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~๑~

แบบพิมพ์ฯ
แบบพิมพ์ฯ หมายถึง แบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้สำหรับการออก
หลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เป็นแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด มี ๒ แบบ ดังนี้
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 (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) (ปพ.๒ : บ)
- การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 จะต้องขอซื้อ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ส่วนแบบไม่ควบคุม ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขอซื้อโดยตรงกับองค์การค้าของ สกสค.

ขั้นตอนการขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
๑. สถานศึกษาทำหนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ฯ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
พร้อมระบุรายละเอียดการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ซึง่ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑.๑ กรณีซื้อทางไปรษณีย์
สถานศึกษาต้องชำระค่าแบบพิมพ์ฯ (รายละเอียดหน้า 11 - 12 ) พร้อมกับการสั่งซื้อฯ หากไม่
ชำระทางองค์การค้าฯ จะไม่จำหน่ายแบบพิมพ์ฯ
- หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 13)
- ใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 17)
- สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (หน้า 36 หรือ 37 แล้วแต่กรณี )
๑.๒ กรณีซื้อด้วยตนเอง
- หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 15 )
- ใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 17)
- สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๒. เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๓. เสนอผู้มีอำนาจลงนาม

~๒~
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการตามกรณีดังนี้
๔.๑ กรณีซื้อทางไปรษณีย์
 สถานศึกษาชำระค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมการสั่งซื้อ
- สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ พร้อมหลักฐานการชำระเงินฯ (หน้า ๑9 และ 36
หรือ 37 แล้วแต่กรณีการชำระเงินฯ) และจัดส่งเอกสารหลักฐานทางจดหมายลงทะเบียนถึง
องค์การค้าฯ โดยตรง
- เมื่อองค์การค้าฯ ได้รับเอกสารหลักฐานแล้ว จะจัดส่งแบบพิมพ์ฯ พร้อมใบส่งของ ถึงสำนักงาน
เขตพื้นทีฯ่ ภายใน 2 - 3 สัปดาห์
 สถานศึกษาไม่ได้ชำระค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมการสั่งซื้อ
- เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ฯ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ พร้อมคำนวณค่า ปพ. และค่าขนส่งสินค้า
(วิธีการคำนวณค่าแบบพิมพ์ฯ หน้า 12)
- เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
- สำนักงานเขตพื้นที่ฯ แจ้งให้สถานศึกษาชำระเงินแบบพิมพ์ฯ (หน้า 29 และ 31 - 32)
- สถานศึกษาชำระเงินฯ แล้ว ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินฯ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทราบ
(หน้า 34 และ 36 หรือ 37 แล้วแต่กรณีการชำระเงินฯ)
- เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้รับเอกสารหลักฐานฯ ของสถานศึกษาแล้ว ดำเนินการขอซื้อ
แบบพิมพ์ฯ พร้อมหลักฐานการชำระเงินฯ (หน้า ๑9 และ 36 หรือ 37 แล้วแต่กรณีการ
ชำระเงินฯ) และจัดส่งเอกสารหลักฐานทางจดหมายลงทะเบียนถึงองค์การค้าฯ โดยตรง
- เมื่อองค์การค้าฯ ได้รับเอกสารหลักฐานแล้ว จะจัดส่งแบบพิมพ์ฯ พร้อมใบส่งของ ถึงสำนักงาน
เขตพื้นที่ฯ ภายใน 1 เดือน
๔.๒ กรณีซื้อเอง
- สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ออกหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ ถึงองค์การค้าฯ โดยระบุชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่งหรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้จัดซื้อ พร้อมแนบลายมือชื่อผู้ขอจัดซื้อ (หน้า 2๑
และ 23)
- สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ แจ้งให้สถานศึกษาที่ขอซื้อ ผู้ขอซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ให้มารับหนังสือ
ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน
- สถานศึกษา ผู้ขอซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ติดต่อขอรับ เอกสารหลักฐาน ลงลายมือชื่อและรับ
เอกสารหลักฐาน
- เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ให้ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย นำเอกสารหลักฐาน พร้อมบัตรข้าราชการ
หรือบัตรประชาชน ไปติดต่อขอซื้อกับร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าฯ (รายละเอียดหน้า 56)

ขั้นตอนการรับแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ดำเนินการดังนี้
๑. กรณีซื้อทางไปรษณีย์
- องค์การค้าฯ จัดส่งแบบพิมพ์ฯ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
- เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสาร
- เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ ลงทะเบียนรับจ่ายแบบพิมพ์ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
- เสนอผู้มีอำนาจลงนาม

~๓~
- สำนักงานเขตพื้นที่ฯ แจ้งให้สถานศึกษาที่ขอซื้อมารับแบบพิมพ์ฯ (หน้า 38 และ 40 – 43 แล้วแต่กรณี)
- สถานศึกษาหรือผู้ติดต่อ ขอรับแบบพิมพ์ฯ ลงลายมือชื่อและรับแบบพิมพ์ฯ
- สถานศึกษาหรือผู้ติดต่อ นำแบบพิมพ์ฯ ลงทะเบียนคุมรับจ่ายแบบพิมพ์ฯ ของสถานศึกษา
๒. กรณีซื้อด้วยตนเอง
- ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ กับร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าฯ
- ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ กับร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าฯ
- ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย รับแบบพิมพ์ของสถานศึกษา พร้อมใบเสร็จรับเงินจากองค์การค้าฯ
ให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงินฯ ฉบับจริงไว้ที่สถานศึกษา
- ผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย นำแบบพิมพ์ฯ ลงทะเบียนคุมรับจ่ายแบบพิมพ์ฯ ของสถานศึกษา
- สถานศึกษาที่ขอซื้อ รายงานการซื้อแบบพิมพ์ฯ พร้อมส่งสำเนาใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน (หน้า 45 )
ให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทราบ เพื่อลงทะเบียนคุมรับจ่ายแบบพิมพ์ฯ ของสำนักงานเขตพื้นทีฯ่ (หน้า 47 )

วิธีการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) สามารถชำระได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
๑. สั่งจ่ายเป็นเช็ค ในนาม องค์การค้าของ สกสค.
๒. การซือ้ ธนาณัติด่วนพิเศษ สั่งจ่าย “ปณจ.ลาดพร้าว” ในนาม องค์การค้าของ สกสค.
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าจะจัดส่งเอง (วิธีการกรอกธนาณัติ หน้า 33)
๓. โอนเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย , Netbank หรือ App ธนาคารต่างๆ
เข้าบัญชี “องค์การค้าของ สกสค.” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 603-1-952548 [ฟรีค่าธรรมเนียม] (วิธีการกรอกใบโอนเงิน หน้า 33)
๔. จ่ายเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานซื้อแบบพิมพ์ฯ โดยผู้ติดต่อขอซื้อนำเอกสารมาขอซื้อกับ
เจ้าหน้าที่โดยตรง) ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

 สถานศึกษานิยมชำระเงินค่าแบบพิมพ์ (ปพ.) ตามวิธีที่ ๓ เป็นส่วนใหญ่

ขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
กรณีช ำระเงิน ด้ว ยช่ อ งทางที่ 1 และ 3 ส่งสำเนาหลักฐานการชำระค่ าแบบพิ ม พ์ ฯ (ปพ.) ระบุ ชื่ อ
สถานศึกษา สังกัด ยอดที่ชำระ และเลขที่ใบส่งของที่ได้ชำระ (ถ้ามี) พร้อมหนังสือขอซื้อ หรือหนังสือแจ้งการชำระ
ค่าแบบพิมพ์ฯ
กรณีชำระเงินด้วยช่องทางที่ 2 ส่งธนาณัติ (สำหรับผู้รับเงิน) ฉบับจริง ใบสี น้ำเงินหรือสีแดง หรือสำเนา
ธนาณัติ (สำหรับผู้ฝากเงิน) ใบสีเขียว พร้อมหนังสือขอซื้อหรือหนังสือแจ้งการชำระค่าแบบพิมพ์ฯ
จัดส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
35/4 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรสาร 055-535388 หรือ 055-531930
กรณีชำระเงินด้วยช่องทางที่ 4 ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
เป็นผู้ดำเนินการ

~๔~

การแจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ (ปพ.)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.
๘.

องค์การค้าฯ แจ้งยอดค้างชำระฯ ของสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทราบ
เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ แจ้งยอดค้างชำระฯ พร้อมสำเนาหนังสือองค์การค้าฯ ให้กับสถานศึกษาที่มียอดค้าง
ชำระฯ ทราบ (หน้า 49 และ 51)
สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบการชำระฯ ดังนี้
- กรณีสถานศึกษาที่ชำระเงินฯ แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงินฯ (หน้า 3)
- กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ ชำระเงินฯ ให้ดำเนินการชำระเงินฯ ตามวิธีการชำระเงินฯ พร้อมส่งสำเนา
หลักฐานการชำระเงินฯ ตามขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงินฯ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (หน้า 3)
เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ แจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินฯ ให้องค์การค้าฯ
ทราบ (หน้า 52 พร้อม 36 หรือ 37 แล้วแต่กรณีการชำระเงินฯ)

การส่งใบเสร็จรับเงิน
๑.
๒.
๓.
๔.

องค์การค้าฯ ส่งใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ชำระค่าแบบพิมพ์ฯ แล้ว ถึงสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
สำนักงานเขตพื้น ที่ ฯ ส่งใบเสร็จ รับเงิน ถึงสถานศึกษา พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริง ให้กับ
สถานศึกษาที่ชำระเงินฯ ทางจดหมายลงทะเบียนถึงสถานศึกษาโดยตรง (หน้า 54 และ 41 - 42)

~๕~

~๖~

~๗~

~๘~

~๙~

~ ๑๐ ~

~ ๑๑ ~

~ ๑๒ ~

วิธีการคำนวณค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
ค่า ปพ. ให้นำยอดสั่งซื้อ ปพ. ของสถานศึกษา x ค่าแบบพิมพ์ฯขององค์การค้าฯ เช่น
สั่งซื้อ ปพ.1 จำนวน 5 เล่ม
จะได้ 5 x 160 =
800 บาท
ปพ.2 จำนวน 50 แผ่น
จะได้ 50 x 2 =
100 + บาท
ปพ.3 จำนวน 50 แผ่น
จะได้ 50 x 5 =
250 บาท
ยอดซื้อสุทธิ
1,150 บาท
ค่าขนส่งสินค้า ให้นำยอดซื้อสุทธิ x อัตราค่าขนส่งแบบพิมพ์ฯ ขององค์การค้าฯ ตามภูมิภาค เช่น
ยอดซื้อสุทธิ x ค่าขนส่งตามภูมิภาค 3.5% * จะได้ 1,150 x 3.5% = 40.25 บาท
(ใช้อัตราค่าขนส่งภาคเหนือ ต่างอำเภอ)
ยอดรวม ให้นำยอดซื้อสุทธิ + ค่าขนส่งสินค้า

จะได้ 1,150 + 40.25 = 1,190.25 บาท

** หากยอดรวมของค่า ปพ. ไม่เกิน 715 บาท จะคิดค่าขนส่ง 25 บาท

 ให้สถานศึกษาชำระเงินตามยอดรวม

~ ๑๓ ~
(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซื้อทางไปรษณีย์

ที่...............(๑)................

