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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอคัดสําเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยนหรื อหลักฐานการสําเร็จการศึกษาของ
โรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชื+อกระบวนงาน:การขอคัดสําเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยนหรื อหลักฐานการสําเร็ จการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที+ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที+เกี+ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกใบสุทธิ และหนังสื อรับรองความรู้ของสถานศึกษาพ.ศ. 2547
2)

ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกประกาศนี ยบัตรพ.ศ. 2539

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน9 ที+ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที+กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที+กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี+ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที+มากที+สุด 0
จํานวนคําขอที+น้อยที+สุด 0
10. ชื+ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอคัดสําเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยนหรื อหลักฐานการสําเร็ จการศึกษาของ
โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตตลิงชันนายศรายุทธบัวบุญสําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015
08:11
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครจํ านวน 438 โรงเรี ยน
(ฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตตลิ+ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ+ งชันกรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02 433 8857 โทรสาร 02 433 0026)/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท+ างราชการกํ าหนด) ตัง/ แต่เวลา
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08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื+อนไข(ถ้ ามี) ในการยื+นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผ้ ทู ีเคยศึกษาหรื อสําเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะขอสําเนาหลักฐาน
แสดงผลการเรี ยนหรื อหลักฐานการสําเร็ จการศึกษากรณีหลักฐานเดิมชํารุดหรื อสูญหายให้ ยืนคําขอเป็ นลายลักษณ์
อักษรณโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครทีผู้ยืนคําขอเคยศึกษาหรื อสําเร็ จการศึกษาพร้ อมด้ วยหลักฐานแสดงตนและ
หลักฐานประกอบคําขอต่อเจ้ าหน้ าทีประจําโรงเรี ยน
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
D
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
D เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
D อว่าผู้ยืนคําขอละ
ทิ Dงคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13. ขัน9 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที+รับผิดชอบ
ที+
1)

ประเภทขัน9 ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน9 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ยืนคําขอและเจ้ าหน้ าที
40 นาที
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที+
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการศึกษา
สํานักงานเขต

หมายเหตุ

( ณโรงเรี ยนใน
สังกัด
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ที+

ประเภทขัน9 ตอน

รายละเอียดของขัน9 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ประกอบการยืนคําขอ

การพิจารณา

สืบค้ นเอกสารหลักฐาน/
ออกสําเนาหลักฐาน

5 วันทําการ

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที+
รั บผิดชอบ
ตลิงชัน

ฝ่ ายการศึกษา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร
ทีผู้ยืนคําขอเคย
ศึกษาหรื อสําเร็ จ
การศึกษา)
( ณโรงเรี ยนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ทีผู้ยืนคําขอเคย
ศึกษาหรื อสําเร็ จ
การศึกษา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วันทําการ
14. งานบริการนีผ9 ่ านการดําเนินการลดขัน9 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
D
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื+นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที+ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที+
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน
1)

15.2) เอกสารอื+น ๆ สําหรั บยื+นเพิ+มเติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(หากไม่มีบตั ร
ประจําตัว
ประชาชนให้ ใช้
หลักฐานแสดงตน
อื"นๆที"ทางราชการ
ออกให้ เช่นสูจิบตั ร
ทะเบียนบ้ านฯลฯ)
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ที+

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื+นเพิ+มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบแจ้ งความต่อ
พนักงาน
เจ้ าหน้ าที"

-

1

หลักฐาน
แสดงผลการ
เรี ยนหรื อ
หลักฐานการ
สําเร็ จการศึกษา
ฉบับที"ชํารุด
รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาด 1 นิ 6วทรง
ผมเรี ยบร้ อยเปิ ด
หน้ าผากหากผม
ยาวให้ รวบผมไม่
สวมหมวกไม่
สวมแว่นตาสวม
เสื 6อเชิ 6ตสีขาว
ล้ วนไม่มีลวดลาย
พื 6นหลังของรูป
ถ่ายสีขาวหรื อสี
ฟ้าเท่านันจํ
6 านวน
1 รูป

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการออกใบสุทธิหรื อหนังสือรั บรองความรู้ ของสถานศึกษาเรี ยกเก็บได้ ไม่ เกินฉบับละ 100
บาท
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
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หมายเหตุ (ตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกใบสุทธิ และหนังสื อรับรองความรู้ ของสถานศึกษา
พ.ศ. 2547)
2)

ค่ าธรรมเนียมการออกใบแทนประกาศนียบัตร (นับแต่ วันออกประกาศนียบัตรแต่ ไม่ เกิน 10 ปี )
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ (ตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกประกาศนี ยบัตรพ.ศ. 2539)

3)

ค่ าธรรมเนียมการออกใบแทนประกาศนียบัตรกรณีขอรั บพ้ นกําหนด 10 ปี นับแต่ วันออก
ประกาศนียบัตร
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ (ตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกประกาศนี ยบัตรพ.ศ. 2539)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครทังD 50 เขต
หมายเหตุ(ฝ่ ายการศึกษาสํ านักงานเขตตลิ+ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ+ งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 433 8857 โทรสาร 02 433 0026)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักงานยุทธศาสตร์ การศึกษาสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
869 ถนนลาด
หญ้ าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ :
0 2437 6631 – 5 ต่อ
3464 หรื อ 3478
โทรสาร :
0 2437 6631 – 5 ต่อ 3464
e-mail :
plan3478@hotmail.com
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบคําร้ องขอคัดสําเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยนหรื อหลักฐานการจบการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
-

19. หมายเหตุ
ทีอยูแ่ ละเบอร์ ตดิ ต่อโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/100.pdf
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ทีอยูแ่ ละเบอร์ ตดิ ต่อฝ่ ายการศึกษาสํานักงานเขตทังD 50 เขต
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/103.pdf

วันที+พมิ พ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั D 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

