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สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพงังา 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พังงา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
2) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา  

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 19:14  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิาร กลุม่งานส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จนัทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
 แนะนําให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน 
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&ndash; พฤษภาคม และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม &ndash; กันยายน) เพ่ือประโยชน์ในการรับเงิน
อุดหนุนประจําปีการศึกษา 
 1. สถานที่ย่ืนคําขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษาให้ย่ืนความประสงค์ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี
ภูมิลําเนา หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หน่ึงแต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หน่ึงซึ่งจะใช้เป็นสถานที ่
จัดการศึกษา ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ โดยย่ืนคําขออนุญาต
ได้ ดังน้ี 
 ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถย่ืนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสาํนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายย่ืนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
สํานักงานเขตพ้ืนที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย 
9 รายการ ดังน้ี 
   2.1 ช่ือศูนย์การเรียน 
  2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
  2.3 ที่ต้ังศูนย์การเรียน 
  2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
  2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจดัการศึกษานอกระบบ 
  2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
  2.8 รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน 
  2.9 ข้อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
 3. ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสาํนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก่อนย่ืนคําขอ 
 4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรบัแผนการจัดการศึกษา ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
 5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีกําหนดในคูม่ือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ 
 

30 นาท ี สพป. พังงา - 

2) การพิจารณา 
ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ย่ืนคําขอ
จัดการศึกษา 

15 วัน สพป. พังงา - 

3) การพิจารณา 
เสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

11 วัน สพป. พังงา 

(เป็นขั้นตอน
การพิจารณา
อนุญาต) 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

จัดทําหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 วัน สพป. พังงา - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 วัน 
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ 
(ของบิดา มารดา /
รับรองสําเนาถูกต้อง) 

2) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ 

(ของผู้จัดการศึกษา 
กรณีมอบผู้จัดการ
ศึกษา/รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

3) 
สําเนา
ทะเบียนบ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบับ 

(ของบิดามารดาและ
ผู้เรียน/รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ 
(ถ้าม/ีรับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

5) สูติบัตร กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ 
(ของผู้เรียน/รบัรอง
สําเนาถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว ที่ได้จัดทํา
ร่วมกับ สพท.หรือ
สถานศึกษาที่
มอบหมาย 

- 1 2 ชุด 

(1) รายละเอียดของ
แผนฯเป็นไปตามที่
กําหนดใน
กฎกระทรวง 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

2) 
วุฒิการศึกษาของ
ผู้จัดการศึกษา 

- 1 2 ชุด 

(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่
ตํ่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทยีบเท่า 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

3) 
ใบประเมิน ใบรับรอง
ความรู้ความสามารถ 
ของผู้จัดการศึกษา 

- 1 2 ชุด 

(1) กรณีผู้จัดมวุีฒิตํ่า
กว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

4) 
แผนผังที่ต้ังสถานที่ จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว 

- 1 2 ฉบับ 
(1) ระบุที่ต้ัง แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

5) 
เอกสารหลักการศึกษา 
(ปพ. 1) 

- 1 2 ฉบับ 

(1) กรณีที่ผู้เรยีน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

6) 
เอกสารการขอย้าย
สถานที่เรียน 

- 1 2 ฉบับ 

(1) กรณีที่ผู้เรยีน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

7) หลักฐานการเรยีนรู้เดิม - 1 2 ฉบับ 

(1) กรณีผู้เรียนย้าย
จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

8) 
รูปถ่ายผู้เรียน หน้าตรง 
ขนาด 1 น้ิว 

- 3 0 ฉบับ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

9) ใบรับรองแพทย์ - 1 2 ฉบับ 

(1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียนไม่
สามารถศึกษาใน
ระบบได้/ 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  82000 
หมายเหตุ - 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่
โดย 

- 
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรยีนขององค์กรวิชาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พังงา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน 
พ.ศ. 2554 

2) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  90 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 15:26  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิาร กลุม่งานส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จนัทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
 ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดต้ังขึ้น เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่แสวงหากําไร 
คุณสมบัติของผู้ขอการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน ต้องเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้จัดต้ังโดย
กฎหมายบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดต้ังศูนย์การเรียนองค์กรวิชาชีพซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดําเนินการดังน้ี 
  1. ดําเนินการย่ืนความประสงค์เพ่ือขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน เป็นหนังสือต่อสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนต้ังอยู่ 
  2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
สํานักงานเขตพ้ืนที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย 
9 รายการ ดังน้ี 
  2.1 ช่ือศูนย์การเรียน 
  2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
  2.3 ที่ต้ังศูนย์การเรียน 
   2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
   2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจดัการศึกษานอกระบบ 
   2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
   2.8 รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน 
   2.9 ข้อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
  3. ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสาํนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก่อนยื่นคําขอ 
 4. การย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กรณีดังน้ี 
   4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ย่ืนต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่
ศูนย์การเรียนต้ังอยู่ 
   4.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ย่ืนต่อ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทีศู่นย์การเรียนต้ังอยู่ 
  อน่ึง ในกรณีทีป่ระสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากที่รับอนุญาต ให้ย่ืนขอขยายต่อสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่ย่ืนขอไว้หรือกรณีที่ประสงค์จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.)ให้ผู้ขอจัด
การศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอ
แผนการจัดการศึกษา 
  5. ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอได้ตามความจําเป็นและอาจย่ืนคําขอได้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งน้ีต้องย่ืนก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การ
เรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 
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 หากมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้อง
เสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาเพ่ือให้สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาต 
     6. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีกําหนดในคูม่ือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอ
และเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 นาท ี สพป. พังงา 

(ย่ืนคําขอต่อ
สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ที่ศูนย์การเรียน
ต้ังอยู่) 

2) การพิจารณา 
 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ย่ืนคํา
ขอจัดการศึกษา 
 

36 วัน สพป. พังงา - 

3) การพิจารณา 
 

เสนอคณะทํางาน 
สพท.พิจารณา 
 

50 วัน สพป. พังงา - 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จัดทําหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

3 วัน สพป. พังงา - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   90 วัน 
13. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด 

(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รบัมอบ
อํานาจ 2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด 

(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รบัมอบ
อํานาจ 2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

3) 
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนช่ือ 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด 

(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รบัมอบ
อํานาจ 2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

4) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 2 ชุด 

(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รบัมอบ
อํานาจ 2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบอนุญาตการ
จัดต้ังองค์กร
วิชาชีพ 

- 1 2 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

2) 
แผนการจัดการ
ศึกษา 

- 2 2 ชุด 

(1) แผนการศึกษาที่ได้
จัดทําร่วมกับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่ง
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

เป็นไปตามกฎกระทรวง
2) รับรองสําเนาถูกต้อง) 

3) 

ใบประกาศ หรอื 
วุฒิบัตร หรือ 
เกียรติบัตรแสดง
วุฒิการศึกษาของ
ผู้ขอจัดการศึกษา 

- 1 2 ชุด 

(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา 
2) รับรองสําเนาถูกต้อง) 

4) 
รายช่ือผู้เรียนใน
ศูนย์ พร้อม
เหตุผล 

- 1 2 ชุด 

(1) ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 
ข้อ 2 
2) รับรองสําเนาถูกต้อง) 

5) 
หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 2 ชุด 

(1) กรณีผู้แทนหรือผู้รับ
มอบอํานาจย่ืนขอ 
2) รับรองสําเนาถูกต้อง) 

15. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 
หมายเหตุ - 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก วันที่พิมพ์ 17/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่
โดย 

- 

18. หมายเหตุ- 



1/6 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรยีนตามสทิธขิองบุคคล (กรณีต้ังแต่ 50 
คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 100 คน) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล  
     (กรณีต้ังแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พังงา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน 
พ.ศ. 2554 

2) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สําหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน ในศูนย์การเรยีน พ.ศ. 2554  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  90 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 16:31  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิาร กลุม่งานส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จนัทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
 
 ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดต้ังขึ้น เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่แสวงหากําไร 
 
