
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธกิำร 

พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำน ำ 

           ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
  พ.ศ.2558 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนโดยให้พิจารณากระบวนงานที่ประชาชน 
  ติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้งการ 
  ด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องโดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  (วันที่ 21  กรกฎาคม  2558) 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขึ้น  
  จ านวน 7 กระบวนงาน ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  จนเสร็จสมบูรณ์ สนองตามเจตนารมณ์ของทางราชการด้วยดี 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 

                                                                                                                 หนา้ 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว         1 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ       8 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล(กรณีไม่เกิน 50 คน)   14 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล      21                                 

(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน) 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน   28 

(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน   35 

(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน   42 

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน) 

 

 

 

 



คณะผู้จัดท ำ 

นายเอกชัย  ผาบไชย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

นายสุขุม  พรหมเสน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายณัฐพล  สุวรรณลพ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นายนิพล  เมืองชมภู           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1    

นายพนิต  ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

นางนิภาพร  ไชยรินทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นายประสงค์  ไก่งาม  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายขจรศักดิ์  สีเสน  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นายสงัด  ปินตานา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

นายวัชรินทร์  พันธ์พัฒนกุล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

นายธัชชัย  จันทร์สาห์  รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางละเอียด  วังบุญ    รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

นางหัทกาญจน์  อดุลถิรเขตต์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ          

พิมพ์/ทาน 

นางชไมพร  ปวงค า  นักประชาสัมพันธ์  ช านาญการพิเศษ       

นางสาวบุปผา  ต่อเชื้อ  นักประชาสัมพันธ์  ช านาญการ     
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนโดยครอบครัว 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พะเยา เขต 1 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สพป. พะเยา เขต 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
 

2) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว สพป.พะเยา เขต 1 สิงห์นรินทร์  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
แนะน าให้ครอบครัวซึง่ประสงค์จะจดัการศกึษาย่ืนค าขออนญุาตจดัการศกึษาตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาได้ปีละ 2 
ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศกึษา (ภาคเรียนท่ี 1 ระหวา่งเดือนเมษายน &ndash; 
พฤษภาคม และภาคเรียนท่ี 2 ระหวา่งเดือนสิงหาคม &ndash; กนัยายน) เพ่ือประโยชน์ในการรับเงินอดุหนนุประจ าปี
การศกึษา 
 
1. สถานท่ีย่ืนค าขออนญุาตในแตล่ะระดบัการศกึษาให้ย่ืนความประสงค์ ณ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีมีภมูิล าเนา 
หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยูท่ี่หนึง่แตมี่ถ่ินพกัอาศยัในปัจจบุนัอีกท่ีหนึง่ซึง่จะใช้เป็นสถานท่ีจดัการศกึษา ให้ย่ืน
ค าขออนญุาตตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาณ ถ่ินท่ีอยู่อาศยัปัจจบุนัได้ โดยย่ืนค าขออนญุาตได้ ดงันี  ้
 
 
 ระดบัก่อนประถมศกึษาและระดบัประถมศกึษาย่ืนท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นสามารถย่ืนท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายย่ืนท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
 
 
2. จดัท าแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาท่ีส านกังานเขต
พืน้ท่ีมอบหมาย โดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย9 รายการ ดงันี ้
 
 2.1 ช่ือศนูย์การเรียน 
 
 2.2 วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 
 2.3 ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
 
 2.4 รูปแบบการจดัการศกึษา 
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 2.5 ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 
 2.6 หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 2.7 ระบบประกนัคณุภาพภายใน 
 
 2.8 รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 
 2.9 ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียนและเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
 
3. ในการจดัท าแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัท าแผนการศกึษาร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาก่อน
ย่ืนค าขอ 
 
4. ในกรณีท่ีคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษามีมตใิห้ปรับแผนการจดัการศกึษา ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

30 นาที สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนค าขอจดั
การศกึษา 
 

15 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

3) การพิจารณา เสนอคณะกรรมการเขต 11 วนั สพป. พะเยา (เป็นขัน้ตอนการ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 พืน้ท่ีการศกึษาพิจารณา 
 

เขต 1 พิจารณาอนญุาต) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือและลงนาม
อนญุาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบบั (ของบิดำ มำรดำ /
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบบั (ของผู้จดักำร
ศกึษำ กรณีมอบ
ผู้จดักำรศกึษำ/
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบบั (ของบิดำมำรดำ
และผู้ เรียน/รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

4) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบบั (ถ้ำมี/รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

5) สตูบิตัร กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบบั (ของผู้ เรียน/



5/7 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แผนกำรจดักำร
ศกึษำขัน้พืน้ฐำน
โดยครอบครัว ท่ี
ได้จดัท ำร่วมกบั 
สพท.หรือ
สถำนศกึษำท่ี
มอบหมำย 

- 1 2 ชดุ (1) รำยละเอียด
ของแผนฯเป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 

วฒุิกำรศกึษำ
ของผู้จดักำร
ศกึษำ 

- 1 2 ชดุ (1) ผู้จดัต้องมีวฒุิ
ไมต่ ่ำกวำ่ระดบั
มธัยมศกึษำตอน
ปลำย หรือ
เทียบเทำ่ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 

