1/5

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านลาดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนบ้ านลาดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริ หำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
2)

แนวปฏิ บตั ิ กำรวัดและประเมิ นผลกำรเรี ยนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551

3)

คำสัง่ กระทรวงศึกษำธิ กำรที ่ สพฐ. 616/2552 เรื ่อง กำรจัดทำระเบี ยนแสดงผลกำรเรี ยนหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ปพ.1) ลงวันที ่ 30 กันยำยน 2552

4)

คำสัง่ กระทรวงศึกษำที ่ สพฐ. 617/2552 เรื ่อง กำรจัดทำประกำศนี ยบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้
พืน้ ฐำน (ปพ. 2) ลงวันที ่ 30 กันยำยน 2552

5)

คำสัง่ กระทรวงศึกษำธิ กำร ที ่ สพฐ. 293/2551 เรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ลงวันที ่ 11
กรกฎำคม 51

6)

คำสัง่ กระทรวงศึกษำธิ กำร ที ่ สพฐ. 618/2552 เรื ่อง กำรจัดทำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ปพ.3) ลงวันที ่ 30 กันยำยน 2552

7)

ระเบี ยบกระทรวงศึกษำว่ำด้วยใบสุทธิ ของสถำนศึกษำและหนังสื อรับรองควำมรู้ของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2547
ประกำศเมื ่อ 30 กันยำยน 2547

8)

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
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7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 21/07/2015 08:46การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของ
โรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนบ้ำนลำดวนพัฒนำ หมู่.7 ตำบลบ้ำนไทร อำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ 32140/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกำหนดเวลำเปิ ด-ปิ ดตำมบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็ นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึง่ สถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้
แล้ ว โดยใบแทนจะมีลกั ษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้ องดาเนินการแจ้ งความ และนาใบแจ้ งความมายื่น
กรณีที่หลักฐานชารุดให้ นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็ นหลักฐาน
ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคาขอและ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนบ้ าน
ลาดวนพัฒนา

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เอกสารประกอบคาขอ
การพิจารณา

สืบค้ นและตรวจสอบ
เอกสารตามที่ร้องขอ

2 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้ งผลการ
สืบค้ น และเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนลง
นาม

1 วัน

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สพป.สุรินทร์ เขต
3
โรงเรี ยนบ้ าน
ลาดวนพัฒนา
สพป.สุรินทร์ เขต
3
โรงเรี ยนบ้ าน
ลาดวนพัฒนา
สพป.สุรินทร์ เขต
3

หมำยเหตุ

-

(กรณีไม่พบ
หลักฐานจะแจ้ ง
ผลการสืบค้ น)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผ้ ทู ี่จบไป
แล้ ว)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบแจ้ งควำม

กองบัญชำกำร
ตำรวจนครบำล

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีเอกสำรสูญ
หำย)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำร้ อง

2)

3)

4)

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน
รูปถ่ำยหน้ ำตรง สำนักงำน
ขนำด 1 นิ ้ว
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน
เอกสำรฉบับเดิม สำนักงำน
ที่ชำรุด
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(สวมเชิ ้ตขำว ไม่
สวมแว่น/หมวก
ถ่ำยไว้ ไม่เกิน 6
เดือน)
(กรณีขอแทนใบ
ชำรุด)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิม
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (กรณี เกิ น 10 ปี ค่ำธรรมเนียมฉบับละ 30 บำท)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรี ยนบ้ านลาดวนพัฒนา หมู่.7 ตาบลบ้ านไทร
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 3ตาบล กังแอน อาเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
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5)

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

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านลาดวน
พัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 สพฐ.
ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

