
การจัดซ้ือ การออกหลักฐาน และการเก็บ 
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  

(ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) 

นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ 
 



การจัดซื้อ การออกหลักฐาน และการเกบ็เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  
(ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) 

๑. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ. ๖๑๖/๒๕๕๒  เรื่อง  การจัดท า
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)  
สั่ง ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ. ๖๑๗/๒๕๕๒  เรื่อง  การจัดท า
ประกาศนียบตัรหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  (ปพ.๒)  สั่ง ณ 
วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓. ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒    เรื่อง  การจัดท า
แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
(ปพ.๓)  สั่ง ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 



 
 

 

 

 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
๑. ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ปพ.๑ , ปพ.๒ มายัง 
สพป.ตาก เขต ๒ ส าหรับ ปพ.๓ โรงเรียนสั่งซื้อ
โดยตรงไปที่องค์การค้าของ สกสค. 
๒. มีการบันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวันของ
สถานศึกษา และมีบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ นั้นๆ 
๓. ออกหลักฐานทางการศึกษา เมื่อนักเรียนจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา , จบการศึกษาภาคบังคับ 
, จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น 



 
 

 

 

 

๔. รายงานผลและการจดัเก็บหลักฐาน
ทางการศึกษา 
-บันทึกในสมุดหมายเหตุรายวัน ทุกครั้งที่มีการออก
เอกสาร ปพ.๑ และบันทึกในบัญชีการออกระเบียน
แสดงผลการเรียนฯ ปพ.๑ ในทุกกรณี    
- แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
- แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
 



 
 

 

 

 

- รายงานแบบพิมพ์ ปพ.๑ สูญหาย หรือ พิมพ์
ผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการช ารุดเสียหายด้วย
เหตุอื่นใด จนไม่อาจใช้การได้ ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบ 
 



การซื้อแบบพิมพ์  
(ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓) 

 



 

การซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศกึษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

- ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มี
อ านาจในการสั่งซื้อ  คือ  ปพ.๑ , ปพ.๒   
 
 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการส่ังซื้อ 
คือ ปพ.๓ – ๙ และแบบพิมพ์อื่นๆ  
 



วิธีการซื้อ ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓ มี ๒ วิธี 
สั่งซื้อทางไปรษณีย์   (ต้องช าระเงินค่าแบบพิมพ์ + ค่าขนส่ง) 
ค่าแบบพิมพ ์
    ๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  เล่มละ ๑๖๐ บาท   
    ๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)  แผ่นละ ๒ บาท  
    ๓) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) แผ่นละ ๕ บาท 
    ๔) ใบแทนประกาศนียบัตร (บ , พ) ฯ แผ่นละ ๕ บาท 
 

ค่าขนส่ง =  ยอดซื้อแบบพิมพ์ทัง้หมด * ๓.๕% (อัตราคา่ขนสง่ ภาคเหนือ 
ต่างอ าเภอ)   
 

วิธีการช าระเงิน สั่งจ่ายเป็นเช็ค , ส่งธนาณัติ , ธนาคารกรุงไทย 
สาขาตาก เลขที่ ๖๐๓-๑๙๕๒๕๔-๘ 
 



วิธีการซื้อ ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓  (ต่อ) 
 มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาหรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อ ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พานิช มี ๑๐ สาขา ดังนี ้
๑. สาขาราชด าเนิน   ๖. สาขาท้องฟ้าจ าลอง   
๒. สาขาลาดพร้าว   ๗. สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ส าโรง  
๓. สาขาคุรุสภา(สกสค.)  ๘. สาขาฟิวเจอร์พาร์ครงัสิต   
๔. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สาขาราชบพิธ   ๙. สาขาอ้อมน้อย  
๕. สาขาสนามกีฬาแห่งชาติ  ๑๐. สาขา ปตท.อุตรดิตถ์ 
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http://www.suksapan.or.th/contact/m-br/40-suksapan-shop/54-2010-01-13-09-19-38
http://www.suksapan.or.th/contact/m-br/40-suksapan-shop/50-2010-01-12-05-02-50
http://www.suksapan.or.th/contact/m-br/40-suksapan-shop/161--m-m-s
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http://www.suksapan.or.th/contact/m-br/40-suksapan-shop/161--m-m-s