โรงเรียน...........................(๒)...............................
........................................(2)..............................
วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕).....

เรื่อง ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบขออนุญาตขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

ด้วย โรงเรียน..........................(๖).......................... มีความประสงค์ ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา พร้อม...............(7)............... เพื่อชำระค่าแบบพิมพ์ของสถานศึกษา โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช
องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(8).................
(...............(9).................)
................(10).................

โรงเรียน................(๑1).................
โทร. .....................(๑2).................
โทรสาร. ...............(๑3).................
มือถือ ..................(๑๓)................

~ ๑๔ ~

คำอธิบายหนังสือขออนุญาตขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซื้อทางไปรษณีย์
มีไว้สำหรับสถานศึกษา ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา โดยซื้อทางไปรษณีย์ ต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖
ช่องที่ ๗
ช่องที่ 8 – 10
ช่องที่ ๑1 – ๑2
ช่องที่ 13

เลขที่หนังสือของสถานศึกษา
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
วิธีการชำระเงิน (ส่งธนาณัติ หรือโอนเงิน) และยอดชำระ
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา
เบอร์มอื ถือของผู้รับผิดชอบ

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

~ ๑๕ ~
(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซื้อด้วยตนเอง
ที่...............(๑)................

โรงเรียน..........................(๒)...............................
........................................(2)...............................
วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕).....

เรื่อง ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบขออนุญาตขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประชาชน

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงเรียน..........................(๖).......................... มีความประสงค์ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียน
ในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว).......................(๗)........................ ตำแหน่ง/หมายเลข
ประชาชน................(๘)................. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
.................(๙)..................
(...............(๑๐).................)
................(๑๑).................

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

~ ๑๖ ~

คำอธิบายหนังสือขออนุญาตขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซื้อด้วยตนเอง
มีไว้สำหรับสถานศึกษา ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา โดยระบุชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง หรือหมายเลขประชาชนของผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖
ช่องที่ ๗
ช่องที่ ๘

ช่องที่ ๙ – ๑๑
ช่องที่ ๑๒ – ๑4
ช่องที่ 15

เลขที่หนังสือ
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
ชื่อ – นามสกุล ของผู้ติดต่อขอซื้อแบบพิมพ์ฯ
กรอกข้อมูลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่างตำแหน่ง หรือ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประชาชน กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา
เบอร์มือถือของผู้รับผิดชอบงาน หรือผู้จัดซื้อ

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

~ ๑๗ ~

แบบใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ
ใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (แบบควบคุม)
ด้วย โรงเรียน...................................(๑)................................... ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์
หลักฐานการศึกษา โดย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
 มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)................................(๒)................................
ตำแหน่ง/หมายเลขประจำตัวประชาชน....................(๓)..................... เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ
แบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบคอมพิวเตอร์)
๑. ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ)
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
๒.๑ การศึกษาภาคบังคับฯ (จบ ม.๓) (ปพ.๒ : บ)
๒.๒ การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (จบ ม.๖) (ปพ.๒ : พ)
๓. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๓.๑ ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) แบบคอมพิวเตอร์
๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ) แบบคอมพิวเตอร์
๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) แบบคอมพิวเตอร์

จำนวน........(๔)........เล่ม (๕๐ แผ่น/เล่ม)
จำนวน........(๔)........เล่ม (๕๐ แผ่น/เล่ม)
จำนวน........(๔)........เล่ม (๕๐ แผ่น/เล่ม)
จำนวน........(๕)........แผ่น (๑ แผ่น/๑ คน)
จำนวน........(๕)........แผ่น (๑ แผ่น/๑ คน)
จำนวน........(๖)........แผ่น (๑ แผ่น/๒๔ คน)
จำนวน........(๖)........แผ่น (๑ แผ่น/๒๔ คน)
จำนวน........(๖)........แผ่น (๑ แผ่น/๒๔ คน)

หมายเหตุ แบบ ปพ.๓ ไม่เป็นแบบควบคุมแต่ต้องสั่งซื้อจาก องค์การค้าของ สกสค.

~ ๑๘ ~

คำอธิบายใบขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม)
มีไว้สำหรับสถานศึกษา กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแนบมาพร้อมหนังสือขออนุญาตขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (หน้า 11 และ 15 ) ต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ช่องที่ ๑

ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓

ช่องที่ ๔ -๖

ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
เลือกการสั่งซื้อกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่าง สพป.ตาก เขต ๒ เป็นผู้จัดซื้อ
หรือมอบหมายให้
ชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ
กรอกข้อมูลกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่างตำแหน่งหรือหมายเลข
ประจำตัวประชาชน
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประชาชน กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
กรอกจำนวนแบบพิมพ์ฯ ที่ต้องการสั่งซื้อ

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

~ ๑๙ ~
(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่)

หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซื้อทางไปรษณีย์

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔).....

เรื่อง ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงเรียน..........................(๕).......................... มีความประสงค์ ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษา โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์ ดังรายการ
ต่อไปนี้
๑. ....................................................(๖)....................................................
๒. ....................................................(๗)....................................................
๓. ....................................................(๘)....................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(๙).................
(.............(๑๐)...............)
..............(๑๑)...............

