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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริ หำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
2) แนวปฏิ บตั ิ กำรวัดและประเมิ นผลกำรเรี ยนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
3) คำสัง่ กระทรวงศึกษำธิ กำรที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง กำรจัดทำระเบียนแสดงผลกำรเรี ยนหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
4) คำสัง่ กระทรวงศึกษำที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง กำรจัดทำประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้
พื้นฐำน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
5) คำสัง่ กระทรวงศึกษำธิ กำร ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ลงวันที่ 11
กรกฎำคม 51
6) คำสัง่ กระทรวงศึกษำธิ กำร ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง กำรจัดทำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
7) ระเบียบกระทรวงศึกษำว่ำด้วยใบสุทธิ ของสถำนศึกษำและหนังสือรับรองควำมรู้ของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2547
ประกำศเมื่อ 30 กันยำยน 2547
8) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
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 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ
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11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนวัดหนองตะเฆ่ เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง 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(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็ นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึง่ สถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้
แล้ ว โดยใบแทนจะมีลกั ษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้ องดาเนินการแจ้ งความ และนาใบแจ้ งความมายื่น
กรณีที่หลักฐานชารุดให้ นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็ นหลักฐาน
ระยะเวลาการให้ บริการรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วน 1 ชัว่ โมง
ของคาขอและเอกสารประกอบคา
ขอ
สืบค้ นและตรวจสอบเอกสาร
2 วัน
ตามที่ร้องขอ

การลงนาม/
จัดทาใบแทนเอกสารทางการ
1 วัน
คณะกรรมการมี ศึกษา/แจ้ งผลการสืบค้ น และ
มติ
เสนอผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนอง
ตะเฆ่ สพป.
สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนอง
ตะเฆ่ สพป.
สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนอง
ตะเฆ่ สพป.
สระบุรี เขต 2

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ
-

-

(กรณีไม่พบ
หลักฐานจะแจ้ ง
ผลการสืบค้ น)

3/4

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื
น
ยั
น
ที่
เอกสำร
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

1) บัตรประจำตัวประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

จำนวน
เอกสำร หน่ วยนับ
เอกสำร
สำเนำ
0
ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผ้ทู ี่จบไปแล้ ว)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)

4)

จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออก เอกสำร เอกสำร หน่ วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสำร
เอกสำร
ฉบับจริง สำเนำ
ใบแจ้ งควำม
กองบัญชำกำรตำรวจ
1
0
ฉบับ
นครบำล
แบบคำร้ อง
สำนักงำนคณะกรรมกำร 1
0
ฉบับ
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
รูปถ่ำยหน้ ำตรง สำนักงำนคณะกรรมกำร 2
0
ฉบับ
ขนำด 1 นิ ้ว
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
เอกสำรฉบับเดิม สำนักงำนคณะกรรมกำร 1
ที่ชำรุด
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีเอกสำรสูญหำย)
(สวมเชิ ้ตขำว ไม่สวม
แว่น/หมวก ถ่ำยไว้ ไม่
เกิน 6 เดือน)
(กรณีขอแทนใบชำรุด)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิม
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (กรณี เกิ น 10 ปี ค่ำธรรมเนียมฉบับละ 30 บำท)
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุ (โรงเรี ยนวัดหนองตะเฆ่ เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ -
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
19/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนอง
ตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ

