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คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑	
 

ปฏิทินการสัง่ซ้ือแบบพิมพ์ 
 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหต ุ
ภาคเรียนที่ 1  1. ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

2. ตรวจสอบจํานวนในการแบบพิมพ์ต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียน  

สถานศึกษา 

กันยายน – พฤศจิกายน 
ของทุกปี 

การสั่งซ้ือแบบพิมพ์ แบบควมคุม ซี่งมีรายละเอียดดังน้ี  
    1. กรณีให้สพป .ดําเนินการสั่งซ้ือแบบพิมพ์ ให้ 
ดําเนินการดังนี้ 

1.1 สถานศึกษาต้องไปชําระเงินค่าสั่งซื้อแบบ
พิมพ์ (รายละเอียดหน้า 5 และหน้า 24)  

1.2 สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ขอสั่งซื้อแบบ
พิมพ์ มายังสพป.สงขลา เขต 2 (รายละเอียดในคู่มือหน้า 
3,หน้า 7 และสําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์) 

1.3 สพป.สงขลา เขต 2 ดําเนินการสั่งซื้อแบบ
พิมพ์ฯไปยัง สกสค. 

1.4 สพป.สงขลา เขต 2 แจ้งให้สถานศึกษามา
รับแบบพิมพ์  

1.5 สถานศึกษามารับแบบพิมพ์พร้อมทั้ ง
ลงทะเบียนการใช้แบบพิมพ์ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และที่สถานศึกษาของตนเอง  

2. กรณีสถานศึกษาไปซ้ือแบบพิมพ์ด้วยตนเอง 
ดําเนินการดังนี้ 

    2.1 แจ้งความประสงค์ขออนุญาตการซื้อแบบพิมพ์
ด้วยตนเอง (รายละเอียดตามหน้า 9)  

    2.1 สพป.สงขลา เขต 2 ดําเนินการออกหนังสือให้
สถานศึกษาเพ่ือถือไปยังองค์การค้าของสกสค.  
       2.3 สถานศึกษาต้องนําแบบพิมพ์มาลงทะเบียน
รับ ณ สพป.สงขลา เขต 2  และนํากลับไปลงทะเบียน  
ณ สถานศึกษาของตนเอง ก่อนจะนําไปใช้ 

ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ
สพป.สงขลา เขต 2   

  



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๒	
 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหต ุ
กันยายน – พฤศจิกายน 

ของทุกปี  
การสั่งซ้ือแบบพิมพ์ แบบไม่ควมคุม  คือ แบบ
รายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) จะขายเป็นแผ่น มี 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา (ปพ.3: ป)  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ) และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ปพ.3:พ) มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี  
       1. สถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดซื้อด้วยตนเอง 
โดยการจัดทําหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ ไปยังองค์การค้า 
สกสค. (รายละเอียดหน้า 19)  
      2. หรือกรณีซื้อด้วยตนเอง ให้สถานศึกษาถือหนังสือ 
(รายละเ อียดหน้า  21)  และถือไปซื้ อ ด้วยตนเอง  
ณ องค์การค้า สกสค.  

ส ถ า น ศึ ก ษ า
ดําเนินการเอง 

ภาคเรียนที่ 2  สถานศึกษามีแบบพิมพ์ครบ สมบูรณ์ ตามความต้องการ  สถานศึกษา 

หมายเหตุ  
  1. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถออกหลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้ทันตามเวลาที่กําหนด 
  2. สถานศึกษาจะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา และดําเนินการจัดซื้อให้เรียบร้อย 
                 ก่อนนักเรียนจบการศึกษา  
  3. ห้ามมิให้สถานศึกษายืมแบบพิมพ์ระหว่างโรงเรียนโดยเด็ดขาด  
  4. กรณีสถานศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับราคาของแบบพิมพ์ต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามไปยัง 

      ตัวแทนภาคใต้ สกสค. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084 704 7878 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๓	
 

คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)  

ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ๒ จัดทําคู่มือ
ฉบับน้ีขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด ในการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางศึกษา ดังน้ี 

แบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้สําหรับการออกหลักฐานทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เป็นแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด มี ๒ แบบ ดังน้ี 

๑. แบบควบคุม มี ๒ ประเภท คือ 
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ขายเป็นเล่ม มี ๓ ระดับ ได้แก่ 

- ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) 

๑.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ขายเป็นแผ่น มี ๒ ระดับ ได้แก่ 
- การศึกษาภาคบังคับฯ (จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓) (ปพ.๒ : บ) 
- การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ (จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖) (ปพ.๒ : พ)  

๒. แบบไม่ควบคุม คือ แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ขายเป็นแผ่น  มี ๓ ระดับ ได้แก่  
- ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓: ป) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓: บ) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓: พ) 

 แบบพิมพ์แบบควบคุม จะต้องขอซ้ือผ่านสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา              
เขต 2  ส่วนแบบไม่ควบคุม ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขอซ้ือโดยตรงกับองค์การค้าของ สกสค. 

ขั้นตอนการขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 
๑. สถานศึกษาทําหนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ฯ ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา   

เขต 2 พร้อมระบุรายละเอียดการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังน้ี 
๑.๑ กรณีซ้ือทางไปรษณีย์  

สถานศึกษาต้องชําระค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมกับการสั่งซื้อฯ  หากไม่ชําระทางองค์การค้าฯ จะไม่
จําหน่ายแบบพิมพ์ฯ  

- หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 7)  
- ใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 11) 
- สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (หน้า 30 – 31 แล้วแต่กรณี )  
- ศึกษาวิธีคํานวณค่าจัดส่ง (หน้า 23)  

๑.๒ กรณีซ้ือด้วยตนเอง 
- หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 9 )  
- ใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 11)  
- แบบลายมือช่ือผู้ขอจัดซื้อแบบพิมพ์ (หน้า 17) 
- สําเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๔	
 

๒. เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เสนอผู้มีอํานาจลงนาม 
๔. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ดําเนินการตามกรณีดังน้ี 

๔.๑ กรณีซ้ือทางไปรษณีย์ 
 สถานศึกษา (วิธีคํานวณหน้า 23) ชําระค่าแบบพิมพ์ พร้อมการสั่งซ้ือดังนี้ 
4.1.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ พร้อมหลักฐานการชําระเงินฯ  และจัดส่งเอกสาร

