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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจ*าของกระบวนงาน: โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให*อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข*อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู&ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4) คําสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให&ใช&หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 51
6) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผู&สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว2าด&วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู&ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547
8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด&วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก&ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห*บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข*อบังคับ/ข*อตกลงที่กําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข*อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข*อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น*อยที่สุด 0
10. ชื่ออ*างอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 23:53
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11. ชองทางการให*บริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลขที่ 646 หมู2ที่ 4 ต.ท2าบ2อ อ.ท2าบ2อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย
43110
โทร. 042 431 125
/ติดต2อด&วยตนเอง ณ หน2วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป6ดให&บริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเว&นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต2เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเป6ด-ป6ดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑB วิธีการ เงื่อนไข(ถ*ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป@นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงใหDแลDว
โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตDองดําเนินการแจDงความ และนําใบแจDงความมายื่น
กรณีที่หลักฐานชํารุดใหDนําเอกสารฉบับเกามายื่นเป@นหลักฐาน
ระยะเวลาการใหDบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดDตรวจสอบเอกสารถูกตDอง ครบถDวนแลDว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ให*บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกตDอง
1 ชั่วโมง
โรงเรียนโกมล
ครบถDวนของคําขอและ
วิทยาคาร สพป.
1)
เอกสารประกอบคําขอ
หนองคาย เขต 1
การพิจารณา

สืบคDนและตรวจสอบเอกสาร 2 วัน
ตามที่รDองขอ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําใบแทนเอกสาร
1 วัน
ทางการศึกษา/แจDงผลการ
สืบคDน และเสนอ
ผูDอํานวยการโรงเรียนลงนาม

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน

โรงเรียนโกมล
วิทยาคาร สพป.
หนองคาย เขต 1
โรงเรียนโกมล
วิทยาคาร สพป.
หนองคาย เขต 1

-

(กรณีไมพบ
หลักฐานจะแจDงผล
การสืบคDน)
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล*ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู* จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการเอกสาร
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(กรณีผูDที่จบไป
1)
ประชาชน
แลDว)

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู*
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบแจDงความ
กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
แบบคํารDอง
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รูปถายหนDาตรง 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

16. คาธรรมเนียม
1) คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ (กรณีเกิน 10 ป: ค2าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท)

(สวมเชิ้ตขาว ไม
สวมแวน/หมวก
ถายไวDไมเกิน 6
เดือน)
(กรณีขอแทนใบ
ชํารุด)
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17. ชองทางการร*องเรียน
1) ชองทางการร*องเรียน รDองเรียนดDวยตนเอง / ไปรษณียG ที่โรงเรียน
หมายเหตุ (โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลขที่ 646 หมู2ที่ 4 ต.ท2าบ2อ อ.ท2าบ2อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย 43110
โทร. 042 431 125
)
2) ชองทางการร*องเรียน รDองเรียนดDวยตนเอง / ไปรษณียG ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
ถนนบริเวณศูนยราชการ ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 0-4241-1332,412691,465318
)
3) ชองทางการร*องเรียน สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ชองทางการร*องเรียน ศูนยGบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด2วน 1111 / www.1111.go.th / ตู& ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรBม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม2มีแบบฟอรม ตัวอย2าง และคู2มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพB
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนDา
หนวยงาน (Reviewer)
ผูDอํานวยการโรงเรียนโกมลวิทยา
คาร สพป.หนองคาย เขต 1 สพฐ.
ศธ.
-

