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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบานสรางพอก สพป.หนองคายเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนบานสรางพอก สพป.หนองคายเขต 1
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

3)

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ. 616/2552 เรื่องการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

4)

คําสั่งกระทรวงศึกษาที่สพฐ. 617/2552 เรื่องการจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

5)

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ. 293/2551 เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 11
กรกฎาคม 51

6)

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพฐ. 618/2552 เรื่องการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

7)

ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษาพ.ศ. 2547
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547

8)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

0นาที
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10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ. โรงเรียนบานสรางพอกสพป.
หนองคายเขต 1
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานสรางพอกหมูที่ 1 ตําบลโพนสวาง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษาเปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงใหแลวโดย
ใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดําเนินการแจงความและนําใบแจงความมายื่น
กรณีที่หลักฐานชํารุดใหนําเอกสารฉบับเกามายื่นเปนหลักฐาน
ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือเริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

การพิจารณา

สืบคนและตรวจสอบเอกสาร 2 วัน
ตามที่รองขอ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําใบแทนเอกสาร
1 วัน
ทางการศึกษา/แจงผลการ
สืบคนและเสนอผูอํานวยการ
โรงเรียนลงนาม

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนบาน
สรางพอกสพป.
หนองคายเขต 1
โรงเรียนบาน
สรางพอกสพป.
หนองคายเขต 1
โรงเรียนบาน
สรางพอกสพป.
หนองคายเขต 1

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

หมายเหตุ
-

(กรณีไมพบ
หลักฐานจะแจงผล
การสืบคน)
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ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(กรณีผูที่จบไป
1)
ประชาชน
แลว)

ที่
1)
2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบแจงความ
กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
แบบคํารอง
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รูปถายหนาตรง สํานักงาน
ขนาด 1 นิ้ว
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสารฉบับเดิม สํานักงาน
ที่ชํารุด
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
(กรณีเอกสารสูญ
หาย)
1
0
ฉบับ
-

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(สวมเชิ้ตขาวไม
สวมแวน/หมวก
ถายไวไมเกิน 6
เดือน)
(กรณีขอแทนใบ
ชํารุด)

16. คาธรรมเนียม
1) คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (กรณีเกิน 10 ปคาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท)
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่ โรงเรียนบานสรางพอกหมูที่ 1 ตําบลโพนสวางอําเภอ
เมืองจังหวัดหนองคาย 43100
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
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3)
4)
5)

ถนนบริเวณศูนยราชการตําบลหนองกอมเกาะอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย 43000 โทร 0-42411332,412691,465318
หมายเหตุชองทางการรองเรียนสายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา
หนวยงาน (Reviewer)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสรางพอก
สพป.หนองคายเขต 1 สพฐ.ศธ.
-

