คู่มือสาหรั บประชาชน : การขอจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์ การเรี ยนตามสิทธิขององค์ กรชุมชนและ
องค์ กรเอกชน (กรณีมิได้ จดทะเบียนในประเทศไทยมีผ้ ูเรี ยนตัง้ แต่ 50 คนแต่ ไม่ เกิน 100 คน)
หน่ วยงานที่ให้ บริการ : สพป. พิษณุโลก เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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 าวะจานวนไม่น้อย
กว่า 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 อโครงการ
ในองค์กรนิตบิ คุ คล
2. มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
3. มีที่ตงหรื
ั ้ อมีส่วนงานหรื อโครงการรับผิดชอบอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยน

คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนในศูนย์การเรี ยนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. เป็ นผู้ซงึ่ ขาดโอกาสในการเข้ าศึกษาในระบบโรงเรี ยนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานประกาศกาหนด
บทบาทหน้ าที่ของผู้ขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ มีความประสงค์และมีความพร้ อมในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในรูปแบบ
ศูนย์การเรี ยนให้ ดาเนินการดังนี ้
1. การจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสานักเขตพื ้นที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้ แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูแ่ ละอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตงองค์
ั ้ กรชุมชน
(5) ประวัติความเป็ 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) ประวัติความเป็ นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลขององค์กรหรื อหลักฐานการเป็ นส่วนงานหรื อโครงการ
ในองค์กรนิตบิ คุ คล

2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่วมกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหรื อสถานศึกษาที่สานักงานเขต
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 ด
ภาคเรี ยนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษา และศูนย์การเรี ยน
เพื่อ

สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
3.3 การยื่นคาขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ ยื่นต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
ให้ ยื่นต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่
อนึง่ ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้ รับอนุญาตให้ ยื่น ขอขยายต่อสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรื อกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษา
ขออนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัด
การศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็ นนิติบคุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน จะต้ องได้ รับ
อนุญาต 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 เสนอ
ให้ คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ
กลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที ่
การศึกษาประถมศึกษาพิ ษณุโลก เขต 2
ถ.วังทอง - สากเหล็ก ต.ดิ นทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
65130
โทร:: 055-394-116 ,055-394105 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (Phitsanulok Primary Educational Service
Area Office 2))

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)

ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 90 วัน
ลาดับ
ขัน้ ตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การศึกษา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เสนอคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือและ ลงนามอนุญาตโดยผู้อานวยการ เขต
พื ้นที่การศึกษา
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้ อง)
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้ อง)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สพป. พิษณุโลก เขต 2

26 วัน

สพป. พิษณุโลก เขต 2

60 วัน

สพป. พิษณุโลก เขต 2

3 วัน

สพป. พิษณุโลก เขต 2

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
3) หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผ้ ขู อเป็ นผู้รับมอบอานาจ/รับรองสาเนาถูกต้ อง)
4) แผนการจัดการศึกษา
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ (1) แผนการจัดการศึกษาที่ได้ จดั ทาร่วมกับสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาแล้ ว
2) รับรองสาเนาถูกต้ อง)
5) ใบประกาศ หรือ วุฒบิ ัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ (1) ในกรณีที่เป็ นครูภมู ิปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้ อง)
6) รายชื่อผู้เรี ยนในศูนย์ พร้ อมเหตุผล
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ (1) ผู้เรี ยนในศูนย์ต้องเป็ นไปตามกฎกระทรวงฯ ข้ อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้ อง)
7) หนังสือแสดงการเป็ นผู้แทนหรื อผู้รับมอบอานาจให้ เป็ นผู้ขอ
จัดตัง้ ศูนย์
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้ อง)

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรี ยน / แนะนาบริการ
1) •
ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ถ.วัง
ทอง - สากเหล็ก ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร:: 055-394-116 ,055-394105
(หมายเหตุ: -)
2) •
ร้ องเรี ยนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 1579 หมายเหตุ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
(หมายเหตุ: -)
3) 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))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณี
มิได้ จดทะเบียนในประเทศไทยมีผ้ เู รี ยนตังแต่
้ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1)กฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิ ขององค์กรชุมชนและองค์ กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การ
เรี ยน พ.ศ. 2555
2)คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การเรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551
3)ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่ อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
4)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ: 90.0

ข้ อมูลสถิตขิ องกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สดุ 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สดุ 0
ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน (กรณีมิได้ จดทะเบียนในประเทศไทยมีผ้ เู รี ยนตังแต่
้ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)
เอกสารฉบับนี ้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้ อมูลคูม่ ือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คมู่ ือ: 25/08/2558