ใบประเมิน 
ใบรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ของผู้จดักำร
ศกึษำ 

- 1 2 ชดุ (1) กรณีผู้จดัมีวฒุิ
ต ่ำกว่ำระดบั
มธัยมศกึษำตอน
ปลำยหรือ
เทียบเทำ่ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) 
แผนผงัท่ีตัง้
สถำนท่ี จดั

- 1 2 ฉบบั (1) ระบท่ีุตัง้ 
แผนผงัสถำนท่ี
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำนโดย
ครอบครัว 

อยำ่งชดัเจน 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

5) 

เอกสำรหลกักำร
ศกึษำ (ปพ. 1) 

- 1 2 ฉบบั (1) กรณีท่ีผู้ เรียน
ลำออกจำก
กำรศกึษำใน
ระบบ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

6) 

เอกสำรกำรขอ
ย้ำยสถำนท่ีเรียน 

- 1 2 ฉบบั (1) กรณีท่ีผู้ เรียน
ลำออกจำก
กำรศกึษำใน
ระบบ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

7) 

หลกัฐำนกำร
เรียนรู้เดมิ 

- 1 2 ฉบบั (1) กรณีผู้ เรียน
ย้ำยจำก
กำรศกึษำนอก
ระบบและ
กำรศกึษำตำม
อธัยำศยั 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

8) 
รูปถ่ำยผู้ เรียน 
หน้ำตรง ขนำด 1 
นิว้ 

- 3 0 ฉบบั (ไมเ่กิน 6 เดอืน) 

9) 
ใบรับรองแพทย์ - 1 2 ฉบบั (1) กรณีแพทย์

ระบคุวำมเห็นวำ่
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผู้ เรียนไมส่ำมำรถ
ศกึษำในระบบได้/ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลตอ๋ม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในศูนย์กำรเรียนขององค์กรวิชำชีพ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พะเยา เขต 1 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สพป. พะเยา เขต 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 
2554 
 

2) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน พ.ศ. 2554  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  90 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ สพป.พะเยา เขต 
1 สิงห์นรินทร์  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
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1) สถานท่ีให้บริการ 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ศนูย์การเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองค์กรวิชาชีพจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไมแ่สวงหาก าไร 
 
คณุสมบตัขิองผู้ขอการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียน 
 ต้องเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีได้จดัตัง้โดยกฎหมายบทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนองค์กรวิชาชีพซึง่มีความ
ประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียน ให้ด าเนินการดงันี  ้
 1. ด าเนินการย่ืนความประสงค์เพ่ือขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน เป็นหนงัสือตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
 2. จดัท าแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาท่ีส านกังานเขต
พืน้ท่ีมอบหมาย โดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย9 รายการ ดงันี ้
 2.1 ช่ือศนูย์การเรียน 
 2.2 วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 2.3 ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
 2.4 รูปแบบการจดัการศกึษา 
 2.5 ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 2.6 หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.7 ระบบประกนัคณุภาพภายใน 
 2.8 รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 2.9 ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียนและเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
 3. ในการจดัท าแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัท าแผนการศกึษาร่วมกับส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาก่อน
ย่ืนค าขอ 
 
4. การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ แบง่เป็น 2 กรณีดงันี ้
 4.1 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษาให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยู่ 
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 4.2 การศกึษาท่ีเร่ิมจาก ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
 อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มเตมิจากท่ีรับอนญุาต ให้ย่ืนขอขยายตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้หรือกรณีท่ีประสงค์จดัการศกึษาระดบั ประกาศนียบตัร (ปวช.)ให้ผู้ขอจดัการศกึษาขออนญุาต
ใช้หลกัสตูรตอ่ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากระทรวงศกึษาธิการก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 5. ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถย่ืนขอได้ตามความจ าเป็นและอาจย่ืนค าขอได้ปีละ 2 ครัง้ ทัง้นีต้้องย่ืนก่อนเปิดภาคเรียน
แตล่ะภาคไมน้่อยกว่า 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศกึษาและศนูย์การเรียนเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ตา่งๆ เชน่ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 หากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการจดัการศกึษาท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้องเสนอการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการจดัการศกึษาเพ่ือให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอนญุาต 
 
     6. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

30 นาที สพป. พะเยา 
เขต 1 

(ย่ืนค าขอตอ่
ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาท่ี
ศนูย์การเรียน
ตัง้อยู่) 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนค าขอจดั
การศกึษา 
 

36 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะท างาน สพท.
พิจารณา 
 

50 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

จดัท าหนงัสือและลงนาม
อนญุาตโดยผู้อ านวยการ

3 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   90 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (1) ผู้แทนองค์กร
วิชำชีพและ/หรือ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (1) ผู้แทนองค์กร
วิชำชีพและ/หรือ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 

ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (1) ผู้แทนองค์กร
วิชำชีพและ/หรือ 
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 2 ชดุ (1) ผู้แทนองค์กร
วิชำชีพและ/หรือ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ใบอนญุำตกำร
จดัตัง้องค์กร
วิชำชีพ 