 1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน 
  บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล 
  ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  เป็นผู้มีสญัชาติไทย 
  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี 
  มีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
    (3.1) อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิการศึกษาไมตํ่่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    (3.2) ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการประกาศกําหนด 
         (3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการศึกษา 
 2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดต้ังศูนย์การเรียน 
 บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดําเนินการดังน้ี 
 ผู้ขอจัดการศึกษาย่ืนความประสงค์เพ่ือขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 จัดทําแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้อย 9 รายการ ดังน้ี 
     (2.1) ช่ือศูนย์การเรียน 
     (2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
     (2.3) ที่ต้ังศูนย์การเรียน 
     (2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
     (2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
     (2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
     (2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน 
     (2.8) รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียน 
     (2.9) ข้อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 3. การย่ืนคําขอจัดต้ังศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
    1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ให้ย่ืนต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่
ศูนย์การเรียนต้ังอยู่ 
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   2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ย่ืนต่อ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทีศู่นย์การเรียนต้ังอยู่อน่ึง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัด
การศึกษาเพ่ิมจากที่ได้รับอนุญาตให้ย่ืนขอขยายต่อสํานักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ย่ืนขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะ
จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา 
   ทั้งน้ีต้องเสนอแผนการจัดการศึกษา จํานวน 2 ชุด ตามแบบที่กําหนดต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ศูนย์การเรียนต้ังอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังน้ี 
   1) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานสถานทีท่างราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
   2) บัตรประชาชนของผู้ย่ืนขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมสําเนา 
   3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครภููมิปัญญา หรอืหลักฐานทีแ่สดงว่าเป็น
บุคคลที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเหน็ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบ
ประกาศ,วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมสําเนา 
    4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้อ 2 
  ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถย่ืนคําขอได้ตามความจําเป็นและอาจย่ืนคําขอได้ปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดภาคเรียน
แต่ละภาค ไมน้่อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 
  เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหศู้นย์การเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจดัการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลง
ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามแต่กรณี 
  ทั้งน้ี ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จดัการศึกษาต้องจัดทาํแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก่อนย่ืนคําขอ 
 4. การพิจารณาคําขอต้ังศูนย์การเรียน ตามแนวทางต่อไปน้ี 
  ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ใหส้าํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ แนว
ทางการดําเนินการตามคู่มือแนวทางการดําเนินงานฯ 
 5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีกําหนดในคูม่ือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
 
 
 



4/6 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคําขอ
และเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 นาท ี สพป. พังงา - 

2) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ย่ืนคํา
ขอจัดการศึกษา 

26 วัน สพป. พังงา - 

3) การพิจารณา 

เสนอ
คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 

60 วัน สพป. พังงา - 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

จัดทําหนังสือและ 
ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อํานวยการ เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3 วัน สพป. พังงา - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   90 วัน 
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน 
กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

3) 
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนช่ือ 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนการจัดการศึกษา - 2 2 ชุด 

(1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดทํา
ร่วมกับสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

2) 

ใบประกาศ หรอื 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิ
การศึกษาของผู้ขอจัด
การศึกษา 

- 1 2 ชุด 

(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

3) 
รายช่ือผู้เรียนในศูนย์ 
พร้อมเหตุผล 

- 2 2 ชุด 

(1) ผู้เรียนในศนูย์ฯ
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

4) 

หลักฐานที่
คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาเห็นว่า
เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดการศึกษา 

- 0 2 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  

14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่
โดย 

- 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตัง้แต่ 50 
คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 100 คน) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พงังา 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสทิธิของบคุคล (กรณีตัง้แต ่50 คนขึน้ไปแต่

ไมเ่กิน 100 คน) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พงังา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยสิทธิของบคุคลในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
2) คําสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรบัใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2551 สําหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวา่ด้วยสทิธิของบคุคลในการจดัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ในศนูย์การเรียน พ.ศ. 2554  
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  90 วนั  

