คูมือสําหรับประชาชน
ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให
ทุกสวนราชการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ในการติดตอขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การรับแจงการดําเนินการทีเ่ กี่ยวของ ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตามพระราชบัญญัติ มาตรา ๗ กําหนดใหผูอนุญาตมีหนาทีจ่ ัดทําคูมือสําหรับประชาชน และเผยแพรโดยการปด
ประกาศและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ( ครบกําหนดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
สพป.ยล.๑ ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เรื่อง การ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหมี
กฎหมายกลางทีจ่ ะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และเพื่อเปนคูมือในการนําไปสูก ารปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คูมือเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหความสะดวกสําหรับประชาชน ที่จะติดตอขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต การ
อนุมัติ การจดทะเบียน การรับแจงการดําเนินการทีเ่ กี่ยวของ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
สามารถปฏิบัติงานใหถกู ตองตามพระราชบัญญัติดังกลาว

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ
8
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล
14
(กรณีไมเกิน 50 คน)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล
20
(กรณีตั้งแต 50 คน ขึ้นไป แตไมเกิน 100 คน)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิ
26
ขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิ
33
ขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเ รียนไมเกิน 50 คน)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิ
40
ขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย มีผเู รียนตัง้ แต 50 คน แตไมเกิน 100 คน)
ภาคผนวก
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
เรื่อง การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คณะผูจัดทําเอกสาร

การขอจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยครอบครัว

-2-

คูมือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

☐ บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

 บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ

☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น

☐ สถาบันการศึกษา

☐สวนกลางที่ตงั้ อยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 30 วัน
9. ขอมูลสถิติ
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว Home School

-311. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
12 ถนนสุขยางค อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร

เวลาเปดรับคําขอ

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร

☐ วันอาทิตย

☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
 มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.

หมายเหตุ:
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
แนะนําใหครอบครัวซึ่งประสงคจะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาได
ปละ 2 ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับการเปด-ปดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม
และภาคเรียนที่ 2 ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน) เพื่อประโยชนในการรับเงินอุดหนุนประจําปการศึกษา
1. สถานที่ยื่นคําขออนุญาตในแตละระดับการศึกษา
ใหยื่นความประสงค ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีภูมลิ ําเนา หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบานอยูทหี่ นึ่ง
แตมีถิ่นพักอาศัยในปจจุบันอีกทีห่ นึ่งซึง่ จะใชเปนสถานที่จัดการศึกษา ใหยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ถิ่นที่อยูอาศัยปจจุบันได โดยยื่นคําขออนุญาตได ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสามารถยื่นทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือสถานศึกษา
ที่สํานักงานเขตพื้นทีม่ อบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย
9 รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนยการเรียน
2.2 วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนยการเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาทีจ่ ัดในกรณีทเี่ ปนการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนยการเรียน
2.9 ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนและเอกสารอื่น (ถามี)

-43. ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจ ัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
กอนยื่นคําขอ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติใหปรับแผนการจัดการศึกษา ตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริม่ นับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1

2

3

4

หนวย
สวนงาน / หนวยงานที่
ระยะ
เวลา
รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน เวลา
(นาที
(ในระบบมีชองใหเลือก
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ให ชั่วโมง วัน กระทรวง และชองใหเลือก
บริการ วันทําการ
กรม/กลุมงาน)
เดือน ป)
การตรวจสอบ
ตรวจสอบคําขอและเอกสาร 30
นาที
สํานักงานเขตพื้นที่
เอกสาร
ประกอบคําขอ
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1
การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
15
วัน
สํานักงานเขตพื้นที่
เอกสารของผูยื่นคําขอจัด
การศึกษาประถมศึกษา
การศึกษา
ยะลา เขต 1
การพิจารณา
เสนอคณะกรรมการเขต
11
วัน
สํานักงานเขตพื้นที่
อนุญาต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1
การลงนาม
จัดทําหนังสือและลงนาม
3
วัน
สํานักงานเขตพื้นที่
อนุญาต
อนุญาตโดยผูอํานวยการ
การศึกษาประถมศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
ยะลา เขต 1
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน หนวยเวลา
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา

หมายเหตุ

-515. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
1

จํานวน
สวนงาน / หนวยงาน เอกสาร จํานวน หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ฉบับ สําเนา
ที่รับผิดชอบ
จริง
บัตรประจําตัวประชาชน
กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ ของบิดา มารดา/

