองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 

50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : สพป. สระบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

แนะน ำให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดกำรศึกษำยื่นค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ได้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปิด-ปิด ภำคเรียนของสถำนศึกษำ (ภำคเรียนที่ 1 ระหว่ำงเดือน

เมษำยน &ndash; พฤษภำคม และภำคเรียนที่ 2 ระหว่ำงเดือนสิงหำคม &ndash; กันยำยน) เพ่ือประโยชน์  

ในกำรรับเงินอุดหนุนประจ ำปีกำรศึกษำ 
 

1. สถำนที่ยื่นควำมประสงค์ และยื่นค ำขออนุญำต 

ครอบครัวหรือผู้จัดกำรศึกษำ ยื่นแบบแสดงควำมประสงค์ พร้อมร่ำงแผนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดย

ครอบครัวได้ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ครอบครัวมีภูมิล ำเนำ หรือหำกครอบครัวมีทะเบียนบ้ำนอยู่ที่หนึ่ง

แต่มีถ่ินพักอำศัยในปัจจุบันอีกท่ีหนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่จัดกำรศึกษำ ให้ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำณ ถิ่นที่อยู่อำศัยปัจจุบันได้ ทั้งนี้สถำนที่ยื่นค ำขออนุญำตสำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

 ระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับประถมศึกษำ ยื่นที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ยื่นที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กรณีครอบครัวจัดกำรศึกษำ

ต่อเนื่องจำกระดับประถมศึกษำ สำมำรถยื่นได้ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ยื่นที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 



 

 

2. รำยละเอียดของเอกสำรค ำขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ต้องมีรำยละเอียดตำม

กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

 ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว 

 ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน 

 ส ำเนำหรือภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำนของครอบครัวและผู้เรียน 

 ที่ตั้งและแผนผังสถำนที่ซึ่งใช้จัดกำรศึกษำ 

 ส ำเนำหลักฐำนวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำของผู้จัดกำรศึกษำ เว้นแต่

ผู้จัดกำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินโดยส ำนักงำนว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในกำรจัด

กำรศึกษำระดับและประเภทกำรจัดกำรศึกษำ 

 แผนกำรจัดกำรศึกษำที่ครอบครัวและส ำนักงำนร่วมกันก ำหนดตำมควำมมุ่งหมำยหลักกำรและ      

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำม กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 

3. กรณีผู้เรียนลำออกจำกกำรศึกษำในระบบ 

          ให้น ำหลักฐำนกำรศึกษำ (ปพ. 1),  เอกสำรกำรขอย้ำยสถำนที่เรียนจำกสถำนศึกษำเดิม, ชื่อ - สกุล

ครอบครัว, ชื่อ - สกุลผู้เรียน, ส ำเนำภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำนของครอบครัวและผู้เรียน, แผนผังที่ตั้งสถำนท่ี ซึ่งใช้

จัดกำรศึกษำ, ส ำเนำหลักฐำนวุฒิกำรศึกษำของผู้จัดกำรศึกษำ, ระดับและประเภทกำรจัดกำรศึกษำ, แผนกำร

จัดกำรศึกษำที่ครอบครัวและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมกันก ำหนดควำมมุ่งหมำย หลักกำรและแนว

ทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ พร้อมทั้งให้แจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิม

ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่ยังอยู่ในกำรศึกษำภำคบังคับ 

 

                                                                                                                                      

4. กรณีผู้เรียน ที่เรียนรู้จำกกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือจำกกำรศึกษำโดยครอบครัว

จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืนให้น ำหลักฐำนกำรเรียนรู้เดิมเท่ำท่ีมี ชื่อ - สกุลครอบครัว, ชื่อ - สกุล

ผู้เรียน, ส ำเนำภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำนของครอบครัวและผู้เรียน, ที่ตั้งและแผนผังสถำนที่ซึ่งใช้จัดกำรศึกษำ, 

ส ำเนำหลักฐำนวุฒิกำรศึกษำของจัดกำรศึกษำ ระดับและประเภทกำรจัดกำรศึกษำ, แผนกำรจัดกำรศึกษำที่

ครอบครัวและส ำนักงำนร่วมกันก ำหนดควำมมุ่งหมำย หลักกำรและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ มำประกอบกำรขออนุญำต เพ่ือใช้ในกำรประเมินเทียบโอนภำยหลังกำรได้รับอนุญำต

ต่อไป 

5. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำครอบครัวหรือผู้จัดกำรศึกษำต้องจัดท ำแผนกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำก่อนยื่นค ำขอ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 - ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัว 

 - ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียน 

 - ระดับกำรศึกษำที่ขอจัด 



 

 

 - จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 

 - รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

 - กำรจัดสำระกำรเรียนรู้ 

 - กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

 - กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 - เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

6. ในกรณีที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมติให้ปรับแผนกำรจัดกำรศึกษำ ต้องด ำเนินกำรภำยใน

ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

7.ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

สถำนที่ให้บริกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ      
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 /ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 –  
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วัน 

 

 

                                                                                                                            

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -) 

30 นำที สพป. สระบุรี 
 เขต 2 

 
2) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเอกสำรของผู้ยื่นค ำขอจัดกำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -) 

