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ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
๑. สถานศึกษาทำหนังสือขออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ต่อสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 กรณี รายละเอียดดังนี้
1.1 กรณีซื้อทางไปรษณีย์
สถานศึกษาต้องชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ [รายละเอียดหน้า 16]
พร้อมกับการสั่งซื้อทุกครั้ง หากไม่ชำระทางองค์การค้าฯ จะไม่จำหน่ายสินค้าให้
- หนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ทางไปรษณีย์ [แบบ บส. 1 หน้า 20]
- สำเนาบัตรของผูส้ ั่งซื้อ (บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน) [หน้า 30 หรือ 31]
- หลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 (ตัวสำเนา) [หน้า 38 หรือ 39]
1.2 กรณีติดต่อซื้อด้วยตัวเอง
- หนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 [แบบ บส. 1 หน้า 24]
- สำเนาบัตรของผูจ้ ัดซื้อ (บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน) [หน้า 30 หรือ 31]
๒. เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๓. เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
๔. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการตามกรณี ดังนี้
๔.๑ กรณีซื้อทางไปรษณีย์
4.1.1 สถานศึกษาชำระค่าแบบพิมพ์ ลส.19 พร้อมกับการสั่งซื้อ
(๑) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 [หน้า 22] พร้อมแนบ
แบบขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 [หน้า 24 ] , สำเนาหนังสือสั่งซื้อฯ ของสถานศึกษา
[หน้า 20] สำเนาบัตรของผู้สั่งซื้อ [หน้า 34 หรือ 35] และหลักฐานการชำระเงินฯ
[หน้ า 42 หรื อ 43 แล้ ว แต่ ก รณี ] โดยจั ด ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานทางจดหมาย
ลงทะเบียนถึงองค์การค้าฯ โดยตรง
(๒) เมือ่ องค์การค้าฯ ได้รับเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบแล้ว
(๓) องค์การค้าฯ จัดส่งแบบพิมพ์ ลส.19 พร้อมใบส่งของ ถึงสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
ภายใน 1 เดือน
(๔) องค์การค้าฯ จัดส่งใบเสร็จรับเงิน ถึงสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
4.1.2 สถานศึกษาไม่ชำระค่าแบบพิมพ์ ลส.19 พร้อมกับการสั่งซื้อ
(๑) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ แจ้งให้สถานศึกษาชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 [หน้า 36]
พร้อมวิธีการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ [หน้า 38]
(๒) สถานศึกษาชำระเงินฯ แล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงินฯ ให้กับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
[ตามวิธีการชำระเงินฯ และขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงินฯ (หน้า 3)]
(๓) เมื่ อ สำนั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ฯ ได้ รั บ เอกสารหลั ก ฐาน และตรวจสอบแล้ ว
ดำเนินการตามข้อ 4.1.1 (๑)
(๔) เมื่อองค์การค้าฯ ได้รับเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบแล้ว
(๕) องค์การค้าฯ จัดส่งแบบพิมพ์ ลส.19 พร้อมใบส่งของ ถึงสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
ภายใน 1 - 2 เดือน
(๖) องค์ ก ารค้ า ฯ จั ด ส่ ง ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ถึ ง สำนั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
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ผังการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์
กองลูกเสือโรงเรียน
ส่งหนัง สือตามแบบ บส. ๑

สํานักงานลูก เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

ตรวจสอบการสั่งซื้อ
และการชํา ระเงิน
( 1 นาที)

ใช่

ออกใบสําคัญรับเงิน
กรณีชําระเงินสด
( 1 นาที )

บันทึก และเสนอหนังสือ
ตามแบบ บส. 1 อ.
ต่อผู้บังคับบัญชา
( 5 นาที )

ออกเลข และส่งหนังสือ
แบบ บส. 1 อ.
พร้อมสําเนา บส. 1
ถึงองค์การค้าของ สกสค.
( 1 นาที )

ชําระเงินแล้ว

ไม่ใช่

บันทึก และเสนอหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา
ทาง My Office
( 1 นาที )

ออกเลข และแจ้งให้
สถานศึกษาที่สั่งซื้อชําระค่า
แบบพิมพ์
( 1 นาที )

สถานศึกษาที่สั่งซื้อชําระค่า
แบบพิมพ์ และส่งหลักฐาน
การชําระให้สํานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่ฯ
(ไม่ระบุ)

~3~
๔.๒ กรณีติดต่อซื้อด้วยตัวเอง
(๑) สำนั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ฯ ออกหนั งสื อ สั่ งซื้ อแบบพิ มพ์ ลส.19 ระบุ ชื่ อ – นามสกุ ล
ตำแหน่งหรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้จัดซื้อ [หน้า 28] พร้อมแนบแบบขอซื้อ
แบบพิมพ์ ลส.19 [หน้า 30 ] , สำเนาหนังสือสั่งซื้อฯ ของสถานศึกษา [หน้า 28] , แบบลายมือชื่อ
[หน้า 32] และสำเนาบัตรของผูจ้ ัดซื้อ [หน้า 34 หรือ 35] ถึงองค์การค้าฯ
(๒) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ แจ้งให้ผู้จัดซื้อของสถานศึกษา มารับหนังสือสั่งซื้อฯ ตามข้อ 4.2 (1)
ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(๓) ผู้จัดซื้อ ติดต่อขอรับหนังสือฯ ลงลายมือชื่อ พร้อมรับเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 4.2 (1)
จากเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ฯ
(๔) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ จัดส่งสำเนาหนังสือตามข้อ 4.2 (1) ทางจดหมายลงทะเบียนถึง
องค์การค้าฯ
(๕) ผู้จัดซื้อ นำเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ ตามข้อ 4.2 (1) พร้อมบัตร
ข้าราชการหรือบัตรประชาชน ไปติดต่อซื้อกับร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าของ สกสค. ณ
สาขาใดสาขาหนึ่ง ภายใน 30 วัน (รายละเอียดหน้า 58 )
**กรุณาสอบถามสินค้าก่อนเดินทางไปซื้อทุกครั้ง
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ผังการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีติดต่อซือ้ ด้วยตนเอง
กองลูกเสือโรงเรียน
มีหนังสือตามแบบ บส. ๑

สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2

บันทึก และเสนอหนังสือ
ตามแบบ บส. 1 อ.
ต่อผู้บังคับบัญชา
( 5 นาที )
ออกเลขหนังสือ
แบบ บส. 1 อ.
ถึงองค์การค้า ของ สกสค.
( 1 นาที )

แจ้งให้ผู้จัดซื้อมารับหนังสือ
แบบ บส. 1 อ.
และสําเนา บส. 1
( 1 นาที )

ผู้จัดซื้อ นําหนังสือแบบ บส. 1 อ.
และสําเนา บส. 1
ไปติดต่อ ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
องค์ค้าของ สกสค.
( ภายใน 30 วัน )

องค์การค้าของ สกสค.
รวบรวมและส่งแบบ บส. 1 อ.
ให้สํานักงานลูกเสือเขตพื้น ที่ฯ
( ไม่ระบุ )

ส่งสําเนาหนังสือ
แบบ บส. 1 อ. และ บส. 1
ทางไปรษณีย์
ถึงองค์การค้า ของ สกสค.
( ไม่ระบุ )
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ขั้นตอนการรับแบบพิมพ์ ลส.19 ดำเนินการดังนี้
๑. กรณีซื้อทางไปรษณีย์
- เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับแบบพิมพ์ ลส.19 และตรวจสอบ
- เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
- สำนักงานลูกเสือพื้นทีฯ่ แจ้งให้สถานศึกษาทีส่ ั่งซื้อมารับแบบพิมพ์ ลส.19 [หน้า 44 และ 46]
- สถานศึกษาที่สั่งซื้อ หรือผู้รับมอบหมาย ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ ลส.19 ลงลายมือชื่อ พร้อมรับแบบพิมพ์
ลส.19 จากเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ฯ
- สถานศึกษาที่สั่งซื้อ หรือผู้รับมอบหมาย นำ ลส.19 ใช้ในการรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารี
เท่านั้น
๒. กรณีติดต่อซื้อด้วยตนเอง
- ผูจ้ ัดซื้อ ชำระเงินกับเจ้าหน้าทีร่ ้านศึกษาภัณฑ์ฯ
- เจ้าหน้าทีร่ ้านศึกษาภัณฑ์ฯ ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมมอบสินค้าให้กับผูจ้ ัดซื้อ
- ผูจ้ ัดซื้อ นำแบบพิมพ์ ลส.19 ใช้ในการรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษา
- สถานศึกษาที่สั่งซื้อ รายงานการซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 [หน้า 47] พร้อมแนบสำเนาใบส่งของและ
ใบเสร็จรับเงิน องค์การค้าฯ ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบ

วิธีการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 สามารถชำระได้ 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. จ่า ยเป็ น เงิน สดกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานซื้ อ แบบพิ ม พ์ ฯ (กรณี มี ผู้ ติ ด ต่ อขอซื้ อ มายื่น เอกสารกั บ
เจ้าหน้าที่โดยตรง) ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จะได้รับสินค้าภายใน 1 เดือน

ขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
๑. เมื่อสถานศึกษาดำเนินการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 (ตามวิธีการชำระเงินฯ) แล้ว
๒. สถานศึกษาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 ระบุชื่อสถานศึกษาและยอดชำระ ให้สำนักงาน
ลูกเสือเขตพื้น ที่ฯ ทราบ ยกเว้น การส่งธนาณั ติ จัด ส่งธนาณั ติฉ บับจริงมาพร้อมกับการสั่งซื้อฯ ให้
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นฯ ทราบ [หน้า 39 และ 42 หรือ 43 แล้วแต่กรณี]
๓. สถานศึกษาจัดเก็บหลักฐานการชำระเงินฯ ฉบับจริงไว้ที่สถานศึกษา
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การแจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
๗.
๘.

องค์การค้าฯ แจ้งยอดค้างชำระฯ ของสถานศึกษา ถึงสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ แจ้งยอดค้างชำระเงินฯ [หน้า 49] พร้อมสำเนาหนังสือองค์การค้าของ สกสค.
[หน้า 51] ให้สถานศึกษาทราบ
สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบการชำระฯ ดังนี้
- กรณีสถานศึกษาที่ชำระเงินฯ แล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงินฯ
- กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินฯ ดำเนินการชำระเงินฯ ตามวิธีการชำระเงินฯ พร้อมส่งหลักฐานการ
ชำระเงินฯ ตามขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงินฯ [หน้า 5] ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่ ทราบ
เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ แจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 [หน้า 52] พร้อมหลักฐานการชำระเงินฯ
(หน้า 42 หรือ 43 แล้วแต่กรณี) ถึงองค์การค้าฯ

การส่งใบเสร็จรับเงิน (ลส.19)
๑.
๒.
๓.
๔.

