การขออนุญาตซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
กรณีที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป"นผู%ดําเนินการจัดซื้อ
1. ผูบริหารโรงเรียนทําหนังสือแจงความประสงคขอซื้อแบบพิมพถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่เป,นผูดําเนินการจัดซื้อใหโรงเรียน
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ ถึงองคการคาของ สกสค.
โดยระบุ - ชื่อบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบฉันทะใหเป,นผูดําเนินการจัดซื้อโดยผูที่ไดรับมอบ
ฉันทะตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย
3. เมื่อผูไดรับมอบฉันทะรับแบบพิมพแลว ใหนําแบบพิมพนั้นมาควบคุมหมายเลข ชุดที่ เลขที่ ในบัญชี
รับ-จ7าย แบบพิมพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหโรงเรียนมารับแบบพิมพที่ไดสั่งซื้อไว
5. โรงเรียนนําแบบพิมพดังกล7าวมาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีรับแบบพิมพ
กรณีที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที)การศึ
่ กษามอบฉันทะให%โรงเรียนเป"นผู%ดําเนินการจัดซือ้ เอง
1. ผูบริหารโรงเรียน ทําหนังสือแจงความประสงคขอซื้อแบบพิมพถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยระบุ - ชื่อ นามสกลครู:หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายใหเป,นผูดําเนินการ
จัดซื้อ โดยผูที่ไดรับมอบฉันทะตองนําบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย
2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ ถึงองคการคาของ สกสค. โดย
ระบุโดยระบุ – ชื่อบุคคลของโรงเรียนไดรับมอบฉันทะใหเป,นผูดําเนินการจัดซื้อโดยผูที่ไดรับมอบ ฉันทะตองนํา
บัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการไปแสดงดวย
3. เมื่อไดรับระเบียนแสดงผลการเรียนครบถวนและถูกตองแลว ใหนําแบบพิมพนั้นมาควบคุม
หมายเลขชุดที่ เลขที่ ในบัญชีรับ จ7าย แบบพิมพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก7อน
4. หลังจากนั้นใหโรงเรียนนําแบบพิมพมาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ ในบัญชีรับแบบพิมพของ
โรงเรียน และจัดเก็บรักษาไวอย7างดีต7อไป

ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษา

กรณีที่ 1 ให% สพป.ราชบุรี เขต 1
เป"นผู%ดําเนินการจัดซื้อ

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ
ถึงองคการคาของ สกสค.
โดยระบุชื่อ-นามสกุล บุคลากรของ สพป.ราชบุรี เขต 1
ที่ไดรับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/
บัตรขาราชการไปแสดงต7อองคการคาของ สกสค.ดวย
เมื่อไดรับแบบพิมพแลว
ผูรับมอบฉันทะของ สพป.ราชบุรี เขต 1
นําแบบพิมพลงบัญชีรับ-จ7ายแบบพิมพของ สพป.ราชบุรี เขต 1

สพป.ราชบุรี เขต 1 แจงใหสถานศึกษามารับแบบพิมพที่ไดสั่งซื้อไว
เมื่อไดรับแบบพิมพแลว
สถานศึกษานําแบบพิมพลงบัญชีรับแบบพิมพของสถานศึกษาต7อไป

ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
กรณีที่ 2 สถานศึกษาได%รับมอบหมาย
เป"นผู%ดําเนินการจัดซื้อเอง

ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ
ถึงองคการคาของ สกสค.
โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/ บุคลากรของ สถานศึกษา
ที่ไดรับมอบหมายใหเป,นผูดําเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ
ทั้งนี้ใหผูไดรับมอบฉันทะนําบัตรประจําตัวประชาชน/
บัตรขาราชการไปแสดงต7อองคการคาของ สกสค.ดวย
เมือ่ ไดรับแบบพิมพแลว
ผูรับมอบฉันทะของสถานศึกษา
นําแบบพิมพลงบัญชีรับ-จ7ายแบบพิมพของ สพป.ราชบุรี เขต 1

ผูรับมอบฉันทะของสถานศึกษานําแบบพิมพลงบัญชี
รับแบบพิมพของสถานศึกษาต7อไป

(ตัวอย7างหนังสือสถานศึกษาขออนุญาตจัดซื้อเอง)

ที่ ศธ 04127………/…………

โรงเรียน…………………………………………….……………
……………………………………………………………………..
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.............

เรื่อง ขออนุญาตซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ดวยโรงเรียน............................................................อําเภอ...........................สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพทางการศึกษา เพื่อใช ในงาน
ทะเบียนของโรงเรียน จํานวน ................... รายการ คือ
1. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
(ปพ. 1 : ป) ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
จํานวน ……… เล7ม
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ปพ. 1 : ป) ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
จํานวน ……… เล7ม
3. ประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ปพ.2:บ) จํานวน ......... ฉบับ
4. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.3:ป)ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
จํานวน ......... ฉบับ
5. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.3:บ)ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
จํานวน ………. ฉบับ
โดยมอบให(นาย/นาง/นางสาว)................................................................... ตําแหน7ง........................................
โรงเรียน...................................................... เป,นผูดําเนินการจัดซื้อ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................
โรงเรียน....................................................
โทรศัพท ………………………….………………

(ตัวอย7างกรณีสถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อเอง)

ที่ ศธ 04127/…………

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ถนนไกรเพชร อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ...............

เรื่อง ขออนุญาตซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
เรียน ผูอํานวยการองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
ดวยโรงเรียน............................................................อําเภอ...........................สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพทางการศึกษา เพื่อใช ในงาน
ทะเบียนของโรงเรียน จํานวน ................... รายการ คือ
1. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
(ปพ. 1 : ป) ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
จํานวน ……… เล7ม
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ปพ. 1 : ป) ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
จํานวน ……… เล7ม
3. ประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ปพ.2:บ) จํานวน ........ ฉบับ
4. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.3:ป)ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
จํานวน ......... ฉบับ
5. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.3:บ)ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
จํานวน ………. ฉบับ
โดยมอบให(นาย/นาง/นางสาว)................................................................... ตําแหน7ง........................................
โรงเรียน...................................................... เป,นผูดําเนินการจัดซื้อ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดจําหน7ายแบบพิมพทางการศึกษาดังกล7าว ใหกับผูซื้อต7อไปดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ7มส7งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท 0 3232 7140
โทรสาร 0 3231 0583

(ตัวอย7างกรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการจัดซื้อให)

ที่ ศธ 04127/

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ถนนไกรเพชร อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ............

เรื่อง ขออนุญาตซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
เรียน ผูอํานวยการองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สิ่งที่ส7งมาดวย รายการสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษา

จํานวน 1 ชุด

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี ความประสงคจัดซื้อแบบพิมพ
ทางการศึกษา ใหกับโรงเรียนในสังกัด จํานวน .............. รายการ คือ
1. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
(ปพ. 1 : ป) ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ปพ. 1 : บ) ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
3. ประกาศนียบัตร สําหรับผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ปพ.2 :บ)
4. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา(ปพ.3:ป) ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
5. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.3:บ) ฉบับใชกับคอมพิวเตอร
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ โดยมอบให .................................................ตําแหน7ง......................
........................................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป,นผูดําเนินการจัดซื้อ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดจําหน7ายแบบพิมพทางการศึกษาดังกล7าวใหกับผูซื้อต7อไปดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ7มส7งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท 0 3232 7140
โทรสาร 0 3231 0583

ตัวอย5างรายการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รายการ
ที่

โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น

ปพ.1 ป
เล7ม

ปพ.1 บ
เล7ม

ปพ.2:บ
ฉบับ

ปพ.3:ป
ฉบับ

ปพ.3:บ
ฉบับ

จํานวนเงิน

ตัวอย5างใบสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
โรงเรียน....................................................................อําเภอ........................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ราคาต5อหน5วย
(บาท)
125

ที่

รายการ

1

ปพ.1:ป ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับ
ประถมศึกษา(ฉบับคอมพิวเตอร)

2

ปพ.1: บ ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน(ฉบับคอมพิวเตอร)

125

3

ปพ.2:บ ประกาศนียบัตรสําหรับผูเรียน ที่สําเร็จ
การศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2

4

ปพ.3:ป แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ระดับประถมศึกษา(ฉบับคอมพิวเตอร)

5

5

ปพ.3:บ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ฉบับ
คอมพิวเตอร)

5

จํานวน
(หน5วย)

รวมเป"นเงิน
(บาท)

รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ..........................................................ผูอํานวยการโรงเรียน
(...................................................................)
โทร...............................................................