15 วัน สพป. สระบุรี  
เขต 2 

 
3) กำรพิจำรณำ 11 วัน สพป. สระบุรี  



 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -) 

เขต 2 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
จัดท ำหนังสือและลงนำมอนุญำตโดยผู้อ ำนวยกำร เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -) 

3 วัน สพป. สระบุรี  
เขต 2 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ(ของบิดำ มำรดำ/ 
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ(ของผู้จัดกำรศึกษำ 
กรณีมอบผู้จัดกำรศึกษำ/รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ(ของบิดำมำรดำและผู้เรียน/รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ(ถ้ำมี/รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

สูติบัตร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ2ฉบับ 
หมำยเหตุ(ของผู้เรียน/รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

6) 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว ที่ได้จัดท ำร่วมกับ 
สพท.หรือสถำนศึกษำที่มอบหมำย 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) รำยละเอียดของแผนฯเป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

7) 
 

วุฒิกำรศึกษำของผู้จัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
หรือเทียบเท่ำ 2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

8) 
 

ใบประเมิน ใบรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ ของผู้จัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือ
เทียบเท่ำ   2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

9) 
 

แผนผังที่ตั้งสถำนที่ จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ(1) ระบุที่ตั้ง แผนผังสถำนที่อย่ำงชัดเจน 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

10) 
 

เอกสำรหลักกำรศึกษำ (ปพ. 1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ(1) กรณีท่ีผู้เรียนลำออกจำกกำรศึกษำ 
ในระบบ 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

11) 
 

เอกสำรกำรขอย้ำยสถำนที่เรียน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

- 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

หมำยเหตุ(1) กรณีท่ีผู้เรียนลำออกจำกกำรศึกษำ 
ในระบบ 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

12) 
 

หลักฐำนกำรเรียนรู้เดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ(1) กรณีผู้เรียนย้ำยจำกกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 
 

- 

13) 
 

รูปถ่ำยผู้เรียน หน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ( (ไม่เกิน 6 เดือน)) 

- 

14) 
 

ใบรับรองแพทย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ(1) กรณีแพทย์ระบุควำมเห็นว่ำผู้เรียน 
ไม่สำมำรถศึกษำ 
ในระบบได้/ 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / 
ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.

สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 



 

 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) คู่มือ Home School 

(หมายเหตุ: (http://www.innoobec.com/?p=1195)) 
 

หมำยเหตุ – 

 

 

 

 

 

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือ ที่เกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
2) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พ.ศ. 2551 ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
4) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป 
 พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 
 กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

 โดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ :  30.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน 

ขององค์กรวิชำชีพ 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : สพป. สระบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษำธิกำร  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ศูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่เรียนที่องค์กรวิชำชีพจัดตั้งขึ้น เพ่ือจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยไม่แสวงหำก ำไร 

คุณสมบัติของผู้ขอกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบศูนย์กำรเรียน 

 ต้องเป็นองค์กรวิชำชีพที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมำยบทบำทหน้ำที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนองค์กรวิชำชีพซึ่งมี

ควำมประสงค์และมีควำมพร้อมเข้ำมำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบศูนย์กำรเรียน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 1. ด ำเนินกำรยื่นควำมประสงค์เพ่ือขอจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน เป็นหนังสือต่อส ำนักงำนเขต



 

 

พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

 2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มอบหมำย โดยแผนกำรจัดกำรศึกษำต้องมีรำยละเอียดประกอบกำรขออนุญำตอย่ำงน้อย  

9 รำยกำร ดังนี้ 

      2.1 ชื่อศูนย์กำรเรียน 

      2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์กำรเรียน 

      2.3 ที่ตั้งศูนย์กำรเรียน 

      2.4 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

      2.5 ระดับกำรศึกษำที่จัดในกรณีที่เป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 

      2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

      2.7 ระบบประกันคุณภำพภำยใน 

      2.8 รำยชื่อและคุณสมบัติของบุคลำกรกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียน 

      2.9 ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียนและเอกสำรอื่น (ถ้ำมี) 

 3. ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ผู้จัดกำรศึกษำต้องจัดท ำแผนกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำก่อนยื่นค ำขอ 

 4. กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนขององค์กรวิชำชีพ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 

      4.1 กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับประถมศึกษำให้ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่

ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

      4.2 กำรศึกษำที่เริ่มจำก ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำให้ยื่นต่อ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำท่ีศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

 อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยำยระดับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกท่ีรับอนุญำต ให้ยื่นขอขยำยต่อส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดิมท่ียื่นขอไว้หรือกรณีท่ีประสงค์จัดกำรศึกษำระดับ ประกำศนียบัตร (ปวช.)ให้ผู้ขอจัด

กำรศึกษำขออนุญำตใช้หลักสูตรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำรก่อนเสนอ

แผนกำรจัดกำรศึกษำ 

 5. ผู้ขอจัดกำรศึกษำสำมำรถยื่นขอได้ตำมควำมจ ำเป็นและอำจยื่นค ำขอได้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนเปิด

ภำคเรียนแต่ละภำคไม่น้อยกว่ำ 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลำเปิด-ปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำและศูนย์กำร

เรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

 

 

    หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกำรจัดกำรศึกษำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 



 

 