2

บัตรประจําตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

3

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

-

2

ฉบับ

4
5

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
สูติบัตร

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

1
1

2
2

ฉบับ
ฉบับ

รับรองสําเนาถูกตอง
ของผูจัดการศึกษา
กรณีมอบผูจัดการศึกษา/
รับรองสําเนาถูกตอง
ของบิดามารดาและ
ผูเรียน/รับรองสําเนา
ถูกตอง
ถามี/รับรองสําเนาถูกตอง
ของผูเรียน/รับรองสําเนา
ถูกตอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน หนวย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สําเนา เอกสาร
2
ชุด 1) รายละเอียดของ

1

แผนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว
ที่ไดจัดทํารวมกับ สพท.หรือ
สถานศึกษาที่มอบหมาย

2

วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา

1

2

ชุด

3

ใบประเมิน ใบรับรองความรู
ความสามารถ
ของผูจ ัดการศึกษา

1

2

ชุด

แผนฯเปนไปตามที่
กําหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง
1) ผูจัดตองมีวุฒิไม
ต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเทา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) กรณีผูจัดมีวุฒิต่ํา
กวาระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง

-6ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน หนวย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สําเนา เอกสาร
2
ฉบับ 1) ระบุที่ตั้ง แผนผัง

4

แผนผังที่ตั้งสถานที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว

5

เอกสารหลักการศึกษา (ปพ. 1)

1

2

ฉบับ

6

เอกสารการขอยายสถานทีเ่ รียน

1

2

ฉบับ

7

หลักฐานการเรียนรูเดิม

1

2

ฉบับ

8

รูปถายผูเ รียน
หนาตรง ขนาด 1 นิ้ว
ใบรับรองแพทย

3

9

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

1

ฉบับ
2

ฉบับ

สถานที่อยางชัดเจน
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง
1) กรณีที่ผูเรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง
1) กรณีที่ผูเรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง
1) กรณีผูเรียนยาย
จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง
(ไมเกิน 6 เดือน)
1) กรณีแพทยระบุ
ความเห็นวาผูเรียน
ไมสามารถศึกษา
ในระบบได/
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง

ไมมีคาธรรมเนียม

รอยละ
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
17. ชองทางการรองเรียน
• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12 ถนนสุขยางค อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
• รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 1579

-718. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟลเอกสาร
☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ Fileคูมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ฉบับใหม
19. หมายเหตุ

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ

-8คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ ☐บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ
☐สวนกลาง ☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐สวนกลางที่ตงั้ อยูใ นภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางทีต่ ั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 90 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)

ศูนยการเรียน

-911. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
1 12 ถนนสุขยางค อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร
☐ วันเสาร ☐วันอาทิตย
☐ไมเวนวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ (ถามี)
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องคกรวิชาชีพจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมแสวงหากําไร
คุณสมบัติของผูขอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน
ตองเปนองคกรวิชาชีพที่ไดจัดตั้งโดยกฎหมายบทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียนองคกรวิชาชีพ
ซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมเขามาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการยื่นความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน เปนหนังสือตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
ที่สํานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย
9 รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนยการเรียน
2.2 วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนยการเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนยการเรียน
2.9 ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนและเอกสารอื่น (ถามี)
3. ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจ ัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
4. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ แบงเปน 2 กรณีดังนี้
4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยู

-104.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใหยื่น
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากที่รับอนุญาต ใหยื่นขอขยายตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไวหรือกรณีที่ประสงคจัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.)
ใหผูขอจัดการศึกษาขออนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
5. ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอไดตามความจําเปนและอาจยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ตองยื่นกอนเปดภาคเรียน
แตละภาคไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปด-ปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการเรียนเพื่อสิทธิประโยชน
ตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนตน
หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการจัดการศึกษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดใหความเห็นชอบแลวตองเสนอ
การเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการจัดการศึกษาเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
6. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมอื เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่
1

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ
การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอ
เอกสาร
และเอกสาร
ประกอบคําขอ
ประเภท
ขั้นตอน

2

การพิจารณา
อนุญาต

3

การพิจารณา
อนุญาต

4

การแจงผล
การพิจารณา

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนวย
เวลา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

30

นาที

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผูยื่นคํา
ขอจัดการศึกษา
เสนอคณะทํางาน
สพท.พิจารณา

