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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน: กสำรขอจรัดกสำรศศึกษสำขรัขั้นพมืขั้นฐสำนในศคนยย์กสำรเรรียนตสำมสสิทธสิขององคย์กรชชุมชนและองคย์กรเอกชน
(กรณรีจดทะเบรียนในประเทศไทย)
หนน่วยงานททรที่ รับผผิดชอบ: สพป. จรันทบบุรท เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศศึกษาธผิการ
1. ชมืชื่อกระบวนงสำน: การขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยนตามสผิทธผิขององคย์กรชบุมชนและองคย์กรเอกชน (กรณทจด
ทะเบทยนในประเทศไทย)
2. หนคู่วยงสำนเจจ้สำของกระบวนงสำน: สพป. จรันทบบุรท เขต 1
3. ประเภทของงสำนบรสิกสำร: กระบวนงานบรผิการททที่เบบ็ดเสรบ็จในหนน่วยเดทยว
4. หมวดหมคคู่ของงสำนบรสิกสำร: อนบุญาต/ออกใบอนบุญาต/รรับรอง
5. กฎหมสำยทรีชื่ใหจ้อสสำนสำจกสำรอนชุญสำต หรมือทรีชื่เกรียชื่ วขจ้อง:
1) กฎกระทรวงศศึกษาธธิการวว่าดด้วยสธิทธธิขององคค์กรชชุมชนและองคค์กรเอกชนในการจจัดการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐานใน
ศศูนยค์การเรรียน พ.ศ. 2555
2) คคาสจัสั่งกระทรวงศศึกษาธธิการเรพสั่อง ใหด้ใชด้หลจักสศูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศศึกษาธธิการ เรพสั่อง หลจักเกณฑค์และวธิธรีการปรจับใชด้หลจักสศูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐาน
พ.ศ.2551 สคาหรจับกลชุว่มเปป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบจัญญจัตธิการศศึกษาแหว่งชาตธิ พ.ศ. 2542 และทรีสั่แกด้ไขเพธิสั่มเตธิม
6. ระดรับผลกระทบ: บรผิการทรัที่วไป
7. พมืขั้นทรีชื่ใหจ้บรสิกสำร: สน่วนกลางททที่ตรัขั้งอยศูใน่ นภศูมผิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมสำยขจ้อบรังครับ/ขจ้อตกลงทรีกชื่ สสำหนดระยะเวลสำ กฎกระทรวงวน่าดด้วยสผิทธผิขององคย์กรชบุมชนและองคย์กรเอกชนใน
การจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยน พ.ศ. 2555
ระยะเวลสำทรีกชื่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขจ้อกสสำหนด ฯลฯ 60 วรัน
9. ขจ้อมคลสถสิตสิ
จสสำนวนเฉลรีชื่ยตคู่อเดมือน 0
จสสำนวนคสสำขอทรีชื่มสำกทรีชื่สชุด 0
จสสำนวนคสสำขอทรีชื่นจ้อยทรีชื่สชุด 0
10. ชมืชื่ออจ้สำงอสิงของคคคู่มมือประชสำชน การขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยนตามสผิทธผิขององคย์กรชบุมชนและองคย์กร
เอกชน (กรณทจดทะเบทยนในประเทศไทย)
11. ชคู่องทสำงกสำรใหจ้บรสิกสำร
1) สถานททที่ใหห้บรริการ กลชุว่มงานสว่งเสรธิมการจจัดการศศึกษา สคานจักงานเขตพพขั้นทรีสั่การศศึกษาประถมศศึกษาจจันทบชุรรี เขต
1 /ตธิดตว่อดด้วยตนเอง ณ หนว่วยงาน
ระยะเวลาเปปิดใหห้บรริการ เปปิดใหด้บรธิการวจัน จจันทรค์ ถศึง วจันศชุกรค์ (ยกเวด้นวจันหยชุดทรีสั่ทางราชการกคาหนด) ตจังขั้ แตว่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มรีพจักเทรีสั่ยง)