องค์การค้าฯ ส่งใบเสร็จรับเงิน ถึงสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
เจ้าหน้าทีเ่ ขตพื้นที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
สำนั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ฯ ส่ ง ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ฉบั บ จริ ง [หน้ า 54 และ 56 – 57] ทางจดหมาย
ลงทะเบียนถึงสถานศึกษา
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รายละเอียดรายการ
แบบพิมพ์ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ขององค์การค้าของ สกสค.
1. ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง (ลส.6) ปกอ่อนราคาเล่มละ 60 บาท ปกแข็งราคาเล่มละ 140 บาท
2. ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ (ลส.7) ปกอ่อนราคาเล่มละ 70 บาท ปกแข็งราคาเล่มละ 175 บาท
3. ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ลส.8) ปกอ่อนราคาเล่มละ 65 บาท ปกแข็งราคาเล่มละ 130 บาท
4. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลส.๑๙)
ราคาเล่มละ ๗๐ บาท

 เนื่องจากรายการสินค้า ลำดับที่ 1 – 3 มีการปรับเปลี่ยนราคาอยู่ตลอด จึงขอสถานศึกษาให้แจ้ง

ความต้องการมาก่อน แล้วจะแจ้งยอดชำระเงินฯ ให้ชำระภายหลัง

วิธีคำนวณค่าแบบพิมพ์ ลส.19
ค่าแบบพิมพ์ ลส.19 นำยอดสั่งซื้อของสถานศึกษา x ค่าแบบพิมพ์ ลส.19 ขององค์การค้าฯ เช่น
ยอดสั่งซื้อขอสถานศึกษา จำนวน 11 เล่ม
จะได้ 11 x 70 =
770 บาท
ค่าขนส่งสินค้า นำค่าแบบพิมพ์ ลส.19 x อัตราค่าขนส่งแบบพิมพ์ขององค์การค้าฯ ตามภูมิภาค เช่น
ค่าแบบพิมพ์ ลส.19 x ค่าขนส่งตามภูมิภาค 3.5% *
จะได้ 770 x 3.5% =
26.95 บาท
(ใช้อัตราค่าขนส่งภาคเหนือ ต่างอำเภอ)
ยอดรวม ให้นำค่าแบบพิมพ์ ลส.19 + ค่าขนส่งสินค้า

จะได้ 770 + 26.69 = 796.95 บาท

** หากค่าแบบพิมพ์ ลส.19 ไม่เกิน 700 บาท จะคิดค่าขนส่ง 25 บาท

 ให้สถานศึกษาชำระเงินตามยอดรวม
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(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือสั่งซือ้ แบบพิมพ์ ลส.19 กรณีซื้อทางไปรษณีย์
บส. 1
ที่ ...............(๑)................

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

วันที่....(๓)....เดือน........(๔)........พ.ศ. ......(๕)......
เรื่อง ขออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ทางไปรษณีย์
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาบัตรของผู้สั่งซื้อ
จำนวน ๑ ฉบับ
2. หลักฐานการชำระเงินฯ
จำนวน 1 ฉบับ
ด้วย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน..............(6)................... ซึ่งเป็นกองลูกเสือในโรงเรียนเหล่าเสนา
ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นกองลูกเสือ/กองเนตรนารีในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
 โรงเรียนรัฐบาล
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สถานที่ตั้ง ในจังหวัดตาก
 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34
สังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบล...........(7)..................
 สำนักงาน กศน. อำเภอ..............(8)...................
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ลูกเสือ + เนตรนารี)
 มี จำนวน.....(9)......คน
 ไม่มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ลูกเสือ + เนตรนารี)
 มี จำนวน.....(9)......คน
 ไม่มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ลูกเสือ + เนตรนารี)
 มี จำนวน.....(9)......คน
 ไม่มี
มีความประสงค์ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุง
เนตรนารีเพื่อกองลูกเสือประเภท
 สำรอง
จำนวน.......(10).......เล่ม
 สามัญ
จำนวน.......(10).......เล่ม
 สามัญรุ่นใหญ่
จำนวน.......(10).......เล่ม
 วิสามัญ
จำนวน.......(10).......เล่ม
รวมทั้งสิ้น
จำนวน.......(11).......เล่ม
ทั้งนี้ทางกองลูกเสือ/กองเนตรนารีจะใช้แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เฉพาะเพื่อการรับเงินบำรุงค่าลูกเสือ/
เงิน ค่าบำรุงเนตรนารีเพียงอย่างเดียว และในการนี้ กองลูกเสือ/กองเนตรนารี ได้โอนเงิน/ส่งธนาณัติ จำนวน......(12)......บาท
(...................(13)...................) โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
.

โรงเรียน..........(17)...........
โทร. ............(18)..............
โทรสาร. ........(19)............

ขอแสดงความนับถือ
...............(14).................
(..................(15)..................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน..........(16)...........
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คำอธิบายหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีซื้อทางไปรษณีย์
มีไว้สำหรับสถานศึกษาสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อใช้ในการรับเงิน
ค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษา ทางไปรษณีย์ ต่อสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖
เลือก 
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8
เลือก 
ช่องที่ ๙
เลือก 
ช่องที่ 10
ช่องที่ 11
ช่องที่ 12
ช่องที่ 13
ช่องที่ 14 – ๑6
ช่องที่ ๑2 – ๑4

เลขที่หนังสือของสถานศึกษา
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ทีต่ รงกับต้นสังกัด
ตำบล
อำเภอ
มี หรือไม่มี นักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนที่เป็นลูกเสือ หรือเนตรนารีตามระดับชั้น
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ตามประเภทลูกเสือ
จำนวนเล่มที่สั่งซื้อตามประเภทลูกเสือ
ยอดรวมที่สั่งซื้อ
ยอดเงินเป็นตัวเลข
ยอดเงินเป็นตัวอักษร
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา

**************************************************************************
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(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่)

หนังสือสั่งซือ้ แบบพิมพ์ ลส.19 กรณีซื้อทางไปรษณีย์

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔).....

