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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอคัดสำเนำหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนหรือหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตบางบอน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอคัดสาเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยนหรื อหลักฐานการสาเร็จการศึกษาของโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเขตบางบอน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกใบสุทธิ และหนังสื อรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
2)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2539

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอคัดสาเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยนหรื อหลักฐานการสาเร็จการศึกษาของ
โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางบอน ศศินนั ท์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตบางบอน จานวน 9 โรงเรี ยน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีผ้ ทู ี่เคยศึกษาหรื อสาเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะขอสาเนาหลักฐาน
แสดงผลการเรี ยน หรื อหลักฐานการสาเร็จการศึกษา กรณีหลักฐานเดิมชารุด หรื อสูญหายให้ ยื่นคาขอเป็ นลายลักษณ์
อักษร ณ โรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ้ ยู ื่นคาขอเคยศึกษาหรื อสาเร็จการศึกษาพร้ อมด้ วยหลักฐานแสดงตนและ
หลักฐานประกอบคาขอต่อเจ้ าหน้ าที่ประจาโรงเรี ยน
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขอและเจ้ าหน้ าที่
40 นาที
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการยื่นคาขอ

การพิจารณา

สืบค้ นเอกสารหลักฐาน/

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

5 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

หมำยเหตุ

( ณ โรงเรี ยนใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ที่ผ้ ยู ื่นคาขอเคย
ศึกษาหรื อสาเร็จ
การศึกษา)
โรงเรี ยนในสังกัด ( ณ โรงเรี ยนใน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ออกสาเนาหลักฐาน

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานเขต
สังกัด
บางบอน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ที่ผ้ ยู ่ืนคาขอเคย
ศึกษาหรื อสาเร็จ
การศึกษา)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1)

หมำยเหตุ
(หำกไม่มีบตั ร
ประจำตัว
ประชำชน ให้ ใช้
หลักฐำนแสดงตน
อื่น ๆ ที่ทำง
รำชกำรออกให้
เช่น สูจิบตั ร
ทะเบียนบ้ ำน
ฯลฯ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

ใบแจ้ งควำมต่อ

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่

2)

3)

หลักฐำน
แสดงผลกำร
เรี ยนหรื อ
หลักฐำนกำร
สำเร็จกำรศึกษำ
ฉบับที่ชำรุด
รูปถ่ำยหน้ ำตรง ขนำด 1 นิ ้ว ทรง
ผมเรี ยบร้ อย เปิ ด
หน้ ำผำก หำกผม
ยำวให้ รวบผม ไม่
สวมหมวก ไม่
สวมแว่นตำ สวม
เสื ้อเชิ ้ตสีขำว
ล้ วน ไม่มี
ลวดลำย พื ้นหลัง
ของรูปถ่ำยสีขำว
หรื อสีฟ้ำเท่ำนัน้
จำนวน 1 รูป

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมกำรออกใบสุทธิ หรือหนังสือรั บรองควำมรู้ ของสถำนศึกษำเรี ยกเก็บได้ ไม่ เกิน ฉบับละ
100 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (ตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกใบสุทธิ และหนังสื อรับรองความรู้ของสถานศึกษา
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พ.ศ. 2547)
2)

ค่ ำธรรมเนียมกำรออกใบแทนประกำศนียบัตร (นับแต่ วันออกประกำศนียบัตร แต่ ไม่ เกิน 10 ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกประกาศนี ยบัตร พ.ศ. 2539)

3)

ค่ ำธรรมเนียมกำรออกใบแทนประกำศนียบัตร กรณีขอรับพ้ นกำหนด 10 ปี นับแต่ วันออก
ประกำศนียบัตร
ค่ ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการออกประกาศนี ยบัตร พ.ศ. 2539)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายการศึกษา สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขต
บางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0 2450 3288
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานยุทธศาสตร์ การศึกษา สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
869 ถนนลาด
หญ้ า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0 2437 6631 – 5 ต่อ
3464 หรื อ 3478
โทรสาร : 0 2437 6631 – 5 ต่อ 3464
e-mail :
plan3478@hotmail.com
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ใบคาร้ องขอคัดสาเนาหลักฐานแสดงผลการเรี ยนหรื อหลักฐานการจบการศึกษาของโรงเรี ยน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
-

6/6

19. หมำยเหตุ
ที่อยูแ่ ละเบอร์ ตดิ ต่อโรงเรี ยนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/download/file/100.pdf
สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 450 3201

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