ต้องเสนอกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอนุญำต 

6. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถำนที่ให้บริกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ 08:30 –  
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมำยเหตุ: (ยื่นค ำขอต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ศูนย์
กำรเรียนตั้งอยู่))  

30 นำที สพป. สระบุรี  
เขต 2 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเอกสำรของผู้ยื่นค ำขอจัดกำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -)  

36 วัน สพป. สระบุรี  
เขต 2 

 
3) กำรพิจำรณำ 

เสนอคณะท ำงำน สพท.พิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

50 วัน สพป. สระบุรี  
เขต 2 

 
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

จัดท ำหนังสือและลงนำมอนุญำตโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน สพป. สระบุรี  
เขต 2 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

1) ใบอนุญำตกำรจัดตั้งองค์กรวิชำชีพ - 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

 ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ผู้แทนองค์กรวิชำชีพและ/หรือ ผู้รับมอบอ ำนำจ 2) 
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ผู้แทนองค์กรวิชำชีพและ/หรือ ผู้รับมอบอ ำนำจ 2) 
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ผู้แทนองค์กรวิชำชีพและ/หรือ ผู้รับมอบอ ำนำจ 2) 
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ผู้แทนองค์กรวิชำชีพและ/หรือ ผู้รับมอบอ ำนำจ 2) 
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

6) 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) แผนกำรศึกษำที่ได้จัดท ำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นไปตำมกฎกระทรวง 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

- 

7) 
 

ใบประกำศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้
ขอจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

8) 
 

รำยช่ือผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมกฎกระทรวงฯ 
ข้อ 2 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) กรณีผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นขอ 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / 
ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 

313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



 

 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ - 

ชื่อกระบวนงำน: กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนขององค์กรวิชำชีพ  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

 1)  กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสิทธิขององค์กรวิชำชีพในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน  
พ.ศ. 2554  
 2 ) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551  
 3)  ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
พ.ศ.2551 ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ  
 4)  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป 

 

 

พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิขององค์กรวิชำชีพในกำรจัด

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน พ.ศ. 2554 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 90 นำท ี

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนขององค์กรวิชำชีพส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 

18110  นำงกชพร ศิริปรุ 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของ

บุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน) 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร  : สพป. สระบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 



 

 

ศูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพ่ือจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยไม่แสวงหำก ำไร 

1. คุณสมบัติของผู้จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในรูปแบบศูนย์กำรเรียน 

   บุคคลผู้ขอจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิของบุคคลในกำรจัด

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนศูนย์กำรเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 เป็นผู้มีสัญชำติไทย 

 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี 

 มีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

  (3.1)  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ์ และมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

  (3.2)  ได้รับกำรประกำศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญำจำกหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนตำมท่ี

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 

            (3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัด

กำรศึกษำ 

 2. บทบำทหน้ำที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

    บุคคลซึ่งมีควำมประสงค์และมีควำมพร้อมจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรูปแบบศูนย์กำรเรียน ให้ด ำเนินกำร 

ดังนี้ 

ผู้ขอจัดกำรศึกษำยื่นควำมประสงค์เพ่ือขอจัดกำรศึกษำเป็นหนังสือต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำ

แผนกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มอบหมำยโดยแผนกำรจัดกำรศึกษำต้องมีรำยละเอียดประกอบกำรขออย่ำงน้อย 9 รำยกำร ดังนี้ 

           (2.1) ชื่อศูนย์กำรเรียน 

           (2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์กำรเรียน 

           (2.3) ที่ตั้งศูนย์กำรเรียน 

           (2.4) รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

           (2.5) ระดับกำรศึกษำที่จัด ในกรณีที่เป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 

           (2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

           (2.7) ระบบประกันคุณภำพภำยใน 

           (2.8) รำยชื่อและคุณสมบัติของบุคลำกรทำงกำรศึกษำศูนย์กำรเรียน 

           (2.9) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียนเอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 

 3. กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

    1. กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับประถมศึกษำ ให้ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่ศูนย์

กำรเรียนตั้งอยู่ 

    2. กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำให้ยื่นต่อ



 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำท่ีศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

 

 

 

อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขยำยระดับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมจำกท่ีได้รับอนุญำตให้ยื่นขอขยำยต่อส ำนักงำนเขตที่

กำรศึกษำเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัด

กำรศึกษำขออนุญำตใช้หลักสูตรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ก่อนเสนอ

แผนกำรจัดกำรศึกษำทั้งนี้ต้องเสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ชุด ตำมแบบที่ก ำหนดต่อส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสำรและหลักฐำนประกอบค ำขอ ดังนี้ 

1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหลักฐำนสถำนที่ทำงรำชกำรออกให้ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

2) บัตรประชำชนของผู้ยื่นขอจัดกำรศึกษำฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

3) วุฒิกำรศึกษำของผู้จัดกำรศึกษำ หรือหลักฐำนของครูภูมิปัญญำ หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นบุคคลที่

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ (ใบประกำศ,

วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

4) แผนกำรจัดกำรศึกษำ ตำมข้อ 2 

    ผู้ขอจัดกำรศึกษำสำมำรถยื่นค ำขอได้ตำมควำมจ ำเป็นและอำจยื่นค ำขอได้ปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดภำคเรียนแต่

ละภำค ไม่น้อยกว่ำ 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลำเปิดปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำและศูนย์กำรเรียนเพ่ือสิทธิ

ประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

เมื่อได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้ศูนย์กำรเรียนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำได้และหำกมีกำร

เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกำรจัดกำรศึกษำท่ีรับอนุญำตไว้ต้องเสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำในระดับท่ีขอ

เปลี่ยนแปลงต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมแต่กรณี 

ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ผู้จัดกำรศึกษำต้องจัดท ำแผนกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำก่อนยื่นค ำขอ 

4. กำรพิจำรณำค ำขอตั้งศูนย์กำรเรียน ตำมแนวทำงต่อไปนี้ 

   ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนไม่เกิน 50 คน ให้เสนอค ำขอและเอกสำรประกอบต่อ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต โดยให้แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขอรับกำรศึกษำ ทรำบภำยใน 60 วัน

นับแต่วันที่รับค ำขอและเอกสำรประกอบ 

5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 



 

 

สถำนที่ให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 
11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60 วัน 

 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -) 

30 นำที สพป. สระบุรี เขต 2 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเอกสำรของผู้ยื่นค ำขอจัดกำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -) 

26 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เสนอคณะท ำงำน สพท.พิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -) 

30 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
จัดท ำหนังสือและลงนำมอนุญำตโดยผู้อ ำนวยกำร เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -) 

3 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

 ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) แผนกำรจัดกำรศึกษำที่ได้จัดท ำร่วมกับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ใบประกำศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้
ขอจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 1 ชุดส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

- 

6) 
 

รำยช่ือผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) ผู้เรียนในศูนย์ฯต้องเป็นไปตำมกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

7) 
 

เอกสำรอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวข้อง ตำมคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนฯ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท /  
ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 



 

 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 

หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมำยเหตุ - 

 

ชื่อกระบวนงำน:กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน) 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสิทธิของบุคคลในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน พ.ศ. 2554 
2) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
 
 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
4) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระดับผลกระทบ:บริกำรทั่วไป 

พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิของบุคคลในกำรจัดกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน ในศูนย์กำรเรียน พ.ศ. 2554 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ :  60 วัน 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 

50 คน)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.

สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110  นำงกชพร ศิริปรุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของ

บุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน) 



 

 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร :สพป. สระบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ศูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพ่ือจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยไม่แสวงหำก ำไร 

1. คุณสมบัติของผู้จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในรูปแบบศูนย์กำรเรียน 

บุคคลผู้ขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิของบุคคลในกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 เป็นผู้มีสัญชำติไทย 

 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี 

 มีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

  (3.1) อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

  (3.2) ได้รับกำรประกำศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญำจำกหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนตำมท่ี

รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 

            (3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัด

กำรศึกษำ 

2. บทบำทหน้ำที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนบุคคลซึ่งมีควำมประสงค์และมีควำมพร้อมจัดกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน ในรูปแบบศูนย์กำรเรียน ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 ผู้ขอจัดกำรศึกษำยื่นควำมประสงค์เพ่ือขอจัดกำรศึกษำเป็นหนังสือต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมอบหมำยโดยแผนกำรจัดกำรศึกษำต้องมีรำยละเอียดประกอบกำรขออย่ำงน้อย 9 รำยกำร ดังนี้ 

            (2.1) ชื่อศูนย์กำรเรียน 

           (2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์กำรเรียน 

           (2.3) ที่ตั้งศูนย์กำรเรียน 

           (2.4) รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

           (2.5) ระดับกำรศึกษำที่จัด ในกรณีที่เป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 

           (2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

           (2.7) ระบบประกันคุณภำพภำยใน 

           (2.8) รำยชื่อและคุณสมบัติของบุคลำกรทำงกำรศึกษำศูนย์กำรเรียน 

           (2.9) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียนเอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 

 

3. กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

    1. กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับประถมศึกษำ ให้ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่ศูนย์



 

 

กำรเรียนตั้งอยู่ 

    2. กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำให้ยื่นต่อ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำท่ีศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขยำยระดับกำรจัด 

 

กำรศึกษำเพ่ิมจำกที่ได้รับอนุญำตให้ยื่นขอขยำยต่อส ำนักงำนเขตที่กำรศึกษำเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์

จะจัดกำรศกึษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดกำรศึกษำขออนุญำตใช้หลักสูตรต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ก่อนเสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

ทั้งนี้ต้องเสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ชุด ตำมแบบที่ก ำหนดต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ศูนย์

กำรเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสำรและหลักฐำนประกอบค ำขอ ดังนี้ 

1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหลักฐำนสถำนที่ทำงรำชกำรออกให้ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

2) บัตรประชำชนของผู้ยื่นขอจัดกำรศึกษำฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

3) วุฒิกำรศึกษำของผู้จัดกำรศึกษำ หรือหลักฐำนของครูภูมิปัญญำ หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำเป็นบุคคลที่

