คู่มอ
ื สาหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
2. หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนรสลินคัคณางค์
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมูข
่ องงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายทีใ
่ ห้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทาระเบียน
แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลง
วันที่ 30 กันยายน 2552
4) คาสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทาประกาศนียบัตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน
2552
5) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทาแบบ
รายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
6) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรอง
ความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547
8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ข้อ 61)
6. ระดับผลกระทบ
บริการทั่วไป

☐

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นทีใ
่ ห้บริการ ☐ ส่วนกลาง
สถาบันการศึกษา
☐

☐

ส่วนภูมิภาค

☐

ท้องถิ่น

☒

☒

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลาง

ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)

☐

ต่างประเทศ

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน

(ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอทีม
่ ากที่สด
ุ (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอทีน
่ อ
้ ยที่สด
ุ (ใส่เป็นตัวเลข)

0

ส่วนของคูม
่ ือประชาชน
10.

ชื่ออ้างอิงของคู่มอ
ื ประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านัน
้ )
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

11.

*ช่องทางการให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีใ
่ ห้บริการ

โรงเรียนรสลินคัคณางค์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก

ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาเปิดรับคาขอ

เวลาปิดรับคาขอ

8.30

16.30

หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12.
หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงื่อนไขในการยืน
่ คาขอ และในการ (ถ้ามี)
พิจารณาอนุญาต
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะ
แตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดาเนินการแจ้ง
ความ และนาใบแจ้งความมายื่น
3. กรณีที่หลักฐานชารุดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบ
เอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

13.

ที่

*ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หน่วย
หน่วยงานที่
เวลา
รายละเอียด
ประเภท
ระยะเวลา (นาที
รับผิดชอบ
ของขัน
้ ตอน
(ในระบบมีชอ
่ งให้
ขัน
้ ตอน
ให้บริการ ชั่วโมง
วั
น
วั
น
ท
า
การบริการ
เลือกกระทรวง และ
การ
เดือน ปี)

ตรวจสอบ
1 การ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
เอกสาร
ครบถ้วนของ
คาขอและ
เอกสาร
ประกอบคา
ขอ
สืบค้นและ
2 การ
พิจารณา ตรวจสอบ
อนุญาต เอกสารตามที่
ร้องขอ
จัดทาใบแทน
3 การลง
นาม
เอกสาร
อนุญาต ทางการ

ช่องให้เลือก กรม/
กลุม
่ งาน)

1

ชั่วโมง โรงเรียนรส
ลินคัคณางค์

2

วัน

โรงเรียนรส
ลินคัคณางค์

1

วัน

โรงเรียนรส
ลินคัคณางค์

ศึกษา/แจ้งผล
การสืบค้น
และเสนอ
ผู้อานวยการ
โรงเรียนลง
นาม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลา วัน

หมายเหตุ

กรณีไม่พบ
หลักฐาน
จะแจ้งผล
การสืบค้น

14.
งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขัน
้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขัน
้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขัน
้ ตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช
่ อ
่ งนีด
้ ว
้ ย)

ระยะเวลารวมหลังลดขัน
้ ตอน หน่วยของเวลา
15.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน
่ คาขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
หน่วย
จานวน
รายการ
นับ
รับผิดชอบ เอกสาร จานวน
ที่
เอกสารยืนยัน (ในระบบมีชอ่ ง
เอกสาร เอกสาร
ฉบั
บ
ตัวตน
สาเนา (ฉบับ หรือ
ให้เลือกกระทรวง
จริง

หมาย
เหตุ

ชุด)

และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการ
ปกครอง

1

ฉบับ

1) กรณี
ผู้ที่จบไป
แล้ว
2)
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง

15.2) เอกสารอืน
่ ๆ สาหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
ส่วนงาน /
จานวน
รายการ
หน่วยงาน เอกสาร จานวน
ที่
เอกสารยืน
่
เอกสาร
ฉบั
บ
ที
่
เพิ่มเติม
สาเนา
รับผิดชอบ จริง
1 ใบแจ้งความ
1
2 แบบคาร้อง
3 รูปถ่ายหน้าตรง

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

2

ฉบับ

ขนาด 1 นิ้ว

หมายเหตุ
กรณี
เอกสารสูญ
หาย
สวมเชิ้ต
ขาว ไม่
สวมแว่น/
หมวก
ถ่ายไว้ไม่

4 เอกสารฉบับ
เดิมที่ชารุด

1

ฉบับ

เกิน 6
เดือน
กรณีขอ
แทนใบ
ชารุด

16.
ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับ
เดิม
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่
ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ

20 บาท

กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท

17.

ช่องทางการร้องเรียน

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน โรงเรียนรสลินคัคณางค์ หมู่
ที่ 4 บ้านท่าหายโศก ตาบลเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคายเขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ตาบลจุมพล อาเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18.
*ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอ
ื การกรอก (หรือรายละเอียด
เพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร แบบคาร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้
คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ
19.

หมายเหตุ

