
คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
กระทรวง:ศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ 

:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว 
4. หมวดหมูของงานบรกิาร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ   

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550   
2) แนวปฏิบตัิการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 
3) คําสัง่กระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ. 616/2552 เร่ือง  การจัดทําระเบยีนแสดงผลการเรียนหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ลงวันที ่30 กันยายน 2552 
4) คําสัง่กระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เร่ือง การจัดทําประกาศนียบตัรหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (ปพ. 2)ลงวันที ่30 กันยายน 2552 
5) คําสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เร่ือง การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)ลงวันที ่30 กันยายน 2552 
6) คําสัง่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551เร่ือง ใหใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงวันที ่11 

กรกฎาคม 51 
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547 
8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ (ขอ 61) 

 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มคีวามสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางทีต่ั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตัง้อยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
  ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ หนวยเวลา 

 

9. ขอมลูสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 



 จํานวนคําขอที่นอยทีสุ่ด (ใสเปนตวัเลข) 0 
 
 
 
สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมลูเทาน้ัน) การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดั สพฐ. 

11. *ชองทางการใหบรกิาร  
1) ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานที่ใหบรกิาร โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก อาคาร 5 ชั้น1 เลขที่139  ถนนเชยีงของ-
เชยีงราย ตําบลหวยซอ  อําเภอเชยีงของ  จังหวัดเชยีงราย รหัสไปรษณีย 57140 
  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหสับด ี ☒ วันศกุร 
 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทติย 
 ☐ ไมเวนวันหยดุราชการ  
 ☐ มีพักเทีย่ง 

  เวลาเปดรบัคําขอ เวลาเปดรับคําขอ  8.30   
     เวลาปดรับคําขอ  16.30 
  หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริง

ใหแลว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริงตามรูปแบบทีก่ระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดําเนินการแจงความ และนําใบแจงความมายื่น 
3. กรณีที่หลักฐานชํารุดใหนําเอกสารฉบบัเกามายื่นเปนหลักฐาน 
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เร่ิมนับเม่ือไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 
13. *ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

หนวย
เวลา 

(นาที ช่ัวโมง 
วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของคํา
ขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 

1 ชั่วโมง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

 



ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

หนวย
เวลา 

(นาที ช่ัวโมง 
วัน วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหต ุ

2 การพิจารณา
อนุญาต 

สืบคนและตรวจสอบ
เอกสารตามที่รองขอ 

2 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

 

3 การลงนาม
อนุญาต 

จัดทําใบแทนเอกสาร
ทางการศกึษา/แจงผล
การสืบคน และเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนาม 

1 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก 

กรณีไมพบ
หลักฐานจะแจงผล
การสืบคน 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลาวัน 
 
14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองน้ีดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หนวยของเวลา 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบั
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหต ุ

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบบั 1) กรณีผูที่จบ
ไปแลว 
2) รับรอง
สําเนาถูกตอง 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 ใบแจงความ  1  ฉบบั กรณีเอกสารสญู



ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพ่ิมเติม 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

หาย 
2 แบบคํารอง  1  ฉบบั  
3 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 

น้ิว 
 2  ฉบบั สวมเชิต้ขาว ไม

สวมแวน/หมวก 
ถายไวไมเกิน 6 
เดอืน 

4 เอกสารฉบบัเดมิทีช่ํารุด   1  ฉบบั กรณีขอแทนใบ
ชํารุด 

 
16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบบัใหมทดแทนฉบบัเดิม 
รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองนี)้ 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  20บาท 
หมายเหตุ กรณีเกิน 10 ปคาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก อาคาร 5 ชั้น1 เลขที่139  ถนน
เชยีงของ-เชยีงราย ตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ  จังหวดัเชยีงราย รหสัไปรษณีย 57140 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีส่ํานกังานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 (เชยีงราย-พะเยา) 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชยีงราย 
จังหวัดเชียงราย 57000 

3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 
ชื่อเอกสาร แบบคํารองขอรับเอกสารทางการเรียน 
อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลงิคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 
(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
หมายเหต ุ  
 
19. หมายเหตุ 
 

 