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ (ใบประกำศ,

วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ 

 4) แผนกำรจัดกำรศึกษำ ตำมข้อ 2 

    ผู้ขอจัดกำรศึกษำสำมำรถยื่นค ำขอได้ตำมควำมจ ำเป็นและอำจยื่นค ำขอได้ปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดภำคเรียนแต่

ละภำค ไม่น้อยกว่ำ 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลำเปิดปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำและศูนย์กำรเรียนเพ่ือสิทธิ

ประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

เมื่อได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ให้ศูนย์กำรเรียนด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำได้และหำกมีกำร

เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกำรจัดกำรศึกษำท่ีรับอนุญำตไว้ต้องเสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำในระดับท่ีขอ

เปลี่ยนแปลงต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมแต่กรณี 

ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ผู้จัดกำรศึกษำต้องจัดท ำแผนกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำก่อนยื่นค ำขอ 

4. กำรพิจำรณำค ำขอตั้งศูนย์กำรเรียน ตำมแนวทำงต่อไปนี้ 

    ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนเกินกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเสนอ

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้พิจำรณำอนุญำตให้แล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ แนว

ทำงกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนฯ 

5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

 



 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -) 

30 นำที สพป. สระบุรี  เขต 2 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเอกสำรของผู้ยื่นค ำขอจัดกำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -) 

26 วัน สพป. สระบุรี  เขต 2 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -) 

60 วัน สพป. สระบุรี  เขต 2 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
จัดท ำหนังสือและ ลงนำมอนุญำตโดยผู้อ ำนวยกำร เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -) 

3 วัน สพป. สระบุรี  เขต 2 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

1) บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง 

สถำนที่ให้บริกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ      
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110  /ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 
น. (มีพักเที่ยง) 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

 ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 2 ชุดส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) แผนกำรจัดกำรศึกษำที่ได้จัดท ำร่วมกับส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ใบประกำศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้
ขอจัดกำรศึกษำฉบับจริง 1 ชุดส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญำ2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

- 

6) 
 

รำยช่ือผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) ผู้เรียนในศูนย์ฯ 
ต้องเป็นไปตำมกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

7) 
 

หลักฐำนที่คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำเห็นว่ำเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 



 

 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อย
ละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 

หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมำยเหตุ - 

 

 

 

 

 

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป

แต่ไม่เกิน 100 คน) 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1)  กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสิทธิของบุคคลในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน พ.ศ. 2554 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

2)  ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
4) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป 

พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิของบุคคลในกำรจัดกำรศึกษำ        

ขั้นพ้ืนฐำน ในศูนย์กำรเรียน พ.ศ. 2554 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 90 วัน 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน : 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 

50 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 100 คน) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11           

ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110  นำงกชพร ศิริปรุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของ

องค์กรชุมชนและองคก์รเอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร :สพป. สระบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษำธิกำร 



 

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ศูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพ่ือจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

โดยไม่แสวงหำก ำไร 

1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบศูนย์กำรเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ

จัดตั้ง 

ศูนย์กำรเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

องค์กรชุมชน 

 1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภำวะไม่น้อยกว่ำ 7 คน 

 2. มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่อำศัยประจ ำอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน 

 3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อด ำเนินกิจกรรมที่เป็นสำธำรณประโยชน์และไม่แสวงหำก ำไร 

 4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์กำรเรียนที่ขอจัดตั้ง 

 5. รำยกำรตำมข้อ 1 และข้อ 3 กำรได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภำวะจ ำนวนไม่น้อย

กว่ำ 20 คน 

ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์กำรเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1) เป็นสมำชิกของคณะบุคคลตำมข้อ 1 

 2) มีสัญชำติไทย 

 3) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำย 

 4) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

องค์กรเอกชน 

 1. เป็นสมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงำนหรือโครงกำร

ในองค์กรนิติบุคคล 

 2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่เป็นสำธำรณประโยชน์และไม่แสวงหำก ำไร 

 3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงำนหรือโครงกำรรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์กำรเรียน 

 

คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์กำรเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้ซึ่งขำดโอกำสในกำรเข้ำศึกษำในระบบโรงเรียนปกติ 

 2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนประกำศก ำหนด 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีควำมประสงค์และมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบ

ศูนย์กำรเรียนให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

2. กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียน  



 

 

 

 

    1 รำยละเอียดกำรขอจัดตั้ง 

        1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อส ำนักเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดกำรขอจัดตั้งอย่ำงน้อย 6 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 

            (1) ชื่อองค์กรชุมชน 

            (2) รำยละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชำติ อำยุ ที่อยู่และอำชีพ 

            (3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 

            (4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน 

            (5) ประวัติควำมเป็นมำของชุมชน 

            (6) ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรชุมชน 

รำยกำรตำมข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภำวะจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

20  คน 

       1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนตัวหนังสือต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 

โดยมีรำยละเอียดกำรขอจัดตั้งอย่ำงน้อย 6 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 

           (1) ชื่อองค์กรเอกชน 

           (2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 

           (3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน 

           (4) ประวัติควำมเป็นมำขององค์กรเอกชน 

          (5) ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรเอกชน 

           (6) หลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐำนกำรเป็นส่วนงำนหรือโครงกำรใน

องค์กรนิติบุคคล 

      2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย โดยแผนกำรจัดกำรศึกษำต้องมีรำยละเอียดประกอบกำรขออนุญำต