36

วัน

50

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทําหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา

3

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาดําเนินการ

รวม 90 หนวยเวลาวัน

สํานักงานคณะกรรมการ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ยื่นคําขอตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ศูนยการ
เรียนตั้งอยู
สํานักงานคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

-1114. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาChoose an item.
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน จํานวน หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ฉบับ
จริง สําเนา

หมายเหตุ

1 ใบอนุญาตการจัดตั้ง
องคกรวิชาชีพ
2 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

ชุด

รับรองสําเนาถูกตอง

1

2

ชุด

3 สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจ
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจ
2) รับรองสําเนาถูกตอง

4 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

1

2

ชุด

5 หนังสือรับรองนิติบุคคล

1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจ
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบอํานาจ
2) รับรองสําเนาถูกตอง

-1215.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

1

2

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
จํานวน จํานวน หนวย
รายการเอกสารยื่น
(ในระบบมีชอง เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ใหเลือกกระทรวง ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)
แผนการจัดการศึกษา
2
2
ชุด 1) แผนการศึกษาที่ได
จัดทํารวมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
เปนไปตามกฎกระทรวง
2) รับรองสําเนาถูกตอง
ใบประกาศ หรือ
1
2
ชุด 1) ในกรณีที่เปนครูภูมิ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
ปญญา
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
ของผูขอจัดการศึกษา

3

รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

4

หนังสือมอบอํานาจ

1

1

2

2

ชุด

ชุด

1) ผูเ รียนตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) กรณีผูแทนหรือผูร ับ
มอบอํานาจยื่นขอ
2) รับรองสําเนาถูกตอง

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ

-1317. ชองทางการรองเรียน
• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12 ถนนสุขยางค
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
• รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 1579
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
☐ใชลงิ คไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยองคกรวิชาชีพ/File คูมือแนวทางการดําเนินการฯ
19. หมายเหตุ

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีไมเกิน 50 คน)

-14คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

☐บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ

☐สวนกลาง

☐สถาบันการศึกษา

☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น

☐สวนกลางที่ตงั้ อยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 60 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)

-15สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 12 ถนนสุขยางค อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร
073-213519
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร

☐วันอาทิตย

☐ไมเวนวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.
12 หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมแสวงหากําไร
1. คุณสมบัติของผูจ ัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน
บุคคลผูขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนยการเรียน พ.ศ.2554 ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนผูมีสญ
ั ชาติไทย
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัตอิ ยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
(3.1) อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และมีวฒ
ุ ิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(3.2) ไดรับการประกาศยกยอง เปนครูภูมปิ ญญาจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(3.3) หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
1. ผูขอจัดการศึกษายื่นความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาเปนหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาทีส่ ํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออยางนอย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนยการเรียน
(2.2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนยการเรียน

-16(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนยการเรียน
(2.9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนเอกสารอื่นๆ (ถามี)
3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
2. การจัดการศึกษาทีเ่ ริม่ จากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีทปี่ ระสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิม่ จากที่ไดรับอนุญาตใหยื่นขอขยายตอสํานักงาน
เขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีทปี่ ระสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษา
ขออนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ตองเสนอแผนการจัดการศึกษา จํานวน 2 ชุด ตามแบบที่กําหนดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยูโ ดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
1) สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานสถานทีท่ างราชการออกใหฉบับจริงพรอมสําเนา
2) บัตรประชาชนของผูยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพรอมสําเนา
3) วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมปิ ญญา หรือหลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคล
ที่คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเห็นวาเปนบุคคลทีม่ ีความรู ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,
วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพรอมสําเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามขอ 2
ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปนและอาจยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง
กอนเปดภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการเรียน
เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น เปนตน
เมื่อไดรบั อนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหศูนยการเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาไดและหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนการจัดการศึกษาที่รบั อนุญาตไวตองเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแตกรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจ ัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ

-174. การพิจารณาคําขอตั้งศูนยการเรียน ตามแนวทางตอไปนี้
ศูนยการเรียนที่มผี ูเรียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหเสนอคําขอและเอกสารประกอบตอ ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูพจิ ารณาอนุญาต โดยใหแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการศึกษา ทราบภายใน 60 วัน
นับแตวันที่รับคําขอและเอกสารประกอบ
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมทีก่ ําหนดในคูมือ เริ่มนับเมือ่ ไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1

2

3
4

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ
การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา
การพิจารณา เสนอคณะทํางาน
อนุญาต
สพท.พิจารณา
การแจงผล
การพิจารณา

หนวย
เวลา

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30

นาที

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

30

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

ระยะเวลา
ใหบริการ

จัดทําหนังสือและ
3
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 60 หนวยเวลาวันทําการ
หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาChoose an item.