9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  
 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 17/07/2015 16:31  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพงังา 14 ซอย
ชมุนมุราษฎร์ ตําบลทา้ยชา้ง อําเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ศนูย์การเรียน หมายถงึ สถานท่ีเรียนท่ีบคุคลจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไมแ่สวงหากําไร 
1. คณุสมบตัขิองผู้จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียน 
 บคุคลผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามกฎกระทรวงวา่ด้วยสทิธิของบคุคล 
ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
 เป็นผู้ มีสญัชาตไิทย 
 ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอนัดี 
 มีคณุสมบตัอิยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้
  (3.1) อายไุมต่ํ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์ และมีวฒุิการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  (3.2) ได้รับการประกาศยกยอ่ง เป็นครูภมูิปัญญาจากหนว่ยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศกึษาธิการประกาศกําหนด 
       (3.3) หรือเป็นบคุคลท่ีคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาเห็นวา่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 
ในการจดัการศกึษา 
2. บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 บคุคลซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในรูปแบบศนูย์การเรียน ให้ดําเนินการดงันี ้
 ผู้ขอจดัการศกึษาย่ืนความประสงค์เพ่ือขอจดัการศกึษาเป็นหนงัสือตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 จดัทําแผนการจดัการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาท่ีสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มอบหมายโดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออยา่งน้อย 9 รายการ ดงันี ้
   (2.1) ช่ือศนูย์การเรียน 
   (2.2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
   (2.3) ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
   (2.4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
   (2.5) ระดบัการศกึษาท่ีจดั ในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
   (2.6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (2.7) ระบบประกนัคณุภาพภายใน 
   (2.8) รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาศนูย์การเรียน 
   (2.9) ข้อกําหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียนเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
3. การย่ืนคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
  1. การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษา ให้ย่ืนตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยู ่
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  2. การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ให้ย่ืนตอ่สํานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยูอ่นึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิม่จากท่ี
ได้รับอนญุาตให้ย่ืนขอขยายตอ่สํานกังานเขตท่ีการศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษาขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
กระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 ทัง้นีต้้องเสนอแผนการจดัการศกึษา จํานวน 2 ชดุ ตามแบบท่ีกําหนดตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยูโ่ดยมีเอกสารและหลกัฐานประกอบคําขอ ดงันี ้
1) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือหลกัฐานสถานท่ีทางราชการออกให้ฉบบัจริงพร้อมสําเนา 
2) บตัรประชาชนของผู้ ย่ืนขอจดัการศกึษาฉบบัจริงพร้อมสําเนา 
3) วฒุิการศกึษาของผู้จดัการศกึษา หรือหลกัฐานของครูภมูิปัญญา หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นบคุคลท่ีคณะกรรมการ
เขตพืน้ท่ีการศกึษาเห็นวา่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจดัการศกึษา (ใบประกาศ,วฒุิบตัร, เกียรตบิตัร) 
ฉบบัจริงพร้อมสําเนา 
 4) แผนการจดัการศกึษา ตามข้อ 2 
ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถย่ืนคําขอได้ตามความจําเป็นและอาจย่ืนคําขอได้ปีละ 2 ครัง้ก่อนเปิดภาคเรียนแตล่ะภาค ไม่
น้อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษาและศนูย์การเรียนเพ่ือสทิธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ 
การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ให้ศนูย์การเรียนดําเนินการจดัการศกึษาตามแผนการจดัการศกึษาได้และหากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการ
จดัการศกึษาท่ีรับอนญุาตไว้ต้องเสนอแผนการจดัการศกึษาในระดบัท่ีขอเปล่ียนแปลงตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
หรือคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามแตก่รณี 
ทัง้นี ้ในการจดัทําแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัทําแผนการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนคําขอ 
4. การพิจารณาคําขอตัง้ศนูย์การเรียน ตามแนวทางตอ่ไปนี ้
ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจํานวนเกินกวา่ 50 คน แตไ่มเ่กิน 100 คน ให้สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเสนอคณะกรรมการ
เขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นผู้พิจารณาอนญุาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับคําขอ แนวทางการดําเนินการตาม
คูมื่อแนวทางการดําเนินงานฯ 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีกําหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 นาที สพป. พงังา -

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนคําขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พงังา -

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะกรรมการเขต
พืน้ท่ีการศกึษาพิจารณา 
 

60 วนั สพป. พงังา -

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

จดัทําหนงัสือและ ลงนาม
อนญุาตโดยผู้ อํานวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พงังา -

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   90 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) ใบสําคญัการ
เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนการจดัการ
ศกึษา 

- 2 2 ชดุ (1) แผนการจดัการ
ศกึษาท่ีได้จดัทํา
ร่วมกบัสํานกังาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา
แล้ว 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ใบประกาศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรตบิตัรแสดง
วฒุิการศกึษา
ของผู้ขอจดั
การศกึษา 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญา 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 

รายช่ือผู้ เรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนในศนูย์ฯ
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

4) 

หลกัฐานท่ี
คณะกรรมการ
เขตพืน้ท่ี
การศกึษาเห็นวา่
เป็นผู้ มีความรู้
ความสามารถใน
การจดัการศกึษา 

- 0 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพงังา  14 

ซอยชมุนมุราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000 
หมายเหตุ - 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย สพป.พงังา สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พงังา 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสทิธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน  

(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พงังา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์
การเรียน พ.ศ. 2555 

2) คําสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรบัใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2551 สําหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวา่ด้วยสทิธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนใน

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน    พ.ศ. 2555  
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  60 วนั  