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail : prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com

~ ๒๐ ~

คำอธิบายหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซื้อทางไปรษณีย์
มีไว้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อองค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕
ช่องที่ ๖ – ๘
ช่องที่ ๙ – ๑๑

เลขที่หนังสือ
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
ระบุแบบพิมพ์ฯ และจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

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

~ ๒๑ ~
(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่)

หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซื้อด้วยตนเอง

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔).....

เรื่อง ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างลายมือชื่อชื่อ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงเรียน..........................(๕).......................... มีความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ สกสค. ดังรายการต่อไปนี้
๑. ....................................................(๖)....................................................
๒. ....................................................(๗)....................................................
๓. ....................................................(๘)....................................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้ขอซื้อแบบพิมพ์
และมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว).................................(๙).................................. ตำแหน่ง/หมายเลขประจำตัว
ประชาชน.................(๑๐)..................เป็นผู้ติดต่อขอซื้อแบบพิมพ์ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(๑๑).................
(..............(๑๒)................)
................(๑๓).................
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail : prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com

~ ๒๒ ~

คำอธิบายหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบควบคุม) กรณีซื้อด้วยตนเอง
มีไว้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ – นามสกุล , ตำแหน่ง หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน
ของผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕
ช่องที่ ๖ – ๘
ช่องที่ ๙
ช่องที่ ๑๐

ช่องที่ ๑๑ – ๑๓

เลขที่หนังสือ
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ระบุชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา อำเภอ จังหวัด
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
แบบพิมพ์ฯ และจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
ชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ
กรอกข้อมูลกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่างตำแหน่งหรือ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประชาชน กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

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

~ ๒๓ ~

แบบลายมือชื่อผูข้ อจัดซือ้ แบบพิมพ์ฯ
ลายมือชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อและรับเอกสารจากองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ที่
๑.

ชื่อ - สกุล
.................(๑).................

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

ตำแหน่ง/หมายเลขประจำตัวประชาชน
................................(๓).................................
......................................................................

ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ท.ี่ ........................................(๔).........................................ได้มอบหมายให้
มาติดต่อขอซื้อและรับเอกสาร
ลงชื่อ….……………(๕)………………..
(.................(๖)...................)
ตำแหน่ง…………......(๗).....………..
ผู้มีอำนาจออกหนังสืออนุญาตของ.........................................(๘).........................................
ที่

ชื่อ - สกุล

๑

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

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

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

~ ๒๔ ~

คำอธิบายแบบลายมือชื่อผู้ขอจัดซื้อแบบพิมพ์ฯ
มีไว้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้รับรองผู้ขอซื้อหรือผู้รับมอบมายในการ
ติดต่อขอซื้อและรับเอกสารแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กรณีซื้อด้วยตนเอง
ต่อองค์การค้าของ สกสค.
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓

ช่องที่ ๔
ช่องที่ ๕ – ๗
ช่องที่ ๘
ช่องที่ ๙ – ๑๑

ระบุชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อแบบพิมพ์ฯ
ลายมือชื่อของผู้จัดซื้อแบบพิมพ์ฯ
กรอกข้อมูลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่างตำแหน่ง
หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประชาชน กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาผู้มีอำนาจ
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาผู้มีอำนาจ
ชื่อ – นามสกุล , ลายมือชื่อ และตำแหน่งของผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา

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

~ ๒๕ ~
(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบไม่ควบคุม) กรณีซื้อทางไปรษณีย์

ที่...............(๑)................

โรงเรียน..........................(๒)...............................
........................................(2)...............................
วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕).....

เรื่อง ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงเรียน..........................(๖).......................... มีความประสงค์ ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียน
ในสถานศึกษา โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์ ดังรายการต่อไปนี้
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
- ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป) แบบคอมพิวเตอร์
จำนวน........(๗)........แผ่น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : บ) แบบคอมพิวเตอร์
จำนวน........(๗)........แผ่น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ) แบบคอมพิวเตอร์
จำนวน........(๗)........แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(๘).................
(...............(๙).................)
................(๑๐).................

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

~ ๒๖ ~

คำอธิบายหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบไม่ควบคุม) กรณีซื้อทางไปรษณีย์
มีไว้สำหรับสถานศึกษา ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ (เฉพาะ ปพ.๓) ต่อองค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖
ช่องที่ ๗
ช่องที่ ๘ – ๑๐
ช่องที่ ๑๑ – ๑3

เลขที่หนังสือ
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา

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

~ ๒๗ ~
(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบไม่ควบคุม) กรณีซื้อด้วยตนเอง

ที่...............(๑)................

โรงเรียน...........................(๒)...............................
.........................................(2)..............................
วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕).....

เรื่อง ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างลายมือชื่อชื่อ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงเรียน..........................(๖).......................... มีความประสงค์ ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................(๗).......................... ตำแหน่ง/
หมายเลขประจำตัวประชาชน....................(๘)................... เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช
องค์การค้าของ สกสค. ดังรายการต่อไปนี้
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
- ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป) แบบคอมพิวเตอร์
จำนวน........(๙)........แผ่น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : บ) แบบคอมพิวเตอร์
จำนวน........(๙)........แผ่น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ) แบบคอมพิวเตอร์
จำนวน........(๙)........แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(๑๐).................
(...............(๑๑).................)
................(๑๒).................