หมายเหตตุ 12. หลรักเกณฑย์ วสิธรีกสำร เงมืชื่อนไข(ถจ้สำมรี) ในกสำรยมืชื่นคสสำขอ และในกสำรพสิจสำรณสำอนชุญสำต
ศศูนยย์การเรทยน หมายถศึง สถานททที่เรทยนททที่องคย์กรชบุมชนหรพอองคย์กรเอกชนจรัดตรัขั้งขศึขั้น เพพที่อจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานโดยไมน่แสวงหา
กกาไร
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1. คบุณสมบรัตผิของผศูด้ขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในรศูปแบบศศูนยย์การเรทยนองคย์กรชบุมชนและองคย์กรเอกชนททที่จะขอจรัดตรัขั้ง
ศศูนยย์การเรทยน ตด้องมทคบุณสมบรัตผิดรังตน่อไปนทขั้
องคย์กรชบุมชน
1. เปป็นคณะบบุคคลประกอบดด้วยผศูด้ททที่บรรลบุนผิตผิภาวะไมน่นด้อยกวน่า 7 คน
2. มทภศูมผิลกาเนาหรพอถผิที่นททที่อยศูน่อาศรัยประจกาอยศูน่ในชบุมชนหรพอทด้องถผิที่นรน่วมกรัน
3. มทวตรั ถบุประสงคย์ขององคย์กรรน่วมกรันเพพที่อดกาเนผินกผิจกรรมททที่เปป็นสาธารณประโยชนย์และไมน่แสวงหากกาไร
4. มทททที่ตรัขั้งองคย์กรอยศูใน่ นทด้องททที่เดทยวกรันกรับศศูนยย์การเรทยนททที่ขอจรัดตรัขั้ง
5. รายการตามขด้อ 1 และขด้อ 3 การไดด้รรับการรรับรองจากสมาชผิกในชบุมชนซศึที่งเปป็นผศูด้บรรลบุนตผิ ผิภาวะจกานวนไมน่นด้อยกวน่า 20 คน
ผศูด้แทนหรพอผศูรด้ รับมอบอกานาจ ททที่ไดด้รรับมอบหมายใหด้เปป็นผศูด้ขอไดด้ตรัขั้งศศูนยย์การเรทยนตด้องมทคบุณสมบรัตผิดรังนทขั้
1) เปป็นสมาชผิกของคณะบบุคคลตามขด้อ 1
2) มทสรัญชาตผิไทย
3) เปป็นผศูด้บรรลบุนผิตผิภาวะตามกฎหมาย
4) ไมน่เปป็นผศูด้มทความประพฤตผิเสพที่อมเสทยหรพอบกพรน่องในศทลธรรมอรันดท
องคย์กรเอกชน
1. เปป็นสมาคม มศูลนผิธผิ หรพอองคย์กรททที่เรทยกชพที่ออยน่างอพที่นททที่จดทะเบทยนเปป็นนผิตผิบบุคคลหรพอเปป็นสน่วนงานหรพอโครงการในองคย์กร
นผิตผิบบุคคล
2. มทวตรั ถบุประสงคย์เพพที่อดกาเนผินกผิจกรรมททที่เปป็นสาธารณประโยชนย์และไมน่แสวงหากกาไร
3. มทททที่ตรัขั้งหรพอมทสน่วนงานหรพอโครงการรรับผผิดชอบอยศูน่ในทด้องททที่เดทยวกรันกรับศศูนยย์การเรทยน
คบุณสมบรัตผิของผศูด้เรทยนในศศูนยย์การเรทยนโดยองคย์กรชบุมชนและองคย์กรเอกชนมทคบุณสมบรัตผิ ดรังนทขั้
1. เปป็นผศูด้ซศึที่งขาดโอกาสในการเขด้าศศึกษาในระบบโรงเรทยนปกตผิ
2. กรณทองคย์กรเอกชนททที่ไมน่ไดด้จดทะเบทยนในประเทศไทย คบุณสมบรัตผิของผศูด้เรทยนใหด้เปป็นไปตามททที่คณะกรรมการการศศึกษาขรัขั้นพพขั้น
ฐานประกาศกกาหนด
บทบาทหนด้าททที่ของผศูด้ขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน
องคย์กรชบุมชนหรพอองคย์กรเอกชนซศึที่งมทความประสงคย์และมทความพรด้อมในการจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในรศูปแบบศศูนยย์การเรทยน
ใหด้ดกาเนผินการดรังนทขั้
2. การจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน
1 รายละเอทยดการขอจรัดตรัขั้ง
1.1 องคย์กรชบุมชนททที่มคท บุณสมบรัตผิ ยพที่นแบบคกาขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยนเปป็นลายลรักษณย์อรักษรตน่อสกานรักเขตพพขั้นททที่การศศึกษา โดย
มทรายละเอทยดการขอจรัดตรัขั้งอยน่างนด้อย 6 รายการ ดรังตน่อไปนทขั้
(1) ชพที่อองคย์กรชบุมชน
(2) รายละเอทยดของคณะบบุคคลไดด้แกน่ ชพที่อสรัญชาตผิ อายบุ ททที่อยศูน่และอาชทพ
(3) วรัตถบุประสงคย์ขององคย์กรชบุมชน
(4) ททที่ตรัขั้งองคย์กรชบุมชน
(5) ประวรัตคผิ วามเปป็นมาของชบุมชน
(6) ผลการดกาเนผินงานขององคย์กรชบุมชน
รายการตามขด้อ (2) และ (3) ตด้องไดด้รรับการรรับรองจากสมาชผิกในชบุมชนซศึที่งเปป็นผศูด้บรรลบุนผิตผิภาวะจกานวนไมน่นด้อยกวน่า 20 คน
1.2 องคย์กรเอกชนททที่มทคบุณสมบรัตผิ ยพที่นแบบคกาขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยนตรัวหนรังสพอตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษา
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โดยมทรายละเอทยดการขอจรัดตรัขั้งอยน่างนด้อย 6 รายการ ดรังตน่อไปนทขั้
(1) ชพที่อองคย์กรเอกชน
(2) วรัตถบุประสงคย์ขององคย์กรเอกชน
(3) ททที่ตรัขั้งองคย์กรเอกชน
(4) ประวรัตคผิ วามเปป็นมาขององคย์กรเอกชน
(5) ผลการดกาเนผินงานขององคย์กรเอกชน
(6) หลรักฐานการจดทะเบทยนเปป็นนผิตผิบบุคคลขององคย์กรหรพอหลรักฐานการเปป็นสน่วนงานหรพอโครงการในองคย์กรนผิตผิบบุคคล
2. จรัดทกาแผนการจรัดการศศึกษาของศศูนยย์การเรทยนรน่วมกรับสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาหรพอสถานศศึกษาททสที่ กานรักงานเขตพพขั้นททที่
การศศึกษามอบหมาย โดยแผนการจรัดการศศึกษาตด้องมทรายละเอทยดประกอบการขออนบุญาตอยน่างนด้อย 9 รายการ ดรังนทขั้
(1) ชพที่อศศูนยย์การเรทยน
(2) วรัตถบุประสงคย์ของศศูนยย์การเรทยน
(3) ททที่ตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน
(4) รศูปแบบการจรัดการศศึกษา
(5) ระดรับการศศึกษาททที่จดรั ในกรณทททที่เปป็นการจรัดการศศึกษานอกระบบ
(6) หลรักสศูตรหรพอลรักษณะกผิจกรรมการเรทยนการสอน
(7) ระบบการประกรันคบุณภาพภายใน
(8) รายชพที่อและคบุณสมบรัตผิของบบุคลากรทางการศศึกษาของศศูนยย์การเรทยน
(9) ขด้อกกาหนดเกทที่ยวกรับคณะกรรมการศศูนยย์การเรทยน
ทรัขั้งนทขั้ ในการจรัดทกาแผนการจรัดการศศึกษา ผศูด้จรัดการศศึกษาตด้องจรัดทกาแผนการศศึกษารน่วมกรับสกานรักงานเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษากน่อน
ยพที่นคกาขอ
3. การยพที่นคกาขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน
3.1 ใหด้องคย์กรชบุมชนหรพอองคย์กรเอกชนซศึที่งประสงคย์จะจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน ยพที่นคกาขอเปป็นหนรังสพอพรด้อมแผนการจรัดการศศึกษา
ตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาททที่ศศูนยย์การเรทยนตรัขั้งอยศูน่ โดยมทเอกสารและหลรักฐาน ประกอบคกาขอ ดรังนทขั้
(1) เอกสารหลรักฐานททที่แสดงถศึงความเปป็นองคย์กรชบุมชนหรพอองคย์กรเอกชนตามขด้อ 1.1 หรพอขด้อ 1.2
(2) หนรังสพอมอบอกานาจใหด้ผศูด้แทนหรพอผศูด้รรับมอบอกานาจยพที่นคกาขอ
(3) สกาเนาบรัตรประจกาตรัวประชาชนและสกาเนาทะเบทยนบด้านของผศูด้แทนหรพอผศูรด้ รับมอบอกานาจยพที่นคกาขอ
3.2 ผศูด้ขอจรัดการศศึกษาสามารถสามารถยพที่นคกาขอไดด้ตามความจกาเปป็น และยพที่นคกาขอไดด้ปปีละ 2 ครรัขั้ง กน่อนเปปิดภาคเรทยนแตน่ละ
ภาค ไมน่นด้อยกวน่า 120 วรัน โดยสอดคลด้องกรับเวลาเปปิดปปิดภาคเรทยนของสถานศศึกษา และศศูนยย์การเรทยนเพพอที่
สผิทธผิประโยชนย์ตน่างๆ เชน่น การศศึกษาตน่อในระดรับททที่สศูงขศึขั้น เปป็นตด้น
3.3 การยพที่นคกาขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยนแบน่งเปป็น 2 กรณท ดรังนทขั้
3.3.1 การจรัดการศศึกษาททที่เรผิที่มจากระดรับประถมศศึกษาใหด้ยพที่นตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาประถมศศึกษาททที่ศศูนยย์การเรทยน
ตรัขั้งอยศูน่
3.3.2 การจรัดการศศึกษาททที่เรผิที่มจากระดรับมรัธยมศศึกษาตอนตด้น หรพอมรัธยมศศึกษาตอนปลาย หรพอเททยบเทน่าใหด้ยพที่นตน่อสกานรักงาน
เขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษามรัธยมศศึกษาททที่ศศูนยย์การเรทยนตรัขั้งอยศูน่
อนศึที่ง ในกรณทททที่ประสงคย์จะขยายระดรับการจรัดการศศึกษาเพผิที่มจากททที่ไดด้รรับอนบุญาตใหด้ยพที่น ขอขยายตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่
การศศึกษาเดผิมททที่ยพที่นขอไวด้ หรพอกรณทททที่ประสงคย์จะจรัดการศศึกษาระดรับประกาศนทยบรัตรวผิชาชทพ (ปวช.) ใหด้ผศูด้ขอจรัดการศศึกษาขอ
อนบุญาตใชด้หลรักสศูตรตน่อสกานรักงานคณะกรรมการการอาชทวศศึกษา กระทรวงศศึกษาธผิการ กน่อนเสนอแผนการจรัดการศศึกษา
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4. กรณทองคย์กรเอกชนเปป็นนผิตผิบบุคคลซศึที่งไมน่ไดด้จดทะเบทยนในประเทศไทย การขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน จะตด้องไดด้รรับอนบุญาต จาก
ผศูด้มทอกานาจ ดรังนทขั้
4.1 ศศูนยย์การเรทยนททที่มทผศูด้เรทยนจกานวนไมน่เกผิน 50 คน ใหด้สกานรักงานเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษา เปป็นผศูด้พผิจารณาอนบุญาต
4.2 ศศูนยย์การเรทยนททที่มทผศูด้เรทยนจกานวนเกผินกวน่า 50 คน แตน่ไมน่เกผิน 100 คน ใหด้สกานรักงานเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษา เสนอใหด้
คณะกรรมการเขตพพขั้นททที่การศศึกษา เปป็นผศูด้พผิจารณาอนบุญาต
5. ระยะเวลาการใหด้บรผิการรวมททกที่ กาหนดในคศูน่มพอ เรผิที่มนรับเมพที่อไดด้ตรวจสอบเอกสารถศูกตด้อง ครบถด้วนแลด้ว
13. ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทรีชื่รรับผสิดชอบ
ทรีชื่