ออกหลักฐานทางการศึกษา 



การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)   
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ. ๖๑๖/๒๕๕๒  สั่ง ณ 
วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 
  เป็นเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียน
ที่เรียน ออกให้เมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษาแต่ละระดับ หรือเมื่อ
ออกจากสถานศึกษา (ย้ายสถานศึกษา) ต้องใช้แบบพิมพ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น 
 



แบบพิมพ์ฯ เป็นแบบพิมพ์ส าหรับใชก้ับคอมพิวเตอร์ มีการก าหนดให้
มีเลขชุดที่ (เลข ๕ หลัก) และเลขที่ประจ าระเบียนฯ (เลข ๖ หลัก) 
๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)  เลม่สี................. 
๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ) เล่มสี................. 
๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) เล่มส.ี................ 
 



๑.ให้สถานศึกษาจัดท าบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน
ตามแบบท้ายค าสั่งนี้ 
๒.กรณีแบบพิมพ์เกิดการสูญหาย หรือเขียนผิดพลาด หรือ
สกปรก หรือเกิดการช ารุดเสียหายด้วยเหตุอื่นใด จนไม่อาจใช้
การได้ 
   ๒.๑ กรณีสูญหาย  ........................    
   ๒.๒ กรณีเขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการช ารุด
เสียหายด้วยเหตุอื่นใด จนไม่อาจใช้การได้ .......................... 
๓. สพป........... 



การจัดท าประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๗/๒๕๕๒   
สั่ง ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๒ 
          เป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เรียน เพื่อ
การศึกษาต่อ สมัครเข้าท างาน หรือเพื่อการอื่นใดที่ต้องแสดงวุฒิ
การศึกษา  มอบให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓) และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
โดยใชแ้บบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น 
 



แบบพิมพ์ฯ มี  ๒ แบบ คือ 
    ๒.๑ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) ส าหรับผู้เรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) 
    ๒.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
 



- การออกประกาศนียบัตรให้ผู้ส าเร็จการศึกษา (ม.๓ , ม.๖) ทุกคน  
- จัดท าแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ตามแบบท้ายค าสั่งนี้ 
โดยจัดท า ............... ชุด เก็บไว้ที่.............................. 
- ให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มีอ านาจลงนามในประกาศนียบัตร  
โดยมีการประทับตราของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ที่.................
ด้วยสีแดงชาด 
- กรณีผู้ส าเร็จการศึกษามิได้มารับประกาศนียบัตรตามเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด  ......................................... 



กรณีที่ใบประกาศนียบัตรที่รับไปแล้ว เกิดช ารุดหรือสูญหาย 
ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้ยื่นค าร้องและขอรับใบแทนด้วยตนเอง 
 กรณีช ารุด................. 
 กรณีสูญหาย............... 
-ให้สถานศึกษาออกใบแทนประกาศนียบัตรให้ และเก็บ
ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บาท  
-ถ้าผู้ส าเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพ้นก าหนด ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันออก
ประกาศนียบัตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ ๓๐ บาท  
 



 

การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)   
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒     
สั่ง ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 
  เป็นเอกสารส าหรับสถานศึกษาใช้ตัดสินและ
อนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม
หลักสูตรฯ โดยบันทึกข้อมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาในรุ่น
เดียวกัน  โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดเท่านั้น  
 



 

  เป็นแบบพมิพ์ส าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น
กระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะชื่อเอกสารและข้อมูลบางส่วนที่
ส าคัญ มี ๓ แบบ คือ 
๑. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป) 
๒. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : บ) 
๓. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ) 
 



 