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

~ ๒๘ ~

คำอธิบายหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (แบบไม่ควบคุม) กรณีซื้อด้วยตนเอง
มีไว้สำหรับสถานศึกษา ขออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะ (ปพ.๓) ต่อองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ – นามสกุล , ตำแหน่ง หรือหมายเลขประจำตัว
ประชาชนของผู้จัดซื้อหรือผู้รับมอบหมาย
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖
ช่องที่ ๗
ช่องที่ ๘

ช่องที่ ๙ – ๑๑
ช่องที่ ๑๒ – ๑4

เลขที่หนังสือ
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
ชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ
กรอกข้อมูลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่างตำแหน่ง
หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประชาชน กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา

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

~ ๒๙ ~
(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่)

หนังสือแจ้งให้สถานศึกษาชำระค่าแบบพิมพ์ฯ

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/.......(๑).......

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔).....

เรื่อง แจ้งให้ชำระเงินแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน................(๕)................
อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/ว 471
ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
2. หนังสือโรงเรียน..........(๖).......... ที่........(๗)........ ลงวันที่....(๘)....เดือน........(๙)........พ.ศ. ......(๑๐).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์การจำหน่ายแบบพิมพ์ทางการศึกษาจากองค์การค้าของ สกสค. ให้ท่านทราบแล้ว และโรงเรีย น
.................(๑1).................. ได้สั่งซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ทางไปรษณีย์ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นั้น
เนื่องจาก ท่านยังมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ แยกเป็นค่า ปพ. จำนวน.....(๑2).....บาท และ
ค่าขนส่งสินค้า จำนวน......(๑3)......บาท รวมยอดที่ต้องชำระ จำนวน......(๑4)......บาท (.............(๑5).............)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ทราบและดำเนินการชำระเงิน
ตามรายละเอียดข้างต้น และขอให้ท่านจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบด้วย สำหรับแบบพิมพ์ฯ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ได้รับแบบพิมพ์แล้วจะแจ้งให้มารับภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
................(๑6).................
(...............(๑7).................)
................(18).................
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕ โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail : prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com

~ ๓๐ ~

คำอธิบายหนังสือแจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ฯ
มีไว้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาที่ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ดำเนินการชำระค่า แบบพิมพ์ฯ กรณีสถานศึกษาไม่ได้ชำระค่า
แบบพิมพ์ฯ พร้อมกับการสั่งซื้อ
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕ , 14
ช่องที่ ๖
ช่องที่ 7 – ๑๐
ช่องที่ ๑๑
ช่องที่ ๑๒
ช่องที่ ๑3
ช่องที่ ๑4
ช่องที่ 15
ช่องที่ ๑6 – ๑8

เลขที่หนังสือ
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษาที่ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ
ชื่อสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
ยอดเงินค่า ปพ.
ยอดเงินค่าขนส่งสินค้า
ยอดเงินที่สถานศึกษาต้องชำระ (ค่า ปพ. + ค่าขนส่งสินค้า)
ยอดเงินที่เป็นตัวอักษร
ลายมือชื่อ , ชื่อ – นามสกุล , ตำแหน่งของผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

~ ๓๑ ~

ตัวอย่างรายละเอียดการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
ที่

ราคาต่อ
หน่วย

รายการสินค้า

1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
- ระดับประถมศึกษา (ปพ.1 : ป) แบบคอมพิวเตอร์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1 : บ) แบบคอมพิวเตอร์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 : พ) แบบคอมพิวเตอร์

160 บาท
ต่อ 1 เล่ม

2 ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
- การศึกษาภาคบังคับฯ (จบ ม.3) (ปพ.2 : บ)
- การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (จบ ม.6) (ปพ.2 : พ)

2 บาท
ต่อ 1 แผ่น

จำนวนที่สั่งซื้อ
(เล่ม/แผ่น)

รวมเงิน
(บาท)

7 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม

1,120
480
480

200 แผ่น
200 แผ่น

400
400

30 แผ่น
20 แผ่น
20 แผ่น

150
100
100

3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)
5 บาท
- ระดับประถมศึกษา (ปพ.3 : ป) แบบคอมพิวเตอร์
ต่อ 1 แผ่น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3 : บ) แบบคอมพิวเตอร์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3 : พ) แบบคอมพิวเตอร์
ยอดรวมค่าสินค้า

3,230

ค่าขนส่งสินค้า 3.5%

113.05

ยอดรวมที่ต้องชำระ (ยอดรวมค่าสินค้า + ค่าขนส่งสินค้า)

3,343.05

~ ๓๒ ~

วิธีการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
สามารถชำระเงินได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. สั่งจ่ายเป็นเช็ค ในนาม “องค์การค้าของ สกสค.”
2. ซื้อธนาณัติด่วนพิเศษ สั่งจ่าย “ปณจ.ลาดพร้าว” ในนาม องค์การค้าของ สกสค.
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าจะจัดส่งเอง จะได้รับสินค้าภายใน 1 – 2 เดือน
3. โอนเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย , Netbank หรือ App ธนาคารต่างๆ
เข้าบัญชี “องค์การค้าของ สกสค.” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 603-1-952548 [ฟรีค่าธรรมเนียม] จะได้รับสินค้าภายใน 1 เดือน
4. จ่ายเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานซื้อแบบพิมพ์ฯ (กรณีมีผู้ติดต่อขอซื้อมายื่นเอกสาร
กับเจ้าหน้าที่โดยตรง) ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 จะได้รับสินค้าภายใน 1 เดือน

