คูมื
่ อสาหรับประชาชน
ภายใต้พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอน ุญาตทางราชการ พ.ศ.2558
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คานา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดทาคู่มือบริการประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 โดยจัดทา 7 กระบวนงาน ดังต่อไปนี้
1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีไม่เกิน 50 คน)
4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรชุมชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียน ตั้งแต่ 50 คน
แต่ไม่เกิน 100 คน)
คู่มือสาหรับประชาชนฉบับนี้ มีไว้ให้ประชาชนผู้มาขอใช้บริการ ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ใช้ตามที่พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558 กาหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ขอใช้บริการจะได้รับความ
สะดวกอย่างดียิ่ง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

สารบัญ
เรื่อง
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีไม่เกิน 50 คน)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คน ขึ้นแต่ไม่เกิน 100 คน)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่
50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)

หน้า
1
7
12
17
22
28
34

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แนะนาให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน
&ndash; พฤษภาคม และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม &ndash; กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับ
เงินอุดหนุนประจาปีการศึกษา
1. สถานที่ยื่นความประสงค์ และยื่นคาขออนุญาต
ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ยื่นแบบแสดงความประสงค์ พร้อมร่างแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลาเนา หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง
แต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ ทั้งนี้สถานที่ยื่นคาขออนุญาตสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรณีครอบครัวจัดการศึกษา
ต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.รายละเอียดของเอกสารคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ต้องมีรายละเอียดตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ดังนี้
ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา เว้นแต่
ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสานักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาระดับและประเภทการจัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนดตามความมุ่งหมายหลักการและแนว
ทางการจัดการศึกษาตาม กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
3.กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ
ให้นาหลักฐานการศึกษา (ปพ. 1), เอกสารการขอย้ายสถานที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม, ชื่อ - สกุลครอบครัว,
ชื่อ - สกุลผู้เรียน, สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน, แผนผังที่ตั้งสถานที่ ซึ่งใช้จัด
การศึกษา, สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา, ระดับและประเภทการจัดการศึกษา, แผนการ
จัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันกาหนดความมุ่งหมาย หลักการและแนว
ทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่ยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ

4. กรณีผู้เรียน ที่เรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากการศึกษาโดยครอบครัว
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นให้นาหลักฐานการเรียนรู้เดิมเท่าที่มี ชื่อ - สกุลครอบครัว, ชื่อ - สกุล
ผู้เรียน, สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน, ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา,
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของจัดการศึกษา ระดับและประเภทการจัดการศึกษา, แผนการจัดการศึกษาที่
ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนดความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาประกอบการขออนุญาต เพื่อใช้ในการประเมินเทียบโอนภายหลังการได้รับอนุญาต
ต่อไป
5.การจัดทาแผนการจัดการศึกษาครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาก่อนยื่นคาขอ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
- ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
- ระดับการศึกษาที่ขอจัด
- จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
- รูปแบบการจัดการศึกษา
- การจัดสาระการเรียนรู้
- การจัดกระบวนการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
7.ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 วัน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 –
16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นคาขอจัดการศึกษา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือและลงนามอนุญาตโดยผู้อานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สพป. เลย
เขต 2

15 วัน

สพป. เลย
เขต 2

11 วัน

สพป. เลย
เขต 2

3 วัน

สพป. เลย
เขต 2

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

1)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ของบิดา มารดา/
รับรองสาเนาถูกต้อง)

2)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ของผู้จัดการศึกษา
กรณีมอบผู้จัดการศึกษา/รับรองสาเนาถูกต้อง)

กรมการปกครอง

3)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ของบิดามารดาและผู้เรียน/รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ถ้ามี/รับรองสาเนาถูกต้อง)
สูติบัตร
ฉบับจริง1ฉบับ

กรมการปกครอง

4)

5)