- 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 

แผนกำรจดักำร
ศกึษำ 

- 2 2 ชดุ (1) แผนกำรศกึษำ
ท่ีได้จดัท ำร่วมกบั
ส ำนกังำนเขต
พืน้ท่ีกำรศกึษำ ซึง่
เป็นไปตำม
กฎกระทรวง 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

3) 

ใบประกำศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรติบตัรแสดง
วฒุิกำรศกึษำ
ของผู้ขอจดั
กำรศกึษำ 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

4) 

รำยช่ือผู้ เรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

- 1 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนต้องมี
คณุสมบตัเิป็นไป
ตำมกฎกระทรวงฯ 
ข้อ 2 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 2 ชดุ (1) กรณีผู้แทน
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจย่ืนขอ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลตอ๋ม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 
คน) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พะเยา เขต 1 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิของบคุคล (กรณีไมเ่กิน 50 คน) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สพป. พะเยา เขต 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิของบคุคลในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
 

2) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิของบคุคลในการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ในศนูย์การเรียน พ.ศ. 2554  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  60 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิของบคุคล (กรณีไมเ่กิน 50 
คน) สพป.พะเยา เขต 1 สิงห์นรินทร์  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
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1) สถานท่ีให้บริการ 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ศนูย์การเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีบคุคลจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไมแ่สวงหาก าไร 
 
 1. คณุสมบตัขิองผู้จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียน 
 
 บคุคลผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามกฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิของบคุคลในการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานศนูย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
 
 
 เป็นผู้ มีสญัชาตไิทย 
 ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอนัดี 
 มีคณุสมบตัอิย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี ้
  (3.1) อายไุม่ต ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์ และมีวฒุิการศกึษาไมต่ ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
  (3.2) ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภมูิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศกึษาธิการประกาศก าหนด 
 
 
 (3.3) หรือเป็นบคุคลท่ีคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาเห็นวา่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการจดัการศกึษา 
 
 2. บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 
 บคุคลซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในรูปแบบศนูย์การเรียน ให้ด าเนินการดงันี  ้
 
 
 ผู้ขอจดัการศกึษาย่ืนความประสงค์เพ่ือขอจดัการศกึษาเป็นหนงัสือตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
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 จดัท าแผนการจดัการศกึษาร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาท่ีส านกังาน 
 
 
เขตพืน้ท่ีการศกึษามอบหมายโดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออยา่งน้อย 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) ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียนเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 3. การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 
  1. การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษา ให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยู่ 
  2. การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ให้ย่ืนตอ่ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
 
อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มจากท่ีได้รับอนญุาตให้ย่ืนขอขยายตอ่ส านกังานเขตท่ี
การศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษา
ขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา
ทัง้นีต้้องเสนอแผนการจดัการศกึษา จ านวน 2 ชดุ ตามแบบท่ีก าหนดตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยู่โดยมีเอกสารและหลกัฐานประกอบค าขอ ดงันี ้
 
1) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหลกัฐานสถานท่ีทางราชการออกให้ฉบบัจริงพร้อมส าเนา 
 
2) บตัรประชาชนของผู้ ย่ืนขอจดัการศกึษาฉบบัจริงพร้อมส าเนา 
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3) วฒุิการศกึษาของผู้จดัการศกึษา หรือหลกัฐานของครูภมูิปัญญา หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นบคุคลท่ีคณะกรรมการ
เขตพืน้ท่ีการศกึษาเห็นว่าเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจดัการศกึษา (ใบประกาศ,วฒุิบตัร, เกียรตบิตัร) 
ฉบบัจริงพร้อมส าเนา 
 
4) แผนการจดัการศกึษา ตามข้อ 2 
 
ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถย่ืนค าขอได้ตามความจ าเป็นและอาจย่ืนค าขอได้ปีละ 2 ครัง้ก่อนเปิดภาคเรียนแตล่ะภาค ไม่
น้อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษาและศนูย์การเรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ 
การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 
เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ให้ศนูย์การเรียนด าเนินการจดัการศกึษาตามแผนการจดัการศกึษาได้และหากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการ
จดัการศกึษาท่ีรับอนญุาตไว้ต้องเสนอแผนการจดัการศกึษาในระดบัท่ีขอเปล่ียนแปลงตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
หรือคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามแตก่รณี 
 
ทัง้นี ้ในการจดัท าแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัท าแผนการศกึษาร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนค าขอ 
 
4. การพิจารณาค าขอตัง้ศนูย์การเรียน ตามแนวทางตอ่ไปนี ้
 
 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจ านวนไมเ่กิน 50 คน ให้เสนอค าขอและเอกสารประกอบตอ่ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาเป็นผู้พิจารณาอนญุาต โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการศกึษา ทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีรับค า
ขอและเอกสารประกอบ 
 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

30 นาที สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนค าขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะท างาน สพท.
พิจารณา 
 

30 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือและลงนาม
อนญุาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 



6/7 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แผนกำรจดักำร
ศกึษำ 

- 2 2 ชดุ (1) แผนกำร
จดักำรศกึษำท่ีได้
จดัท ำร่วมกบั
ส ำนกังำนเขต
พืน้ท่ีกำรศกึษำ
แล้ว 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 

ใบประกำศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรติบตัรแสดง
วฒุิกำรศกึษำ
ของผู้ขอจดั
กำรศกึษำ 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

3) 

รำยช่ือผู้ เรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนใน
ศนูย์ฯต้องเป็นไป
ตำมกฎกระทรวงฯ 
ข้อ 2 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) 

เอกสำรอ่ืน ๆท่ี
เก่ียวข้อง ตำม
คูมื่อแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนฯ 

- 0 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลตอ๋ม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิของบุคคล (กรณีตัง้แต่ 50 
คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 100 คน) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พะเยา เขต 1 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิของบคุคล (กรณีตัง้แต ่50 คนขึน้ไปแต่

ไมเ่กิน 100 คน) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สพป. พะเยา เขต 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิของบคุคลในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 
 

2) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิของบคุคลในการจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ในศนูย์การเรียน พ.ศ. 2554  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  90 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิของบคุคล (กรณีตัง้แต ่50 
คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 100 คน) สพป.พะเยา เขต 1 สิงห์นรินทร์  
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 

โทรศพัท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ศนูย์การเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีบคุคลจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไมแ่สวงหาก าไร 
 
1. คณุสมบตัขิองผู้จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียน 
 
 บคุคลผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามกฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิของบคุคล 
 
ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
 
 
 เป็นผู้ มีสญัชาตไิทย 
 ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอนัดี 
 มีคณุสมบตัอิย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี ้
  (3.1) อายไุม่ต ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์ และมีวฒุิการศกึษาไมต่ ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
  (3.2) ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภมูิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศกึษาธิการประกาศก าหนด 
 
 
       (3.3) หรือเป็นบคุคลท่ีคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาเห็นวา่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 
 
ในการจดัการศกึษา 
 
2. บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
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 บคุคลซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในรูปแบบศนูย์การเรียน ให้ด าเนินการดงันี  ้
 
 
 ผู้ขอจดัการศกึษาย่ืนความประสงค์เพ่ือขอจดัการศกึษาเป็นหนงัสือตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 จดัท าแผนการจดัการศกึษาร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
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) ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียนเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
3. การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 
  1. การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษา ให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยู่ 
  2. การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ให้ย่ืนตอ่ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มจากท่ี
ได้รับอนญุาตให้ย่ืนขอขยายตอ่ส านกังานเขตท่ีการศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษาขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
กระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 
 ทัง้นีต้้องเสนอแผนการจดัการศกึษา จ านวน 2 ชดุ ตามแบบท่ีก าหนดตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยู่โดยมีเอกสารและหลกัฐานประกอบค าขอ ดงันี ้
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1) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหลกัฐานสถานท่ีทางราชการออกให้ฉบบัจริงพร้อมส าเนา 
 
2) บตัรประชาชนของผู้ ย่ืนขอจดัการศกึษาฉบบัจริงพร้อมส าเนา 
 
3) วฒุิการศกึษาของผู้จดัการศกึษา หรือหลกัฐานของครูภมูิปัญญา หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นบคุคลท่ีคณะกรรมการ
เขตพืน้ท่ีการศกึษาเห็นวา่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจดัการศกึษา (ใบประกาศ,วฒุิบตัร, เกียรตบิตัร) 
ฉบบัจริงพร้อมส าเนา 
 
 
 
 4) แผนการจดัการศกึษา ตามข้อ 2 
 
ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถย่ืนค าขอได้ตามความจ าเป็นและอาจย่ืนค าขอได้ปีละ 2 ครัง้ก่อนเปิดภาคเรียนแตล่ะภาค ไม่
น้อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษาและศนูย์การเรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ 
การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 
เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ให้ศนูย์การเรียนด าเนินการจดัการศกึษาตามแผนการจดัการศกึษาได้และหากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการ
จดัการศกึษาท่ีรับอนญุาตไว้ต้องเสนอแผนการจดัการศกึษาในระดบัท่ีขอเปล่ียนแปลงตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
หรือคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามแตก่รณี 
 
ทัง้นี ้ในการจดัท าแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัท าแผนการศกึษาร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนค าขอ 
 
4. การพิจารณาค าขอตัง้ศนูย์การเรียน ตามแนวทางตอ่ไปนี ้
 
ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจ านวนเกินกว่า 50 คน แตไ่มเ่กิน 100 คน ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเสนอคณะกรรมการ
เขตพืน้ท่ีการศกึษาเป็นผู้พิจารณาอนญุาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอ แนวทางการด าเนินการตาม
คูมื่อแนวทางการด าเนินงานฯ 
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5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

30 นาที สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนค าขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะกรรมการเขต
พืน้ท่ีการศกึษาพิจารณา 
 

60 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือและ ลงนาม
อนญุาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   90 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนนำ
ถกูต้อง) 

2) ส ำเนนำทะเนบียน กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนนำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บ้ำน ถกูต้อง) 

3) 
ใบส ำคญักำร
เนปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนนำ
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แผนกำรจดักำร
ศกึษำ 