อย่ำงน้อย 9 รำยกำร ดังนี้ 

        (1) ชื่อศูนย์กำรเรียน 

        (2) วัตถุประสงค์ของศูนย์กำรเรียน 

        (3) ที่ตั้งศูนย์กำรเรียน 

        (4) รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

        (5) ระดับกำรศึกษำที่จัดในกรณีที่เป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 

        (6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 



 

 

        (7) ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

       (8) รำยชื่อและคุณสมบัติของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียน 

       (9) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียน 

ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ผู้จัดกำรศึกษำต้องจัดท ำแผนกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำก่อนยื่นค ำขอ 

3. กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

 

 

 

    3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์กำรเรียน ยื่นค ำขอเป็นหนังสือพร้อม

แผนกำรจัดกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสำรและหลักฐำน 

ประกอบค ำขอ ดังนี้ 

         (1) เอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงควำมเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตำมข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 

         (2) หนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ 

         (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ 

 

   3.2 ผู้ขอจัดกำรศึกษำสำมำรถสำมำรถยื่นค ำขอได้ตำมควำมจ ำเป็น และยื่นค ำขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด

ภำคเรียนแต่ละภำค ไม่น้อยกว่ำ 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลำเปิดปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ และศูนย์กำร

เรียนเพ่ือ 

สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

   3.3 กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

        3.3.1 กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับประถมศึกษำให้ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

        3.3.2 กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำให้

ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขยำยระดับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมจำกท่ีได้รับอนุญำตให้ยื่น ขอขยำยต่อส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอ

จัดกำรศึกษำขออนุญำตใช้หลักสูตรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ก่อน

เสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กำรขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน จะต้องได้รับ

อนุญำต จำกผู้มีอ ำนำจ ดังนี้ 

      4.1 ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนไม่เกิน 50 คน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 



 

 

      4.2 ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนเกินกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เสนอให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 

5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

สถำนที่ให้บริกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :60 วัน 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -) 

30 นำที สพป. สระบุรี เขต 2 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเอกสำรของผู้ยื่นค ำขอจัดกำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -) 

26 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เสนอคณะท ำงำน สพท.พิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -) 

30 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
จัดท ำหนังสือและ   ลงนำมอนุญำตโดยผู้อ ำนวยกำร เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

3 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 



 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -) 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) แผนกำรจัดกำรศึกษำที่ได้จัดท ำร่วมกับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ใบประกำศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้
ขอจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญำ2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

- 

6) 
 

รำยช่ือผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ(1) ผู้เรียนในศูนย์ต้องเป็นไปตำมกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

7) 
 

หนังสือแสดงกำรเป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย ์
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / 
 ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 

หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 

หมำยเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน  

(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำร
เรียน พ.ศ. 2555 
 
2) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
4) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป 

พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร

เอกชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน   พ.ศ. 2555 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 60 วัน 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน : 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและ

องค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 

313 หมู่ 11 ต.บ้ำนป่ำ    อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 นำงกชพร ศิริปรุ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คูคู่่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิ

ขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย  

ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : สพป. สระบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษำธิกำร  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ศูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพ่ือจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

โดยไม่แสวงหำก ำไร 

1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบศูนย์กำรเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ

จัดตั้ง 

ศูนย์กำรเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

องค์กรชุมชน 

 1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภำวะไม่น้อยกว่ำ 7 คน 

 2. มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่อำศัยประจ ำอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน 

 3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อด ำเนินกิจกรรมที่เป็นสำธำรณประโยชน์และไม่แสวงหำก ำไร 

 4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์กำรเรียนที่ขอจัดตั้ง 

 5. รำยกำรตำมข้อ 1 และข้อ 3 กำรได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภำวะจ ำนวนไม่น้อย

กว่ำ  20 คน 

ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์กำรเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1) เป็นสมำชิกของคณะบุคคลตำมข้อ 1 

 2) มีสัญชำติไทย 

 3) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำย 

 4) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 



 

 

องค์กรเอกชน 

 1. เป็นสมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงำนหรือโครงกำร 

 ในองค์กรนิติบุคคล 

 2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่เป็นสำธำรณประโยชน์และไม่แสวงหำก ำไร 

 3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงำนหรือโครงกำรรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์กำรเรียน 

คุณสมบัติของผู้เรียน 

 ผู้เรียนในศูนย์กำรเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้ซึ่งขำดโอกำสในกำรเข้ำศึกษำในระบบโรงเรียนปกติ 

 2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร 

 กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนประกำศก ำหนด 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

 องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีควำมประสงค์และมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบ 

ศูนย์กำรเรียนให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

  

 

 

1. กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

    1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อส ำนักเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดกำรขอจัดตั้งอย่ำงน้อย 6 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 

         (1) ชื่อองค์กรชุมชน 

         (2) รำยละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชำติ อำยุ ที่อยู่และอำชีพ 

         (3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 

         (4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน 

         (5) ประวัติควำมเป็นมำของชุมชน 

         (6) ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรชุมชน 

 รำยกำรตำมข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 คน 

 1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนตัวหนังสือต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 โดยมีรำยละเอียดกำรขอจัดตั้งอย่ำงน้อย 6 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 