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ลาดับ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(ของผู้เรียน/รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ที่ได้จัดทาร่วมกับ
สพท.หรือสถานศึกษาที่มอบหมาย
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) รายละเอียดของแผนฯเป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบประเมิน ใบรับรองความรู้ความสามารถ ของผู้จัดการศึกษา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนผังที่ตั้งสถานที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(1) ระบุที่ตั้ง แผนผังสถานที่อย่างชัดเจน
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
เอกสารหลักการศึกษา (ปพ. 1)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(1) กรณีที่ผู้เรียนลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
เอกสารการขอย้ายสถานที่เรียน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(1) กรณีที่ผู้เรียนลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
หลักฐานการเรียนรู้เดิม
ฉบับจริง1ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(1) กรณีผู้เรียนย้ายจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
13)

14)

รูปถ่ายผู้เรียน หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง3ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ( (ไม่เกิน 6 เดือน))
ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา2ฉบับ
หมายเหตุ(1) กรณีแพทย์ระบุความเห็นว่าผู้เรียน
ไม่สามารถศึกษา
ในระบบได้/
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คู่มือ Home School
(หมายเหตุ: (http://www.innoobec.com/?p=1195))
หมายเหตุ–

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547
2) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ:30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
หน่วยงานที่ให้บริการ :สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
คุณสมบัติของผู้ขอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
ต้องเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมายบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนองค์กรวิชาชีพซึ่งมี
ความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการยื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน เป็นหนังสือต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
สานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย
9 รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนย์การเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน
2.9 ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น (ถ้ามี)
3. ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
4. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
4.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ยื่นต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากที่รับอนุญาต ให้ยื่นขอขยายต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้หรือกรณีที่ประสงค์จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.)ให้ผู้ขอจัด
การศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอ
แผนการจัดการศึกษา
5. ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอได้ตามความจาเป็นและอาจยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การ
เรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ต้องเสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
6. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา08:30 –
16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :90 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: (ยื่นคาขอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์
การเรียนตั้งอยู่))
2) การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นคาขอจัดการศึกษา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เสนอคณะทางาน สพท.พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือและลงนามอนุญาตโดยผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

ใบอนุญาตการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สพป. เลย เขต 2

36 วัน

สพป. เลย เขต 2

50 วัน

สพป. เลย เขต 2

3 วัน

สพป. เลย เขต 2

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

ลาดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ 2)
รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ 2)
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ 2)
รับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ 2)
รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนการจัดการศึกษา
ฉบับจริง2ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) แผนการศึกษาที่ได้จัดทาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบประกาศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ 2

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
9) หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) กรณีผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นขอ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256
หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 (หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

หมายเหตุ ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2554
2 ) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

4)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 90 นาที
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
42130

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
หน่วยงานที่ให้บริการ

(กรณีไม่เกิน 50 คน)
: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(3.1) อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3.2) ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
(3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัด
การศึกษา
2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทา
แผนการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียน
(2.9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
3. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ศูนย์
การเรียนตั้งอยู่
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ยื่นต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายต่อสานักงาน

เขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอ
จัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอ
แผนการจัดการศึกษาทั้งนี้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษา จานวน 2 ชุด ตามแบบที่กาหนดต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอดังนี้
1) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมสาเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,
วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้อ 2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็นและอาจยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละ
ภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ศูนย์การเรียนดาเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอ
เปลี่ยนแปลงต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
4. การพิจารณาคาขอตั้งศูนย์การเรียน ตามแนวทางต่อไปนี้
ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้เสนอคาขอและเอกสารประกอบต่อ ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการศึกษา ทราบภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่รับคาขอและเอกสารประกอบ
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
สถานที่ให้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสานักงาน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2เลขที่ 256 หมู่ 3
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 /ติดต่อ (มีพักเที่ยง)
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 วัน

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นคาขอจัดการศึกษา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เสนอคณะทางาน สพท.พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือและลงนามอนุญาตโดยผู้อานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สพป. เลย เขต 2