- 2 2 ชดุ (1) แผนกำร
จดักำรศกึษำท่ีได้
จดัท ำร่วมกบั
ส ำนกังำน 
เนขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำแล้ว 
2) รับรองส ำเนนำ
ถกูต้อง 
) 

2) 

ใบประกำศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เนกียรติบตัรแสดง
วฒุิกำรศกึษำ
ของผู้ขอจดั
กำรศกึษำ 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเนป็น
ครูภมูิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนนำ
ถกูต้อง 
) 

3) 

รำยช่ือผู้ เนรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เนหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เนรียนใน
ศนูย์ฯ 
ต้องเนป็นไปตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 
2 
2) รับรองส ำเนนำ
ถกูต้อง 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

) 

4) 

หลกัฐำนท่ี
คณะกรรมกำร
เนขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำเนห็นวำ่
เนป็นผู้ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
กำรจดักำรศกึษำ 

- 0 2 ชดุ (รับรองส ำเนนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลตอ๋ม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พะเยา เขต 1 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน  

(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สพป. พะเยา เขต 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์
การเรียน พ.ศ. 2555 
 

2) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนใน
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน    พ.ศ. 2555  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  60 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  



2/8 
 

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชมุชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย) สพป.พะเยา เขต 1 สิงห์นรินทร์  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 

โทรศพัท์ 054-887204,054-887206 โทรสาร 054-887202/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ศนูย์การเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไม่
แสวงหาก าไร 
 
1. คณุสมบตัขิองผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียนองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนท่ีจะขอจดัตัง้ 
ศนูย์การเรียน ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
องค์กรชมุชน 
 1. เป็นคณะบคุคลประกอบด้วยผู้ ท่ีบรรลนุิตภิาวะไมน้่อยกวา่ 7 คน 
 2. มีภมูิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่อาศยัประจ าอยูใ่นชมุชนหรือท้องถ่ินร่วมกนั 
 3. มีวตัถปุระสงค์ขององค์กรร่วมกนัเพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหาก าไร 
 4. มีท่ีตัง้องค์กรอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียนท่ีขอจดัตัง้ 
 5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะจ านวนไมน้่อยกวา่ 20 
คน 
 ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตัง้ศนูย์การเรียนต้องมีคณุสมบตัิดงันี  ้
 1) เป็นสมาชิกของคณะบคุคลตามข้อ 1 
 2) มีสญัชาตไิทย 
 3) เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะตามกฎหมาย 
 4) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
องค์กรเอกชน 
 1. เป็นสมาคม มลูนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลหรือเป็นสว่นงานหรือโครงการในองค์กร
นิตบิคุคล 
 2. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหาก าไร 
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 3. มีท่ีตัง้หรือมีสว่นงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียน 
 
 คณุสมบตัขิองผู้ เรียนในศนูย์การเรียนโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนมีคณุสมบตัิ ดงันี  ้
 1. เป็นผู้ซึง่ขาดโอกาสในการเข้าศกึษาในระบบโรงเรียนปกติ 
 2. กรณีองค์กรเอกชนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย คณุสมบตัขิองผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานประกาศก าหนด 
 บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การ
เรียนให้ด าเนินการดงันี ้
2. การจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 
 1 รายละเอียดการขอจดัตัง้ 
 
       1.1 องค์กรชมุชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
โดยมีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรชมุชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบคุคลได้แก่ ช่ือสญัชาต ิอาย ุท่ีอยูแ่ละอาชีพ 
 (3) วตัถปุระสงค์ขององค์กรชมุชน 
 (4) ท่ีตัง้องค์กรชมุชน 
 (5) ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน 
 (6) ผลการด าเนินงานขององค์กรชมุชน 
 รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะจ านวนไมน้่อยกวา่ 20 คน 
 1.2 องค์กรเอกชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนตวัหนงัสือตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 โดยมีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรเอกชน 
 (2) วตัถปุระสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ท่ีตัง้องค์กรเอกชน 
 (4) ประวตัคิวามเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการด าเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลกัฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลขององค์กรหรือหลกัฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิตบิคุคล 
 2. จดัท าแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือสถานศกึษาท่ีส านกังานเขต
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พืน้ท่ีการศกึษามอบหมาย โดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย 9 รายการ 
ดงันี ้
 (1) ช่ือศนูย์การเรียน 
 (2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 (3) ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
 (5) ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 (6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 (8) รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 (9) ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียน 
 
 ทัง้นี ้ในการจดัท าแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัท าแผนการศกึษาร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนค าขอ 
 
3. การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 3.1 ให้องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่ประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์การเรียน ย่ืนค าขอเป็นหนงัสือพร้อมแผนการจดั
การศกึษาตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่โดยมีเอกสารและหลกัฐาน ประกอบค าขอ ดงันี  ้
 (1) เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเป็นองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 
 (2) หนงัสือมอบอ านาจให้ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ 
 (3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ 
 3.2 ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถสามารถย่ืนค าขอได้ตามความจ าเป็น และย่ืนค าขอได้ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิดภาคเรียนแต่
ละภาค ไมน้่อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษา และศนูย์การเรียนเพ่ือ 
สิทธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 3.3 การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 3.3.1 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษาให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาท่ีศนูย์การเรียน
ตัง้อยู่ 
 3.3.2 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น หรือมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ให้ย่ืนตอ่
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
 อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มจากท่ีได้รับอนญุาตให้ย่ืน ขอขยายตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษา
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ขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน จะต้องได้รับอนญุาต 
จากผู้ มีอ านาจ ดงันี ้
 4.1 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจ านวนไมเ่กิน 50 คน ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
 4.2 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจ านวนเกินกวา่ 50 คน แตไ่มเ่กิน 100 คน ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