หลักฐานทางจดหมายลงทะเบียนถึงองค์การค้าฯ โดยตรง 
4.1.2 เมื่อองค์การค้าฯ ได้รับเอกสารหลักฐานแล้ว จะจัดส่งแบบพิมพ์ฯ พร้อมใบส่งของ ถึง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ภายใน 2 - 3 สัปดาห์ 
 สถานศึกษาไม่ได้ชําระค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมการสั่งซื้อ 
 1. เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่ฯ ตรวจสอบรายการส่ังซื้อ พร้อมคํานวณค่า ปพ. และค่าขนส่งสินค้า  

(วิธีการคํานวณค่าแบบพิมพ์ฯ หน้า 23) 
 2. เสนอผู้มีอํานาจลงนาม 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ แจ้งให้สถานศึกษาชําระเงินแบบพิมพ์ฯ  
 4. สถานศึกษาชําระเงินฯ แล้ว ส่งสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ ให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ทราบ  
(ตามวิธีการชําระเงินฯ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ) 
 5. เมื่อสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ได้รับเอกสารหลักฐานฯ ของสถานศึกษาแล้ว ดําเนินการขอซื้อ 
แบบพิมพ์ฯ พร้อมหลักฐานการชําระเงินฯ และจัดส่งเอกสารหลักฐานทางจดหมายลงทะเบียนถึงองค์การค้าฯ 
โดยตรง 
 6. เมื่อองค์การค้าฯ ได้รับเอกสารหลักฐานแล้ว จะจัดส่งแบบพิมพ์ฯ พร้อมใบส่งของ ถึง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ภายใน 1 เดือน  

๔.๒ กรณีซ้ือเอง 
  4.2.1 สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หน้า 9) 
  4.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ออกหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ ถึงองค์การค้าฯ โดยระบุช่ือ – นามสกุล  

ตําแหน่งหรือหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้จัดซื้อ พร้อมแนบแบบลายมือช่ือผู้ขอจัดซื้อ  
   4.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่ฯ แจ้งให้สถานศึกษาที่ขอซื้อ ผู้ขอซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ให้มารับ
หนังสือ ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน  
   4.2.4 สถานศึกษา ผู้ขอซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ติดต่อขอรับเอกสารหลักฐาน ลงลายมือช่ือและรับ 
เอกสารหลักฐาน  
   4.2.5 เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ให้ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย นําเอกสารหลักฐาน พร้อมบัตร
ข้าราชการหรือบัตรประชาชน ไปติดต่อขอซื้อกับร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าฯ (รายละเอียดหน้า 45) 

ขั้นตอนการรับแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ดําเนินการดังนี้ 
๑. กรณีซ้ือทางไปรษณีย์ 

1.1 องค์การค้าฯ จัดส่งแบบพิมพ์ฯ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
1.2 เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสาร  
1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ แจ้งให้สถานศึกษาที่ขอซื้อมารับแบบพิมพ์ฯ  
1.4 สถานศึกษาหรือผู้ติดต่อ ขอรับแบบพิมพ์ฯ ลงลายมือช่ือและรับแบบพิมพ์ฯ  
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1.5 สถานศึกษาหรือผู้ติดต่อ นําแบบพิมพ์ฯ ลงทะเบียนคุมรับจ่ายแบบพิมพ์ฯ ของสถานศึกษา 

๒. กรณีซ้ือด้วยตนเอง 
2.1 ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ดําเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ กับร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าฯ 
2.2 ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ กับร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าฯ 
2.3 ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย รับแบบพิมพ์ของสถานศึกษา พร้อมใบเสร็จรับเงินจากองค์การค้าฯ 

ให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินฯ ฉบับจริงไว้ที่สถานศึกษา  
  2.4 ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย นําแบบพิมพ์ฯ ลงทะเบียนคุมรับจ่ายแบบพิมพ์ฯ ของสถานศึกษา และ
นําแบบพิมพ์มาลงทะเบียน ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ก่อน
นําไปใช้  

วิธีการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สามารถชําระได้ ๓ ช่องทาง ดังน้ี 
 1. สั่งจ่ายเป็นเช็ค 
 2. การซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย “ปณจ.ลาดพร้าว”  ในนาม องค์การค้าของ สกสค.   

เลขที่ ๒๒๔๙  ถนนลาดพร้าว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 
(วิธีการกรอกธนาณัติ หน้า 26) 

3. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสงขลา เลขที่ 901-0-15962-0 หรือ ชําระโดยเช็ค  
    ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน ดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม สกสค. [องค์การค้าฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ   
    บุคคล  จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย]  
    (วิธีการกรอกใบโอนเงิน หน้า 26) 
 สถานศึกษานิยมชําระเงินค่าแบบพิมพ์ (ปพ.) ตามวิธีที่ ๒ และ ๓ เป็นส่วนใหญ่ 

ขั้นตอนการส่งหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 
๑. เมื่อสถานศึกษาดําเนินการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ตามวิธีการชําระเงินฯ) แล้ว ให้ส่งสําเนาหลักฐานการ

ชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมระบุช่ือสถานศึกษา ยอดท่ีชําระ และใบส่งขององค์การค้าฯ ที่ได้ชําระ (ถ้ามี) 
ถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ    
 กรณีส่งธนาณัติ ให้สถานศึกษาส่งธนาณัติฉบับจริงไปยังองค์การค้าฯ โดยตรง แล้วส่งสําเนา
หลักฐานการชําระเงินฯ ให้สํานักงานเขตพื้นที่ฯ ทราบ (หน้า 30 – 31) แล้วแต่กรณีชําระเงินฯ) 

๒. เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เสนอผู้มีอํานาจลงนาม 
๔. สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ออกหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ ส่งองค์การค้าฯ  

การแจ้งยอดค้างชําระเงินค่าแบบพิมพ์ (ปพ.) 
๑. องค์การค้าฯ แจ้งยอดค้างชําระฯ ของสถานศึกษา ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ทราบ 
๒. เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เสนอผู้มีอํานาจลงนาม 
๔. สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ แจ้งยอดค้างชําระฯ พร้อมสําเนาหนังสือองค์การค้าฯ ให้กับสถานศึกษาที่มียอดค้าง

ชําระฯ ทราบ  
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๕. สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบการชําระฯ ดังน้ี 
- กรณีสถานศึกษาที่ชําระเงินฯ แล้ว  ให้ดําเนินการตามข้ันตอนการส่งหลักฐานการชําระเงินฯ (หน้า 5) 
- กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ชําระเงินฯ  ให้ดําเนินการชําระเงินฯ ตามวิธีการชําระเงินฯ พร้อมส่งสําเนา  
หลักฐานการชําระเงินฯ ตามข้ันตอนการส่งหลักฐานการชําระเงินฯ ถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ (หน้า 5) 

๖. เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๗. เสนอผู้มีอํานาจลงนาม 
๘. สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ แจ้งการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ ให้องค์การค้าฯ 

ทราบ  

การส่งใบเสร็จรับเงิน 
๑. องค์การค้าฯ ส่งใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ชําระค่าแบบพิมพ์ฯ แล้ว ถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
๒. เจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เสนอผู้มีอํานาจลงนาม 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่ฯ ส่งใบเสร็จรับเงินถึงสถานศึกษา พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริง ให้กับ

สถานศึกษาที่ชําระเงินฯ ทางจดหมายลงทะเบียนถึงสถานศึกษาโดยตรง (หน้า 40 และ ๔2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
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หนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคมุ) กรณีซ้ือทางไปรษณีย ์
 
 
 

ที่…………(1)..............                  โรงเรียน....................(2)................. 
             ......................................................................... 
             .........................................................................  

                                                        วันที่....(3)....เดือน........(4).......พ.ศ...(5).............                            

เรื่อง ขอซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)   

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบขออนุญาตขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 11)   จํานวน  1  ฉบับ 
   2. สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ    จํานวน  1  ฉบับ 

ด้วย โรงเรียน....................(6) .............................มีความประสงค์ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 
พร้อม..........................(7)......................เพ่ือชําระค่าแบบพิมพ์ของสถานศึกษา โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช 
องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

………………(8).................. 
...................(9)................. 
..................(10)............... 

 
 

โรงเรียน.............(11).............. 

โทร...................(12)............... 

โทรสาร.............(13)................ 

มือถือ..............(14)................. 

สําหรับสถานศึกษา 
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คําอธิบายหนังสือขออนญุาตขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซ้ือทางไปรษณยี ์

  มีไว้สําหรับสถานศึกษา ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา โดยซื้อทางไปรษณีย์ ต่อสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือของสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๒   ช่ือและที่ต้ังของสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๖   ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
       - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา 
       - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๗    วิธีการชําระเงิน (ส่งธนาณัติ หรือโอนเงิน) และยอดชําระ 
  ช่องที่ 8 – 10  ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๑1 – ๑3   ช่ือ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา  
  ช่องที่ 14   เบอร์มือถือของผู้รับผิดชอบ 

 
 

************************************************************************** 
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(สาํหรบัสถานศกึษา) 

หนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคมุ) กรณีซ้ือดว้ยตนเอง 

 

ที่...............(๑)................        โรงเรียน..............................(๒)...............................
            ...............................................................................                  

         วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕)..... 

เรื่อง   ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบขออนุญาตขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 11)                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
   2. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประชาชน     จํานวน  ๑  ฉบับ 

  3. แบบลายมือช่ือผู้ขอจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 17 )    จํานวน  1  ฉบับ 

  ด้วย โรงเรียน..........................(๖).......................... มีความประสงค์ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา โดยมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว).....................(๗)..................... ตําแหน่ง/หมายเลขประชาชน
................(๘)................. เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

.................(๙).................. 
(...............(๑๐).................) 
................(๑๑)................. 

 

 

 
โรงเรียน................(๑๒)................. 
โทร. .....................(๑๓)................. 
โทรสาร. ...............(๑๔)................. 
มือถือ ..................(๑๕)................ 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๐	
 

 
คําอธิบายหนังสือขออนญุาตขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซ้ือดว้ยตนเอง 

  มีไว้สําหรับสถานศึกษา ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา โดยระบุชื่อ – นามสกุล  ตําแหน่ง 
หรือหมายเลขประชาชนของผู้จัดซ้ือหรือผู้รับมอบหมาย ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา  

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒   ช่ือและที่ต้ังของสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๖   ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
      - สถานศึกษาในสังกัด ระบุช่ือสถานศึกษา 
      - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๗   ช่ือ – นามสกุล ของผู้ติดต่อขอซื้อแบบพิมพ์ฯ 
  ช่องที่ ๘   กรอกข้อมูลในกรณีใดกรณีหน่ึง ระหว่างตําแหน่ง หรือ 
      หมายเลขประจําตัวประชาชน  
       - ตําแหน่ง  กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา 
       - หมายเลขประชาชน  กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา     
  ช่องที่ ๙ – ๑๑  ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๑๒ – ๑4   ช่ือ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา  
  ช่องที่ 15   เบอร์มือถือของผู้รับผิดชอบงาน หรือผู้จัดซื้อ 

 
 

************************************************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๑	
 

 
แบบใบขออนุญาตสั่งซ้ือแบบพิมพ์ฯ 

ใบขออนญุาตสั่งซ้ือแบบพิมพเ์อกสารหลกัฐานการศึกษา (แบบควบคุม) 

  ด้วย โรงเรียน...................................(๑)................................... ขออนุญาตส่ังซื้อแบบพิมพ์หลักฐาน
การศึกษา โดย 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อ 
   มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)................................(๒)................................ 
  ตําแหน่ง/หมายเลขประจําตัวประชาชน....................(๓)..................... เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อ 

แบบพมิพ์หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบคอมพิวเตอร์) 

๑. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)    จํานวน........(๔)........เล่ม  (๕๐ แผ่น/เล่ม) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ)   จํานวน........(๔)........เล่ม  (๕๐ แผ่น/เล่ม) 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)   จํานวน........(๔)........เล่ม  (๕๐ แผ่น/เล่ม) 

๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
๒.๑ การศึกษาภาคบังคับฯ (จบ ม.๓) (ปพ.๒ : บ)  จํานวน........(๕)........แผ่น  (๑ แผ่น/๑ คน) 
๒.๒ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ (จบ ม.๖) (ปพ.๒ : พ)   จํานวน........(๕)........แผ่น  (๑ แผ่น/๑ คน) 

๓. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
๓.๑ ระดับประถมศึกษา (ปพ.3 : ป) แบบคอมพิวเตอร์    จํานวน........(๖)........แผ่น  (๑ แผ่น/๒๔ คน) 
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3 : บ) แบบคอมพิวเตอร์   จํานวน........(๖)........แผ่น  (๑ แผ่น/๒๔ คน) 
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3 : พ) แบบคอมพิวเตอร์ จํานวน........(๖)........แผ่น  (๑ แผ่น/๒๔ คน) 

  หมายเหตุ  แบบ ปพ.๓ เป็นแบบไม่ควบคุม แต่ต้องสั่งซื้อจาก องค์การค้าของ สกสค. 
 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๒	
 

 

คําอธิบายใบขออนญุาตสัง่ซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) 

  มีไว้สําหรับสถานศึกษา กรอกรายละเอียดการส่ังซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแนบมาพร้อมหนังสือขออนุญาตขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 6 และ 8 ) ต่อสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