       (1) ชื่อองค์กรเอกชน 

       (2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 

       (3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน 



 

 

       (4) ประวัติควำมเป็นมำขององค์กรเอกชน 

       (5) ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรเอกชน 

       (6) หลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐำนกำรเป็นส่วนงำนหรือโครงกำร 

 ในองค์กรนิติบุคคล 

 2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย โดยแผนกำรจัดกำรศึกษำต้องมีรำยละเอียดประกอบกำรขออนุญำต

อย่ำงน้อย 9 รำยกำร 

ดังนี้ 

      (1) ชื่อศูนย์กำรเรียน 

      (2) วัตถุประสงค์ของศูนย์กำรเรียน 

      (3) ที่ตั้งศูนย์กำรเรียน 

      (4) รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

      (5) ระดับกำรศึกษำที่จัดในกรณีที่เป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 

      (6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 (7) ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 (8) รำยชื่อและคุณสมบัติของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียน 

 (9) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียน 

 ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ผู้จัดกำรศึกษำต้องจัดท ำแผนกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำก่อนยื่นค ำขอ 

 3. กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

     3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์กำรเรียน ยื่นค ำขอเป็นหนังสือพร้อม

แผนกำรจัดกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสำรและหลักฐำน 

ประกอบค ำขอ ดังนี้ 

 

          (1) เอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงควำมเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตำมข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 

          (2) หนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ 

          (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ 

    3.2 ผู้ขอจัดกำรศึกษำสำมำรถสำมำรถยื่นค ำขอได้ตำมควำมจ ำเป็น และยื่นค ำขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด 

ภำคเรียนแต่ละภำค ไม่น้อยกว่ำ 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลำเปิดปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ และศูนย์กำร

เรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

    3.3 กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

         3.3.1 กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับประถมศึกษำให้ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 



 

 

 ที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

         3.3.2 กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 

 ให้ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

 อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยำยระดับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมจำกที่ได้รับอนุญำตให้ยื่น ขอขยำยต่อส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอ

จัดกำรศึกษำขออนุญำตใช้หลักสูตรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ก่อน

เสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

 4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กำรขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน จะต้อง

ได้รับอนุญำต จำกผู้มีอ ำนำจ ดังนี้ 

     4.1 ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนไม่เกิน 50 คน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 

     4.2 ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนเกินกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เสนอให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 

5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถำนที่ให้บริกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313  หมู่ 11 ต ำบลบ้ำนป่ำ 
อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 
น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำที สพป. สระบุรี เขต 2 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเอกสำรของผู้ยื่นค ำขอจัดกำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -)  

26 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เสนอคณะท ำงำน สพท.พิจำรณำ 

30 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 



 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จัดท ำหนังสือและ   ลงนำมอนุญำตโดยผู้อ ำนวยกำร เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขอเป็นผู้รับมอบอ ำนำจ / รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) แผนกำรจัดกำรศึกษำที่ได้จัดท ำร่วมกับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ใบประกำศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้
ขอจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

6) รำยช่ือผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล - 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

 ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ผู้เรียนในศูนย์ต้องเป็นไปตำมกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

7) 
 

หนังสือแสดงกำรเป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย ์
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / 
ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 

313  หมู่ 11 ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110  
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 



 

 

หมำยเหตุ - 

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน   
พ.ศ. 2555  
 
 
 2) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551  
 3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ  
 4) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป 

พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร

เอกชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน  พ.ศ. 2555 

 

 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 60 วัน 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและ

องค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

ประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313  หมู่ 11 ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 

18110 นำงกชพร ศิริปรุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูม่ือส ำหรับประชำชน : กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของ

องค์กรชุมชนและองคก์รเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียน 

ตั้งแต่  50  คน แต่ไม่เกิน  100 คน) 

หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : สพป. สระบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษำธิกำร  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ศูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพ่ือจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     

โดยไม่แสวงหำก ำไร 

1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบศูนย์กำรเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ



 

 

จัดตั้ง 

ศูนย์กำรเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

องค์กรชุมชน 

     1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภำวะไม่น้อยกว่ำ 7 คน 

     2. มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่อำศัยประจ ำอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน 

     3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อด ำเนินกิจกรรมที่เป็นสำธำรณประโยชน์และไม่แสวงหำก ำไร 

     4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์กำรเรียนที่ขอจัดตั้ง 

     5. รำยกำรตำมข้อ 1 และข้อ 3 กำรได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภำวะจ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 20 คน ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์กำรเรียนต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 

     1) เป็นสมำชิกของคณะบุคคลตำมข้อ 1 

     2) มีสัญชำติไทย 

     3) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำย 

    4) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

องค์กรเอกชน 

 1. เป็นสมำคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงำนหรือโครงกำร 

 ในองค์กรนิติบุคคล 

 2. มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกิจกรรมที่เป็นสำธำรณประโยชน์และไม่แสวงหำก ำไร 

 3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงำนหรือโครงกำรรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์กำรเรียน 

คุณสมบัติของผู้เรียน 

 ผู้เรียนในศูนย์กำรเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้ซึ่งขำดโอกำสในกำรเข้ำศึกษำในระบบโรงเรียนปกติ 