30 นาที สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนค าขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะท างาน สพท.
พิจารณา 
 

30 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือและ   ลงนาม
อนญุาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แผนกำรจดักำร
ศกึษำ 

- 2 2 ชดุ (1) แผนกำร
จดักำรศกึษำท่ีได้
จดัท ำร่วมกบั
ส ำนกังำนเขต
พืน้ท่ีกำรศกึษำ
แล้ว 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

2) 

ใบประกำศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรติบตัรแสดง
วฒุิกำรศกึษำ
ของผู้ขอจดั
กำรศกึษำ 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

3) รำยช่ือผู้ เรียนใน - 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนในศนูย์
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

ต้องเป็นไปตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 
2 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

4) 

หนงัสือแสดงกำร
เป็นผู้แทนหรือ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
ให้เป็นผู้ขอจดัตัง้
ศนูย์ 

- 0 2 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลตอ๋ม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พะเยา เขต 1 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน 

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้ เรียนไมเ่กิน 50 คน) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สพป. พะเยา เขต 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน  
พ.ศ. 2555 
 

2) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนใน
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน    พ.ศ. 2555  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  60 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
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10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชมุชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้ เรียนไมเ่กิน 50 คน) สพป.พะเยา เขต 1 สิงห์นรินทร์  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ศนูย์การเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไม่
แสวงหาก าไร 
 
1. คณุสมบตัขิองผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียนองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนท่ีจะขอจดัตัง้ 
ศนูย์การเรียน ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
องค์กรชมุชน 
 1. เป็นคณะบคุคลประกอบด้วยผู้ ท่ีบรรลนุิตภิาวะไมน้่อยกวา่ 7 คน 
 2. มีภมูิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่อาศยัประจ าอยูใ่นชมุชนหรือท้องถ่ินร่วมกนั 
 3. มีวตัถปุระสงค์ขององค์กรร่วมกนัเพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหาก าไร 
 4. มีท่ีตัง้องค์กรอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียนท่ีขอจดัตัง้ 
 5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึ่งเป็นผู้บรรลนุิตภิาวะจ านวนไมน้่อยกวา่  
 20 คน 
ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตัง้ศนูย์การเรียนต้องมีคณุสมบตัิดงันี  ้
 1) เป็นสมาชิกของคณะบคุคลตามข้อ 1 
 2) มีสญัชาตไิทย 
 3) เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะตามกฎหมาย 
 4) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
องค์กรเอกชน 
 1. เป็นสมาคม มลูนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลหรือเป็นสว่นงานหรือโครงการ 
 ในองค์กรนิตบิคุคล 
 2. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหาก าไร 
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 3. มีท่ีตัง้หรือมีสว่นงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียน 
 
คณุสมบตัขิองผู้ เรียน 
 ผู้ เรียนในศนูย์การเรียนโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนมีคณุสมบตั ิดงันี  ้
 1. เป็นผู้ซึง่ขาดโอกาสในการเข้าศกึษาในระบบโรงเรียนปกติ 
 2. กรณีองค์กรเอกชนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย คณุสมบตัขิองผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกาศก าหนด 
บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบ 
ศนูย์การเรียนให้ด าเนินการดงันี ้
 1. การจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 1.1 องค์กรชมุชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดย
มีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรชมุชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบคุคลได้แก่ ช่ือสญัชาต ิอาย ุท่ีอยูแ่ละอาชีพ 
 (3) วตัถปุระสงค์ขององค์กรชมุชน 
 (4) ท่ีตัง้องค์กรชมุชน 
 (5) ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน 
 (6) ผลการด าเนินงานขององค์กรชมุชน 
 รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ 
จ านวนไมน้่อยกวา่ 20 คน 
 1.2 องค์กรเอกชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนตวัหนงัสือตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 โดยมีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรเอกชน 
 (2) วตัถปุระสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ท่ีตัง้องค์กรเอกชน 
 (4) ประวตัคิวามเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการด าเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลกัฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลขององค์กรหรือหลกัฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการ 
 ในองค์กรนิตบิคุคล 
 2. จดัท าแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือสถานศกึษาท่ีส านกังานเขต
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พืน้ท่ีการศกึษามอบหมาย โดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย 9 รายการ 
ดงันี ้
 (1) ช่ือศนูย์การเรียน 
 (2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 (3) ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
 (5) ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 (6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 (8) รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 (9) ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียน 
 
 ทัง้นี ้ในการจดัท าแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัท าแผนการศกึษาร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนค าขอ 
 