หมายเหตุ

-1815. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

2

สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน
รับผิดชอบ
รายการเอกสารยืนยัน (ในระบบมีชองให เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ
เลือกกระทรวง
จริง
และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
กรมการปกครอง
1

3

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง

15.1)
เอกสาร
ยืนยัน
ตัวตนที่
ออกโดย
หนวยงาน
ภาครัฐที่
1

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

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)

2

ชุด

2

ชุด

2

ชุด

1

จํานวน
จํานวน หนวยนับ
เอกสาร เอกสาร
ฉบับ สําเนา เอกสาร
จริง

1

แผนการจัดการศึกษา

2

2

ชุด

2

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู
ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

3

4

เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวของ
ตามคูมือแนวทางการ
ดําเนินงานฯ

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยฯ
ตองเปนไปตาม
กฎกระทรวงฯ ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง

-1916. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

-

รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ
17. ชองทางการรองเรียน
• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12 ถนนสุขยางค
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
• รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 1579
• รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 1579
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคล/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
19. หมายเหตุ

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต 50 คนขึ้นไปแตไมเกิน 100 คน)

คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต 50 คนขึ้นไปแตไมเกิน 100 คน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ

-20-

สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต 50 คนขึ้นไปแตไมเกิน 100 คน)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
3. ประเภทของงานบริการ
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

☐บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ

☐สวนกลาง

☐สถาบันการศึกษา

☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น

☐สวนกลางที่ตงั้ อยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 90 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12
ถนนสุขยางค อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร

เวลาเปดรับคําขอ

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร

☐วันอาทิตย

☐ไมเวนวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.

12 หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมแสวงหากําไร
1. คุณสมบัติของผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน
บุคคลผูขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคล
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการเรียน พ.ศ.2554 ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนผูมีสญ
ั ชาติไทย
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัตอิ ยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
(3.1) อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และมีวฒ
ุ ิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(3.2) ไดรับการประกาศยกยอง เปนครูภูมปิ ญญาจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(3.3) หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
1. ผูขอจัดการศึกษายื่นความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาเปนหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาทีส่ ํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออยางนอย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนยการเรียน
(2.2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
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(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนยการเรียน
(2.9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนเอกสารอื่นๆ (ถามี)
3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
2. การจัดการศึกษาทีเ่ ริม่ จากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีทปี่ ระสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิม่ จากที่ไดรับอนุญาตใหยื่นขอขยายตอสํานักงาน
เขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีทปี่ ระสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษา
ขออนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ตองเสนอแผนการจัดการศึกษา จํานวน 2 ชุด ตามแบบที่กําหนดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยูโ ดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
1) สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานสถานทีท่ างราชการออกใหฉบับจริงพรอมสําเนา
2) บัตรประชาชนของผูยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพรอมสําเนา
3) วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมปิ ญญา หรือหลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคล
ที่คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเห็นวาเปนบุคคลทีม่ ีความรู ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,
วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพรอมสําเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามขอ 2
ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปนและอาจยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง
กอนเปดภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการเรียน
เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น เปนตน
เมื่อไดรบั อนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหศูนยการเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาไดและหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนการจัดการศึกษาที่รบั อนุญาตไวตองเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแตกรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจ ัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
4. การพิจารณาคําขอตั้งศูนยการเรียน ตามแนวทางตอไปนี้
ศูนยการเรียนที่มผี ูเรียนจํานวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 100 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูพจิ ารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ แนวทาง
การดําเนินการตามคูมือแนวทางการดําเนินงานฯ
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ขั้นตอน

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

หนวย
เวลา

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคําขอ

30

นาที

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสาร
เอกสารของผูย ื่นคําขอจัด
การศึกษา

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

การพิจารณา
อนุญาต

60

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

4

การแจงผล
การพิจารณา

3

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา

จัดทําหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 90 หนวยเวลาวัน
หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน จํานวน
รับผิดชอบ
รายการเอกสารยืนยัน (ในระบบมีชองให เอกสาร เอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับ
สําเนา
เลือกกระทรวง
จริง
และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)
บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2
1
2