เรื่อง ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

จำนวน 1 ชุด

ด้วย โรงเรียน..............(5)................ สังกัด......................(6).................. มีความประสงค์ขออนุญาตซื้อ
แบบพิม พ์ ลส.19 ใบเสร็จ รับ เงิน ค่าบำรุง ลูก เสือ เพื่อรับ เงิน ค่า บำรุง ลูก เสือ /เงิน ค่าบำรุงเนตรนารีข องสถานศึก ษา
จำนวน........(7)........เล่ม โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์ รายละเอียดตามสิ่งที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
................(10).................
(...............(11).................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีซื้อทางไปรษณีย์
มีไว้สำหรับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับ เงิน ค่า
บำรุงลูกเสือของสถานศึกษา ต่อองค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕
ช่องที่ 6
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8
ช่องที่ 9
ช่องที่ 10 – 11

เลขที่หนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
ชื่อสถานศึกษา
ต้นสังกัดของสถานศึกษา
ยอดสั่งซื้อ
ยอดเงินเป็นตัวเลข
ยอดเงินเป็นตัวอักษร
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

**************************************************************************
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แบบขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีซื้อทางไปรษณีย์
บส. 1 อ.
ที่ ...............................

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(1)....เดือน........(2)........พ.ศ. ......(3).....

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ทางไปรษณีย์
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาหนังสือโรงเรียน..........(4).......... ที่........(5).......
ลงวันที่....(6)....เดือน.......(7).......พ.ศ. .....(8).....
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน..................(10).................. สังกัด..................(11)...................
มีความประสงค์ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารี
ของสถานศึกษา จำนวน......(12)......เล่ม พร้อมโอนเงิน/ส่งธนาณัติ จำนวน......(13)......บาท (..................(14)..................)
โดยซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณาแล้วอนุมัติตามที่ร้องขอข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
................(15).................
(...............(16).................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายแบบขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีซื้อทางไปรษณีย์
มี ไว้ส ำหรับ สำนั ก งานลู ก เสือ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แนบหนั งสือ อนุ ญ าตซื้ อ แบบพิ ม พ์ ลส.19
ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อขอซื้อต่อองค์การค้าของ สกสค. ทางไปรษณีย์
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕ , 10
ช่องที่ 6 – 9
ช่องที่ 11
ช่องที่ 12
ช่องที่ 13
ช่องที่ 14
ช่องที่ 15 – 16

วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
ชื่อสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ และวัน เดือน ปี ของหนังสือที่สำเนา
ต้นสังกัดของสถานศึกษา
ยอดสั่งซื้อ
ยอดเงินเป็นตัวเลข
ยอดเงินเป็นตัวอักษร
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

**************************************************************************
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(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือสั่งซือ้ แบบพิมพ์ ลส.19 กรณีตดิ ต่อซื้อด้วยตนเอง
บส. 1
ที่...............(๑)................

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

เรื่อง ขออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาบัตรของผูจ้ ดั ซื้อ
จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน..............(6)................... ซึ่งเป็นกองลูกเสือในโรงเรียนเหล่าเสนา
ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นกองลูกเสือ/กองเนตรนารีในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
 โรงเรียนรัฐบาล
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สถานที่ตั้ง ในจังหวัดตาก
 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34
สังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบล...........(7)..................
 สำนักงาน กศน. อำเภอ..............(8)...................
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ลูกเสือ + เนตรนารี)
 มี จำนวน.....(9)......คน
 ไม่มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ลูกเสือ + เนตรนารี)
 มี จำนวน.....(9)......คน
 ไม่มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ลูกเสือ + เนตรนารี)
 มี จำนวน.....(9)......คน
 ไม่มี
มีความประสงค์ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุง
เนตรนารีเพื่อกองลูกเสือประเภท
 สำรอง
จำนวน.......(10).......เล่ม
 สามัญ
จำนวน.......(10).......เล่ม
 สามัญรุ่นใหญ่
จำนวน.......(10).......เล่ม
 วิสามัญ
จำนวน.......(10).......เล่ม
รวมทั้งสิ้น
จำนวน.......(11).......เล่ม
ทั้งนี้ทางกองลูกเสือ/กองเนตรนารีจะใช้แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เฉพาะเพื่อการรับเงินบำรุงค่าลูกเสือ/
เงินค่าบำรุงเนตรนารีเพียงอย่างเดียว และในการนี้ กองลูกเสือ/กองเนตรนารี ได้มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว).........(12)........
ตำแหน่ง/หมายเลขประจำตัวประชาชน............(13)................. หมายเลขติดต่อ...........(14)............เป็นผู้ดำเนินการนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ
.

โรงเรียน..........(18)...........
โทร. ............(19)..............
โทรสาร. ........(20)............

...............(15).................
(..................(16)..................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน..........(17)...........
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คำอธิบายหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีติดต่อซื้อด้วยตนเอง
มีไว้สำหรับสถานศึกษาสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อใช้ในการรับ
เงิน ค่าบำรุงลูกเสื อ/เงิน ค่า บำรุงเนตรนารีข องสถานศึกษา โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ งหรือหมายเลข
ประจำตัวประชาชนของผูจ้ ัดซื้อ ต่อสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖
เลือก 
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8
เลือก 
ช่องที่ ๙
เลือก 
ช่องที่ 10
ช่องที่ 11
ช่องที่ 12
ช่องที่ 13

ช่องที่ 14
ช่องที่ 15 – 17
ช่องที่ ๑8 – 20

เลขที่หนังสือของสถานศึกษา
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตรงกับต้นสังกัด
ตำบล
อำเภอ
มี หรือไม่มี นักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนที่เป็นลูกเสือ หรือเนตรนารีตามระดับชั้น
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ตามประเภทลูกเสือ
จำนวนเล่มที่สั่งซื้อตามประเภทลูกเสือ
ยอดรวมที่สั่งซื้อ
ชื่อ – นามสกุล ของผูจ้ ัดซื้อ
ข้อมูลตำแหน่ง หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผูจ้ ัดซื้อ ดังนี้
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
เบอร์มือถือของผูจ้ ัดซื้อ
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ , เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา
และเบอร์มือถือของผู้รับผิดชอบ

**************************************************************************
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(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่)

หนังสือสั่งซือ้ แบบพิมพ์ ลส.19 กรณีตดิ ต่อซื้อด้วยตนเอง

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔).....

เรื่อง ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

จำนวน 1 ชุด

ด้วย โรงเรียน..............(5)................ สังกัด......................(6).................. มีความประสงค์ขออนุญาตซื้อ
แบบพิม พ์ ลส.19 ใบเสร็จ รับ เงิน ค่าบำรุง ลูก เสือ เพื่อรับ เงิน ค่า บำรุง ลูก เสือ /เงิน ค่าบำรุงเนตรนารีข องสถานศึก ษา
จำนวน......(7)......เล่ ม โดยมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว)..................(8).................... ตำแหน่ ง/หมายเลขประจำตั ว
ประชาชน............(9).............. เป็นผูด้ ำเนินการจัดซื้อ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
................(10).................
(...............(11).................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีติดต่อซื้อด้วยตนเอง
มีไว้สำหรับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับ เงิน ค่า
บำรุงลูกเสือของสถานศึกษา โดยระบุชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งหรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้จัดซื้อ
และมอบให้ผู้จัดซื้อนำไปติดต่อขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กับร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช องค์การค้าของ สกสค. ภายใน 30 วัน
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕
ช่องที่ 6
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8
ช่องที่ 9

ช่องที่ 10 – 11

เลขที่หนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นทีฯ่
ชื่อสถานศึกษา
ต้นสังกัดของสถานศึกษา
ยอดสั่งซื้อ
ชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ
ข้อมูลตำแหน่ง หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้จัดซื้อ ดังนี้
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

**************************************************************************
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แบบขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีตดิ ต่อซื้อด้วยตนเอง
บส. 1 อ.
ที่ ..........................

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(1)....เดือน........(2)........พ.ศ. ......(3).....

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติให้สามารถซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาหนังสือโรงเรียน..........(4).......... ที่........(5).......
ลงวันที่....(6)....เดือน.......(7).......พ.ศ. .....(8).....
2. ตัวอย่างลายมือชื่อ

จำนวน 1 ชุด
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน..................(9).................. สังกัด...................(10)...................
มีความประสงค์ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารี
ของสถานศึกษา จำนวน........(11)........เล่ม
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณาแล้วอนุมัติตามที่ร้องขอ จึงขอส่ง
ตัวอย่างลายมือชื่อผู้ขอซื้อ โดยมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)................(12)................ ตำแหน่ง/หมายเลขประจำตัว
ประชาชน.............(13)............. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อขอซื้อทีร่ ้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าของ สกสค.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
................(15).................
(...............(16).................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายแบบขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 กรณีติดต่อซื้อด้วยตนเอง
มี ไว้ สำหรั บสำนั กงานลู กเสื อเขตพื้ นที่ การศึ กษา แนบหนั งสื อขออนุ ญ าตซื้ อแบบพิ มพ์ ลส.19
ใบเสร็จรับ เงินค่าบำรุงลูกเสือ ระบุชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งหรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้จัดซื้อ
เพื่อขอซื้อต่อองค์การค้าของ สกสค.
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – ๔
ช่องที่ ๕ , 10
ช่องที่ 6 – 9
ช่องที่ 11
ช่องที่ 12
ช่องที่ 13
ช่องที่ 14

ช่องที่ 15
ช่องที่ 16 – ๑7

เลขที่หนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปี ของหนังสือที่สำเนา
ต้นสังกัดของสถานศึกษาที่ขอซื้อ
ยอดสั่งซื้อ
ชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ
ข้อมูลตำแหน่ง หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผูจ้ ัดซือ้ ดังนี้
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
เบอร์มือถือของผูจ้ ัดซื้อ
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

**************************************************************************
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แบบลายมือชื่อผู้ขออนุมัตซิ ื้อแบบพิมพ์ ลส.19
ลายมือชื่อผู้มาติดต่อขอซื้อและรับเอกสารจากองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ที่
๑.

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

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

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

ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้มอบหมาย
ให้มาติดต่อขอซื้อและรับเอกสาร
ลงชื่อ…………..……(4)………..………..
(.................(5)...................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้มีอำนาจออกหนังสืออนุญาตของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

๑

...................(6)...................

................(7)................

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
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คำอธิบายแบบลายมือชื่อผูข้ ออนุมัตซิ ื้อแบบพิมพ์ ลส.19
มีไว้สำหรับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ระบุข้อมูล , ลายมือชื่อของผู้จัดซื้อแบบพิมพ์ ลส.19
ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อแสดงรายละเอียดต่อร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าของ สกสค.
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓

ช่องที่ 4 – 7

ระบุชื่อ – นามสกุล ของผู้จัดซื้อ
ลายมือชื่อของผู้จัดซื้อ
ข้อมูลตำแหน่ง หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผูจ้ ัดซื้อ ดังนี้
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
ลายมือชือ่ , ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

**************************************************************************
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ตัวอย่างสำเนาบัตรของผูส้ ั่งซื้อ/ผู้จัดซื้อ (บัตรข้าราชการ)
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ตัวอย่างสำเนาบัตรของผูส้ ั่งซื้อ/ผู้จัดซื้อ (บัตรประชาชน)

~ 36 ~
(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่)

หนังสือแจ้งให้สถานศึกษาชำระค่าแบบพิมพ์ ลส.19
ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐
วันที่....(๒)....เดือน........(๓)........พ.ศ. ......(๔).....

