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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี สพป.นครปฐม เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี สพป.นครปฐม เขต 2
3. ประเภทของงานบริ การ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริ การ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญ าต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

แนวปฏิบตั ิการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

3)

คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การที ่ สพฐ. 616/2552 เรื ่อง การจัดทาระเบี ยนแสดงผลการเรี ยนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ.1) ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552

4)

คาสัง่ กระทรวงศึกษาที ่ สพฐ. 617/2552 เรื ่อง การจัดทาประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (ปพ. 2) ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552

5)

คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การ ที ่ สพฐ. 293/2551 เรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ลงวันที ่ 11
กรกฎาคม 51

6)

คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การ ที ่ สพฐ. 618/2552 เรื ่อง การจัดทาแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ.3) ลงวันที ่ 30 กันยายน 2552

7)

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

8)

ระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
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7. พืน้ ที่ให้ บริ การ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 14:14
11. ช่ องทางการให้ บริ การ
1) สถานที่ให้ บริ การ โรงเรี ยนวัดพุทธธรรมรังษี หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจ็ก ตาบลลานตากฟ้ า
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญ าต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็ นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึง่ สถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้
แล้ ว โดยใบแทนจะมีลกั ษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิก ารกาหนด
กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้ องดาเนินการแจ้ งความ และนาใบแจ้ งความมายื่น
กรณีที่หลักฐานชารุ ดให้ นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็ นหลักฐาน
ระยะเวลาการให้ บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูก ต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริ การ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคาขอและ

ระยะเวลา
ให้ บริ การ
1 ชั่วโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
โรงเรียนวัดพุทธ
ธรรมรังษี สพป.

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริ การ

ระยะเวลา
ให้ บริ การ

เอกสารประกอบคาขอ
การพิจารณา

สืบค้ นและตรวจสอบ
เอกสารตามที่ร้องขอ

2 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้ งผลการ
สืบค้ น และเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียนลง
นาม

1 วัน

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธ
ธรรมรังษี สพป.
นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดพุทธ
ธรรมรังษี สพป.
นครปฐม เขต 2

หมายเหตุ

-

(กรณีไม่พบ
หลักฐานจะแจ้ ง
ผลการสืบค้ น )

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริ การนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั ้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริ ง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนั บ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผ้ ทู ี่จบไป
แล้ ว)

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบแจ้ งความ
แบบคาร้ อง

กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
สานักงาน

1
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จานวนเอกสาร หน่ วยนั บ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีเอกสารสูญ
หาย)
-
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ที่

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คณะกรรมการ
การศึกษาขั ้น
พื ้นฐาน
รูปถ่ายหน้ าตรง สานักงาน
ขนาด 1 นิ ้ว
คณะกรรมการ
การศึกษาขั ้น
พื ้นฐาน
เอกสารฉบับเดิม สานักงาน
ที่ชารุด
คณะกรรมการ
การศึกษาขั ้น
พื ้นฐาน

จานวนเอกสาร หน่ วยนั บ
สาเนา
เอกสาร

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

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

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

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี หมู่ที่ 1 บ้ านคลองเจ็ก ตาบลลานตากฟ้ า อาเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม 73120
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
73120
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
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5)

หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

27/08/2558
รออนุมตั ิขั ้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัด พุทธธรรม
รังษี สพป.นครปฐม เขต 2 สพฐ.
ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