 2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร 

 กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนประกำศก ำหนด 

บทบำทหน้ำที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีควำมประสงค์และมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบ 

ศูนย์กำรเรียนให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 1. กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

 

 

     1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อส ำนักเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียดกำรขอจัดตั้งอย่ำงน้อย 6 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 



 

 

          (1) ชื่อองค์กรชุมชน 

          (2) รำยละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชำติ อำยุ ที่อยู่และอำชีพ 

          (3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 

          (4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน 

          (5) ประวัติควำมเป็นมำของชุมชน 

          (6) ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรชุมชน 

 รำยกำรตำมข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 คน 

    1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนตัวหนังสือต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 

 โดยมีรำยละเอียดกำรขอจัดตั้งอย่ำงน้อย 6 รำยกำร ดังต่อไปนี้ 

        (1) ชื่อองค์กรเอกชน 

        (2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 

        (3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน 

        (4) ประวัติควำมเป็นมำขององค์กรเอกชน 

        (5) ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรเอกชน 

        (6) หลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐำนกำรเป็นส่วนงำนหรือโครงกำร 

 ในองค์กรนิติบุคคล 

 2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียนร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำที่

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย โดยแผนกำรจัดกำรศึกษำต้องมีรำยละเอียดประกอบกำรขออนุญำต

อย่ำงน้อย 9 รำยกำรดังนี้ 

       (1) ชื่อศูนย์กำรเรียน 

       (2) วัตถุประสงค์ของศูนย์กำรเรียน 

       (3) ที่ตั้งศูนย์กำรเรียน 

      (4) รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 

      (5) ระดับกำรศึกษำที่จัดในกรณีที่เป็นกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 

      (6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

      (7) ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 (8) รำยชื่อและคุณสมบัติของบุคลำกรทำงกำรศึกษำของศูนย์กำรเรียน 

 (9) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรศูนย์กำรเรียน 

 ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำ ผู้จัดกำรศึกษำต้องจัดท ำแผนกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำก่อนยื่นค ำขอ 



 

 

 3. กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน 

    3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์กำรเรียน ยื่นค ำขอเป็นหนังสือพร้อม

แผนกำรจัดกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสำรและหลักฐำน 

ประกอบค ำขอ ดังนี้ 

 

        (1) เอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงควำมเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตำมข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 

        (2) หนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ 

        (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ 

   3.2 ผู้ขอจัดกำรศึกษำสำมำรถสำมำรถยื่นค ำขอได้ตำมควำมจ ำเป็น และยื่นค ำขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด 

ภำคเรียนแต่ละภำค ไม่น้อยกว่ำ 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลำเปิดปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ และศูนย์กำร

เรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

    3.3 กำรยื่นค ำขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

         3.3.1 กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับประถมศึกษำให้ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

 ที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

         3.3.2 กำรจัดกำรศึกษำที่เริ่มจำกระดับมัธยมศึกษำตอนต้น หรือมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือเทียบเท่ำ 

 ให้ยื่นต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนตั้งอยู่ 

 อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยำยระดับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมจำกที่ได้รับอนุญำตให้ยื่น ขอขยำยต่อส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอ

จัดกำรศึกษำขออนุญำตใช้หลักสูตรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ก่อน

เสนอแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

 4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กำรขอจัดตั้งศูนย์กำรเรียน จะต้อง

ได้รับอนุญำต จำกผู้มีอ ำนำจ ดังนี้ 

     4.1 ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนไม่เกิน 50 คน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 

     4.2 ศูนย์กำรเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนเกินกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เสนอให้คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต 

5. ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถำนที่ให้บริกำร 
กลุ่มงำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313  หมู่ 11 
ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 
18110 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
 (มีพักเท่ียง) 



 

 

(หมายเหตุ: -)  
 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำที สพป. สระบุรี เขต 2 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเอกสำรของผู้ยื่นค ำขอจัดกำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -)  

26 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

60 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
จัดท ำหนังสือและ   ลงนำมอนุญำตโดยผู้อ ำนวยกำร เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน สพป. สระบุรี เขต 2 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขอเป็นผู้รับมอบอ ำนำจ/รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 



 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

4) 
 

แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) แผนกำรจัดกำรศึกษำที่ได้จัดท ำร่วมกับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ใบประกำศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิกำรศึกษำของผู้
ขอจัดกำรศึกษำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

6) 
 

รำยช่ือผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1) ผู้เรียนในศูนย์ต้องเป็นไปตำมกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

7) 
 

หนังสือแสดงกำรเป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอ ำนำจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย ์
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อย
ละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) •ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 

313  หมู่ 11 ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110  



 

 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 

หมำยเหตุ- 

 

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำ ร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

 1) กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน   
พ.ศ. 2555  
 
 
 2) ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551  
 3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ  
 4) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป 

พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : กฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร

เอกชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียน  พ.ศ. 2555 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 90 นำท ี

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน : 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและ

องค์กรเอกชน  (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน) ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313  หมู่ 11 ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

รหัสไปรษณีย์ 18110  นำงกชพร ศิริปรุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


