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คู ่มือสําหรับประชาชน:
เอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
หน่วยงาน : สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ

1. : ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ:
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. :

1)
การเรียน พ.ศ. 2555

2) .ศ.2551

3)
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

6. ระดับผลกระทบ:
7. : (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน

.ศ. 2555
/ ข้อกําหนด ฯลฯ 60 วัน

9. ข้อมูลสถิติ
0

0
0
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10.
องค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

11. ช่องทางการให้บริการ
1) รศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี

เขต 1 72000 โทรศัพท์ 035-521832/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ( )
08:30 - 16:30 น. ( )
หมายเหตุ -

12. (ถ้ามี)

แสวงหากําไร

1. คุณสมบัติของผู ้ขอจัดการศึกษ

องค์กรชุมชน
1. 7 คน
2. น
3.
4.
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 น้อยกว่า 20
คน

1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู ้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ดี
องค์กรเอกชน
1.
นิติบุคคล
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2.
3.

1.
2.

2.

1 รายละเอียด

1.1
6

(1)
(2)
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4)
(5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้อ (2) และ (3) 20 คน
1.2 องค์กร

6
(1)
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3)
(4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล



4/8

2.
กษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย 9 รายการ

(1)
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(3)
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) บ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8)
(9)

3.
3.1

(1) 1.1 หรือข้อ 1.2
(2)
(3)
3.2 2
ละภาค ไม่น้อยกว่า 120

น
3.3 2
3.3.1

3.3.2
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นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู ้ขอจัดการศึกษา
ขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา

4.
จากผู ้ มีอํา
4.1 50
4.2 50 คน แต่ไม่เกิน 100

จารณาอนุญาต

5.

13.

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคําขอและเอกสาร

ประกอบคําขอ
30 นาที สพป. สุพรรณบุรี

เขต 1
-

2)

การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติตาม

การศึกษา

26 วัน สพป. สุพรรณบุรี
เขต 1

-

3)
การพิจารณา เสนอคณะทํางาน สพท.

พิจารณา
30 วัน สพป. สุพรรณบุรี

เขต 1
-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและ   ลงนาม
อนุญาตโดยผู ้ อํานวยการ

3 วัน สพป. สุพรรณบุรี
เขต 1

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 วัน

14. แล้ว
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ยังไม่ผ่านการดําเนินการ

15.
15.1)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

2)
สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง 1 2 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมการปกครอง 1 2 ชุด (รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

15.2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

แผนการจัดการ
ศึกษา

- 2 2 ชุด (1) แผนการ

จัดทําร่วมกับ
สํานักงานเขต

แล้ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
)

2)

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ
เกียรติบัตรแสดง
วุฒิการศึกษา
ของผู ้ขอจัด
การศึกษา

- 1 2 ชุด (1)
ครูภูมิปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
)



7/8

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

3)

ศูนย์ พร้อม
เหตุผล

- 2 2 ชุด (1) ผู ้ เรียนในศูนย์
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ
2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง
)

4)

หนังสือแสดงการ
เป็นผู ้แทนหรือ
ผู ้ รับมอบอํานาจ
ให้เป็นผู ้ข
ศูนย์

- 0 2 ชุด -

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน •ร้องเรียนด้วยตนเอง /

สุพรรณบุรี เขต 1 72000 โทรศัพท์ 035-521832
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

21/07/2558
สถานะ 2 โดยสํานักงาน
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ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -


