ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครหน่วยบริการและผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือ
ซื้อสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
…………………………………………………………………………………….
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ดาเนินการรับสมัครหน่วยบริการ
และผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ให้ ผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารยื่ น ใบสมั ค ร (คป.10) พร้ อ มเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.1 หน่วยบริการที่ให้บริการตามบัญชี ข มีเอกสารดังต่อไปนี้
1) เอกสารการจดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ เ พื่ อ ขายสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกและสื่อทางการศึกษา พร้อมวัตถุประสงค์การประกอบกิจการในกรณีที่เป็นห้าง/ร้าน/บริษัท
/ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือ
2) เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อขายสิ่งอานวยความสะดวกและสื่อ
ทางการศึกษาในกรณีที่เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือ
3) กรณี ห น่ ว ยงานอื่ น เช่ น สถานศึ ก ษาหรื อ สหกรณ์ ที่ มี ค วามประสงค์
จะให้บริการต้องยื่นเอกสารการจัดตั้งหน่วยงาน / สถานศึกษา เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
4) แผนผังที่ตั้งสถานศึกษา/สถานประกอบการ
5) รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฎกระทรวงฯ (คป.11) พร้อมเอกสาร
ชี้แจงคุณลักษณะของสินค้า (catalog) และภาพถ่ายจากสินค้าจริงภายในร้าน ให้ครอบคลุมต่อความต้องการ
ของผู้พิการทางการศึกษา 9 ประเภทความพิการ
6) สาเนาบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ในนามหน่วยบริการ
7) หนังสือมอบอานาจ (คป.12) ถ้ามี
1.2 หน่วยบริการที่ให้บริการตามบัญชี ค มีเอกสารดังต่อไปนี้
1) สาเนาใบประกาศหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา / สถานบริการหรือ
สถานประกอบการ
2) แผนผังที่ตั้งสถานศึกษา / สถานบริการหรือสถานประกอบการ
3) บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยในนามหน่วยบริการ
4) หนังสือมอบอานาจ (คป.12) ถ้ามี
ทั้งนี้ผู้ที่สมัครหน่วยบริการจะได้รับการประเมินจากคณะทางานประเมินศักยภาพ
ของหน่วยบริการ
/ 2. ให้ผู้ที่มี...

2. ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ให้บริการที่ให้บริการตามบัญชี ค ยื่นใบสมัคร
(คป.13) พร้อมเอกสารหลักฐานเพือ่ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 ผู้ให้บริการตามบัญชี ค มีเอกสารดังต่อไปนี้
๑) ยื่นใบสมัครเพื่อขอเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวงๆ (คป.1๓) พร้อมเอกสาร
หลักฐานไปที่หน่วยบริการ
๒) รับการประเมินศักยภาพจากคณะทางานของศูนย์การศึกษาพิเศษ
3) ผู้ให้บริการสามารถบริการคนพิการได้เฉพาะรายการตามที่ลงทะเบียนไว้กับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเท่านั้น
๔) ผู้ให้บริการสามารถให้บริการแก่คนพิการที่นาคูปองมาขอรับบริการจาก
ทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย
๕) ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบคูปองที่คนพิการหรือผู้ปกครองนามาขอรับบริการ
ให้ตรงกับรายการที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ
6) เมื่อให้บริการแล้ว ต้องบันทึกการให้บริการหลังการให้บริการทุกครั้งพร้อมให้
ผู้รับบริการและหัวหน้าหน่วยบริการหรือผู้แทน ลงลายมือชื่อ ในคูปองไว้เป็นหลักฐาน
7) ยื่นแบบคาขอรับเงินการให้บริการ (คป. 1๔) พร้อมคูปองต่อหน่วยบริการที่สังกัด
ให้เสร็จสิ้น
3. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ขอและยื่น
ใบรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 264 หมู่ 8
ตาบลท่าทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
4. เอกสารหลักฐานแนบใบสมัคร
4.1 บัญชี ข (สถานประกอบการ)
เอกสารหลักฐาน
1. สาเนาใบประกาศหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา/สถานบริการหรือ
ประกอบการ
2. แผนผังที่ตั้งสถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ
3. บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา..........................................................
ชื่อบัญชี.................................................เลขที่บัญชี........................................
4. รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฎกระทรวง / คุณลักษณะของสินค้า
(catalog) ดังตาราง (คป.11) ที่แนบมาพร้อมนี้
5. หนังสือมอบอานาจ ถ้ามี

4.2 บัญชี ค (สถานศึกษา)
1. สาเนาใบประกาศหรือใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา/สถานบริการหรือ
ประกอบการ
2. แผนผังที่ตั้งสถานศึกษา/สถานบริการหรือประกอบการ
3. บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขา..........................................................
ชื่อบัญชี.................................................เลขที่บัญชี........................................
4. หนังสือมอบอานาจ ถ้ามี
4.3 บัญชี ค (ผู้ให้บริการ) เอกสารหลักฐาน
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. สาเนาวุฒิการศึกษา
3. สาเนาใบประกอบวิชาชีพ
4. สาเนาเอกสาร/หลักฐานการอบรมเกี่ยวกับการให้บริการคนพิการที่ตรงตาม
บริการ
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงาน
5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผู้สมั ครเข้ ารับ การพิ จารณาคัด เลือ กจะต้องรั บผิด ชอบในการตรวจสอบและ
รับรองสาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
สมัครเป็นหน่วยบริการและผู้ให้บริการตามประกาศรับสมัครดัง กล่าว ให้ถือว่าการรับสมั ครครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น
5.2 ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครหน่วยบริการและผู้ ให้บริการในการขอรับเงิ น
อุดหนุน ทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่ง อานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
6. การดาเนินประกาศรายชื่อ
การด าเนิ น ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารและ
ผู้ให้บริการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกและทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
(http//www.secr7.com)
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
จังหวัดพิษณุโลก

