คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสร&างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให&อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข&อง
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ5และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู-ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4) คําสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผู-สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
6) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให-ใช-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 51
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาวาด-วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู-ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547
8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด-วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก-ไขเพิ่มเติม (ข-อ 61)
6. ระดับผลกระทบ
☐ บริการที่มีความสําคัญด-านเศรษฐกิจ/สังคม
☒ บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห&บริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ท-องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอก
☐ ตางประเทศ
กฎกระทรวง)
8. กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข&อบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข&อกําหนด ฯลฯ หนวยเวลา
9. ข&อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปAนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปAนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่น&อยที่สุด (ใสเปAนตัวเลข)

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออ&างอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใช&ในระบบจัดการข&อมูลเทานั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการให&บริการ
1) ติดตอด-วยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ให&บริการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต- เลขที่ 1 หมูที่ 6 ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 เบอร5โทร 075-378888 แฟกซ5 075-378650 tu.south@hotmail.com
ระยะเวลาเปDดให&บริการ ☐ เปUดให-บริการตามเวลาราชการ
☒ วันจันทร5
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร5
☐ วันเสาร5
☐ วันอาทิตย5
☐ ไมเว-นวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลาเปDดรับคําขอ
เวลาเปUดรับคําขอ
8.30
เวลาปUดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปUด-ปUดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑG วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ&ามี)
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปWนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริง
ให-แล-ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม จะต-องดําเนินการยื่นคําร-องและขอใหมที่โรงเรียน
3. กรณีที่หลักฐานชํารุดให-นําเอกสารฉบับเกามายื่นเปWนหลักฐาน
4. ระยะเวลาการให-บริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อได-ตรวจสอบเอกสารถูกต-อง ครบถ-วนแล-ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
หนวย สวนงาน / หนวยงาน
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา เวลา
ที่
ชั่วโมง (ในระบบมีชองให&เลือกกระทรวง
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให&บริการ วั(นาที
น วันทําการ และชองให&เลือก กรม/กลุมงาน)
เดือน ปZ)

1

2
3

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ต-อง ครบถ-วนของคํา
ขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ
การพิจารณา สืบค-นและตรวจสอบ
อนุญาต
เอกสารตามที่ร-องขอ

1

ชั่วโมง

งานวิชาการ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต-

2

วัน

งานวิชาการ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต-

การลงนาม
อนุญาต

1

วัน

งานวิชาการ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต-

จัดทําใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ-งผล
การสืบค-น และเสนอ
ผู-อํานวยการโรงเรียน
ลงนาม

กรณีไมพบ
หลักฐานจะแจ-งผล
การสืบค-น

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว
☐ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล&วให&เลือกทีช่ องนี้ด&วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
จํานวน
หนวยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีชองให&เลือก
จริง
กระทรวง และชองให&เลือก

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุมงาน)

1

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
สวนงาน /
หนวยงาน จํานวน จํานวนเอกสาร
รายการเอกสารยื่น
เอกสาร
หนวยนับเอกสาร
ที่
เพิ่มเติม
สําเนา
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 แบบคําร-อง
1
ฉบับ
2 รูปถายหน-าตรง ขนาด
2
ฉบับ
3×4 ซ.ม.

3

เอกสารฉบับเดิมที่ชํารุด

1

ฉบับ

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม
ร&อยละ
☐ ใช-หนวยคาธรรมเนียมแบบร-อยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปWนร-อยละให-เลือกที่ชองนี้)
คาธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) 10 บาท
หมายเหตุ

1) กรณีผู-ที่จบ
ไปแล-ว
2) รับรอง
สําเนาถูกต-อง

หมายเหตุ

สวมเชิ้ตขาว ไม
สวมแวน/หมวก
ถายไว-ไมเกิน 6
เดือน
กรณีขอแทนใบ
ชํารุด

17. ชองทางการร&องเรียน
1) ร-องเรียนด-วยตนเอง / ไปรษณีย5 ที่โรงเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต- เลขที่ 1 หมู 6 ถนน นครศรีฯ – ทุงสง ต.นาพรุ อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
2) ร-องเรียนด-วยตนเอง / ไปรษณีย5 ที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เลขที่ 12/13 หมู
2 ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอยางแบบฟอรGม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ&ามี)
ชื่อเอกสาร แบบคําร-องขอรับเอกสารทางการเรียน
อัพโหลดไฟล5เอกสาร
☐ ใช-ลิงค5ไฟล5เอกสาร (หากต-องการระบุเปWนลิงค5ให-คลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีให-คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล5เอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