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าแบบพิมพ์ ลส.19
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน..........(5)..........
อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/ว 471
ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
2. หนังสือโรงเรียน..........(6).......... ที่......(7)....... ลงวันที่....(8)....เดือน........(9)........พ.ศ. .......(10)......
สิ่งที่ส่งมาด้วย

วิธีการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนั งสื อที่ อ้า งถึ ง สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 ได้ แ จ้ งเปลี่ ย นแปลง
หลักเกณฑ์การจำหน่ายแบบพิมพ์ทางการศึกษาจากองค์การค้าของ สกสค. ให้ทราบแล้ว และโรงเรียน..........(11)..........
ได้สั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ จำนวน......(12)......เล่ม ทางไปรษณีย์ เพื่อใช้ในการเก็บเงินค่า
บำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษา นั้น
เนื่องจาก ท่านยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 เป็นค่า ลส.19 จำนวน.....(13).....บาท
และค่าขนส่งสินค้า จำนวน....(14)....บาท รวมยอดที่ต้องชำระ จำนวน.....(15)......บาท (...............(16) ...............)
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ทราบและดำเนินการชำระเงิน
ตามรายละเอียดข้างต้น และขอให้ ท่านจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินฯ มาให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบด้วย สำหรับแบบพิมพ์ ลส.19 เมื่อสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ได้รับแล้วจะแจ้งให้มารับภายหลัง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(17).................
(...............(18).................)
ผู้อำนวนการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาชำระค่าใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลส.19)
มีไ ว้ส ำหรับ สำนัก งานลูก เสือ เขตพื ้น ที่ก ารศึก ษา แจ้ง ให้ส ถานศึก ษาดำเนินการชำระเงิน ฯ
กรณีสถานศึกษาไม่ได้ชำระเงินฯ พร้อมกับการสั่งซื้อ
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – 4
ช่องที่ ๕ , 6 , ๑๐
ช่องที่ 7 – 10
ช่องที่ 12
ช่องที่ 13
ช่องที่ 14
ช่องที่ 15
ช่องที่ 16
ช่องที่ 16 – 17

เลขที่หนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ และวัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสถานศึกษา
จำนวนที่สั่งซื้อ
ยอดเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
ยอดเงินค่าขนส่งสินค้า
ยอดเงินเป็นตัวเลข
ยอดเงินเป็นตัวอักษร
ลายมือชือ่ , ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

**************************************************************************
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วิธีการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ
สามารถชำระเงินได้ 4 ช่องทาง
5. สั่งจ่ายเป็นเช็ค ในนาม “องค์การค้าของ สกสค.”
6. ซื้อธนาณัติด่วนพิเศษ สั่งจ่าย “ปณจ.ลาดพร้าว” ในนาม องค์การค้าของ สกสค.
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ว่าจะจัดส่งเอง จะได้รับสินค้าภายใน 1 – 2 เดือน
7. โอนเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย , Netbank หรือ App ธนาคารต่างๆ
เข้าบัญชี “องค์การค้าของ สกสค.” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 603-1-952548 [ฟรีค่าธรรมเนียม] จะได้รับสินค้าภายใน 1 เดือน
8. จ่า ยเป็ น เงิน สดกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานซื้ อ แบบพิ ม พ์ ฯ (กรณี มี ผู้ ติ ด ต่ อขอซื้ อ มายื่น เอกสารกั บ
เจ้าหน้าที่โดยตรง) ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จะได้รับสินค้าภายใน 1 เดือน

การส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ
กรณี ชำระเงิน ด้วยช่องทางที่ 1 , 3 ส่งสำเนาหลักฐานการชำระค่าแบบพิมพ์ฯ (ปพ. หรือ ลส.19) ระบุชื่อ
สถานศึกษา สังกัด ยอดที่ชำระ และเลขที่ใบส่งของที่ได้ชำระ (ถ้ามี) พร้อมหนังสือขอซื้อ หรือหนังสือแจ้งการชำระ
ค่าแบบพิมพ์ฯ
กรณีชำระเงินด้วยช่องทางที่ 2 ส่งธนาณัติ (สำหรับผู้รับเงิน) ฉบับจริง ใบสีฟ้า และสำเนาธนาณัติ (สำหรับผู้ฝากเงิน)
ใบสีเขียว พร้อมหนังสือขอซื้อ หรือหนังสือแจ้งการชำระค่าแบบพิมพ์ฯ
จัดส่งถึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
35/4 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรสาร 055-535388 หรือ 531-930
กรณี ช ำระเงิน ด้ ว ยช่ อ งทางที่ 4 ไม่ ต้อ งส่ งหลั ก ฐานการชำระเงิน เนื่ องจากเจ้า หน้ าที่ ผู้รับ ผิด ชอบงานเป็ น
ผู้ดำเนินการ
** องค์การค้าของ สกสค. จะติดตามการชำระค่าแบบพิมพ์ฯ (กรณีมียอดค้างชำระ) โดยแจ้งการค้างชำระเงินค่า
แบบพิมพ์ฯ ถึงสถานศึกษาที่สั่งซื้อโดยตรง ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินฯ และสำเนาหนังสือองค์การค้าของ สกสค.
ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งให้องค์การค้าฯ ต่อไป
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(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือแจ้งผลการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
ที่ .............(๑)..............

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

เรื่อง แจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
อ้างถึง หนังสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/.....(6).....
ลงวันที่....(7)....เดือน........(8)........พ.ศ. ......(9)......
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการชำระเงิน

จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที ่อ้า งถึง สำนัก งานลูก เสือ เขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตาก เขต 2 แจ้ง ให้
ดำเนิน การชำระเงิน ค่า แบบพิม พ์ ลส.19 เป็น ค่า ลส.19 จำนวน.........(10).........บาท และค่าขนส่งสิน ค้า
จำนวน.....(11).....บาท รวมยอดที่ต้องชำระ จำนวน.....(12).....บาท (...............(13)...............) ความแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ โรงเรียน.............(14)............. ได้ดำเนินการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหลักฐาน
การชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 แนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(15).................
(..............(16)................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน.............(17)..............

โรงเรียน................(18).................
โทรศัพท์. .............(๑9).................
โทรสาร. ..............(20).................
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คำอธิบายหนังสือแจ้งผลการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
มีไว้สำหรับสถานศึกษา แจ้งผลการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 ต่อสำนักงานลูกเสือเขตพื้น ที่
การศึกษาทราบ
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖ – 9
ช่องที่ 10
ช่องที่ 11
ช่องที่ 12
ช่องที่ 13
ช่องที่ 14 , 17 - 18
ช่องที่ 15 – ๑6
ช่องที่ ๑9 – 20

เลขที่หนังสือของสถานศึกษา
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
เลขที่หนังสือ และวัน เดือน ปี ของหนังสือที่อ้างถึง
ยอดค่าแบบพิมพ์ ลส.19
ยอดค่าขนส่งสินค้า
ยอดเงินเป็นตัวเลข
ยอดเงินเป็นตัวอักษร
ชื่อสถานศึกษา
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา

**************************************************************************
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วิธีกรอกการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
ส่งธนาณัติ


๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
๗๐

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

โรงเรียนบ้านแม่โพ
หมู่ ๗ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๐๘๖-๔๒๖XXXX
๖ ๓ ๑ ๕๐

__________________

____



พิชญา รัตนสิริบัณทิตย์

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

แม่สอด





๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐
สาขาตาก
องค์การค้าของ สกสค.
- สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน -

๖๐๓

๑

๙๕ ๒๕๔
๒๘๐

๘
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ตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 โดยส่งธนาณัติ และโอนเงิน
หลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
โรงเรียนบ้านแม่โพ
สังกัด สพป.ตาก เขต 2
จำนวน 95 บาท
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ตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 โดยโอนเงิน
หลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
สังกัด สพป.ตาก เขต 2
จำนวน 280 บาท
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(สำหรับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที)่

หนังสือแจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ ลส.19
ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

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

เรื่อง แจ้งให้มารับแบบพิมพ์ ลส.19
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน.........(5)...........
อ้างถึง หนังสือโรงเรียน.........(6)........... ที่ ศธ ........(7)........ ลงวันที่....(8)....เดือน.......(9).......พ.ศ. .......(10).......
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใบส่งของ เลขที่............(11)............

จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียน............(12)............. ได้สั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
ทางไปรษณีย์ เพื่อใช้ในการรับเงิน ค่าบำรุงลูก เสือ /เงิน ค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษา พร้อมโอนเงิน/ส่งธนาณัติ
จำนวน......(13).....บาท (..................(14) ..................) เพื่อชำระค่าแบบพิมพ์ ลส.19 ของสถานศึกษา นั้น
บั ดนี้ องค์ การค้ าของ สกสค. ได้ ดำเนิ น การจั ดส่ งแบบพิ มพ์ ลส.19 มาให้ แล้ ว สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอให้มาติดต่อรับ แบบพิมพ์ ลส.19 ดังกล่าวได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อนึ่ง สำหรับใบเสร็จรับเงินขององค์การค้าของ สกสค. เมื่อ
ได้รับแล้ว จะจัดส่งให้อีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
................(๑5).................
(...............(๑6).................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายหนังสือแจ้งให้สถานศึกษามารับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลส.19)
มีไว้สำหรับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษามาติดต่อรับแบบพิมพ์ ลส.19
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – 4
ช่องที่ 5 , 12
ช่องที่ 6 – 10
ช่องที่ 11
ช่องที่ 13
ช่องที่ 14
ช่องที่ 15 – 16

เลขที่หนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
ชื่อสถานศึกษา
เลขที่หนังสือ และวัน เดือน ปี ของหนังสือที่อ้างถึง
เลขที่ของใบส่งของ องค์การค้าของ สกสค.
ยอดเงินเป็นตัวเลข
ยอดเงินเป็นตัวอักษร
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหาร
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่

**************************************************************************
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ตัวอย่างใบส่งของ องค์การค้าของ สกสค.
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(สำหรับสถานศึกษา)

หนังสือรายงานการซื้อแบบพิมพ์ ลส.19
ที่...............(๑)................

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

เรื่อง รายงานการซื้อแบบพิมพ์ ลส.19
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
อ้างถึง หนังสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/......(6)......
ลงวันที่....(7)....เดือน........(8)........พ.ศ. ......(9).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาใบส่งของ องค์การค้าของ สกสค.
2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน องค์การค้าของ สกสค.

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานลูกเสือเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อนุมัติให้
กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน..............(๑0)................ สังกัด................(11)............... ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19
ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ จำนวน......(12)......เล่ม เพื่อใช้ในการรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารี
ของสถานศึกษา โดยมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว)...............(๑3).................. ตำแหน่ง/หมายเลขประจำตัว
ประชาชน.............(๑4).............. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจากร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ องค์การค้าของ สกสค. นั้น
บัดนี้ กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน..............(๑5)...............ดำเนินการซื้อแบบพิมพ์ ลส.19
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่................(16)................ เล่มที่............(17)...............
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
................(๑8).................
(...............(19).................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน................(20).................

โรงเรียน................(21).................
โทร. .....................(๒2).................
โทรสาร. ...............(๒3).................
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คำอธิบายหนังสือรายงานการซื้อแบบพิมพ์ ลส.19
มีไว้สำหรับสถานศึกษา รายงานการซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ต่อสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖ – 9
ช่องที่ 10 , 15 , 21
ช่องที่ 11
ช่องที่ ๑2
ช่องที่ ๑3
ช่องที่ ๑4

ช่องที่ 16
ช่องที่ 17
ช่องที่ ๑8 – 20
ช่องที่ ๒2 – ๒3

เลขที่หนังสือของสถานศึกษา
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
เลขที่หนังสือ และวัน เดือน ปีของหนังสือที่อ้างถึง
ชื่อสถานศึกษา
ต้นสังกัดของสถานศึกษา
ยอดสั่งซื้อ
ชื่อ – นามสกุล ของผูจ้ ัดซื้อ
ข้อมูลตำแหน่ง หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผูจ้ ัดซื้อ ดังนี้
- ตำแหน่ง กรณีเป็นข้าราชการของสถานศึกษา
- หมายเลขประชาชน กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษา
หรือบุคคลนอกสถานศึกษา
ระบุวัน เดือน ปีที่จัดซื้อ
เลขที่ของแบบพิมพ์ ลส.19
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ , เบอร์โทรสารของสถานศึกษา
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(สำหรับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่)

หนังสือแจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

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

เรื่อง แจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน..........(5)..........
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาหนังสือองค์การค้าของ สกสค.