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

2

หนวย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)
ชุด
ชุด

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง

ที่

3

สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน
รับผิดชอบ
รายการเอกสารยืนยัน (ในระบบมีชองให เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ
เลือกกระทรวง
จริง
และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง
1

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

2

3

4

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู
ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล
หลักฐานที่
คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเห็นวาเปนผูมี
ความรูความสามารถใน
การจัดการศึกษา
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เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)

2

ชุด

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง

จํานวน จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ สําเนา เอกสาร
จริง
1) แผนการจัดการศึกษาที่
2
2
ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

ไดจัดทํารวมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1)ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยฯ
ตองเปนไปตาม
กฎกระทรวงฯ ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง

15. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้
รอยละ
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
16. ชองทางการรองเรียน
 รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12 ถนนสุขยางค อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
 รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟลเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคล/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
18. หมายเหตุ
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การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนยการเรียนตามสิทธิ
ขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

-26คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สว นของการสรา งกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน (กรณีจด
ทะเบียนในประเทศไทย)
2. หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
3. ประเภทของงานบริการ
4. หมวดหมูของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
พ.ศ. 2555
2) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

☐ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

 บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ

☐สวนกลาง

☐สถาบันการศึกษา

☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น

☐สวนกลางที่ตงั้ อยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กํา หนดตามกฎหมาย / ขอกํา หนด ฯลฯ
หนว ยเวลา 60 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
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10. ชื่ออางอิงของคูม ือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12
ถนนสุขยางค อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519

ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร

☐วันอาทิตย

☐ไมเวนวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอเวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ (ถามี)
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ไมแสวงหากําไร
1. คุณสมบัติข องผูข อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนองคกรชุมชนและองคกรเอกชนที่จะขอจัดตั้ง
ศูนยการเรียน ตองมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
องคกรชุมชน
1. เปนคณะบุคคลประกอบดวยผูทบี่ รรลุนิติภาวะไมนอยกวา 7 คน
2. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูอาศัยประจําอยูในชุมชนหรือทองถิ่นรวมกัน
3. มีวัตถุประสงคขององคกรรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
4. มีที่ตั้งองคกรอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามขอ 1 และขอ 3 การไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะจํานวนไมนอยกวา 20 คน
ผูแทนหรือผูรับมอบอํา นาจ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูขอไดตั้งศูนยการเรียนตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนสมาชิกของคณะบุคคลตามขอ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เปนผูบ รรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไมเปนผูม ีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
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1. เปนสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่จดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลหรือเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมทีเ่ ปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
3. มีที่ตั้งหรือมีสวนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ นทองทีเ่ ดียวกันกับศูนยการเรียน
คุณสมบัติของผูเ รียนในศูนยการเรียนโดยองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูซ ึ่งขาดโอกาสในการเขาศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองคกรเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผูเ รียนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึง่ มีความประสงคและมีความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ศูนยการเรียนใหดําเนินการดังนี้
2. การจัดตั้งศูนยการเรียน
1 รายละเอียดการขอจัดตั้ง
1.1 องคกรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนเปนลายลักษณอักษรตอสํานักเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อองคกรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลไดแก ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูและอาชีพ
(3) วัตถุประสงคขององคกรชุมชน
(4) ที่ตั้งองคกรชุมชน
(5) ประวัติความเปนมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององคกรชุมชน
รายการตามขอ (2) และ (3) ตองไดรบั การรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เปนผูบ รรลุนิติภาวะ
จํานวนไมนอยกวา 20 คน
1.2 องคกรเอกชนทีม่ ีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนตัวหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อองคกรเอกชน
(2) วัตถุประสงคขององคกรเอกชน
(3) ที่ตั้งองคกรเอกชน
(4) ประวัติความเปนมาขององคกรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององคกรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลขององคกรหรือหลักฐานการเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล
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2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย 9
รายการ ดังนี้
(1) ชื่อศูนยการเรียน
(2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาทีจ่ ัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน
3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึง่ ประสงคจะจัดตัง้ ศูนยการเรียน ยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมแผนการจัด
การศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบคําขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหรือผูรบั มอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรบั มอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปน และยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง กอนเปด
ภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนยการเรียนเพื่อ
สิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น เปนตน
3.3 การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาทีเ่ ริม่ จากระดับประถมศึกษาใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตัง้ อยู
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ไดรบั อนุญาตใหยื่น ขอขยายตอสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษาขอ
อนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา

-304. กรณีองคกรเอกชนเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตัง้ ศูนยการเรียน จะตองไดรบั อนุญาต
จากผูม ีอํานาจ ดังนี้
4.1 ศูนยการเรียนที่มีผเู รียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพ ิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนยการเรียนที่มีผเู รียนจํานวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 100 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
หนว ย สว นงาน / หนว ยงาน
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา
เวลา
ที่รับผิดชอบ
ที่
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
1

2

3
4

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ
การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา
การพิจารณา เสนอคณะทํางาน
อนุญาต
สพท.พิจารณา

หมายเหตุ

30

นาที

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

30

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

จัดทําหนังสือและ
3
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 60 หนวยเวลาวัน

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

การแจงผล
การพิจารณา

13. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
จํานวน
หน
ว
ยงานที
่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับ
รับผิดชอบ
จริง
1
2
3

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

ชุด

สําเนาทะเบียนบาน

1

2

ชุด

1

2

ชุด

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติบุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
สวนงาน /
่น
หนวยงานที่
ที่ รายการเอกสารยื
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ
1 แผนการจัดการศึกษา

2 ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา
3 รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

4 หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรบั มอบ
อํานาจใหเปนผูขอจัดตั้ง
ศูนย

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

2

2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง
กรณีผูขอเปน
ผูรบั มอบอํานาจ

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ
ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง
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15. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

-

รอยละ
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
16. ชองทางการรองเรียน
 รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12 ถนนสุขยางค อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
 รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก (หรือรายละเอียดเพิม่ เติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิองคกรชุมชนแลองคกรเอกชน/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
18. หมายเหตุ

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนยการเรียนตามสิทธิ
ขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย
ผูเรียนไมเกิน 50 คน)
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คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สว นของการสรา งกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน)
2. หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
3. ประเภทของงานบริการ
4. หมวดหมูของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
พ.ศ. 2555
2) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

☐ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

 บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ

☐สวนกลาง

☐สถาบันการศึกษา

☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น

☐สวนกลางที่ตงั้ อยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบัง คับ/ขอตกลงที่กํา หนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบัง คับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กํา หนดตามกฎหมาย / ขอกํา หนด ฯลฯ
หนว ยเวลา 60 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด (ใสเปนตัวเลข) Click here to enter text.
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
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สว นของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูม ือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12
ถนนสุขยางค อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร

☐วันอาทิตย

☐ไมเวนวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอเวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญ าตในการยื่นขอ (ถามี)
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม
แสวงหากําไร
1. คุณสมบัติของผูขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนองคกรชุมชนและองคกรเอกชนที่จะขอจัดตั้ง
ศูนยการเรียน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
องคกรชุมชน
1. เปนคณะบุคคลประกอบดวยผูที่บรรลุนิติภาวะไมนอยกวา 7 คน
2. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูอาศัยประจําอยูในชุมชนหรือทองถิ่นรวมกัน
3. มีวัตถุประสงคขององคกรรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
4. มีที่ตั้งองคกรอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามขอ 1 และขอ 3 การไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะจํานวนไมนอยกวา
20 คน
ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูขอไดตั้งศูนยการเรียนตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนสมาชิกของคณะบุคคลตามขอ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
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องคกรเอกชน
1. เปนสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
3. มีที่ตั้งหรือมีสวนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียน
คุณสมบัติของผูเรียน
ผูเรียนในศูนยการเรียนโดยองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูซึ่งขาดโอกาสในการเขาศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองคกรเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผูเรียนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ศูนยการเรียนใหดําเนินการดังนี้
1. การจัดตั้งศูนยการเรียน
1.1 องคกรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนเปนลายลักษณอักษรตอสํานักเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
รายละเอียดการขอจัดตั้งอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อองคกรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลไดแก ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูและอาชีพ
(3) วัตถุประสงคขององคกรชุมชน
(4) ที่ตั้งองคกรชุมชน
(5) ประวัติความเปนมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององคกรชุมชน
รายการตามขอ (2) และ (3) ตองไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเปนผูบรรลุนิติภาวะ
จํานวนไมนอยกวา 20 คน
1.2 องคกรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนตัวหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อองคกรเอกชน
(2) วัตถุประสงคขององคกรเอกชน
(3) ที่ตั้งองคกรเอกชน
(4) ประวัติความเปนมาขององคกรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององคกรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลขององคกรหรือหลักฐานการเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล

-362. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย 9 รายการ
ดังนี้
(1) ชื่อศูนยการเรียน
(2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจ ัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน
3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งประสงคจะจัดตั้งศูนยการเรียน ยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมแผนการจัดการศึกษา
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบคําขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปน และยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง กอนเปด
ภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนยการเรียนเพื่อ
สิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนตน
3.3 การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ไดรับอนุญาตใหยื่น ขอขยายตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษาขออนุญาตใชหลักสูตรตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
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4. กรณีองคกรเอกชนเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนยการเรียน จะตองไดรับอนุญาต จากผูมี
อํานาจ ดังนี้
4.1 ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจํานวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 100 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่
1

2

3
4

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ
การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา
การพิจารณา เสนอคณะทํางาน
อนุญาต
สพท.พิจารณา

ระยะเวลา
ใหบริการ
30

หนวย
เวลา
นาที

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

30

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทําหนังสือและ
3
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 60 หนวยเวลาวัน
หมายเหตุ

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

การแจงผล
การพิจารณา

13. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาChoose an item.

-3814. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
จํานวน
หน
ว
ยงานที
่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับ
รับผิดชอบ
จริง
1
2
3

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

ชุด

สําเนาทะเบียนบาน

1

2

ชุด

1

2

ชุด

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติบุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
สวนงาน /
่น
หนวยงานที่
ที่ รายการเอกสารยื
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ
1 แผนการจัดการศึกษา

2 ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา
3 รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

4 หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรบั มอบ
อํานาจใหเปนผูขอจัดตั้ง
ศูนย

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

2

2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง
กรณีผูขอเปน
ผูรบั มอบอํานาจ

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ
ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง
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15. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

-

รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
16. ชองทางการรองเรียน
 รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12 ถนนสุขยางค
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
 รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก (หรือรายละเอียดเพิม่ เติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิองคกรชุมชนแลองคกรเอกชน/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
18. หมายเหตุ

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนยการเรียนตามสิทธิ
ขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย
มีผ ูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)

-40คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สว นของการสรา งกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)
2. หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
3. ประเภทของงานบริการ
4. หมวดหมูของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
2) พ.ศ. 2555
3) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
5) หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุม เปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

 บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

☐ บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ

☐สวนกลาง

☐สถาบันการศึกษา

☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น

☐สวนกลางที่ตงั้ อยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กํา หนดตามกฎหมาย / ขอกํา หนด ฯลฯ
หนว ยเวลา 90 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด (ใสเปนตัวเลข) Click here to enter text.
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
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10. ชื่ออางอิงของคูม ือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12
ถนนสุขยางค อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519

ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร

☐วันอาทิตย

☐ไมเวนวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอเวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ (ถามี)
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม
แสวงหากําไร
1. คุณสมบัติของผูขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนองคกรชุมชนและองคกรเอกชนที่จะขอจัดตั้ง
ศูนยการเรียน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
องคกรชุมชน
1. เปนคณะบุคคลประกอบดวยผูทบี่ รรลุนิติภาวะไมนอยกวา 7 คน
2. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูอาศัยประจําอยูในชุมชนหรือทองถิ่นรวมกัน
3. มีวัตถุประสงคขององคกรรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
4. มีที่ตั้งองคกรอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามขอ 1 และขอ 3 การไดรับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เปนผูบ รรลุนิติภาวะจํานวนไมนอยกวา
20 คน
ผูแทนหรือผูรบั มอบอํานาจ ที่ไดรบั มอบหมายใหเปนผูขอไดตั้งศูนยการเรียนตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนสมาชิกของคณะบุคคลตามขอ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เปนผูบ รรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไมเปนผูม ีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
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1. เปนสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่จดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลหรือเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมทีเ่ ปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
3. มีที่ตั้งหรือมีสวนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ นทองทีเ่ ดียวกันกับศูนยการเรียน
คุณสมบัติของผูเรียน
ผูเรียนในศูนยการเรียนโดยองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูซ ึ่งขาดโอกาสในการเขาศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองคกรเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผูเ รียนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึง่ มีความประสงคและมีความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ศูนยการเรียนใหดําเนินการดังนี้
1. การจัดตั้งศูนยการเรียน
1.1 องคกรชุมชนทีม่ ีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนเปนลายลักษณอักษรตอสํานักเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อองคกรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลไดแก ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูและอาชีพ
(3) วัตถุประสงคขององคกรชุมชน
(4) ที่ตั้งองคกรชุมชน
(5) ประวัติความเปนมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององคกรชุมชน
รายการตามขอ (2) และ (3) ตองไดรบั การรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เปนผูบ รรลุนิติภาวะ
จํานวนไมนอยกวา 20 คน
1.2 องคกรเอกชนทีม่ ีคุณสมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนตัวหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอยางนอย 6 รายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อองคกรเอกชน
(2) วัตถุประสงคขององคกรเอกชน
(3) ที่ตั้งองคกรเอกชน
(4) ประวัติความเปนมาขององคกรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององคกรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลขององคกรหรือหลักฐานการเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล

-432. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาทีส่ ํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย 9 รายการ
ดังนี้
(1) ชื่อศูนยการเรียน
(2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาทีจ่ ัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน
3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึง่ ประสงคจะจัดตัง้ ศูนยการเรียน ยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมแผนการจัด
การศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบคําขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหรือผูรบั มอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรบั มอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปน และยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง กอนเปด
ภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนยการเรียนเพื่อ
สิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สงู ขึ้น เปนตน
3.3 การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียนแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาทีเ่ ริม่ จากระดับประถมศึกษาใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตัง้ อยู
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ไดรบั อนุญาตใหยื่น ขอขยายตอสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษาขอ
อนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
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4. กรณีองคกรเอกชนเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนยการเรียน จะตองไดรบั
อนุญาต จากผูม ีอํานาจ ดังนี้
4.1 ศูนยการเรียนที่มีผเู รียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพ ิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนยการเรียนที่มีผเู รียนจํานวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 100 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ

ที่

1

2

3

4

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

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

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

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุม งาน)

หมายเหตุ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต ๑

-4514. งานบริการนีผ้ านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน
รับผิดชอบ
รายการเอกสารยืนยัน (ในระบบมีชองให เอกสาร จํานวน
เอกสาร
ที่
ฉบับ
ตัวตน
สําเนา
เลือกกระทรวง และ จริง
ชองใหเลือก กรม/
กลุมงาน)
1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1
2
2

สําเนาทะเบียนบาน

3

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
สวนงาน /
รายการเอกสารยื
น
่
หนวยงานที่
ที่
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ
1 แผนการจัดการศึกษา

2 ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

ชุด

1

2

ชุด

1

2

ชุด

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

2

2

ชุด

1

2

ชุด

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง
กรณีผูขอเปน
ผูรบั มอบอํานาจ

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
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ที่

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

3 รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

4 หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรบั มอบ
อํานาจใหเปนผูขอจัดตั้ง
ศูนย
16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
2

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
1) ผูเรียนในศูนยตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ
ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง

-

รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
17. ชองทางการรองเรียน
 รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 12 ถนนสุขยางค
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-211707 โทรสาร 073-213519
 รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
หมายเหตุ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก (หรือรายละเอียดเพิม่ เติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟลเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิองคกรชุมชนแลองคกรเอกชน/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
19. หมายเหตุ

ภาคผนวก ค

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
เรื่อง การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหมีกฎหมายกลางทีจ่ ะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จึงประกาศกระบวนงานการบริการประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๒. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ
๓. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน ๕๐ คน)
๔. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต ๕๐ คน ขึ้นไป แตไม
เกิน ๑๐๐ คน)
๕. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
๖. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน ๕๐ คน)
๗. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีไดจดทะเบียนในประเทศไทย มีผูเรียนตั้งแต ๕๐ คน แตไมเกิน ๑๐๐ คน)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอาดุลย พรมแสง)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

คณะผูจัดทําเอกสาร
ที่ปรึกษา
๑. นายอาดุลย พรมแสง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒. นายจีรยุทธ วิชญรักษ รองผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๓. นางวรรณี ปูเพ็ขร ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูจัดทําและรวบรวมเอกสาร
๑. นางวัลลภา นัคราเรือง
๒. นายรอมฎอน อุทาย

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานราชการ

