คำนำ
คู่มือกำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด สพฐ าำมพรัรำาบัพพัาต .กำรอำนวย
ควำมสัดวกในกำรพตจำรณำอนุพำาของทำงรำากำร พ บับนี่ เสกนขั่นาอน เงื้อนืข กำรยื้นเอกสำร ้ักฐำน ๒๕๕๘ .ศ.
รัยัเว้ำกำราตดา่อขอรับบรตกำรเกี้ยวกับกำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำ จัดทำขึ่นเพื้อเผยแพร่สรัาำสัมพันธ์ใ ้
สรัาำานมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรขอรับบรตกำร เสรตมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีรั ว่ำงเจ้ำ น้ำที้ผู้ใ ้บรตกำรกับสรัาำานผู้มำ
ขอรับบรตกำร แ้ัเพื้อเสกนแนวทำงในกำรใ ้บรตกำรของโรงเรียนสุวรรณคู ำพตทยำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขาพื่นที้กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขา ๑๙ สำ รับสรัาำานผู้มำขอรับบรตกำรเสกนืสด้วยควำมสัดวก รวดเร็ว แ้ัมีสรัสตทธตภำพ อันจั
ส่งผ้ใ ้เกตดสรัโยาน์สูงสุดแก่ทำงรำากำร
วังเสกนอย่ำงยต้งว่ำคู่มือ บับนี่จัเสกนสรัโยาน์แก่สรัาำานผู้รับบรตกำร า้อดจนผู้สนใจแ้ัผู้มีส่วน
เกี้ยวข้อง
โรงเรียนสุวรรณคู ำพตทยำสรรค์
๒๕๕๘ กรกฎำคม ๒๐
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ส่วนของกำรสร้ำงกรับวนงำน…………………………………………………………………………………………….1
ส่วนของคู่มือสรัาำาน……………………………………………………………………………………………………….1
1. าื้ออ้ำงอตงของคู่มือสรัาำาน………………………………………………………………………………………..…1
2. า่องทำงกำรใ ้บรตกำร………………………………………………………………………………………….…………1
3. ้ักเกณฑ์ วตธีกำร เงื้อนืข………………………………………………………………………………………..…2
4. ขั่นาอน รัยัเว้ำ แ้ัส่วนงำนที้รับผตดาอบ…………………………………………………………………2
5. รำยกำรเอกสำร ้ักฐำนสรักอบกำรยื้นคำขอ………………………………………………………….…..…3
6. ค่ำธรรมเนียม……………………………………………………………………………………………………………..…4
7. า่องทำงกำรร้องเรียน………………………………………………………………………..………………………..…4

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
น่วยงำนที้รับผตดาอบ: สำนักงำนคณักรรมกำรกำรศึกษำขั่นพื่นฐำน
กรัทรวง: ศึกษำธตกำร
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสุวรรณคู ำพตทยำสรรค์
3. ประเภทของงานบริการ
กรับวนงำนบรตกำรที้เบ็ดเสร็จใน น่วยงำนเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกรัทรวงกำ นด ้ักเกณฑ์แ้ัวตธีกำรกรัจำยอำนำจกำรบรต ำรแ้ักำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
2) แนวสฏตบัาตกำรวัดแ้ัสรัเมตนผ้กำรเรียนรู้าำม ้ักสูารแกนก้ำงกำรศึกษำขั่นพื่นฐำน พุทธศักรำา 2551
3) คำสั้งกรัทรวงศึกษำธตกำรที้ สพฐ. 616/2552 เรื้อง กำรจัดทำรัเบียนแสดงผ้กำรเรียน ้ักสูารแกนก้ำง
กำรศึกษำขั่นพื่นฐำน (สพ.1) ้งวันที้ 30 กันยำยน 2552
4) คำสั้งกรัทรวงศึกษำที้ สพฐ. 617/2552 เรื้อง กำรจัดทำสรักำศนียบัาร ้ักสูารแกนก้ำงกำรศึกษำขั่น
พื่นฐำน (สพ. 2) ้งวันที้ 30 กันยำยน 2552
5) คำสั้งกรัทรวงศึกษำธตกำร ที้ สพฐ. 618/2552 เรื้อง กำรจัดทำแบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำาำม ้ักสูาร
แกนก้ำงกำรศึกษำขั่นพื่นฐำน (สพ.3) ้งวันที้ 30 กันยำยน 2552
6) คำสั้งกรัทรวงศึกษำธตกำร ที้ สพฐ. 293/2551 เรื้อง ใ ้ใา้ ้ักสูารแกนก้ำงกำรศึกษำขั่นพื่นฐำน ้งวันที้ 11
กรกฎำคม 51
7) รัเบียบกรัทรวงศึกษำว่ำด้วยใบสุทธตของสถำนศึกษำแ้ั นังสือรับรองควำมรู้ของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2547
สรักำศเมื้อ 30 กันยำยน 2547
8) รัเบียบสำนักนำยกรัฐมนารีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 2526 แ้ัที้แก้ืขเพต้มเาตม (ข้อ 61)
6. ระดับผลกระทบ
☐ บรตกำรที้มีควำมสำคัพด้ำนเศรษฐกตจ/สังคม
☒ บรตกำรทั้วืส
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ ☐ ส่วนก้ำง ☐ ส่วนภูมตภำค ☐ ท้องถต้น
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่วนก้ำงที้าั่งอยู่ในภูมตภำค (าำมกฎกรัทรวง) ☐ ส่วนก้ำงที้าั่งอยู่ในภูมตภำค (นอก
กฎกรัทรวง)
☐ า่ำงสรัเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)

0

จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) าตดา่อด้วยานเอง ณ น่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ำยวตาำกำร โรงเรียนสุวรรณคู ำพตทยำสรรค์ อำคำร 2 าั่น 1 เ้ขที้ 433 มู่ 4 ถนนพรั
ืายเาษฐำ า.สุวรรณคู ำ อ.สุวรรณคู ำ จ. นองบัว้ำภู ร ัสืสรษณีย์ 39270
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เสิดใ ้บรตกำรา้อด 24 าั้วโมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคำร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤ ัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสำร์
☐ วันอำทตาย์
☐ ืม่เว้นวัน ยุดรำากำร
☒ มีพักเที้ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เว้ำเสิดรับคำขอ
8.30
เว้ำสิดรับคำขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกำ นดเว้ำเสิด-สิดาำมบรตบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาต ในการยื่นคาขอ (ถ้ามี)
1. ใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำ เสกนใบแทนเอกสำรแสดงวุฒตกำรศึกษำ ซึ้งสถำนศึกษำเคยออกเอกสำร บับจรตง
ใ ้แ้้ว โดยใบแทนจัมี้ักษณัแากา่ำงจำกเอกสำรจรตง าำมรูสแบบที้กรัทรวงศึกษำธตกำรกำ นด
2. กรณีที้ ้ักฐำนสูพ ำยแ้ัขอใ ม่ (ขอใบแทน) จัา้องดำเนตนกำรแจ้งควำม แ้ันำใบแจ้งควำมมำยื้น
3. กรณีที้ ้ักฐำนาำรุดใ ้นำเอกสำร บับเก่ำมำยื้นเสกน ้ักฐำน
4. รัยัเว้ำกำรใ ้บรตกำรรวมที้กำ นดในคู่มือ เรต้มนับเมื้อืด้ารวจสอบเอกสำรถูกา้อง ครบถ้วนแ้้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ประเภท
ขั้นตอน

ที่
1

2
3

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำที าั้วโมง
วัน วันทำกำร
เดือน สี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

กำรารวจสอบ ารวจสอบควำมถูก
เอกสำร
า้อง ครบถ้วนของคำ
ขอแ้ัเอกสำร
สรักอบคำขอ
กำรพตจำรณำ สืบค้นแ้ัารวจสอบ
อนุพำา
เอกสำราำมที้ร้องขอ

1

าั้วโมง

โรงเรียนสุวรรณคู ำ
พตทยำสรรค์

2

วัน

โรงเรียนสุวรรณคู ำ
พตทยำสรรค์

กำร้งนำม
อนุพำา

1

วัน

โรงเรียนสุวรรณคู ำ
พตทยำสรรค์

จัดทำใบแทนเอกสำร
ทำงกำรศึกษำ/แจ้งผ้
กำรสืบค้น แ้ัเสนอ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
้งนำม

หมายเหตุ

กรณีืม่พบ
้ักฐำนจัแจ้งผ้
กำรสืบค้น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง
กระทรวง และช่องให้เลือก

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุ่มงาน)

1

บัารสรัจำาัวสรัาำาน กรมกำรสกครอง

1

บับ

1) กรณีผู้ที้จบ
ืสแ้้ว
2) รับรอง

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

สำเนำถูกา้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงาน จานวน จานวนเอกสาร
รายการเอกสารยื่น
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
สาเนา
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 ใบแจ้งควำม
1

บับ

2
3

แบบคำร้อง
รูสถ่ำย น้ำารง ขนำด 1
นต่ว

1
2

บับ
บับ

4

เอกสำร บับเดตมที้าำรุด

1

บับ

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ
กรณีเอกสำรสูพ
ำย
สวมเาต่าขำว ืม่
สวมแว่น/ มวก
ถ่ำยืว้ืม่เกตน 6
เดือน
กรณีขอแทนใบ
าำรุด

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ บับใ ม่ทดแทน บับเดตม
ร้อยละ
☐ ใา้ น่วยค่ำธรรมเนียมแบบร้อย้ั ( ำกคตดค่ำธรรมเนียมเสกนร้อย้ัใ ้เ้ือกที้า่องนี่)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
20 บำท
หมายเหตุ กรณีเกตน 10 สี ค่ำธรรมเนียม บับ้ั 30 บำท
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยานเอง / ืสรษณีย์ ที้โรงเรียนสุวรรณคู ำพตทยำสรรค์ 433 มู่ 4 ถนนพรัืายเาษฐำ า.สุวรรณคู ำ
อ.สุวรรณคู ำ จ. นองบัว้ำภู ร ัสืสรษณีย์ 39270
2) ร้องเรียนด้วยานเอง / ืสรษณีย์ ที้สำนักงำนเขาพื่นที้กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขา 19 (เ้ย- นองบัว้ำภู)
99/1 ถนนเ้ย-ด่ำนซ้ำย า.กุดส่อง อ.เมือง จ.เ้ย ร ัสืสรษณีย์ 42000

3) สำยด่วนกรัทรวงศึกษำธตกำร โทร 1579
มำยเ าุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
าื้อเอกสำร แบบคำร้องขอรับเอกสำรทำงกำรเรียน
อัพโ ้ดืฟ้์เอกสำร
☒ ใา้้ตงค์ืฟ้์เอกสำร http://www.suwanpit.ac.th/index.php/download/คู่มือสรัาำาน
มำยเ าุ
19. หมายเหตุ