9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  
 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 17/07/2015 16:48  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพงังา 14 ซอย
ชมุนมุราษฎร์ ตําบลทา้ยชา้ง อําเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ศนูย์การเรียน หมายถงึ สถานท่ีเรียนท่ีองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไม่
แสวงหากําไร 
1. คณุสมบตัขิองผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียนองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนท่ีจะขอจดัตัง้ 
ศนูย์การเรียน ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
องค์กรชมุชน 
 1. เป็นคณะบคุคลประกอบด้วยผู้ ท่ีบรรลนิุตภิาวะไมน้่อยกวา่ 7 คน 
 2. มีภมูิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูอ่าศยัประจําอยูใ่นชมุชนหรือท้องถ่ินร่วมกนั 
 3. มีวตัถปุระสงค์ขององค์กรร่วมกนัเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหากําไร 
 4. มีท่ีตัง้องค์กรอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียนท่ีขอจดัตัง้ 
 5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะจํานวนไมน้่อยกวา่ 20 
คน 
 ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตัง้ศนูย์การเรียนต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
 1) เป็นสมาชิกของคณะบคุคลตามข้อ 1 
 2) มีสญัชาตไิทย 
 3) เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมาย 
 4) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
องค์กรเอกชน 
 1. เป็นสมาคม มลูนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลหรือเป็นสว่นงานหรือโครงการในองค์กร
นิตบิคุคล 
 2. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหากําไร 
 3. มีท่ีตัง้หรือมีสว่นงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียน 
 คณุสมบตัขิองผู้ เรียนในศนูย์การเรียนโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 1. เป็นผู้ซึง่ขาดโอกาสในการเข้าศกึษาในระบบโรงเรียนปกต ิ
 2. กรณีองค์กรเอกชนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย คณุสมบตัขิองผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานประกาศกําหนด 
 บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การ
เรียนให้ดําเนินการดงันี ้
2. การจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 1 รายละเอียดการขอจดัตัง้ 
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       1.1 องค์กรชมุชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่สํานกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
โดยมีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรชมุชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบคุคลได้แก่ ช่ือสญัชาต ิอาย ุท่ีอยูแ่ละอาชีพ 
 (3) วตัถปุระสงค์ขององค์กรชมุชน 
 (4) ท่ีตัง้องค์กรชมุชน 
 (5) ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน 
 (6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชมุชน 
 รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะจํานวนไมน้่อยกวา่ 20 คน 
 1.2 องค์กรเอกชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนตวัหนงัสือตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 โดยมีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรเอกชน 
 (2) วตัถปุระสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ท่ีตัง้องค์กรเอกชน 
 (4) ประวตัคิวามเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลกัฐานการจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลขององค์กรหรือหลกัฐานการเป็นสว่นงานหรือโครงการในองค์กรนิตบิคุคล 
 2. จดัทําแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือสถานศกึษาท่ีสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามอบหมาย โดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย 9 รายการ 
ดงันี ้
 (1) ช่ือศนูย์การเรียน 
 (2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 (3) ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
 (5) ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 (6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 (8) รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 (9) ข้อกําหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียน 
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 ทัง้นี ้ในการจดัทําแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัทําแผนการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนคําขอ 
3. การย่ืนคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 3.1 ให้องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่ประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์การเรียน ย่ืนคําขอเป็นหนงัสือพร้อมแผนการจดั
การศกึษาตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่โดยมีเอกสารและหลกัฐาน ประกอบคําขอ ดงันี ้
 (1) เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเป็นองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 
 (2) หนงัสือมอบอํานาจให้ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ 
 (3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ 
 3.2 ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถสามารถย่ืนคําขอได้ตามความจําเป็น และย่ืนคําขอได้ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิดภาคเรียนแต่
ละภาค ไมน้่อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษา และศนูย์การเรียนเพ่ือ 
สทิธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 3.3 การย่ืนคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 3.3.1 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษาให้ย่ืนตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยู ่
 3.3.2 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น หรือมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าให้ย่ืนตอ่
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่
 อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มจากท่ีได้รับอนญุาตให้ย่ืน ขอขยายตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษา
ขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิตบิคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน จะต้องได้รับอนญุาต 
จากผู้ มีอํานาจ ดงันี ้
 4.1 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจํานวนไมเ่กิน 50 คน ให้สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
 4.2 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจํานวนเกินกวา่ 50 คน แตไ่มเ่กิน 100 คน ให้สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พจิารณาอนญุาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีกําหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 นาที สพป. พงังา -