ประเภทขรัขั้นตอน

ตรวจสอบคกาขอและเอกสาร
ประกอบคกาขอ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคบุณสมบรัตผิตาม
2)
เอกสารของผศูด้ยพที่นคกาขอ
จรัดการศศึกษา
การพผิจารณา
เสนอคณะทกางาน
3)
สพท.พผิจารณา
การลงนาม/คณะ
จรัดทกาหนรังสพอและลงนาม
4) กรรมการมทมตผิ
อนบุญาตโดยผศูอด้ กานวยการ
เขตพพขั้นททที่การศศึกษา
ระยะเวลสำดสสำเนสินกสำรรวม 60 วรัน
1)

การตรวจสอบเอกสาร

รสำยละเอรียดของขรัขั้นตอน
กสำรบรสิกสำร

ระยะเวลสำใหจ้
บรสิกสำร
30 นาทท
26 วรัน
30 วรัน
3 วรัน

สคู่วนงสำน /
หนคู่วยงสำนทรีชื่รรับ
ผสิดชอบ
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1

หมสำยเหตชุ
-

14. งสำนบรสิกสำรนรีขั้ ผคู่สำนกสำรดสสำเนสินกสำรลดขรัขั้นตอน และระยะเวลสำปฏสิบรัตสิรสำชกสำรมสำแลจ้ว
ยรังไมน่ผน่านการดกาเนผินการลดขรัขั้นตอน
15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรักฐสำนประกอบกสำรยมืชื่นคสสำขอ
15.1) เอกสสำรยมืนยรันตรัวตนทรีชื่ออกโดยหนคู่วยงสำนภสำครรัฐ
หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
ทรีชื่ รสำยกสำรเอกสสำร
ยมืนยรันตรัวตน
ฉบรับจรสิง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
บรัตรประจกาตรัว
กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
1)
ประชาชน
สกาเนาทะเบทยน กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
2)
บด้าน

หมสำยเหตชุ
(รรับรองสกาเนาถศูก
ตด้อง)
(รรับรองสกาเนาถศูก
ตด้อง)
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ทรีชื่
3)

รสำยกสำรเอกสสำร หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
หมสำยเหตชุ
ยมืนยรันตรัวตน
ฉบรับจรสิง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
หนรังสพอรรับรอง
กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
(รรับรองสกาเนาถศูก
นผิตผิบบุคคล
ตด้อง)

15.2) เอกสสำรอมืชื่น ๆ สสสำหรรับยมืชื่นเพสิชื่มเตสิม
หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
ทรีชื่ รสำยกสำรเอกสสำร
หมสำยเหตชุ
ยมืชื่นเพสิชื่มเตสิม
ฉบรับจรสิง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
แผนการจรัดการ 2
2
ชบุด
(1) แผนการจรัดการ
ศศึกษา
ศศึกษาททที่ไดด้จดรั ทกา
รน่วมกรับสกานรักงาน
1)
เขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษา
แลด้ว
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
ใบประกาศ หรพอ 1
2
ชบุด
(1) ในกรณทททที่เปป็น
วบุฒผิบรัตร หรพอ
ครศูภศูมผิปปัญญา
2) เกทยรตผิบรัตรแสดง
2) รรับรองสกาเนา
วบุฒผิการศศึกษาของ
ถศูกตด้อง)
ผศูด้ขอจรัดการศศึกษา
รายชพที่อผศูด้เรทยนใน 2
2
ชบุด
(1) ผศูด้เรทยนในศศูนยย์
ศศูนยย์ พรด้อม
ตด้องเปป็นไปตามกฎ
3) เหตบุผล
กระทรวงฯ ขด้อ 2
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
หนรังสพอแสดงการ 0
2
ชบุด
เปป็นผศูด้แทนหรพอ
4) ผศูด้รรับมอบอกานาจ
ใหด้เปป็นผศูด้ขอจรัดตรัขั้ง
ศศูนยย์
16. คคู่สำธรรมเนรียม
ไมว่มรีขด้อมศูลคว่าธรรมเนรียม
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17. ชคู่องทสำงกสำรรจ้องเรรียน
1) ชคู่องทสำงกสำรรจ้องเรรียน รด้องเรทยนดด้วยตนเอง / ไปรษณทยย์ ททสที่ กานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาประถมศศึกษาจรันทบบุรท เขต 1
หมายเหตตุ ( 1 ถนนตากสธิน ตคาบลตลาด อคาเภอเมพอง จจังหวจัดจจันทบชุรรี 22000)
18. ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรย์ม ตรัวอยคู่สำง และคคคู่มมือกสำรกรอก
ไมว่มรีแบบฟอรค์ม ตจัวอยว่าง และคศูว่มพอการกรอก
19. หมสำยเหตชุ
-