  ช่องที่ ๑  ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
     - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา 
     - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
    เลือกการสั่งซื้อกรณีใดกรณีหน่ึง ระหว่าง สพป.สงขลา เขต ๒ เป็นผู้ จัดซื้อ หรือมอบหมายให้ 
   ช่องที่ ๒  ช่ือ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ 
   ช่องที่ ๓   กรอกข้อมูลกรณีใดกรณีหน่ึง ระหว่างตําแหน่งหรือหมายเลขประจําตัว 
      ประชาชน 
       - ตําแหน่ง  กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา 
       - หมายเลขประชาชน  กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา                      
   ช่องที่ ๔ -๖ กรอกจํานวนแบบพิมพ์ฯ ที่ต้องการสั่งซื้อ 

 
 

************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๓	
 

 

(สาํหรบัสาํนกังานเขตพืน้ที)่ 

หนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคมุ) กรณีซ้ือทางไปรษณีย ์
 

 
 

ที่ ศธ ๐๔146/........(๑)........            สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

                                           ศึกษาสงขลา เขต ๒ ถนนสาครมงคล 

                อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

                 วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔)..... 

เรื่อง   ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการองค์การค้าของ สกสค. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ   จํานวน  ๑  ฉบับ   
   2. ใบขออนุญาตขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 11)            จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วย โรงเรียน..........................(๕).......................... มีความประสงค์ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 
โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์  ดังรายการละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๙)................. 
(.............(๑๐)...............) 
..............(๑๑)............... 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 074 258 244  
โทรสาร. 074 258 249  
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๔	
 

 
 

คําอธิบายหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซ้ือทางไปรษณีย ์

  มีไว้สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ต่อองค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์ 

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒ – ๔  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๕   ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
      - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด 
      - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๖ – ๘  ระบุแบบพิมพ์ฯ และจํานวนที่ต้องการสั่งซื้อ  
  ช่องที่ ๙ – ๑๑  ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

************************************************************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๕	
 

 
 

(สาํหรบัสาํนกังานเขตพืน้ที)่ 

หนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคมุ) กรณีซ้ือดว้ยตนเอง 
 

 

ที่ ศธ ๐๔146/........(๑)........       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
           ศึกษาสงขลา  เขต ๒ ถนนสาครมงคล  
           อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110  

         วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔)..... 

เรื่อง   ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการองค์การค้าของ สกสค. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบลายมือช่ือ    (หน้า 17 )                                      จํานวน  ๑  ฉบับ  
   2. ใบขออนุญาตขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 11)                 จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วย โรงเรียน..........................(๕).......................... มีความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 
โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ สกสค. ดังรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ๒ ขอส่งแบบลายมือช่ือผู้ขอซื้อแบบพิมพ์ และ             
ใบขออนุญาตขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ พร้อมน้ีโรงเรียนได้มอบให้ (นาย/นาง/นางสาว) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(๙)............................ ตําแหน่ง/หมายเลขประจําตัวประชาชน.............(๑๐).............เป็นผู้ติดต่อขอซื้อแบบพิมพ์
ดังกล่าว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑๑)................. 
(..............(๑๒)................) 
................(๑๓)................. 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 074 258 244  
โทรสาร. 074 258 249  



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๖	
 

 
 

คําอธิบายหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซ้ือดว้ยตนเอง 

 มีไว้สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ต่อองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ – นามสกุล , ตําแหน่ง หรือหมายเลขประจําตัวประชาชนของ 
ผู้จัดซ้ือหรือผู้รับมอบหมาย 

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒ – ๔  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๕   ระบุช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
      - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด 
      - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๖ – ๘  แบบพิมพ์ฯ และจํานวนที่ต้องการสั่งซื้อ  
  ช่องที่ ๙   ช่ือ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ 
  ช่องที่ ๑๐   กรอกข้อมูลกรณีใดกรณีหน่ึง ระหว่างตําแหน่งหรือหมายเลขประจําตัว 
      ประชาชน 
       - ตําแหน่ง  กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา 
       - หมายเลขประชาชน  กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา              
  ช่องที่ ๑๑ – ๑๓ ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

************************************************************************** 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๗	
 

 
 

แบบลายมือชื่อผู้ขอจัดซ้ือแบบพิมพฯ์ 

ลายมือชื่อผู้มาตดิต่อขอซื้อและรบัเอกสารจากองค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ ตําแหน่ง/หมายเลขประจําตวัประชาชน 
 
๑. 

 
.................(๑)................. 

 
 

 
...............(๒).................. 

 

 
................................(๓)................................. 
...................................................................... 

 
ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ที่ โรงเรียน.........................................................................ได้มอบหมาย 

ให้มาติดต่อขอซื้อและรับเอกสาร 
 

     ลงช่ือ….……………(๕)……………….. 
            (.................(๖)...................) 

           ตําแหน่ง…………......(๗).....……….. 
 
 

 ผู้มีอํานาจออกหนังสืออนุญาตของ.........................................(๘)......................................... 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ ตําแหน่ง 
 
๑ 

 
...................(๙)...................  

 
 
 

 
...............(๑๐)...............  

 

 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ  ห้ามมิให้โรงเรียนมอบหมายบุคคลอ่ืนไปดําเนินการต่อนอกเหนือจากน้ี 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๘	
 

 
 

คําอธิบายแบบลายมือชื่อผู้ขอจัดซ้ือแบบพิมพ์ฯ 

  มีไว้สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้รับรองผู้ขอซื้อหรือผู้รับมอบมายในการติดต่อ
ขอซื้อและรับเอกสารแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กรณีซื้อด้วยตนเอง ต่อ
องค์การค้าของ สกสค.  

  ช่องที่ ๑   ระบุช่ือ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อแบบพิมพ์ฯ 
  ช่องที่ ๒   ลายมือช่ือของผู้จัดซื้อแบบพิมพ์ฯ 
  ช่องที่ ๓   กรอกข้อมูลในกรณีใดกรณีหน่ึง ระหว่างตําแหน่ง หรือหมายเลขประจําตัว 
      ประชาชน  
       - ตําแหน่ง  กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา 
       - หมายเลขประชาชน  กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา  
  ช่องที่ ๔   ช่ือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาผู้มีอํานาจ 
  ช่องที่ ๕ – ๗  ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      หรือสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๘   ช่ือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาผู้มีอํานาจ 
  ช่องที่ ๙ – ๑๑  ช่ือ – นามสกุล , ลายมือช่ือ และตําแหน่งของผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา หรือสถานศึกษา 

 
 

************************************************************************** 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๑๙	
 

 
 

 

(สาํหรบัสถานศกึษา) 

หนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบไม่ควบคุม) กรณีซ้ือทางไปรษณีย์ 
 

 

ที่...............(๑)................        โรงเรียน..............................(๒)...............................
            .......................................................................                  