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนคําขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พงังา -

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะทํางาน สพท.
พิจารณา 
 

30 วนั สพป. พงังา -

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

จดัทําหนงัสือและ  ลงนาม
อนญุาตโดยผู้ อํานวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พงังา -

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   60 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนการจดัการ
ศกึษา 

- 2 2 ชดุ (1) แผนการ
จดัการศกึษาท่ีได้
จดัทําร่วมกบั
สํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา
แล้ว 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ใบประกาศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรตบิตัรแสดง
วฒุิการศกึษา
ของผู้ขอจดั
การศกึษา 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญา 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 

รายช่ือผู้ เรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนในศนูย์
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 
2 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือแสดงการ
เป็นผู้แทนหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจ
ให้เป็นผู้ขอจดัตัง้
ศนูย์ 

- 0 2 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพงังา  14 

ซอยชมุนมุราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000 
หมายเหตุ - 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย สพป.พงังา สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พงังา 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสทิธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน 

(กรณีมิได้จดทะเบยีนในประเทศไทย ผู้ เรียนไมเ่กิน 50 คน) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พงังา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน  
พ.ศ. 2555 

2) คําสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรบัใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2551 สําหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวา่ด้วยสทิธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนใน

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน    พ.ศ. 2555  
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  60 วนั  

9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  
 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 17/07/2015 16:54  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพงังา 14 ซอย
ชมุนมุราษฎร์ ตําบลทา้ยชา้ง อําเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ศนูย์การเรียน หมายถงึ สถานท่ีเรียนท่ีองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไม่
แสวงหากําไร 
1. คณุสมบตัขิองผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียนองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนท่ีจะขอจดัตัง้ 
ศนูย์การเรียน ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
องค์กรชมุชน 
 1. เป็นคณะบคุคลประกอบด้วยผู้ ท่ีบรรลนิุตภิาวะไมน้่อยกวา่ 7 คน 
 2. มีภมูิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูอ่าศยัประจําอยูใ่นชมุชนหรือท้องถ่ินร่วมกนั 
 3. มีวตัถปุระสงค์ขององค์กรร่วมกนัเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหากําไร 
 4. มีท่ีตัง้องค์กรอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียนท่ีขอจดัตัง้ 
 5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะจํานวนไมน้่อยกวา่  
 20 คน 
ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตัง้ศนูย์การเรียนต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
 1) เป็นสมาชิกของคณะบคุคลตามข้อ 1 
 2) มีสญัชาตไิทย 
 3) เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมาย 
 4) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
องค์กรเอกชน 
 1. เป็นสมาคม มลูนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลหรือเป็นสว่นงานหรือโครงการ 
 ในองค์กรนิตบิคุคล 
 2. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหากําไร 
 3. มีท่ีตัง้หรือมีสว่นงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียน 
คณุสมบตัขิองผู้ เรียน 
 ผู้ เรียนในศนูย์การเรียนโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 1. เป็นผู้ซึง่ขาดโอกาสในการเข้าศกึษาในระบบโรงเรียนปกต ิ
 2. กรณีองค์กรเอกชนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย คณุสมบตัขิองผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกาศกําหนด 
บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบ 
ศนูย์การเรียนให้ดําเนินการดงันี ้
 1. การจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
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 1.1 องค์กรชมุชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่สํานกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดย
มีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรชมุชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบคุคลได้แก่ ช่ือสญัชาต ิอาย ุท่ีอยูแ่ละอาชีพ 
 (3) วตัถปุระสงค์ขององค์กรชมุชน 
 (4) ท่ีตัง้องค์กรชมุชน 
 (5) ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน 
 (6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชมุชน 
 รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะ 
จํานวนไมน้่อยกวา่ 20 คน 
 1.2 องค์กรเอกชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนตวัหนงัสือตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 โดยมีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรเอกชน 
 (2) วตัถปุระสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ท่ีตัง้องค์กรเอกชน 
 (4) ประวตัคิวามเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลกัฐานการจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลขององค์กรหรือหลกัฐานการเป็นสว่นงานหรือโครงการ 
 ในองค์กรนิตบิคุคล 
 2. จดัทําแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือสถานศกึษาท่ีสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามอบหมาย โดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย 9 รายการ 
ดงันี ้
 (1) ช่ือศนูย์การเรียน 
 (2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 (3) ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
 (5) ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 (6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 (8) รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 (9) ข้อกําหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียน 
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 ทัง้นี ้ในการจดัทําแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัทําแผนการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนคําขอ 
 3. การย่ืนคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 3.1 ให้องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่ประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์การเรียน ย่ืนคําขอเป็นหนงัสือพร้อมแผนการจดั
การศกึษาตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่โดยมีเอกสารและหลกัฐาน ประกอบคําขอ ดงันี ้
 (1) เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเป็นองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 
 (2) หนงัสือมอบอํานาจให้ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ 
 (3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ 
 3.2 ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถสามารถย่ืนคําขอได้ตามความจําเป็น และย่ืนคําขอได้ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิด 
ภาคเรียนแตล่ะภาค ไมน้่อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษา และศนูย์การเรียนเพ่ือ 
สทิธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 3.3 การย่ืนคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 3.3.1 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษาให้ย่ืนตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
 ท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่
 3.3.2 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น หรือมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 ให้ย่ืนตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่
 อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มจากท่ีได้รับอนญุาตให้ย่ืน ขอขยายตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษา
ขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิตบิคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน จะต้องได้รับอนญุาต 
จากผู้ มีอํานาจ ดงันี ้
 4.1 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจํานวนไมเ่กิน 50 คน ให้สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
 4.2 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจํานวนเกินกวา่ 50 คน แตไ่มเ่กิน 100 คน ให้สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พจิารณาอนญุาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีกําหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 นาที สพป. พงังา -
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนคําขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พงังา -

