คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่ใหบริการ :โรงเรียนผินแจมวิชาสอนสพม.เขต 18กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษาเปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒกิ ารศึกษาซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงใหแลว
โดยใบแทนจะมีลกั ษณะแตกตางจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดําเนินการแจงความและนําใบแจงความมายื่น
กรณีที่หลักฐานชํารุดใหนาํ เอกสารฉบับเกามายื่นเปนหลักฐาน
ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กาํ หนดในคูมือเริม่ นับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนผินแจมวิชาสอน 323 ม.10 ต.หวยใหญอ.บางละมุงจ.
ชลบุรี 20150/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของ
โรงเรียน))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :4 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
สืบคนและตรวจสอบเอกสารตามทีร่ องขอ
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําใบแทนเอกสารทางการศึกษา/แจงผลการสืบคนและ
เสนอผูอํานวยการโรงเรียนลงนาม
(หมายเหตุ: (กรณีไมพบหลักฐานจะแจงผลการสืบคน))

ระยะเวลา
1 ชัว่ โมง

สวนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนผินแจมวิชา
สอนสพม.เขต 18

2 วัน

โรงเรียนผินแจมวิชา
สอนสพม.เขต 18

1 วัน

โรงเรียนผินแจมวิชา
สอนสพม.เขต 18

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีผทู ี่จบไปแลว)
2) ใบแจงความ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีเอกสารสูญหาย)
3) แบบคํารอง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4) รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว
ฉบับจริง2ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(สวมเชิ้ตขาวไมสวมแวน/หมวกถายไวไมเกิน 6 เดือน)
5) เอกสารฉบับเดิมที่ชาํ รุด
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีขอแทนใบชํารุด)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม
(หมายเหตุ: (กรณีเกิน 10 ปคา ธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท))

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 20 บาท

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กองบัญชาการตํารวจนครบาล

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) รองเรียนดวยตนเอง / โรงเรียนผินแจมวิชาสอน 323 ม.10 ต.หวยใหญอ.บางละมุงจ.ชลบุรี 20150
(หมายเหตุ: -)
2) รองเรียนดวยตนเอง / สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เลขที่ 25/11 หมู 5 ตําบลอางศิลา
อําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี 20000

ลําดับ
3)
4)
5)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
(หมายเหตุ: -)
สายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทาํ เนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
หมายเหตุ
ํ หร ับเจ้าหน้าที
ข้อมูลสา

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)แนวปฏิบัตกิ ารวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
3)คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการทีส่ พฐ. 616/2552 เรื่องการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4)คําสั่งกระทรวงศึกษาทีส่ พฐ. 617/2552 เรื่องการจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.
2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5)คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการทีส่ พฐ. 293/2551 เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 11 กรกฎาคม
51

6)คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการทีส่ พฐ. 618/2552 เรื่องการจัดทําแบบรายงานผูสาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
7)ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูข องสถานศึกษาพ.ศ. 2547 ประกาศ
เมื่อ 30 กันยายน 2547
8)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ:สถาบันการศึกษา
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:0
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
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