                                  วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕)..... 

เรื่อง   ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการองค์การค้าของ สกสค. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ    จํานวน  ๑  ฉบับ 
   2. ใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ (หน้า 11)    จํานวน  1  ฉบับ 

   ด้วย โรงเรียน..........................(๖).......................... มีความประสงค์ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์  รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 2  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๘)................. 
(...............(๙).................) 
................(๑๐)................. 

 

 
โรงเรียน................(๑๑)................. 
โทร. .....................(๑๒)................. 
โทรสาร. ...............(๑๓)................. 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๒๐	
 

 

คําอธิบายหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบไม่ควบคุม) กรณีซ้ือทางไปรษณยี์ 

  มีไว้สําหรับสถานศึกษา ขออนุญาตสั่งซื ้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ (เฉพาะ ปพ.๓) ต่อองค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์  

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒   ช่ือและที่ต้ังของสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๖   ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
      - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา  
      - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๗   จํานวนที่ต้องการสั่งซื้อ 
  ช่องที่ ๘ – ๑๐  ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๑๑ – ๑3   ช่ือ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา  
   

 
************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๒๑	
 

 
 

(สาํหรบัสถานศกึษา) 

หนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบไม่ควบคุม) กรณีซ้ือด้วยตนเอง 
 
 
 

ที่...............(๑)................        โรงเรียน..............................(๒)...............................
            ............................................................................... 

                          วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕)..... 

เรื่อง   ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการองค์การค้าของ สกสค. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างลายมือช่ือช่ือ                                                 จํานวน  ๑  ฉบับ 
   2. ใบขออนุญาตขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 11)                 จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วย โรงเรียน..........................(๖).......................... มีความประสงค์ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา โดยมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................(๗).......................... ตําแหน่ง/หมายเลข
ประจําตัวประชาชน....................(๘)................... เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ 
สกสค. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

................(๑๐)................. 
(...............(๑๑).................) 
................(๑๒)................. 

 
 

โรงเรียน................(๑๓)................. 
โทร. .....................(๑๔)................. 
โทรสาร. ...............(๑๕)................. 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๒๒	
 

 
 

คําอธิบายหนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ฯ (แบบไม่ควบคุม) กรณีซ้ือด้วยตนเอง 

  มีไว้สําหรับสถานศึกษา ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ เฉพาะ (ปพ.๓) ต่อองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ – นามสกุล , ตําแหน่ง หรือหมายเลขประจําตัว
ประชาชนของผู้จัดซ้ือหรือผู้รับมอบหมาย 

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒   ช่ือและที่ต้ังของสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๖   ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
       - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา 
       - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๗   ช่ือ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ 
  ช่องที่ ๘   กรอกข้อมูลในกรณีใดกรณีหน่ึง ระหว่างตําแหน่ง หรือหมายเลขประจําตัว 
      ประชาชน  
       - ตําแหน่ง  กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา 
       - หมายเลขประชาชน  กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา                     
  ช่องที่ ๙ – ๑๑  ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๑๒ – ๑4  ช่ือ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา  
   

************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๒๓	
 

+ 

 
วิธีการคํานวณค่าแบบพมิพ์ฯ (ปพ.) 

 ค่า ปพ.  ให้นํายอดสั่งซื้อ ปพ. ของสถานศึกษาx ค่าแบบพิมพ์ฯขององค์การค้าฯ เช่น 
สั่งซื้อ ปพ.1  จํานวน   5  เล่ม  จะได้  5 x 160  = 800บาท 
    ปพ.2  จํานวน  50แผ่น  จะได้  50 x 2  =   100บาท 
    ปพ.3  จํานวน  50แผ่น  จะได้  50 x 5  = 250บาท 
         ยอดซ้ือสุทธิ         1,150 บาท  

 ค่าขนส่งสินค้า  ให้นํายอดซื้อสุทธิ x อัตราค่าขนส่งแบบพิมพ์ฯ ขององค์การค้าฯ ตามภูมิภาค  เช่น 
ยอดซื้อสุทธิ x ค่าขนส่งตามภูมิภาค 4% * จะได้  1,150 x 4%    =      46  บาท 
(ใช้อัตราค่าขนส่งภาคใต้ ต่างอําเภอ) 

ยอดรวม  ให้นํายอดซื้อสุทธิ + ค่าขนส่งสินค้า จะได้  1,150 + 46 =  1,196  บาท 

 **  กรณีที่ค่าขนส่งมียอดไม่ถึง 25 บาท จะคิดค่าขนส่ง 25 บาท  

 ให้สถานศึกษาชําระเงินตามยอดรวม 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีค่าจัดส่งไม่ถึง 25 บาท ขอให้โรงเรียนโอนจ่ายในราคา 25 บาท  
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ตัวอย่างวิธีกรอกการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ 

โดยสง่ธนาณตั ิ

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โดยการโอนเงนิเขา้บญัช ี
 
 
  

 

 

 

          

  

 
 

  ๑๘  ม.ค.  ๒๕๕๙ 

ปณจ.ลาดพร้าว 
องค์การค้าของ สกสค.  ____ 

๒๒๔๙  ถนนลาดพร้าว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
๑  ๐  ๓ ๑ ๐ 

____

  _________ ศุรารักษ์  มิตรชุ่ม ๐๘๕-๔๒๖XXXX 
๓๓ หมู่ ๔  ตําบลพบพระ  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ๖  ๓ ๑  ๖ ๐ 

____ 

 ศุรารักษ์  มิตรชุ่ม 

แม่สอด 
๑๕  ก.พ.  ๒๕๕๙ 

องค์การค้าของ สกสค. 

________ 

สาขาตาก  ๖ ๐  ๓    ๑     ๙ ๕ ๒ ๕ ๔     ๘ 
- ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน - 

๓๒๐            ๐๐ - สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน - 

๕๓๐.๐๐ 
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(สําหรบัสาํนกังานเขตพืน้ที่) 

หนังสือแจ้งให้สถานศึกษาชําระคา่แบบพิมพ์ฯ 
 

ที่ ศธ ๐๔146/.......(๑).......     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
                ศึกษาสงขลา  เขต ๒ ถนนสาครมงคล 

               อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  

                                  วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔)..... 

เรื่อง   แจ้งให้ชําระเงินแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการโรงเรียน................(๕)................ 

อ้างถึง  1. หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ ศธ 04146/………..ลงวันที่....... 
     ลงวันที่  31  มกราคม  2560 
 2. หนังสือโรงเรียน..........(๖).......... ที่........(๗)........  ลงวันที่....(๘)....เดือน........(๙)........พ.ศ. ......(๑๐)..... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ      จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้แจ้งเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑ์การจําหน่ายแบบพิมพ์ทางการศึกษาจากองค์การค้าของ สกสค. ให้ท่านทราบแล้ว และโรงเรียน
......................(๑1)....................... ได้สั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทางไปรษณีย์ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียน น้ัน 

เน่ืองจาก ท่านยังไม่ได้ดําเนินการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ แยกเป็นค่า ปพ. จํานวน.....(๑2).....บาท และค่าขนส่ง
สินค้า จํานวน......(๑3)......บาท รวมยอดที่ต้องชําระ จํานวน......(๑4)......บาท (.............(๑5).............)  

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ทราบและดําเนินการชําระเงินตาม
รายละเอียดข้างต้น และขอให้ท่านจัดส่งสําเนาหลักฐานการชําระเงินมาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ทราบด้วย  สําหรับแบบพิมพ์ฯ เมื่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  
เขต ๒ ได้รับแบบพิมพ์แล้วจะแจ้งให้มารับภายหลัง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑6)................. 
(...............(๑7).................) 
................(18)................. 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๒๖	
 

โทร.074 258 244 โทรสาร.074 258 249 
 

คําอธิบายหนังสือแจ้งใหส้ถานศึกษามารับแบบพมิพ์ฯ 

 มีไว้สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาที่ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ดําเนินการชําระค่าแบบพิมพ์ฯ  กรณีสถานศึกษาไม่ได้ชําระค่าแบบพิมพ์ฯ 
พร้อมกับการสั่งซ้ือ 

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒ – ๔  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๕ , 14  ช่ือสถานศึกษาที่ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ 
  ช่องที่ ๖   ช่ือสถานศึกษา 
  ช่องที่ 7  – ๑๐ เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง 
  ช่องที่ ๑๑   ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
      - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา 
      - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๑๒   ยอดเงินค่า ปพ. 
  ช่องที่ ๑3   ยอดเงินค่าขนส่งสินค้า 
  ช่องที่ ๑4   ยอดเงินที่สถานศึกษาต้องชําระ (ค่า ปพ. + ค่าขนส่งสินค้า) 
  ช่องที่ 15   ยอดเงินที่เป็นตัวอักษร 
  ช่องที่ ๑6 – ๑8 ลายมือช่ือ , ช่ือ – นามสกุล , ตําแหน่งของผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา 
 

************************************************************************** 
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วิธีการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 
1. วิธีการดําเนินการส่งเงินชําระค่าระเบียนแสดงผลการเรียนไปองค์การค้าของสกสค. 
       1.1 โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ระบุ สาขาสงขลา เลขที่ 901-0-15962-0 หรือ 
       1.2 ชําระโดยเช็ค ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน ดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม สกสค. (องค์การค้าของคุรุสภา)  
2. เอกสารที่แนบไปกับหนังสือ 
      3.1 สําเนาใบส่งของ 
      3.2 หนังสือนํา 
      3.3 สําเนาใบโอนเงิน 
      3.4 ให้ระบุในหนังสือนําว่า “ใบเสร็จรับเงินให้ส่งตรงไปโรงเรียน.....................”  
 

สําเนาเอกสารการชําระเงินค่าแบบพมิพ์ฯ (ปพ.) 
เมื่อดําเนินการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ แล้ว กรุณาส่งสําเนาหลักฐานการชําระเงิน พร้อมช่ือสถานศึกษา 

ยอดที่ชําระของสถานศึกษา และเลขที่ใบส่งขององค์การค้าของ สกสค. ที่ได้ชําระ (ถ้ามี) ถึง 
(๑) ฝ่ายบัญชี  โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 

2249  ถนนลาดพร้าว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310  
หรือทางโทรสารหมายเลข (02) 530-2029 หรือ 538-4105 

(๒) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 (ชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)) 
ถนนสาครสงคล อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110    

 เน่ืองจากที่ผ่านมาองค์การค้าของ สกสค. จะแจ้งการค้างชําระเงินค่าแบบพิมพ์ของสถานศึกษา (กรณีสั่งซื้อ
แบบพิมพ์ทางไปรษณีย์) โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จะได้สําเนาหลักฐานการ
ชําระเงินค่าแบบพิมพ์ให้องค์การค้าของ สกสค. ทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๒๘	
 

 

(สาํหรบัสถานศกึษา) 
หนังสือแจ้งการชําระเงินคา่แบบพมิพ์ฯ 

 
 
 

ที่...............(๑)................        โรงเรียน..............................(๒)...............................
            ...........................................................................              

                   วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕)..... 

เรื่อง   แจ้งการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

อ้างถึง  หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔146/.....(๖).....   
ลงวันที่....(๗)....เดือน........(๘)........พ.ศ. ......(๙)..... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)    จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียน........(๑๐).........ชําระ
เงินแบบพิมพ์ฯ จํานวน............(11)............บาท น้ัน 

บัดน้ี โรงเรียน...............(๑2).................ได้ดําเนินการชําระเงินโดย..................(๑3)................. และส่ง
หลักฐานการชําระเงินให้กับองค์การค้าของ สกสค. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารส่งมาพร้อม
หนังสือน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑4)................. 
(...............(๑5).................) 
................(๑6)................. 

 
 
 

โรงเรียน................(๑7)................. 
โทร. .....................(๑8)................. 
โทรสาร. ...............(๑9)................. 
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คําอธิบายหนังสือแจ้งการชาํระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ 

  มีไว้สําหรับสถานศึกษา แจ้งการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒   ช่ือและที่ต้ังของสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๖ – 9  เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง 
  ช่องที่ ๑0 , 12 ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
      - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา 
      - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ 11   จํานวนเงินที่ต้องชําระของสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๑3   ระบุวิธีการชําระเงิน (โอนเงิน หรือส่งธนาณัติ)  และยอดที่ชําระของ 
      สถานศึกษา  
  ช่องที่ ๑4 – ๑6 ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๑7 – 19 ช่ือ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา  
      

 
************************************************************************** 
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ตัวอย่างสําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ โดยส่งธนาณัติ  
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ตัวอย่างสําเนาหลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ โดยการโอนเงิน 
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(สําหรบัสาํนกังานเขตพืน้ที่) 

หนังสือแจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ฯ 
 
 

ที่ ศธ ๐๔146/.......(๑).......        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
             ศึกษาสงขลา เขต ๒ ถนนสาครมงคล 
             อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  

                           วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔)..... 

เรื่อง   แจ้งให้มารับแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการโรงเรียน................(๕)................ 