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะทํางาน สพท.
พิจารณา 
 

30 วนั สพป. พงังา -

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัทําหนงัสือและ   ลงนาม
อนญุาตโดยผู้ อํานวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พงังา -

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   90 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนาถกูต้อง) 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนาถกูต้อง) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (กรณีผู้ขอเป็นผู้ รับ
มอบอํานาจ / รับรอง
สําเนาถกูต้อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนการจดัการ
ศกึษา 

- 2 2 ชดุ (1) แผนการ
จดัการศกึษาท่ีได้
จดัทําร่วมกบั
สํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา
แล้ว 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ใบประกาศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรตบิตัรแสดง
วฒุิการศกึษา
ของผู้ขอจดั
การศกึษา 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญา 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 

รายช่ือผู้ เรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนในศนูย์
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 
2 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือแสดงการ
เป็นผู้แทนหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจ
ให้เป็นผู้ขอจดัตัง้
ศนูย์ 

- 0 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพงังา  14 

ซอยชมุนมุราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000 
หมายเหตุ - 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย สพป.พงังา สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตัง้แต่  50  คนแต่ไม่เกนิ  100 คน) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พงังา 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสทิธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน 

(กรณีมิได้จดทะเบยีนในประเทศไทยมีผู้ เรียนตัง้แต ่ 50  คนแตไ่มเ่กิน  100 คน) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พงังา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน  
พ.ศ. 2555 

2) คําสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรบัใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ.2551 สําหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติม

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง)  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวา่ด้วยสทิธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนใน

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน    พ.ศ. 2555  
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  90 วนั  