 
 3. การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 3.1 ให้องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่ประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์การเรียน ย่ืนค าขอเป็นหนงัสือพร้อมแผนการจดั
การศกึษาตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่โดยมีเอกสารและหลกัฐาน ประกอบค าขอ ดงันี ้
 (1) เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเป็นองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 
 (2) หนงัสือมอบอ านาจให้ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ 
 (3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ 
 3.2 ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถสามารถย่ืนค าขอได้ตามความจ าเป็น และย่ืนค าขอได้ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิด 
ภาคเรียนแตล่ะภาค ไมน้่อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษา และศนูย์การเรียนเพ่ือ 
สิทธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 3.3 การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 3.3.1 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษาให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
 ท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
 3.3.2 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น หรือมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ 
 ให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
 อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มจากท่ีได้รับอนญุาตให้ย่ืน ขอขยายตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ี
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การศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษา
ขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิตบิคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน จะต้องได้รับอนญุาต 
จากผู้ มีอ านาจ ดงันี ้
 4.1 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจ านวนไมเ่กิน 50 คน ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
 4.2 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจ านวนเกินกวา่ 50 คน แตไ่มเ่กิน 100 คน ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

30 นาที สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนค าขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะท างาน สพท.
พิจารณา 
 

30 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

จดัท าหนงัสือและ   ลงนาม
อนญุาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   90 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (กรณีผู้ขอเป็นผู้ รับ
มอบอ ำนำจ / 
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แผนกำรจดักำร
ศกึษำ 

- 2 2 ชดุ (1) แผนกำร
จดักำรศกึษำท่ีได้
จดัท ำร่วมกบั
ส ำนกังำนเขต
พืน้ท่ีกำรศกึษำ
แล้ว 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

2) 

ใบประกำศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรติบตัรแสดง
วฒุิกำรศกึษำ
ของผู้ขอจดั

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กำรศกึษำ 

3) 

รำยช่ือผู้ เรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนในศนูย์
ต้องเป็นไปตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 
2 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

4) 

หนงัสือแสดงกำร
เป็นผู้แทนหรือ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
ให้เป็นผู้ขอจดัตัง้
ศนูย์ 

- 0 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลตอ๋ม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในศูนย์กำรเรียนตำมสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตัง้แต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สพป. พะเยา เขต 1 
กระทรวง: กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน 

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้ เรียนตัง้แต ่ 50  คนแตไ่มเ่กิน  100 คน) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สพป. พะเยา เขต 1 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงว่าดว้ยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในศูนย์การเรียน  
พ.ศ. 2555 
 

2) ค าสัง่กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ให้ใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนใน
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียน    พ.ศ. 2555  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  90 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
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10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชมุชนและ
องค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้ เรียนตัง้แต ่50 คนแตไ่มเ่กิน 100 คน) สพป.พะเยา เขต 1 สิงห์
นรินทร์  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลต๋อม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ศนูย์การเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนจดัตัง้ขึน้ เพ่ือจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยไม่
แสวงหาก าไร 
 
1. คณุสมบตัขิองผู้ขอจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบศนูย์การเรียนองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนท่ีจะขอจดัตัง้ 
ศนูย์การเรียน ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
องค์กรชมุชน 
 1. เป็นคณะบคุคลประกอบด้วยผู้ ท่ีบรรลนุิตภิาวะไมน้่อยกวา่ 7 คน 
 2. มีภมูิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่อาศยัประจ าอยูใ่นชมุชนหรือท้องถ่ินร่วมกนั 
 3. มีวตัถปุระสงค์ขององค์กรร่วมกนัเพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหาก าไร 
 4. มีท่ีตัง้องค์กรอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียนท่ีขอจดัตัง้ 
 5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะจ านวนไมน้่อยกวา่  
 20 คน 
ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตัง้ศนูย์การเรียนต้องมีคณุสมบตัิดงันี  ้
 1) เป็นสมาชิกของคณะบคุคลตามข้อ 1 
 2) มีสญัชาตไิทย 
 3) เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะตามกฎหมาย 
 4) ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
องค์กรเอกชน 
 1. เป็นสมาคม มลูนิธิ หรือองค์กรท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลหรือเป็นสว่นงานหรือโครงการ 
 ในองค์กรนิตบิคุคล 
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 2. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์และไมแ่สวงหาก าไร 
 3. มีท่ีตัง้หรือมีสว่นงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูใ่นท้องท่ีเดียวกนักบัศนูย์การเรียน 
 