อ้างถึง  หนังสือ..........(6)........... ที่ ศธ ........(๗)........  ลงวันที่.....(๘).....เดือน........(๙).......พ.ศ. .....(๑๐).... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบส่งของ เลขที่................(๑๑)................     จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียน..........................(๑๒).......................... ได้สั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางไปรษณีย์ เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
และได้...................(๑๓)................... จํานวน.........(๑4).........บาท เพ่ือชําระค่าแบบพิมพ์ของสถานศึกษา น้ัน 
  บัดน้ี องค์การค้าของ สกสค. ได้ดําเนินการจัดส่งแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาให้แล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
จึงขอให้มาติดต่อรับแบบพิมพ์ดังกล่าวได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา  เขต ๒  อนึ่ง สําหรบัใบเสร็จรบัเงินขององคก์ารคา้ของ สกสค. เม่ือได้รับใบเสร็จฯ แล้ว จะจัดส่งให้อีกครั้ง
หนึ่ง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑๕)................. 
(...............(๑๖).................) 
................(๑๗)................. 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๓๓	
 

โทร. 074 258 244  
โทรสาร. 074 258 249  

 
คําอธิบายหนังสือแจ้งใหส้ถานศึกษามารับแบบพมิพ์ฯ 

 มีไว้สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาที่ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางไปรษณีย์ มารับแบบพิมพ์ฯ ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒ – ๔  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๕   ช่ือสถานศึกษาที่ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ 
  ช่องที่ ๖ – ๑๐  หนังสือที่อ้างถึง  เลขที่หนังสือ  วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง 
  ช่องที่ ๑๑   เลขที่ใบส่งขององค์การค้าของ สกสค. 
  ช่องที่ ๑๒   ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
       - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา 
       - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๑๓   ระบุวิธีการชําระเงิน (โอนเงิน หรือส่งธนาณัติ)  
  ช่องที่ ๑๔   ยอดเงินที่ชําระ 
  ช่องที่ ๑๕ – ๑๗ ลายมือช่ือ , ช่ือ – นามสกุล , ตําแหน่งของผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา 
 

************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๓๔	
 

 
 
 

ตัวอย่างใบสง่ขององค์การค้าของ สกสค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๓๕	
 

 

 

 (สาํหรับสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 
หนังสือแจ้งยอดค้างชาํระเงินค่าแบบพมิพ์ฯ 

 

 
ที่ ศธ ๐๔146/.......(๑).......       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
            สงขลา  เขต ๒ ถนนสาครมงคล  

           อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                    

                  วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔)..... 

เรื่อง   แจ้งยอดค้างชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการโรงเรียน..............(๕).............. 

อ้างถึง  หนังสือโรงเรียน.........(๖)......... ที่..........(๗)..........  ลงวันที่....(๘)....เดือน........(๙)........พ.ศ. ......(๑๐)..... 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย สําเนาหนังสือองค์การค้าของ สกสค.     จํานวน  1  ฉบับ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียน..............(๑1)............... แจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) เพื่อใช้ในการออก
หลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และองค์การค้าของ สกสค. ได้จัดส่งแบบพิมพ์ฯ มาให้โรงเรียนตามใบส่งของเลขที่
...........(๑2)............ แล้วนั้น  บัดนี้ องค์การค้าของ สกสค. แจ้งยอดการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ดังกล่าว เป็นเงิน
.............(๑3).............บาท  รายละเอียดตามส่ิงที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้    

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จึงขอให้.............(๑4).............ดําเนินการตรวจสอบและ
ชําระเงินค่าแบบพิมพ์ดังกล่าว ในนาม “องค์การค้าของ สกสค.”  โดย 

๑. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสงขลา เลขที่ 901-0-15962-0  
๒. ชําระโดยเช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟ   
๓. ส่ังจ่ายในนาม สกสค. (องค์การค้าของคุรุสภา) 

เมื่อดําเนินการแล้ว ให้ส่งสําเนาหลักฐานชําระเงินฯ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒  ภายใน
วันที่.....(๑5).....เดือน.......(๑6).......พ.ศ. ......(๑7)...... อนึ่ง หากท่านได้ชําระเงินดังกล่าวมาก่อนหน้าหนังสือฉบับนี้ ขอให้
ส่งสําเนาหลักฐานชําระเงินให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ทราบ เพื่อแจ้งให้องค์การค้าของ 
สกสค. ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

................(๑8)................. 
(..............(19)................) 
................(๒0)................. 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๓๖	
 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 074 258 244  โทรสาร. 074 258 244  
 

คําอธิบายหนังสือแจ้งยอดค้างชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ 

  มีไว้สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งยอดการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ กับสถานศึกษาที่มียอด
ค้างชําระเงินฯ ทราบ  กรณีสถานศึกษามียอดค้างชําระกับองค์การค้าของ สกสค. 

  ช่องที่ ๑    เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒ – ๔   วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๕  , 6 , 14  ช่ือสถานศึกษา 
  ช่องที่ 7 – ๑๐   เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง 
  ช่องที่ ๑๑    ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
        - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา 
        - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๑2    เลขที่ใบส่งขององค์การค้าของ สกสค. 
  ช่องที่ ๑3    ยอดเงินที่ค้างชําระ 
  ช่องที่ ๑5 – ๑7    วัน เดือน ปีที่กําหนดให้สถานศึกษาส่งสําเนาหลักฐานการ 
       ชําระเงินต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ช่องที่ 18 – 20  ลายมือช่ือ , ช่ือ – นามสกุล , ตําแหน่งของผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
       การศึกษา 
 

 
************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๓๗	
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๓๘	
 

 
 
 
 

(สาํหรบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 
 

หนังสือแจ้งการชําระเงินคา่แบบพมิพ์ฯ 
 
 
 

ที่ ศธ ๐๔146/.......(๑).......       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
            สงขลา  เขต ๒ ถนนสาครมงคล 
            อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110     

                 วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ......(๔)..... 

เรื่อง   แจ้งการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) 

เรียน   ผู้อํานวยการองค์การค้าของ สกสค. 

อ้างถึง  หนังสือองค์การค้าของ สกสค. ที่ ศธ ๕213.4/.....(5).....  ลงวันที่....(6)....เดือน.......(7).......พ.ศ. ......(8)..... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)       จํานวน.....(9).....ฉบับ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การค้าของ สกสค. แจ้งยอดค้างชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ของสถานศึกษา
ที่รับแบบพิมพ์แล้ว ความแจ้งแล้วน้ัน 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ขอเรียนว่าสถานศึกษาดังกล่าวได้ดําเนินการ
ชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑0)................. 
(...............(๑1).................) 
................(๑2)................. 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๓๙	
 

โทร. 074 258 244  
โทรสาร. 074 258 249  
 
 

คําอธิบายหนังสือแจ้งการชาํระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ 

  มีไว้สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งการชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ ของสถานศึกษา ให้องค์การ
ค้าของ สกสค. ทราบ  กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้ส่งหลักฐานให้กับองค์การค้าของ สกสค. 