9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  
 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 17/07/2015 16:59  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษา สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพงังา 14 ซอย
ชมุนมุราษฎร์ ตําบลทา้ยชา้ง อําเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ศนูย์การเรียน หมายถงึ สถานท่ีเรียนท่ีองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไม่
แสวงหากําไร 
1. คณุสมบตัขิองผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียนองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนท่ีจะขอจดัตัง้ 
ศนูย์การเรียน ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
องค์กรชมุชน 
 1. เป็นคณะบคุคลประกอบด้วยผู้ ท่ีบรรลนิุตภิาวะไมน้่อยกวา่ 7 คน 
 2. มีภมูิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูอ่าศยัประจําอยูใ่นชมุชนหรือท้องถ่ินร่วมกนั 
 3. มีวตัถปุระสงค์ขององค์กรร่วมกนัเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหากําไร 
 4. มีท่ีตัง้องค์กรอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียนท่ีขอจดัตัง้ 
 5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะจํานวนไมน้่อยกวา่  
 20 คน 
ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตัง้ศนูย์การเรียนต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
 1) เป็นสมาชิกของคณะบคุคลตามข้อ 1 
 2) มีสญัชาตไิทย 
 3) เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมาย 
 4) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
องค์กรเอกชน 
 1. เป็นสมาคม มลูนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลหรือเป็นสว่นงานหรือโครงการ 
 ในองค์กรนิตบิคุคล 
 2. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหากําไร 
 3. มีท่ีตัง้หรือมีสว่นงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียน 
คณุสมบตัขิองผู้ เรียน 
 ผู้ เรียนในศนูย์การเรียนโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 1. เป็นผู้ซึง่ขาดโอกาสในการเข้าศกึษาในระบบโรงเรียนปกต ิ
 2. กรณีองค์กรเอกชนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย คณุสมบตัขิองผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกาศกําหนด 
บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบ 
ศนูย์การเรียนให้ดําเนินการดงันี ้
 1. การจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
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 1.1 องค์กรชมุชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่สํานกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดย
มีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรชมุชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบคุคลได้แก่ ช่ือสญัชาต ิอาย ุท่ีอยูแ่ละอาชีพ 
 (3) วตัถปุระสงค์ขององค์กรชมุชน 
 (4) ท่ีตัง้องค์กรชมุชน 
 (5) ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน 
 (6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชมุชน 
 รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะ 
จํานวนไมน้่อยกวา่ 20 คน 
 1.2 องค์กรเอกชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนตวัหนงัสือตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 โดยมีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรเอกชน 
 (2) วตัถปุระสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ท่ีตัง้องค์กรเอกชน 
 (4) ประวตัคิวามเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลกัฐานการจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลขององค์กรหรือหลกัฐานการเป็นสว่นงานหรือโครงการ 
 ในองค์กรนิตบิคุคล 
 2. จดัทําแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือสถานศกึษาท่ีสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามอบหมาย โดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย 9 รายการ 
ดงันี ้
 (1) ช่ือศนูย์การเรียน 
 (2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 (3) ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
 (5) ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 (6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 (8) รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 (9) ข้อกําหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียน 
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 ทัง้นี ้ในการจดัทําแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัทําแผนการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนคําขอ 
 3. การย่ืนคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 3.1 ให้องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่ประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์การเรียน ย่ืนคําขอเป็นหนงัสือพร้อมแผนการจดั
การศกึษาตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่โดยมีเอกสารและหลกัฐาน ประกอบคําขอ ดงันี ้
 (1) เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเป็นองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 
 (2) หนงัสือมอบอํานาจให้ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ 
 (3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้ รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ 
 3.2 ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถสามารถย่ืนคําขอได้ตามความจําเป็น และย่ืนคําขอได้ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิด 
ภาคเรียนแตล่ะภาค ไมน้่อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษา และศนูย์การเรียนเพ่ือ 
สทิธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 3.3 การย่ืนคําขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 3.3.1 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษาให้ย่ืนตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
 ท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่
 3.3.2 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น หรือมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 ให้ย่ืนตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่
 อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มจากท่ีได้รับอนญุาตให้ย่ืน ขอขยายตอ่สํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษา
ขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิตบิคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน จะต้องได้รับอนญุาต 
จากผู้ มีอํานาจ ดงันี ้
 4.1 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจํานวนไมเ่กิน 50 คน ให้สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
 4.2 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจํานวนเกินกวา่ 50 คน แตไ่มเ่กิน 100 คน ให้สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พจิารณาอนญุาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีกําหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 นาที สพป. พงังา -
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนคําขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พงังา -

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะกรรมการเขต
พืน้ท่ีการศกึษาพิจารณา 
 

60 วนั สพป. พงังา -

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

จดัทําหนงัสือและ   ลงนาม
อนญุาตโดยผู้ อํานวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พงังา -

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   90 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 2 ชดุ (กรณีผู้ขอเป็นผู้ รับ
มอบอํานาจ/
รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนการจดัการ
ศกึษา 

- 2 2 ชดุ (1) แผนการ
จดัการศกึษาท่ีได้
จดัทําร่วมกบั
สํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษา
แล้ว 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ใบประกาศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรตบิตัรแสดง
วฒุิการศกึษา
ของผู้ขอจดั
การศกึษา 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญา 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 

รายช่ือผู้ เรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนในศนูย์
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 
2 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือแสดงการ
เป็นผู้แทนหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจ
ให้เป็นผู้ขอจดัตัง้
ศนูย์ 

- 0 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียน • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพงังา  14 
ซอยชมุนมุราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา 82000 
หมายเหตุ - 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พมิพ์ 17/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย สพป.พงังา สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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