คณุสมบตัขิองผู้ เรียน 
 ผู้ เรียนในศนูย์การเรียนโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนมีคณุสมบตั ิดงันี  ้
 1. เป็นผู้ซึง่ขาดโอกาสในการเข้าศกึษาในระบบโรงเรียนปกติ 
 2. กรณีองค์กรเอกชนท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย คณุสมบตัขิองผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกาศก าหนด 
บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบ 
ศนูย์การเรียนให้ด าเนินการดงันี ้
 1. การจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 1.1 องค์กรชมุชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษา โดย
มีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรชมุชน 
 (2) รายละเอียดของคณะบคุคลได้แก่ ช่ือสญัชาต ิอาย ุท่ีอยูแ่ละอาชีพ 
 (3) วตัถปุระสงค์ขององค์กรชมุชน 
 (4) ท่ีตัง้องค์กรชมุชน 
 (5) ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน 
 (6) ผลการด าเนินงานขององค์กรชมุชน 
 รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ 
จ านวนไมน้่อยกวา่ 20 คน 
 1.2 องค์กรเอกชนท่ีมีคณุสมบตั ิย่ืนแบบค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนตวัหนงัสือตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 โดยมีรายละเอียดการขอจดัตัง้อยา่งน้อย 6 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือองค์กรเอกชน 
 (2) วตัถปุระสงค์ขององค์กรเอกชน 
 (3) ท่ีตัง้องค์กรเอกชน 
 (4) ประวตัคิวามเป็นมาขององค์กรเอกชน 
 (5) ผลการด าเนินงานขององค์กรเอกชน 
 (6) หลกัฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลขององค์กรหรือหลกัฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการ 
 ในองค์กรนิตบิคุคล 
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 2. จดัท าแผนการจดัการศกึษาของศนูย์การเรียนร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือสถานศกึษาท่ีส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามอบหมาย โดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนญุาตอยา่งน้อย 9 รายการ 
ดงันี ้
 (1) ช่ือศนูย์การเรียน 
 (2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
 (3) ท่ีตัง้ศนูย์การเรียน 
 (4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
 (5) ระดบัการศกึษาท่ีจดัในกรณีท่ีเป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
 (6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (7) ระบบการประกนัคณุภาพภายใน 
 (8) รายช่ือและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาของศนูย์การเรียน 
 (9) ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียน 
 
 ทัง้นี ้ในการจดัท าแผนการจดัการศกึษา ผู้จดัการศกึษาต้องจดัท าแผนการศกึษาร่วมกบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ก่อนย่ืนค าขอ 
 
 
 3. การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน 
 3.1 ให้องค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนซึง่ประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์การเรียน ย่ืนค าขอเป็นหนงัสือพร้อมแผนการจดั
การศกึษาตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู ่โดยมีเอกสารและหลกัฐาน ประกอบค าขอ ดงันี  ้
 (1) เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเป็นองค์กรชมุชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2 
 (2) หนงัสือมอบอ านาจให้ผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ 
 (3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ 
 3.2 ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถสามารถย่ืนค าขอได้ตามความจ าเป็น และย่ืนค าขอได้ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิด 
ภาคเรียนแตล่ะภาค ไมน้่อยกวา่ 120 วนั โดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษา และศนูย์การเรียนเพ่ือ 
สิทธิประโยชน์ตา่งๆ เชน่ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 
 3.3 การย่ืนค าขอจดัตัง้ศนูย์การเรียนแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้
 3.3.1 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัประถมศกึษาให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
 ท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
 3.3.2 การจดัการศกึษาท่ีเร่ิมจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น หรือมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเทา่ 
 ให้ย่ืนตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาท่ีศนูย์การเรียนตัง้อยู่ 
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 อนึง่ ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ่มจากท่ีได้รับอนญุาตให้ย่ืน ขอขยายตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาเดมิท่ีย่ืนขอไว้ หรือกรณีท่ีประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษา
ขออนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษา 
 4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิตบิคุคลซึง่ไมไ่ด้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจดัตัง้ศนูย์การเรียน จะต้องได้รับอนญุาต 
จากผู้ มีอ านาจ ดงันี ้
 4.1 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจ านวนไมเ่กิน 50 คน ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
 4.2 ศนูย์การเรียนท่ีมีผู้ เรียนจ านวนเกินกวา่ 50 คน แตไ่มเ่กิน 100 คน ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษา เป็นผู้พิจารณาอนญุาต 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีก าหนดในคูมื่อ เร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ 
 

30 นาที สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ย่ืนค าขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะกรรมการเขต
พืน้ท่ีการศกึษาพิจารณา 
 

60 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือและ   ลงนาม
อนญุาตโดยผู้อ านวยการ 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 

3 วนั สพป. พะเยา 
เขต 1 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   90 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 2 ชดุ (กรณีผู้ขอเป็นผู้ รับ
มอบอ ำนำจ/
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แผนกำรจดักำร
ศกึษำ 

- 2 2 ชดุ (1) แผนกำร
จดักำรศกึษำท่ีได้
จดัท ำร่วมกบั
ส ำนกังำนเขต
พืน้ท่ีกำรศกึษำ
แล้ว 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

2) 

ใบประกำศ หรือ 
วฒุิบตัร หรือ 
เกียรติบตัรแสดง
วฒุิกำรศกึษำ

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีท่ีเป็น
ครูภมูิปัญญำ 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ของผู้ขอจดั
กำรศกึษำ 

) 

3) 

รำยช่ือผู้ เรียนใน
ศนูย์ พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนในศนูย์
ต้องเป็นไปตำม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 
2 
2) รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

4) 

หนงัสือแสดงกำร
เป็นผู้แทนหรือ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
ให้เป็นผู้ขอจดัตัง้
ศนูย์ 

- 0 2 ชดุ (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 589 ถนนสนามกีฬา ต าบลตอ๋ม อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทรศพัท์ 054-

887204,054-887206 โทรสาร 054-887202 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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