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒ – ๔  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๕ – ๘  เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง 
  ช่องที่ 9   จํานวนของหลักฐานการชําระเงินฯ 
  ช่องที่ ๑0 , ๑2 ลายมือช่ือ , ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่งผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

 
************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สพป.สงขลา เขต 2 หนา้	๔๐	
 

 
 
 

 
 (สาํหรบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

หนังสือส่งใบเสร็จรับเงิน 
 
 

ที่ ศธ ๐๔146/.......(๑).......       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
            สงขลา  เขต ๒ ถนนสาครมงคล  
            อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110  

           วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔)..... 
เรื่อง   ส่งใบเสร็จรับเงิน 

เรียน   ผู้อํานวยการโรงเรียน..............(๕).............. 

อ้างถึง  หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔146/.....(๖).....   
ลงวันที่....(๗)....เดือน........(๘)........พ.ศ. ......(๙)..... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบเสร็จรับเงินเลขที่......(๑0).......  ลงวันที่...........(๑1)............ จํานวน  2  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 แจ้งให้โรงเรียน......(12)...... มา
ติดต่อรับแบบพิมพ์ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และ
ท่านได้รับแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้ว น้ัน   

บัดน้ี องค์การค้าของ สกสค. ได้รับเงินแล้วและออกใบเสร็จรับเงินเลขที่........(๑3)........  สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จึงส่งใบเสร็จการชําระเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑4)................. 
(..............(15)................) 
................(๑6)................. 
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โทรสาร.074 258 249  
 
 

 
คําอธิบายหนังสือส่งใบเสร็จรับเงิน 

 มีไว้สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งใบเสร็จรับเงินองค์การค้าของ สกสค. ให้กับสถานศึกษาท่ี
ชําระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ แล้ว  กรณีที่องค์การค้าของ สกสค. ไม่จัดส่งมาพร้อมกับแบบพิมพ์ฯ  

  ช่องที่ ๑   เลขที่หนังสือ 
  ช่องที่ ๒ – ๔  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ 
  ช่องที่ ๕     ช่ือสถานศึกษา 
  ช่องที่ ๖ – 9  เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง 
  ช่องที่ ๑0 , ๑3 เลขที่ใบเสร็จรับเงินองค์การค้าของ สกสค. 
  ช่องที่ ๑1   วัน เดือน ปีของใบเสร็จรับเงิน 
  ช่องที่ ๑2   ช่ือสถานศึกษา ดังน้ี 
       - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุช่ือสถานศึกษา 
       - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุช่ือสถานศึกษา และต้นสังกัด 
  ช่องที่ ๑4 – ๑6   ลายมือช่ือ , ช่ือ – นามสกุล , ตําแหน่งของผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา 

 
 

************************************************************************** 
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ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินขององค์การค้าของ สกสค. 
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ร้านศึกษาภัณฑ์พาณชิย ์
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๑. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดําเนิน  เลขที่ ๖๙  ถนนราชดําเนินกลาง  แขวงวัดบวรนิเวศ  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  โทรศัพท์. ๐ ๒๖๒๙ ๑๙๐๐ , ๐ ๒๖๒๙ ๑๙๑๐ – ๑  โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๒๔ , 
๐ ๒๒๘๑ ๔๔๘๓ 

๒. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ  เลขท่ี ๙ ถนนราชบพิธ  แขวงวัดราชบพิตร  เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  โทรศัพท์. ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๒๒ , ๐ ๒๒๒๑ ๑๒๑๐ , ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๖๔ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๘๖  
โทรสาร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๖๔ ,  ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๘๖ 

๓. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์คุรุสภา  เลขท่ี ๑๒๘/๑  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์. ๐ ๒๒๘๑ ๑๖๓๗ , ๐ ๒๒๘๑ ๔๖๕๗  โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๔๖๕๗ 

๔. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว  เลขที่ ๒๒๔๙  ถนนลาดพร้าว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐  โทรศัพท์. ๐ ๒๕๓๘ ๓๐๒๐  โทรสาร. ๐ ๒๕๓๘ ๓๐๒๐ 

๕. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  เลขที่ ๑๖๑ หมู่ ๒  ถนนพหลโยธิน  ตําบลประชาธิปัตย์ 
อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๐๒  (ชั้น ๓ ฝั่งเซ็นทรัล)  โทรศัพท์. ๐ ๒๙๕๘ ๐๗๖๖ – ๗  โทรสาร. 
๐ ๒๙๕๘ ๐๗๖๖ 

๖. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ท้องฟ้าจําลอง  เลขที่ ๙๓๖  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐  โทรศัพท์. ๐ ๒๓๙๐ ๒๕๔๖ , ๐ ๒๓๙๑ ๑๕๑๘  โทรสาร. ๐ ๒๓๙๐ ๒๕๔๖ 

๗. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ  เลขที่ ๑๕๔  ถนนพระราม ๒  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐  โทรศัพท์. ๐ ๒๒๑๕ ๓๕๓๒ , ๐ ๒๒๑๔ ๓๓๒๕ , ๐ ๒๒๑๙ ๑๙๘๑  โทรสาร. 
๐ ๒๒๑๔ ๓๓๒๕ 

๘. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิลด์สําโรง  เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑  ถนนสุขุมวิท  ตําบลสําโรงเหนือ  
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐  (ช้ัน ๓)  โทรศัพท์. ๐ ๒๗๕๖ ๘๗๐๑–๒  โทรสาร. ๐ ๒๗๕๖ ๘๗๐๒ 

๙. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย  เลขท่ี ๒๐๒ หมู่ ๑๒  ซอยเพชรเกษม ๘๗  ตําบลอ้อมน้อย  อําเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๓๐  โทรศัพท์. ๐ ๒๔๒๐ ๗๐๙๕–๘  โทรสาร. ๐ ๒๔๒๐ ๗๔๗๙ 

๑๐.  ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ปตท.อุตรดิตถ์  เลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๑  ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย แยกวังสี่สูบ อุตรดิตถ์  
ตําบลง้ิวงาม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐  โทรศัพท์.  ๐ ๕๕๔๒ ๘๐๕๑ , ๐ ๕๕๔๒ ๘๐๔๕  โทรสาร. 
๐ ๕๕๔๒ ๘๐๕๑ 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้จัดทํา 
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