26 วัน

สพป. เลย เขต 2

30 วัน

สพป. เลย เขต 2

3 วัน

สพป. เลย เขต 2

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง1 ชุด
สาเนา 2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา2 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนการจัดการศึกษา
ฉบับจริง2 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ(1) แผนการจัดการศึกษาที่ได้จัดทาร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบประกาศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา
ฉบับจริง1 ชุดสาเนา2 ชุด
หมายเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญา

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
6)

7)

รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล
ฉบับจริง 2ชุด
สาเนา 2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้เรียนในศูนย์ฯต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือแนวทางการดาเนินงานฯ
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256
หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 (หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
2)คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 60 วัน
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน
50 คน) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 42130

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
หน่วยงานที่ให้บริการ :

(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(3.1) อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3.2) ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
(3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัด
การศึกษา
2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนบุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียน
(2.9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
3. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ศูนย์
การเรียนตั้งอยู่
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ยื่นต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัด

การศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายต่อสานักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์
จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษา จานวน 2 ชุด ตามแบบที่กาหนดต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์
การเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
1) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมสาเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,
วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้อ 2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็นและอาจยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละ
ภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ศูนย์การเรียนดาเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอ
เปลี่ยนแปลงต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
4. การพิจารณาคาขอตั้งศูนย์การเรียน ตามแนวทางต่อไปนี้
ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ แนว
ทางการดาเนินการตามคู่มือแนวทางการดาเนินงานฯ
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 90 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นคาขอจัดการศึกษา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือและ ลงนามอนุญาตโดยผู้อานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สพป. เลย เขต 2

26 วัน

สพป. เลย เขต 2

60 วัน

สพป. เลย เขต 2

3 วัน

สพป. เลย เขต 2

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา2 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา 2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนการจัดการศึกษา
ฉบับจริง 2 ชุดสาเนา 2ชุด
หมายเหตุ(1) แผนการจัดการศึกษาที่ได้จัดทาร่วมกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบประกาศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษาฉบับจริง 1 ชุดสาเนา 2ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

หมายเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญา2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
6)

7)

รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล
ฉบับจริง 2ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้เรียนในศูนย์ฯ
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
หลักฐานที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการศึกษา
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย
ละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256
หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 (หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111เลขที่ 1ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 100 คน)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
2)คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 90 วัน
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน :การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่
50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3
ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ
จัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
องค์กรชุมชน
1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจาอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจานวน
ไม่น้อยกว่า 20 คน
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
1. เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงาน
หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ศูนย์การเรียนให้ดาเนินการดังนี้

2. การจัดตั้งศูนย์การเรียน

1 รายละเอียดการขอจัดตั้ง
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสานักเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
(5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน
(6) ผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจานวนไม่น้อยกว่า
20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน
(4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการใน
องค์กรนิติบุคคล
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต
อย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้
(1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
(9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ

3. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน

3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อม
แผนการจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
(2) หนังสือมอบอานาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็น และยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนย์การ
เรียนเพื่อ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
3.3 การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าให้
ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น ขอขยายต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอ
จัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อน
เสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน จะต้องได้รับ
อนุญาต จากผู้มีอานาจ ดังนี้
4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :60 วัน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
(มีพักเที่ยง)

ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
30 นาที
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
26 วัน
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นคาขอจัดการศึกษา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
30 วัน
เสนอคณะทางาน สพท.พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3 วัน
จัดทาหนังสือและ ลงนามอนุญาตโดยผู้อานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา2 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2 ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1ชุด
สาเนา 2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนการจัดการศึกษา
ฉบับจริง 2ชุด
สาเนา2 ชุด
หมายเหตุ(1) แผนการจัดการศึกษาที่ได้จัดทาร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบประกาศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา
ฉบับจริง1 ชุด
สาเนา 2 ชุด

ส่วนที่รับผิดชอบ
สพป. เลย เขต 2
สพป. เลย เขต 2
สพป. เลย เขต 2
สพป. เลย เขต 2

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

หมายเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญา2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
6)

7)

รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล
ฉบับจริง2 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้เรียนในศูนย์ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือแสดงการเป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย์
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 2 ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256
หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 (หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555
2) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 60 วัน
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน :
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่
256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ
จัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
องค์กรชุมชน
1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจาอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจานวนไม่
น้อยกว่า 20 คน
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
1. เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือ
โครงการในองค์กรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนให้ดาเนินการดังนี้

1. การจัดตัง้ ศูนย์การเรียน
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสานักเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
(5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน
(6) ผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจานวนไม่น้อยกว่า
20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน
(4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการ
ในองค์กรนิติบุคคล
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต
อย่างน้อย 9 รายการ
ดังนี้
(1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(3) ที่ตงั้ ศูนย์การเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
(9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ

3. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อม
แผนการจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
(2) หนังสือมอบอานาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็น และยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนย์การ
เรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
3.3 การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น ขอขยายต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอ
จัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อน
เสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน จะต้อง
ได้รับอนุญาต จากผู้มีอานาจ ดังนี้
4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ประถมศึกษาเลย เขต 2เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
น. (มีพักเที่ยง)
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :90 วัน

ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
30 นาที
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
26 วัน
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นคาขอจัดการศึกษา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
30 วัน
เสนอคณะทางาน สพท.พิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การตรวจสอบเอกสาร
3 วัน
จัดทาหนังสือและ ลงนามอนุญาตโดยผู้อานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ขอเป็นผู้รับมอบอานาจ / รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนการจัดการศึกษา
ฉบับจริง2ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) แผนการจัดการศึกษาที่ได้จัดทาร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบประกาศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด

ส่วนที่รับผิดชอบ
สพป. เลย เขต 2
สพป. เลย เขต 2
สพป. เลย เขต 2
สพป. เลย เขต 2

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลาดับ

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล
ฉบับจริง2ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้เรียนในศูนย์ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือแสดงการเป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย์
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท /
ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่
256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 (หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

หมายเหตุ-

ชื่อกระบวนงาน :การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2555
2) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555

ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 60วัน
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

คูม่ ือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ
จัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
องค์กรชุมชน
1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจาอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจานวนไม่
น้อยกว่า 20 คน
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
1. เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือ
โครงการในองค์กรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้เรียน ผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ศูนย์การเรียนให้ดาเนินการดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์การเรียน
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสานักเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน

(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
(5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน
(6) ผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน
(4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการ
ในองค์กรนิติบุคคล
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต
อย่างน้อย 9 รายการดังนี้
(1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
(9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
3. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อม
แผนการจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
(2) หนังสือมอบอานาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็น และยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนย์การ
เรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
3.3 การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น ขอขยายต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอ
จัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อน
เสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน จะต้อง
ได้รับอนุญาต จากผู้มีอานาจ ดังนี้
4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบล
ศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :90 วัน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
(มีพักเที่ยง)

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นคาขอจัดการศึกษา
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือและ ลงนามอนุญาตโดยผู้อานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สพป. เลย เขต 2

26 วัน

สพป. เลย เขต 2

60 วัน

สพป. เลย เขต 2

3 วัน

สพป. เลย เขต 2

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(กรณีผู้ขอเป็นผู้รับมอบอานาจ/รับรองสาเนาถูกต้อง)
แผนการจัดการศึกษา
ฉบับจริง2ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) แผนการจัดการศึกษาที่ได้จัดทาร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบประกาศ หรือ วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา2ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

ลาดับ

6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ พร้อมเหตุผล
ฉบับจริง2ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(1) ผู้เรียนในศูนย์ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง)
หนังสือแสดงการเป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย์
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา2ชุด
หมายเหตุ(รับรองสาเนาถูกต้อง)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อย
ละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) •ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต เลขที่ 256
หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 (หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111เลขที่ 1ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2555
2) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ :บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 90 นาที
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน :
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เลขที่ 256 หมู่ 3 ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
42130