๑. แต่งตั้ง................ของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓)  เป็นคราว ๆ ไป  ประกอบดว้ย..........................
การด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของนายทะเบียน 
๓. เมื่อจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนายทะเบียนลงนามไว้ที่
ด้านหน้าของเอกสารในช่องท่ีก าหนดไว้ทุกแผ่นก่อนเสนอให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา 



 

๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษาควรเสนอคณะกรรมการ................... 
พิจารณาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ที่จัดท าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ และรอบคอบ ก่อนลงนาม 
อนุมัติผลการจบการศึกษา 
๕. จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ภายในเวลา 
........... วัน นับจากวันอนุมัติผลการเรียนและส าเร็จการศึกษาแต่ละ
ครั้ง  (ประเภท ละกี่...............ชุด และเก็บไว้ที่...........................) 
๖. การขีดเส้นแดง  ยาวตลอดแนวนอน กลางช่องบรรทัด ถัดต่อ
จากผู้ส าเร็จการศึกษาคนสุดท้ายลงมา  เพื่อมิใหม้ีการกรอกรายการ
ผู้จบเพิ่มเติม และให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อก ากับไว้ใต้
เส้น   



 

๗. กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไว้ที่
มีข้อมูลไม่ตรงกัน  ให้ยึดข้อมูลฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ที่ส่งไปเก็บรักษาที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   



 

๘.๑ สถานศึกษายื่นค าร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการขอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๘.๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ข้อเท็จจริงแล้ว รายงานผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  



 

ปัญหาที่พบในการรายงาน ปพ.๓ 
๑. ร.ร.ไม่รายงานมาที่ สพป. และส่งไป สพฐ. 
๒. ไม่กรอกข้อมูลนักเรียนเรียงตามเลขประจ าตวันักเรียนจากเลข
จ านวนน้อยไปหาเลขจ านวนมาก 
๓. กรอกข้อมูลในแต่ละสดมภ์ผิด 
๔. จ านวนนักเรียน , เพศ กับข้อมูลขัดแย้งกัน 
๕. คณะกรรมการเซ็นชื่อไม่ครบ 
๖. ไม่ขีดเส้นแดง . ผอ.ร.ร.ไม่เซ็นชื่อก ากับ  
๗. ช่องหมายเหตุ “ไม่มีหลักฐานว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์” 
๘. ถ่ายเอกสาร ปพ.๓ ส่ง  
ฯลฯ 



ภายใน ๓๐ วนั นับจากวนัทีผู้่อ านวยการ
โรงเรียนอนุมตัิผลการเรียนให้นักเรียนจบ
การศึกษาแล้ว  จะต้องรายงานให้ สพป.ตาก 
เขต ๒ , สพฐ. ทราบ ด้วยแบบรายงานการ
ออก ปพ.๒ , แบบ ปพ.๓ (ฉบับจริง ห้ามถ่าย
เอกสาร) ตรงตามหลกัสูตรทีส่ถานศึกษาจดั
ให้กบันักเรียน 



              
การซื้อแบบพิมพ์ ปพ.๑ , ปพ.๒  :  
      น.ส.วลัญชา  กรัณยพัฒนพงศ์ (น้องหลวิ)  
      ๐๘๖-๕๑๘๗๘๐๔  
การจัดเก็บแบบรายงาน ปพ.๒ , ปพ.๓ , ยกเลิก ปพ.๑ :  
      น.ส.ภัทรานิษฐ์  แก้วจันทร์เพชร (พี่อ๊อฟ)  
      ๐๙๓-๑๕๙๑๖๕๓  
การวัดและประเมินผลฯ :  
      น.ส.สุวิมล  ใจโปร่ง (ศน.โต๊ะ) ๐๘๗-๕๖๔๒๙๙๓ 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต ๒ 
โทร ๐๕๕-๕๓๖๕๔๘-๙ ต่อ ๑๑๕ ,  
๐๘๖-๔๔๖๔๒๙๒ 
www.pepgtakesa2.com/ 
 




