คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ

คูมือ กระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล(กรณีตั้งแต 50 คนขึ้นไปแตไมเกิน 100 คน)
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน)
7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)
1.
2.
3.
4.
5.

คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือสําหรับประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

☐บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

 บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ

☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น

☐ สถาบันการศึกษา

☐ส่วนกลางทีต่ ั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว Home School
11. ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีใ่ ห้บริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หมู่ 3 ตําบลดงมะดะ อําเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย 57250
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร์

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์

☐ วันอาทิตย์

☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคําขอ

เวลาเปิดรับคําขอ
เวลาปิดรับคําขอ

08.30 น.
16.30 น.

หมายเหตุ:
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
แนะนําให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม
และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจําปีการศึกษา
1.สถานที่ยื่นคําขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษา
ให้ยื่นความประสงค์ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีภมู ิลําเนา หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่ง
แต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ โดยยื่นคําขออนุญาตได้ ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
ที่สํานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย
9 รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนย์การเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน
2.9 ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น(ถ้ามี)
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3.ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก่อนยื่นคําขอ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องดําเนินการภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หน่วย
หน่วยงานที่
ระยะ
เวลา
รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน เวลา
(นาที
ที่
(ในระบบมีช่องให้
ขั้นตอน
การบริการ
ให้ ชั่วโมง วัน
เลือกกระทรวง
บริการ วันทําการ
และช่องให้เลือก
เดือน ปี)
กรม/กลุ่มงาน)
1 การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและเอกสาร 30
นาที
สํานักงานเขตพื้นที่
เอกสาร
ประกอบคําขอ
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
2 การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
15
วัน
สํานักงานเขตพื้นที่
เอกสารของผู้ยื่นคําขอจัด
การศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
3 การพิจารณา เสนอคณะกรรมการเขต
11
วัน
สํานักงานเขตพื้นที่
อนุญาต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
4 การลงนาม
จัดทําหนังสือและลงนาม
3
วัน
สํานักงานเขตพื้นที่
อนุญาต
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน หน่วยเวลา

หมายเหตุ
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14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน
หน่วยของเวลาChoose an item.
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน จํานวน หน่วย
ส่วนงาน /
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
นับ
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ สําเนา เอกสาร
รับผิดชอบ
จริง
1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ ของบิดา มารดา/
2

บัตรประจําตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

3

สําเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

-

2

ฉบับ

4

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

5

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

รับรองสําเนาถูกต้อง
ของผู้จัดการศึกษา
กรณีมอบผู้จัดการ
ศึกษา/รับรองสําเนา
ถูกต้อง
ของบิดามารดาและ
ผู้เรียน/รับรองสําเนา
ถูกต้อง
ถ้ามี/รับรองสําเนา
ถูกต้อง
ของผู้เรียน/รับรอง
สําเนาถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1

แผนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว
ที่ได้จัดทําร่วมกับ สพท.หรือ
สถานศึกษาทีม่ อบหมาย

2

วุฒิการศึกษาของผู้จัดการ
ศึกษา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง
1

2

ชุด

1

2

ชุด

จํานวน หน่วย
เอกสาร นับ
สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ
1) รายละเอียดของ
แผนฯเป็นไปตามที่
กําหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่
ต่ํากว่าระดับ
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
จํานวน หน่วย
เอกสาร
เอกสาร นับ
ฉบับ
สําเนา เอกสาร
จริง

3

ใบประเมิน ใบรับรอง
ความรู้ความสามารถ
ของผู้จัดการศึกษา

4

แผนผังที่ตั้งสถานที่
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว

1

2

ฉบับ

5

เอกสารหลักการศึกษา
(ปพ. 1)

1

2

ฉบับ

6

เอกสารการขอย้ายสถานที่
เรียน

1

2

ฉบับ

7

หลักฐานการเรียนรู้เดิม

1

2

ฉบับ

8

รูปถ่ายผู้เรียน
หน้าตรง ขนาด 1นิ้ว
ใบรับรองแพทย์

3

9

1

2

1

ชุด

ฉบับ
2

ฉบับ

หมายเหตุ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า
2) รับรองสําเนาถูกต้อง
1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ํา
กว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
1) ระบุที่ต้งั แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
1) กรณีที่ผู้เรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
1) กรณีที่ผู้เรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
1) กรณีผู้เรียนย้าย
จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
(ไม่เกิน 6 เดือน)
1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียน
ไม่สามารถศึกษา
ในระบบได้/
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง

คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ

คูมือสําหรับประชาชน :การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 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

☐สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 60วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11.ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หมู 3 ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย 57250
U

ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร

☐วันอาทิตย

☐ไมเวนวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.
12หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมแสวงหากําไร
1. คุณสมบัติของผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน
บุคคลผูขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนยการเรียน พ.ศ.2554 ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(3.1)อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(3.2)ไดรับการประกาศยกยอง เปนครูภูมิปญญาจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(3.3) หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
1. ผูขอจัดการศึกษายื่นความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาเปนหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษารวมกับสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออยางนอย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนยการเรียน
(2.2)วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8)รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนยการเรียน
(2.9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนเอกสารอื่นๆ(ถามี)
U
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3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน แบงเปน 2 กรณีดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ไดรับอนุญาตใหยื่นขอขยายตอสํานักงาน
เขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไวหรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษา
ขออนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการกอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ตองเสนอแผนการจัดการศึกษาจํานวน2ชุด ตามแบบที่กําหนดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยูโดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอดังนี้
1) สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกใหฉบับจริงพรอมสําเนา
2) บัตรประชาชนของผูยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพรอมสําเนา
3) วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปญญา หรือหลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคล
ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,
วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพรอมสําเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามขอ2
ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปนและอาจยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง
กอนเปดภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการเรียน
เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเปนตน
เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหศูนยการเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาไดและหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไวตองเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแตกรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
4. การพิจารณาคําขอตั้งศูนยการเรียนตามแนวทางตอไปนี้
ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหเสนอคําขอและเอกสารประกอบตอ ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเปนผูพิจารณาอนุญาต โดยใหแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการศึกษา ทราบภายใน 60 วัน
นับแตวันที่รับคําขอและเอกสารประกอบ
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
U

U

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

นาที

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ

2

การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

การพิจารณา
อนุญาต

30

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสนอคณะทํางาน
สพท.พิจารณา

30

หนวย
เวลา

สํานักงานคณะกรรมการ
จัดทําหนังสือและลง
3
วัน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 60หนวยเวลาวันทําการ
หมายเหตุ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

4

การแจงผล
การพิจารณา

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

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

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)

หมายเหตุ

1

สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน
รับผิดชอบ
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน (ในระบบมีชองให เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ
สําเนา
เลือกกระทรวง
จริง
และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)
บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2

2

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

3

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

ที่

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

2

2

ชุด

2

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู
ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

4

เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวของ
ตามคูมือแนวทางการ
ดําเนินงานฯ

ชุด

จํานวน
จํานวน
เอกสาร เอกสาร หนวยนับ
ฉบับ
เอกสาร
สํ
า
เนา
จริง

1

3

หนวย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง

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

คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต 50 คนขึ้นไปแตไมเกิน 100 คน)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ

คูมือสําหรับประชาชน :การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต 50 คนขึ้นไปแตไมเกิน 100 คน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต 50คนขึ้นไปแตไมเกิน 100คน)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 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

☐สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

U

☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 90วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หมู 2 ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย 57250

ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
 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. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(3.1)อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(3.2)ไดรับการประกาศยกยอง เปนครูภูมิปญญาจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(3.3) หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
1. ผูขอจัดการศึกษายื่นความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาเปนหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษารวมกับสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออยางนอย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนยการเรียน
(2.2)วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8)รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนยการเรียน
(2.9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนเอกสารอื่นๆ(ถามี)
U

2T

2T

3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน แบงเปน 2 กรณีดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ไดรับอนุญาตใหยื่นขอขยายตอสํานักงาน
เขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไวหรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษา
ขออนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการกอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ตองเสนอแผนการจัดการศึกษาจํานวน2ชุด ตามแบบที่กําหนดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยูโดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอดังนี้
1) สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกใหฉบับจริงพรอมสําเนา
2) บัตรประชาชนของผูยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพรอมสําเนา
3) วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปญญา หรือหลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคล
ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,
วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพรอมสําเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามขอ2
ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปนและอาจยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง
กอนเปดภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการเรียน
เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเปนตน
เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหศูนยการเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาไดและหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไวตองเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแตกรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
4. การพิจารณาคําขอตั้งศูนยการเรียน ตามแนวทางตอไปนี้
ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจํานวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน100 คน ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ แนวทาง
การดําเนินการตามคูมือแนวทางการดําเนินงานฯ
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
U

U

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

หนวย
เวลา

หมายเหตุ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคําขอ

30

2

การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสาร
เอกสารของผูย ื่นคําขอจัด
การศึกษา

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

การพิจารณา
อนุญาต

60

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา

นาที

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานคณะกรรมการ
จัดทําหนังสือและ ลง
3
วัน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 90หนวยเวลาวัน
หมายเหตุ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

4

การแจงผล
การพิจารณา

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

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

2

หนวย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)
ชุด

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง

ที่

2
3

สําเนาทะเบียนบาน

สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน
รับผิดชอบ
จํานวน
(ในระบบมีชองให เอกสาร เอกสาร
ฉบับ
สําเนา
เลือกกระทรวง
จริง
และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)
กรมการปกครอง
1
2

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

1

2

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง
2

2

ชุด

2

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

3

4

หลักฐานที่
คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาเห็นวาเปนผูมี
ความรูความสามารถใน
การจัดการศึกษา

ชุด
ชุด

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

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู
ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

หนวย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)

จํานวน หนวยนับ
เอกสาร
สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษาที่
ไดจัดทํารวมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภมู ิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยฯ
ตองเปนไปตาม
กฎกระทรวงฯ ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง

คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ

คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน (กรณี
จดทะเบียนในประเทศไทย)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน (กรณีจด
ทะเบียนในประเทศไทย)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
พ.ศ. 2555
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 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

☐สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 60วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 4T
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
4T

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย 57250
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
 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 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
องคกรเอกชน
1.เปนสมาคม มูลนิธิ หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือเปนสวนงานหรือโครงการ
ในองคกรนิติบุคคล

2. มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชนและไมแสวงหากําไร
3. มีที่ตั้งหรือมีสวนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยูในทองที่เดียวกันกับศูนยการเรียน
คุณสมบัติของผูเรียนในศูนยการเรียนโดยองคกรชุมชนและองคกรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูซึ่งขาดโอกาสในการเขาศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองคกรเอกชนที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผูเรียนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
องคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
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) 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
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย 9 รายการดังนี้
(1) ชื่อศูนยการเรียน
(2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน

(3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอนยื่น
คําขอ
3.การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน
3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งประสงคจะจัดตั้งศูนยการเรียน ยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมแผนการจัด
การศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปน และยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้งกอนเปด
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 ขอขยายตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษาขอ
อนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
4.กรณีองคกรเอกชนเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนยการเรียน จะตองไดรับอนุญาต จากผู
มีอํานาจ 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 และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ขั้นตอน

ที่

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

หนวย
เวลา

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ

30

2

การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

การพิจารณา
อนุญาต

30

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

การแจงผล
การพิจารณา

3

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสนอคณะทํางาน
สพท.พิจารณา

จัดทําหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 60หนวยเวลาวัน

นาที

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
หนวยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
ตัวตน
รับผิดชอบ
1

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
2

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง

ที่

2
3

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน
สําเนาทะเบียนบาน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติบุคคล

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

2

ชุด

1

2

ชุด

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1 แผนการจัดการศึกษา

2

2

ชุด

2 ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา
3 รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

4 หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรับมอบ
อํานาจใหเปนผูขอจัดตั้ง
ศูนย

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง
กรณีผูขอเปน
ผูรับมอบอํานาจ

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1)ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ
ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง

คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตาม
สิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน (กรณีมิไดจดทะเบียนใน
ประเทศไทยมีผูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ

คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทย ผูเรียนไมเกิน 50 คน)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
พ.ศ. 2555
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

☐บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ

☐สวนกลาง

☐สถาบันการศึกษา

☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น

☐สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

U

☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 60วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

สถานที่ใหบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หมู 3 ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย 57250
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
 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 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
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
2.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 ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอนยื่น
คําขอ
3.การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน
3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งประสงคจะจัดตั้งศูนยการเรียน ยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมแผนการจัดการศึกษา
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปน และยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้งกอนเปด
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
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 และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ขั้นตอน

ที่

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

หนวย
เวลา

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ

30

2

การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

การพิจารณา
อนุญาต

30

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

การแจงผล
การพิจารณา

3

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสนอคณะทํางาน
สพท.พิจารณา

จัดทําหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 60หนวยเวลาวัน
หมายเหตุ

นาที

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
จํานวน จํานวน
หน
ว
ยงานที
่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ
รับผิดชอบ
สําเนา
จริง
1

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)
ชุด

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง

ที่

2
3

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน
สําเนาทะเบียนบาน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติบุคคล

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

1

2

ชุด

1

2

ชุด

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1 แผนการจัดการศึกษา

2

2

ชุด

2 ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา
3 รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

4 หนังสือแสดงการเปน
ผูแทนหรือผูรับมอบ
อํานาจใหเปนผูขอจัดตั้ง
ศูนย

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกตอง
กรณีผูขอเปน
ผูรับมอบอํานาจ

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ
ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง

คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
ตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ

คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน
(กรณีมิไดจดทะเบียนในประเทศไทยมีผูเรียนตั้งแต 50 คนแตไมเกิน 100 คน)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
2) พ.ศ. 2555
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
5) หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม

☐บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ

☐สวนกลาง

☐สถาบันการศึกษา

☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น

☐สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 90วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
U

1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 หมู 3 ตําบลดงมะดะ
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 57250
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
 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 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
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 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) 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
2.จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย 9 รายการ
ดังนี้
(1) ชื่อศูนยการเรียน
(2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(3) ที่ตั้งศูนยการเรียน

(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการเรียน
(9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอนยื่น
คําขอ
3.การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน
3.1 ใหองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนซึ่งประสงคจะจัดตั้งศูนยการเรียน ยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมแผนการจัด
การศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเปนองคกรชุมชนหรือองคกรเอกชนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจใหผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผูขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปน และยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้งกอนเปด
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 ขอขยายตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษาขอ
อนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
4.กรณีองคกรเอกชนเปนนิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนยการเรียน จะตองไดรับ
อนุญาต จากผูมีอํานาจ 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 และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1

2

3

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ

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

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน)

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา

26

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพิจารณา
อนุญาต

60

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแจงผล
การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา

จัดทําหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
4
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 90หนวยเวลาวัน
หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา

หมายเหตุ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน
รับผิดชอบ
จํานวน
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
เอกสาร
(ในระบบมี
ช
อ

งให
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ
สําเนา
เลือกกระทรวง และ จริง
ชองใหเลือก กรม/
กลุมงาน)
1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2
2

สําเนาทะเบียนบาน

3

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมการปกครอง

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)
ชุด

1

2

ชุด

1

2

ชุด

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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1 แผนการจัดการศึกษา

2

2

ชุด

2 ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผูขอจัดการศึกษา
3 รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

1

2

ชุด

2

2

ชุด

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง
กรณีผูขอเปน
ผูรับมอบอํานาจ

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภูมิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยตอง
เปนไปตามกฎกระทรวงฯ
ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดําเนินการใด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้
ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
“กฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าต” หมายความว่ า บรรดากฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ กํ า หนดให้
การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้
“คําขอ” หมายความว่า คําขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ
หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุก ห้ า ปี นับ แต่ วั นที่ พ ระราชบั ญ ญัติ นี้ ใ ช้ บัง คั บ ให้ ผู้ อ นุญ าตพิ จ ารณากฎหมาย
ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้
คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้
โดยจะคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยตามควรแก่ ก รณี ก็ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ น นั้ น ให้ ร ะบุ ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วไว้ ใ นคู่ มื อ สํ า หรั บ
ประชาชนด้วย
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่ อ รั บ คํ า ขอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตต่ า ง ๆ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตไว้
ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้ น ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว น
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ
ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือ หลักฐานเพิ่ มเติ มอื่ น ใดอีกไม่ ไ ด้ และจะปฏิ เสธการพิ จ ารณาคํา ขอนั้ น โดยอาศั ย เหตุแ ห่ ง
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ดํ า เนิ น คดี กั บ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ท ราบหรื อ ตามที่ ป รากฏในบั น ทึ ก ที่ จั ด ทํ า ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย
ผู้ ยื่ น คํ า ขอจะอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง คื น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้ อ นุ ญ าตต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกํ า หนดเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอี ยดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือ สําหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
แต่ สํ า หรั บ ในกรณี ก ฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ นั้ น จะบั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ได้ ก็ แ ต่ เ ฉพาะในกรณี ที่
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคําขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงาน
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ ค ณะรัฐมนตรีส่ งร่างพระราชกฤษฎี กาดังกล่า ว
ให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น เมื่ อ พ้ น กํา หนดเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป
ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว
เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง มี ฐ านะเป็ น ส่ ว นราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้
การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําขอ จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นคําขอ ยื่นคําขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง
ยื่นคําขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นคําขอ หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นคําขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์
รั บ คํ า ขออนุ ญ าตนํ า ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ในนามของหน่ ว ยงานของผู้ อ นุ ญ าต หรื อ ส่ ง ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้ นั บ แต่ วั น ที่ ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ อ นุ ญ าต
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา ๑๐ วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือ สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อ ง
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา ๘
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ ข้อ มูล ชี้แ จง และแนะนํ าผู้ ยื่น คํา ขอหรือ ประชาชนให้ท ราบถึงหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร
และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเป็นในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๓) ส่งคําขอ หรือคําอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคําขอหรือ ผู้ยื่นคําอุทธรณ์พ ร้อมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคําขอ มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอน
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

