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คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ราชการ 

 



การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ราชการ 
***************** 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระเบียนแสดงผล     
การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) เป็นเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด       
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องด าเนินการจัดท าให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ  
  กรณี : สถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อเอง มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  สถานศึกษาท าหนังสือขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยระบุชื่อ-นามสกุล/บุคลากรของสถานศกึษา ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ 
   2.  เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่รับเรื่องตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนแบบพิมพ์ที่
สถานศึกษามีความต้องการจัดซื้อ 
  3.  เสนอผู้มีอ านาจลงนาม โดยจัดท าหนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ถึง องค์การค้าของคุรุสภา 
โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล/บุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ  
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้อ านวยความสะดวกและความรวดเร็วให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
ในการสั่งซื้อแบบพิมพ์  จึงจัดให้มีการบริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง
ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ โดยลงนามในหนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ไว้เป็นการล่วงหน้า 
  4. กรณี โรงเรียนจัดส่งหนังสือ 
   4. เมื่อสถานศึกษาได้รับแบบพิมพ์ ให้ผู้รับมอบหมายของสถานศึกษาน าแบบพิมพ์มาลงทะเบียน
รับ/จ่าย แบบพิมพ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   5. เมื่อน าแบบพิมพ์มาลงทะเบียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่แล้ว ให้น าแบบพิมพ์ไปลงทะเบียน 
รับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาต่อไป 

 

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
1. หนังสือขออนุญาตจัดซื้อฯ ของสถานศึกษา (ตัวอย่างหนังสือราชการ) 
2. หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของคุรุสภา ของส านักงานเขตพ้ืนที่ (ตัวอย่างหนังสือราชการ) 

ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
1) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 
2) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ. 616/2552 เรื่อง  การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดท าประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
4) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
 
 



 
ที ่ศธ 04155......./                                                         โรงเรียน...................................................... 
                                                                               .................................................................... 

                             .    

เรื่อง   ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

  ด้วยโรงเรียน...............................................................................................อ าเภอ...............................................
จังหวัดสระบุรี  มีความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ดังนี้ 

1. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
(ปพ.1) แบบพิมพ์คอมพิวเตอร์         

1.1  แบบพิมพ์ฯ ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)        จ านวน.............เล่ม 
1.2  แบบพิมพ์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ)      จ านวน.............เล่ม 

2. แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปพ.2) 
 2.1  ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) (ปพ.2:บ)    จ านวน............แผ่น 
 2.2  ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6) (ปพ.2:พ)    จ านวน...........แผน่ 

3. แบบพิมพ์แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 (ปพ.3)   

3.1  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.3:ป)       จ านวน.............แผ่น 
3.2  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ)    จ านวน........... แผ่น 
3.3  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ) จ านวน...........แผน่ 

โดยมอบให้.................................................................ต าแหน่ง.................................................. เป็นผู้จัดซื้อ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                   ขอแสดงความนับถือ 

 

       (.......................................) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................  

                
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ที ่ศธ 04155/                                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                        สระบุรี เขต 1 
                                                                               ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมืองสระบุรี  18000 

                             .    

เรื่อง   ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................................................................  

อ้างถึง  หนังสือโรงเรียน..........................................................................ที่  ศธ 04155.................../..................   
          ลงวันที่................................................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ที่ ศธ 04155/................. 
                     ลงวันที่................................................... 

   ตามหนังสือที่อ้างถึง  โรงเรียน.................................................................................    ขอให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ออกหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
แสดงผลการเรียน   จ านวน................รายการ  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ได้ออกหนังสือขออนุญาตซื้อ         
แบบพิมพ์ ฯ ให้โรงเรียนแล้ว และขอให้ท่านแจ้งผู้จัดซื้อไปด าเนินการจัดซื้อได้ ในกรณีซื้อแบบพิมพ์ ฯ    
(ปพ.1:ป), (ปพ.1:บ) และ (ปพ.1:พ) กรุณาน าไปลงทะเบียนที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   

    จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                          ขอแสดงความนับถือ 

                

 

    

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      
โทร. 08-1466-2092  
โทรสาร 0-3635-1798  
 
 
 

 



 
ที ่ศธ 04155/                                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                        สระบุรี เขต 1 
                                                                        ถนนมิตรภาพ  อ าเภอเมืองสระบุรี  18000 

                 .         

เรื่อง   ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ 

เรียน   ผู้อ านวยการองค์การค้าของคุรุสภา 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียน  
จ านวน ............. รายการ  ดังนี้ 

1. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
(ปพ.1) แบบพิมพ์คอมพิวเตอร์         

1.1  แบบพิมพ์ฯ ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)        จ านวน.............เล่ม 
1.2  แบบพิมพ์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ)      จ านวน.............เล่ม 
1.3  แบบพิมพ์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1:ป)        จ านวน.............เล่ม 

2. แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปพ.2) 
 2.1  ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) (ปพ.2:บ)    จ านวน............แผ่น 
 2.2  ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6) (ปพ.2:พ)    จ านวน...........แผน่ 

3. แบบพิมพ์แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2551 (ปพ.3)   

3.1  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ปพ.3:ป)       จ านวน.............แผ่น 
3.2  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3:บ)    จ านวน........... แผ่น 
3.3  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ) จ านวน...........แผน่ 

4. แบบพิมพ์.................................................................................     จ านวน..............แผ่น/เล่ม      
 5. แบบพิมพ์.................................................................................     จ านวน..............แผ่น/เล่ม    

ให้กับโรงเรียน........................................... ..............................  อ าเภอ................................................. 
จังหวัดสระบุรี  โดยมอบให้………………..…………..…..……………… . ต าแหน่ง....................................................เป็น
ผู้จัดซื้อ   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

             ขอแสดงความนับถือ 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      
โทร. 08-1466-2092  
โทรสาร 0-3635-1798  
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาขอซื้อแบบพิมพ์ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

1.   กรณ ี :  สถานศึกษาจัดส่งหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ทาง Smart-Area 
                     โดยระบุชื่อ-นามสกุล ครู/บุคลากรของสถานศึกษา 
                ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ  
                สพป. ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถงึองค์การค้าของ  สกสค.        

(การด าเนินงาน ประมาณ  1-2 วัน) 
 

2.   กรณ ี :   สถานศึกษาจัดส่งหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ด้วยตนเอง 
                โดยระบุชื่อ-นามสกุล ครู/บุคลากรของสถานศึกษา 
                ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ 
                            สพป. ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถงึองค์การค้าของ  สกสค.      

(การด าเนินงาน ประมาณ 5 – 10 นาที) 
 

ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษาน าแบบพิมพ์ที่จัดซื้อลงทะเบียนควบคุม   
รับ-จ่าย แบบพิมพ์ที ่สพป.                                                                          

 

ผู้รับมอบฉันทะจากสถานศึกษาน าแบบพิมพ์ 

ลงทะเบียนควบคุมรับ-แบบพิมพ์ของสถานศึกษาต่อไป 

แผนผังแสดงขั้นตอนการซื้อแบบพิมพ ์
 

การบริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดยีว (ONE STOP 
SERVICE) 




