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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านบางปรุ สพป.ระนอง
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรี ยนบ้ านบางปรุ สพป.ระนอง
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํ านาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

แนวปฏิ บตั ิ การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551

3)

คําสังกระทรวงศึกษาธิ การที สพฐ. 616/2552 เรื อง การจัดทําระเบี ยนแสดงผลการเรี ยนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื นฐาน (ปพ.1) ลงวันที 30 กันยายน 2552

4)

คําสังกระทรวงศึกษาที สพฐ. 617/2552 เรื อง การจัดทําประกาศนี ยบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พื นฐาน (ปพ. 2) ลงวันที 30 กันยายน 2552

5)

คําสังกระทรวงศึกษาธิ การ ที สพฐ. 293/2551 เรื อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื นฐาน ลงวันที 11
กรกฎาคม 51

6)

คําสังกระทรวงศึกษาธิ การ ที สพฐ. 618/2552 เรื อง การจัดทําแบบรายงานผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื นฐาน (ปพ.3) ลงวันที 30 กันยายน 2552

7)

ระเบี ยบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิ ของสถานศึกษาและหนังสื อรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศเมื อ 30 กันยายน 2547

8)

ระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที แก้ไขเพิ มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
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7. พื นทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 20/07/2015 07:04 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของ
โรงเรี ยนสังกัด สพฐ. โรงเรี ยนบ้ านบางปรุ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ โรงเรี ยนบ้านบางปรุ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกํ าหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็ นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึงสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริ งให้
แล้ ว โดยใบแทนจะมีลกั ษณะแตกต่างจากเอกสารจริ ง ตามรูปแบบที กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
กรณีทีหลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้ องดําเนินการแจ้ งความ และนําใบแจ้ งความมายื น
กรณีทีหลักฐานชํารุ ดให้ นําเอกสารฉบับเก่ามายืนเป็ นหลักฐาน
ระยะเวลาการให้ บริ การรวมทีกําหนดในคูม่ ือ เริ มนับเมือได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
โรงเรี ยนบ้ านบาง ปรุ สพป.ระนอง
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ที

2)

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

สืบค้ นและตรวจสอบ
เอกสารตามทีร้องขอ

2 วัน

โรงเรี ยนบ้ านบาง ปรุ สพป.ระนอง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้ งผลการ
สืบค้ น และเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนลง
นาม

1 วัน

โรงเรี ยนบ้ านบาง (กรณีไม่พบ
ปรุ สพป.ระนอง หลักฐานจะแจ้ ง
ผลการสืบค้ น)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผ้ ทู ีจบไป
แล้ ว)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบแจ้ งความ
แบบคําร้ อง

กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล
สํานักงาน
คณะกรรมการ

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 วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
การศึกษาขั น
พื นฐาน
รูปถ่ายหน้ าตรง สํานักงาน
ขนาด 1 นิ ว
คณะกรรมการ
การศึกษาขั น
พื นฐาน
เอกสารฉบับเดิม สํานักงาน
ทีชํารุด
คณะกรรมการ
การศึกษาขั น
พื นฐาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(สวมเชิ ตขาว ไม่
สวมแว่น/หมวก
ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6
เดือน)
(กรณีขอแทนใบ
ชํารุด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิม
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ (กรณี เกิ น 10 ปี ค่าธรรมเนี ยมฉบับละ 30 บาท)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโรงเรี ยนบ้ านบางปรุ
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพมิ พ์
สถานะ

20/07/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
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หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนบ้ านบางปรุ
สพป.ระนอง สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

