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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:โรงเรียนบ้ านท่าจันทน์สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้ านท่าจันทน์สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

แนวปฏิ บตั ิ การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551

3)

คําสังกระทรวงศึกษาธิ การทีสพฐ. 616/2552 เรื องการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน (ปพ.1) ลงวันที 30 กันยายน 2552

4)

คําสังกระทรวงศึกษาทีสพฐ. 617/2552 เรื องการจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
(ปพ. 2) ลงวันที 30 กันยายน 2552

5)

คําสังกระทรวงศึกษาธิ การทีสพฐ. 293/2551 เรื องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานลงวันที 11
กรกฎาคม 51

6)

คําสังกระทรวงศึกษาธิ การทีสพฐ. 618/2552 เรื องการจัดทําแบบรายงานผูส้ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน (ปพ.3) ลงวันที 30 กันยายน 2552

7)

ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิ ของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษาพ.ศ. 2547
ประกาศเมือ 30 กันยายน 2547

8)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และทีแก้ไขเพิ มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
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7. พืนทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 19/07/2015 00:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการโรงเรี ยนบ้านท่าจันทน์หมูท่ ี 4 ตําบลท้องเนียนอําเภอขนอมจังหวัดนครศรี ธรรมราช 80210/
ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษาเป็ นใบแทนเอกสารแสดงวุฒกิ ารศึกษาซึงสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้ แล้ ว
โดยใบแทนจะมีลกั ษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
กรณีทีหลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้ องดําเนินการแจ้ งความและนําใบแจ้ งความมายืน
กรณีทีหลักฐานชํารุดให้ นําเอกสารฉบับเก่ามายืนเป็ นหลักฐาน
ระยะเวลาการให้ บริการรวมทีกําหนดในคูม่ ือเริมนับเมือได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้ านท่า จันทน์สพป.
นครศรีธรรมราช
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

สืบค้ นและตรวจสอบ
เอกสารตามทีร้ องขอ

2 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้ งผลการ
สืบค้ นและเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนลง
นาม

1 วัน

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เขต 4
โรงเรียนบ้ านท่า
จันทน์สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 4
โรงเรียนบ้ านท่า
จันทน์สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 4

หมายเหตุ

-

(กรณีไม่พบ
หลักฐานจะแจ้ ง
ผลการสืบค้ น)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผ้ทู ีจบไป
แล้ ว)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบแจ้ งความ
แบบคําร้ อง

กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
สํานักงาน

1
1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีเอกสารสูญ
หาย)
-
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ที

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
รูปถ่ายหน้ าตรง สํานักงาน
ขนาด 1 นิว
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
เอกสารฉบับเดิม สํานักงาน
ทีชํารุด
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(สวมเชิตขาวไม่
สวมแว่น/หมวก
ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6
เดือน)
(กรณีขอแทนใบ
ชํารุด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิม
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (กรณี เกิ น 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีโรงเรียนบ้ านท่าจันทน์หมูท่ ี 4 ตําบลท้ องเนียนอําเภอ
ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 / ติดต่อด้ วยตนเองณหน่วยงาน (โรงเรียนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริบท
ของโรงเรียน)
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 4 เลขที 160/4 ตําบลท่าศาลาอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
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5)

พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
01/09/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้ านท่าจันทน์
สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 สพฐ.
ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