การส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ
กรณีชำระเงินด้วยช่องทางที่ 1 , 3 ส่งสำเนาหลักฐานการชำระค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ. หรือ ลส.19)
ระบุชื่อสถานศึกษา สังกัด ยอดที่ชำระ และเลขที่ใบส่งของที่ได้ชำระ (ถ้ามี) พร้อมหนังสือขอซื้อ หรือหนังสือ
แจ้งการชำระค่าแบบพิมพ์ฯ
กรณีชำระเงินด้วยช่องทางที่ 2 ส่งธนาณัติ (สำหรับผู้รับเงิน) ฉบับจริง ใบสีน้ำเงินหรือสีแดง หรือสำเนา
ธนาณัติ (สำหรับผู้ฝากเงิน) ใบสีเขียว พร้อมหนังสือขอซื้อหรือหนังสือแจ้งการชำระค่าแบบพิมพ์ฯ
จัดส่งถึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
35/4 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรสาร 055-535388 หรือ 531-930
กรณีชำระเงินด้วยช่องทางที่ 4 ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
เป็นผู้ดำเนินการ
** องค์การค้าของ สกสค. จะติดตามการชำระค่าแบบพิมพ์ฯ (กรณีมียอดค้างชำระ) โดยแจ้งการค้างชำระ
เงินค่าแบบพิมพ์ฯ ถึงสถานศึกษาที่สั่งซื้อโดยตรง ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินฯ และสำเนาหนังสือองค์การค้าของ
สกสค. ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งให้องค์การค้าฯ ต่อไป

~ ๓๓ ~

ตัวอย่างวิธีกรอกการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ
โดยส่งธนาณัติ


๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙
- สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน -

๓๒๐

๐๐
ปณจ.ลาดพร้าว
____
________
____
องค์การค้าของ สกสค.
________________
______
๒๒๔๙ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
๑ ๐ ๓๑๐

ศุรารักษ์ มิตรชุ่ม
๓๓ หมู่ ๔ ตำบลพบพระ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๐๘๕-๔๒๖XXXX
๖ ๓๑ ๖๐

_________

____



ศุรารักษ์ มิตรชุ่ม

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

แม่สอด





๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
สาขาตาก
องค์การค้าของ สกสค.
- ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน -

๖๐๓ ๑

๙๕๒๕๔
๕๓๐.๐๐

๘

~ ๓๔ ~
(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือแจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

ที่...............(๑)................

โรงเรียน...........................(๒)...............................
........................................(๒)...............................
วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕).....

เรื่อง แจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/.....(๖).....
ลงวันที่....(๗)....เดือน........(๘)........พ.ศ. ......(๙).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียน........(๑๐).........
ชำระเงินแบบพิมพ์ฯ จำนวน............(11)............บาท นั้น
บัดนี้ โรงเรียน...............(๑2).................ได้ดำเนินการชำระเงินโดย..................(๑3).................
และส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับองค์การค้าของ สกสค. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารส่งมาพร้อม
หนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(๑4).................
(...............(๑5).................)
................(๑6).................

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

~ ๓๕ ~

คำอธิบายหนังสือแจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ
มีไว้สำหรับสถานศึกษา แจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ช่องที่ ๑
เลขที่หนังสือ
ช่องที่ ๒
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
ช่องที่ ๓ – ๕
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ช่องที่ ๖ – 9
เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง
ช่องที่ ๑0 , 12
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
ช่องที่ 11
จำนวนเงินที่ต้องชำระของสถานศึกษา
ช่องที่ ๑3
ระบุวิธีการชำระเงิน (โอนเงิน หรือส่งธนาณัติ)
และยอดที่ชำระของสถานศึกษา
ช่องที่ ๑4 – ๑6
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ช่องที่ ๑7 – 19
ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา
**************************************************************************

~ ๓๖ ~

ตัวอย่างสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ โดยส่งธนาณัติ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
สังกัด สพป.ตาก เขต 2
จำนวน ๓๒๐ บาท

~ ๓๗ ~

ตัวอย่างสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ โดยการโอนเงิน

โรงเรียนบ้านท่าอาจ
สังกัด สพป.ตาก เขต 2
จำนวน ๔๒๐ บาท

~ ๓๘ ~
(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่)

หนังสือแจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ฯ

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/.......(๑).......

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔).....

เรื่อง แจ้งให้มารับแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) และใบเสร็จรับเงิน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน................(๕)................
อ้างถึง หนังสือ..........(6)........... ที่ ศธ ........(๗)........ ลงวันที่.....(๘).....เดือน........(๙).......พ.ศ. .....(๑๐)....
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบส่งของ เลขที่................(๑๑)................
2. ใบเสร็จรับเงินเลขที่................(๑๑)................

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน 2 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียน..........................(๑๒).......................... ได้สั่งซื้อแบบพิมพ์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทางไปรษณีย์ เพื่อใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่
นักเรียน และได้...............(๑๓)................. จำนวน.........(๑4).........บาท เพื่อชำระค่าแบบพิมพ์ของสถานศึกษา นั้น
บัดนี้ องค์การค้าของ สกสค. ได้ดำเนินการจัดส่งแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาให้แล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต ๒ จึงขอให้มาติดต่อรับแบบพิมพ์ดังกล่าวได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ อนึ่ง สำหรับใบเสร็จรับเงินขององค์การค้าของ สกสค. เมื่อได้รับใบเสร็จฯ แล้ว จะจัดส่ง
ให้อีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
................(๑๕).................
(...............(๑๖).................)
................(๑๗).................
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail : prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com

~ ๓๙ ~

คำอธิบายหนังสือแจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ฯ
มีไว้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาที่ขอซื้อแบบพิมพ์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางไปรษณีย์ มารับแบบพิมพ์ฯ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕
ช่องที่ ๖ – ๑๐
ช่องที่ ๑๑
ชอ่งที่ 12
ช่องที่ ๑3
ช่องที่ ๑4
ช่องที่ ๑5
ช่องที่ ๑6 – ๑8

เลขที่หนังสือ
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษาที่ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ
หนังสือที่อ้างถึง เลขที่หนังสือ วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง
เลขที่ใบส่งขององค์การค้าของ สกสค.
เลขที่ใบเสร็จรับเงินขององค์การค้าของ สกสค.
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
ระบุวิธีการชำระเงิน (โอนเงิน หรือส่งธนาณัติ)
ยอดเงินที่ชำระ
ลายมือชื่อ , ชื่อ – นามสกุล , ตำแหน่งของผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

~ ๔๐ ~

ตัวอย่างใบส่งขององค์การค้าของ สกสค.

~ ๔๑ ~

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินขององค์การค้าของ สกสค.

~ ๔๒ ~

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินขององค์การค้าของ สกสค. (ต่อ)

~ ๔๓ ~

ตัวอย่างใบสั่งจองสินค้า

~ ๔๔ ~

คำอธิบายใบจองสินค้า
องค์การค้า ของ สกสค. ออกใบจองสิน ค้ า ในกรณี จัดส่งแบบพิ ม พ์ ตามหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสถานศึกษาที่สั่งซื้อให้สำนักงานเขตพื้นที่ไม่ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การรับแบบพิมพ์ฯ ครั้งต่อไป

~ ๔๕ ~
(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือรายงานการซื้อแบบพิมพ์ฯ

ที่...............(๑)................

โรงเรียน..........................(๒)...............................
........................................(2)...............................
วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕).....

เรื่อง รายงานการซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
อ้างถึง หนังสือ................(6).................. ที่ ศธ .........(7)..... ลงวันที่....(8)....เดือน........(9)........พ.ศ. ......(10).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาใบส่งของเลขที่................(๑1)..................
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินขององค์การค้าของ สกสค.

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ มอบหมายให้ (นาย/นาง/
นางสาว)........................(๑3)....................... ตำแหน่ง/หมายเลขประจำตัวประชาชน..................(๑4)..................
เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ สกสค. นั้น
บัดนี้ โรงเรียน.....................(๑5)......................ดำเนินการซื้อแบบพิมพ์ และลงทะเบียนรับจ่ายของ
สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายงานการซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) รายละเอียดดังนี้
๑. ....................................................(16)....................................................
๒. ....................................................(17)....................................................
๓. ....................................................(18)....................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
................(๑9).................
(...............(20).................)
................(2๑).................

โรงเรียน................(๒2).................
โทร. .....................(๒3).................
โทรสาร. ...............(๒4).................

~ ๔๖ ~

คำอธิบายหนังสือรายงานการซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
มีไว้สำหรับสถานศึกษาที่ซื้อแบบพิมพ์ฯ กรณีซื้อด้วยตนเอง ใช้รายงานการซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖
ช่องที่ 7 – 10
ช่องที่ 11
ช่องที่ ๑2 , 15
ช่องที่ ๑3
ช่องที่ ๑4

ช่องที่ ๑6 – ๑8
ช่องที่ ๑9 – 2๑
ช่องที่ ๒2 – ๒4

เลขที่หนังสือ
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง
เลขที่ขอใบส่งขององค์การค้าของ สกสค.
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ
กรอกข้อมูลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหว่างตำแหน่ง
หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประชาชน กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
แบบพิมพ์ฯ , จำนวนที่ขอซื้อ และหมายเลขของพิมพ์ฯ
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา

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

~ ๔๗ ~

ทะเบียนรับจ่ายแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)

~ ๔๘ ~

คำอธิบายทะเบียนรับจ่ายแบบพิมพ์ ฯ (ปพ.)
มีไว้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกการรับจ่ายแบบพิมพ์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสถานศึกษาที่ขอซื้อกับองค์การค้าของ สกสค. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ช่องที่ ๑
ช่องที่ 2
ช่องที่ 3
ช่องที่ 4
ช่องที่ 5
ช่องที่ 6
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8

ชื่อสถานศึกษา
อำเภอที่ตั้ง และสังกัดของสถานศึกษา
ปีที่ขอซื้อ
วัน เดือน ปี ที่รับแบบพิมพ์ฯ
เลขชุดที่ , เลขที่ , ถึงเลขที่ของ ปพ.๑
จำนวนแผ่นของ ปพ.๒
จำนวนแผ่นของ ปพ.๓
ลายมือชื่อของผู้รับ และวัน เดือน ปี ที่มารับแบบพิมพ์ฯ

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

~ ๔๙ ~
(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

หนังสือแจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)
ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/.......(๑).......

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
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).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือองค์การค้าของ สกสค.

จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง โรงเรียน..............(๑1)............... แจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) เพื่อ
ใช้ในการออกหลักฐานทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และองค์การค้าของ สกสค. ได้จัดส่งแบบพิมพ์ฯ มาให้โรงเรียน
ตามใบส่งของเลขที.่ ..........(๑2)............ แล้วนั้น บัดนี้ องค์การค้าของ สกสค. แจ้งยอดการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ
(ปพ.) ดังกล่าว เป็นเงิน.............(๑3).............บาท รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอให้ .............(๑4).............ดำเนินการ
ตรวจสอบและชำระเงินค่าแบบพิมพ์ดังกล่าว ในนาม “องค์การค้าของ สกสค.” โดย
๑. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก
เลขที่ บัญชีออมทรัพย์ ๖๐๓-๑-๙๕๒๕๔-๘
๒. ซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย “ ปณจ.ลาดพร้าว”
๓. สั่งจ่ายเป็นเช็ค
เมื่อดำเนินการแล้ว ให้ส่งสำเนาหลักฐานชำระเงินฯถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ภายในวันที่.....(๑5).....เดือน.......(๑6).......พ.ศ. ......(๑7)...... อนึ่ง หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวมาก่อนหน้า
หนังสือฉบับนี้ ขอให้ส่งสำเนาหลักฐานชำระเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบ
เพื่อแจ้งให้องค์การค้าของ สกสค. ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(๑8).................
(..............(19)................)
................(๒0).................
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕ โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail : prgrouptak2@hotmail.com www.pepgtakesa2.com

~ ๕๐ ~

คำอธิบายหนังสือแจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ
มีไว้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ กับสถานศึกษาที่มี
ยอดค้างชำระกับองค์การค้าของ สกสค. ทราบ
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕ , 6 , 14
ช่องที่ 7 – ๑๐
ช่องที่ ๑๑
ช่องที่ ๑2
ช่องที่ ๑3
ช่องที่ ๑5 – ๑7
ช่องที่ 18 – 20

เลขที่หนังสือ
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
เลขที่ใบส่งขององค์การค้าของ สกสค.
ยอดเงินที่ค้างชำระ
วัน เดือน ปีที่กำหนดให้สถานศึกษาส่งสำเนาหลักฐานการ
ชำระเงินต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลายมือชื่อ , ชื่อ – นามสกุล , ตำแหน่งของผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

~ ๕๑ ~

สำเนาหนังสือองค์การค้าของ สกสค.

~ ๕๒ ~
(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

หนังสือแจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/.......(๑).......

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
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.) ของ
สถานศึกษาทีร่ ับแบบพิมพ์แล้ว ความแจ้งแล้วนั้น
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต ๒ ขอเรี ย นว่ า สถานศึกษาดังกล่าวได้
ดำเนินการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(๑0).................
(...............(๑1).................)
................(๑2).................

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail : prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com

~ ๕๓ ~

คำอธิบายหนังสือแจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ
มีไว้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ ของสถานศึกษาที่ค้างชำระ
ให้องค์การค้าของ สกสค. ทราบ
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕ – ๘
ช่องที่ 9
ช่องที่ ๑0 , ๑2

เลขที่หนังสือ
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง
จำนวนของหลักฐานการชำระเงินฯ
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

~ ๕๔ ~
(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

หนังสือส่งใบเสร็จรับเงิน

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/.......(๑).......

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔).....

เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงิน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน..............(๕)..............
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/.....(๖).....
ลงวันที่....(๗)....เดือน........(๘)........พ.ศ. ......(๙).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบเสร็จรับเงินเลขที่......(๑0)....... ลงวันที่...........(๑1)............

จำนวน 2 ฉบับ

ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แจ้งให้โรงเรียน......(12)......
มาติดต่อรับแบบพิมพ์ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ
ท่านได้รับแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ องค์การค้าของ สกสค. ได้รับเงินแล้ว และออกใบเสร็จรั บเงิน เลขที่. .......(๑3)........
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงส่งใบเสร็จการชำระเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
................(๑4).................
(..............(15)................)
................(๑6).................

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail : prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com

~ ๕๕ ~

คำอธิบายหนังสือส่งใบเสร็จรับเงิน
มีไว้ส ำหรับ สำนั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ กษา ส่งใบเสร็จรับเงิน องค์ก ารค้ าของ สกสค. ให้ กับ
สถานศึกษาที่ชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ แล้ว กรณีที่องค์การค้าของ สกสค. ไม่จัดส่งมาพร้อมกับแบบพิมพ์ฯ
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕
ช่องที่ ๖ – 9
ช่องที่ ๑0 , ๑3
ช่องที่ ๑1
ช่องที่ ๑2
ช่องที่ ๑4 – ๑6

เลขที่หนังสือ
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ชื่อสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง
เลขที่ใบเสร็จรับเงินองค์การค้าของ สกสค.
วัน เดือน ปีของใบเสร็จรับเงิน
ชื่อสถานศึกษา ดังนี้
- สถานศึกษาในสังกัด ระบุชื่อสถานศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดอื่น ระบุชื่อสถานศึกษา และต้นสังกัด
ลายมือชื่อ , ชื่อ – นามสกุล , ตำแหน่งของผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

~ ๕๖ ~

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
๑. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดำเนิน เลขที่ ๖๙ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๒๖๒๙ ๑๙๐๐ , ๐ ๒๖๒๙ ๑๙๑๐ – ๑ โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๒๔ ,
๐ ๒๒๘๑ ๔๔๘๓ ปิดทำการชั่วคราวเป็นเวลา 2 ปี
๒. ร้ า นศึ ก ษาภั ณ ฑ์ พ าณิ ช ย์ ร าชบพิ ธ เลขที ่ ๙ ถนนราชบพิ ธ แขวงวั ด ราชบพิ ต ร 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 เลขที่ 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. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช ย์ท้องฟ้าจำลอง 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 (ชั้น ๓) โทรศัพท์. ๐ ๒๗๕๖ ๘๗๐๑–๒ โทรสาร. ๐ ๒๗๕๖ ๘๗๐๒
๙. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย เลขที่ 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
ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๕๔๒ ๘๐๕๑ , ๐ ๕๕๔๒ ๘๐๔๕ โทรสาร.
๐ ๕๕๔๒ ๘๐๕๑

