คู่มอื สำหรับประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่ วนของกำรสร้ ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนทีร่ ับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรี ยนวัดอรัญญิกาวาส (เจริ ญธรรมวิทยา)
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร
กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
2) แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
3) คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่ อง การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4) คาสัง่ กระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่ อง การจัดทาประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 2)ลง
วันที่ 30 กันยายน 2552
5) คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่ อง การจัดทาแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
6) คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551เรื่ อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสื อรับรองความรู ้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศเมื่อ 30
กันยายน 2547
8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ข้อ 61)
6. ระดับผลกระทบ
☐ บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้ อบังคับ)
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ หน่ วยเวลำ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)

0
0
0

ส่ วนของคู่มอื ประชำชน
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มอื ประชำชน (เพือ่ ใช้ ในระบบจัดกำรข้ อมูลเท่ ำนั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด
สพฐ.
11. *ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนทีใ่ ห้ บริกำร โรงเรี ยนวัดอรัญญิกาวาส (เจริ ญธรรมวิทยา) หมู่ 4 ต.เจดียห์ กั อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000
☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคาร
☐ วันเสาร์
☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพกั เที่ยง
เวลำเปิ ดรับคำขอ เวลาเปิ ดรับคาขอ
8.30
เวลาปิ ดรับคาขอ
16.30
หมำยเหตุ: โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร

☒ วันพุธ

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไขในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ ำมี)
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็ นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริ งให้แล้ว โดยใบ
แทนจะมีลกั ษณะแตกต่างจากเอกสารจริ งตามรู ปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. กรณี ที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดาเนินการแจ้งความ และนาใบแจ้งความมายืน่
3. กรณี ที่หลักฐานชารุ ดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายืน่ เป็ นหลักฐาน
4. ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1

การตรวจสอบ
เอกสาร

2

การพิจารณา
อนุญาต

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
สื บค้นและตรวจสอบ
เอกสารตามที่ร้องขอ

1

2

หน่ วยเวลำ ส่ วนงำน / หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
(นาที
ชัว่ โมง วัน (ในระบบมีช่องให้ เลือก
วันทาการ
กระทรวง และช่ องให้
เดือน ปี )
เลือก กรม/กลุ่มงำน)
ชัว่ โมง
โรงเรี ยนวัดอรัญญิกาวาส
(เจริ ญธรรมวิทยา)
วัน

โรงเรี ยนวัดอรัญญิกาวาส
(เจริ ญธรรมวิทยา)

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

3

การลงนาม
อนุญาต

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

จัดทาใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้งผล
การสื บค้น และเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลง
นาม

1

หมำยเหตุ
หน่ วยเวลำ ส่ วนงำน / หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
(นาที
ชัว่ โมง วัน (ในระบบมีช่องให้ เลือก
วันทาการ
กระทรวง และช่ องให้
เดือน ปี )
เลือก กรม/กลุ่มงำน)
วัน
โรงเรี ยนวัดอรัญญิกาวาส กรณี ไม่พบหลักฐาน
(เจริ ญธรรมวิทยา)
จะแจ้งผลการสื บค้น

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 หน่ วยเวลำวัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้ วให้ เลือกทีช่ ่ องนีด้ ้ วย)
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่ วยของเวลำ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
ส่ วนงำน / หน่ วยงำน
ทีร่ ับผิดชอบ
จำนวน
(ในระบบมีช่องให้ เอกสำร
ที่
รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
ฉบับ
เลือกกระทรวง และ
จริง
ช่ องให้ เลือก กรม/
กลุ่มงำน)
1
บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการปกครอง
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร
(ฉบับ หรือ
ชุด)
ฉบับ

หมำยเหตุ

1) กรณี ผทู ้ ี่จบ
ไปแล้ว
2) รับรอง
สาเนาถูกต้อง

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิม่ เติม
ส่ วนงำน /
จำนวน
ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่ เพิม่ เติม หน่ วยงำนที่ เอกสำร
รับผิดชอบ ฉบับจริง
1 ใบแจ้งความ
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับเอกสำร
ฉบับ

2
3

แบบคาร้อง
รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว

1
2

ฉบับ
ฉบับ

4

เอกสารฉบับเดิมที่ชารุ ด

1

ฉบับ

16. ค่ ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม

หมำยเหตุ
กรณี เอกสารสูญ
หาย
สวมเชิ้ตขาว ไม่
สวมแว่น/หมวก
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน
กรณี ขอแทนใบ
ชารุ ด

ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม

ร้ อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ ำธรรมเนียม (บำท/ร้ อยละ)
20บาท
หมำยเหตุ กรณี เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณีย ์ ที่โรงเรี ยนวัดอรัญญิกาวาส (เจริ ญธรรมวิทยา) หมู่ 4 ต.เจดียห์ กั อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000
2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณีย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มอื กำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิม่ เติม ถ้ ำมี)
ชื่อเอกสาร แบบคาร้องขอรับเอกสารทางการเรี ยน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็ นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19. หมำยเหตุ