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การค้าของ สกสค. แจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19 ของโรงเรียน............(6).............
เป็นเงิน........(7).......บาท รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
สำนั ก งานลู ก เสื อเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 2 จึ งขอให้ ท่ านดำเนิ น การชำระเงิน ฯ
ดังกล่าว ในนาม “องค์การค้าของ สกสค.” โดย
๑. สั่งจ่ายเป็นเช็ค
๒. ซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย “ ปณจ.ลาดพร้าว”
๓. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก
เลขที่ บัญชีออมทรัพย์ 603-1-95254-8
เมื่อดำเนินการแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินฯ ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2 ภายใน..............(8)................ อนึ่ง หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวแล้ว ขอให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินฯ ให้
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้วย เพื่อแจ้งให้องค์การค้าของ สกสค. ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
................(9).................
(...............(10).................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายหนังสือแจ้งยอดค้างชำระค่าแบบพิมพ์ ลส.19
มี ไว้ สำหรับ สำนั กงานลูกเสื อเขตพื้ นที่ การศึ กษา แจ้ งให้ สถานศึ กษาที่ มี ยอดค้างชำระค่ าฯ กั บ
องค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการชำระค่าแบบพิมพ์ ลส.19 หรือส่งหลักฐานการชำระเงินฯ ต่อสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งองค์การค้าของ สกสค. ทราบ
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – 4
ช่องที่ ๕ , 6
ช่องที่ 7
ช่องที่ 8
ช่องที่ 9 – 10

เลขที่หนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
ยอดเงินที่สถานศึกษาต้องชำระ
ระยะเวลาที่ให้สถานศึกษาส่งหลักฐานการชำระเงินฯ
ลายมือชื่อ และ ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารสำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

**************************************************************************
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ตัวอย่างสำเนาหนังสือองค์การค้าของ สกสค.

~ 52 ~
(สำหรับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที)่

หนังสือแจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

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

เรื่อง แจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
เรียน ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.
อ้างถึง หนังสือองค์การค้าของ สกสค. ที่ ศธ 5213.4/....(6)..... ลงวันที่....(7)....เดือน......(8)......พ.ศ. .....(9).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย

หลักฐานการชำระเงิน

จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง องค์การค้าของ สกสค. แจ้งยอดค้างชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ (ลส.) ของสถานศึกษา
ที่รับแบบพิมพ์ ลส.19 แล้วนั้น
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอเรียนว่าสถานศึกษาได้ชำระเงินค่า
แบบพิมพ์ ลส.19 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
................(๑0).................
(...............(๑1).................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายหนังสือแจ้งการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ ลส.19
มี ไว้ส ำหรับ สำนั กงานลูกเสือเขตพื้ น ที่การศึกษา แจ้งการชำระเงิน ค่าแบบพิมพ์ ลส.19 ของ
สถานศึกษาที่มหี นี้ค้าง ต่อองค์การค้าของ สกสค.
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒
ช่องที่ ๓ – ๕
ช่องที่ ๖ – 9
ช่องที่ 10 – 12

เลขที่หนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
ชื่อและที่ตั้งของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
เลขที่หนังสือ และวัน เดือน ปี ของหนังสือที่อ้างถึง
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหาร
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่

**************************************************************************
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(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่)

หนังสือส่งใบเสร็จรับเงิน (ลส.19)

ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........

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

เรื่อง ส่งใบเสร็จรับเงิน (ลส.19)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน..........(5)..........
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/.......(6).......
ลงวันที.่ ...(7)....เดือน........(8)........พ.ศ. .......(9)......
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใบเสร็จรับเงินฯ องค์การค้าของ สกสค.

จำนวน 2 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แจ้งให้ โรงเรียน
...............(10)............... มาติดต่อขอรับแบบพิมพ์ ลส.19 ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และได้รับ ลส.19 เรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ องค์การค้าของ สกสค. ได้ออกใบเสร็จรับเงินเลขที่.................(11).................. สำนักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอส่งใบเสร็จรับเงินฯ ดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการ
เบิก – จ่ายตามระเบียบฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
................(12).................
(...............(13).................)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com
www.pepgtakesa2.com
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คำอธิบายหนังสือส่งใบเสร็จรับเงิน (ลส.19)
มีไว้สำหรับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ส่งใบเสร็จรับ เงิน องค์การค้าของ สกสค. ต่อ
สถานศึกษา
ช่องที่ ๑
ช่องที่ ๒ – 4
ช่องที่ ๕ , ๑๐
ช่องที่ 11
ช่องที่ 12 – 13

เลขที่หนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน องค์การค้าของ สกสค.
ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้บริหาร
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่

**************************************************************************
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ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน องค์การค้าของ สกสค.

~ 57 ~

~ 58 ~

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
๒. ร้ า นศึ ก ษาภั ณ ฑ์ พ าณิ ช ย์ ร าชบพิ ธ เลขที่ 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. ร้า นศึ ก ษาภั ณ ฑ์ พ าณิ ช ย์ท้ อ งฟ้ า จำลอง เลขที่ ๙๓๖ ถนนสุ ขุ ม วิท 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. ร้านศึกษาภั ณ ฑ์ พ าณิ ช ย์อิม พีเรีย ลเวิล ด์ส ำโรง เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุม วิท ตำบลสำโรงเหนื อ
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

