
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมหนังสือการสั่งซื้อแบบพิมพ ลส.19  

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บส. 1 
 
 

ที่  ..............................    โรงเรียน…………………….............................. 
        ................................................................... 

                          วันท่ี........เดือน...............พ.ศ. ......... 

เรื่อง  ขออนุมัติซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงนิคาบํารุงลูกเสือ ทางไปรษณีย 

เรียน  ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาบัตรของผูสั่งซื้อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 
2. หลักฐานการชําระเงินฯ      จํานวน   1   ฉบับ 

  ดวย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน................................. ซึ่งเปนกองลูกเสือในโรงเรียนเหลาเสนา 
ตั้งอยูในจังหวัดตาก ซึ่งเปนกองลูกเสือ/กองเนตรนารใีนสถานศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

  โรงเรียนรัฐบาล  

สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สถานที่ตั้ง ในจังหวัดตาก 

 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

 องคการบริหารสวนตําบล................................ 

 สํานักงาน กศน. อําเภอ................................... 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา (ลูกเสือ + เนตรนารี)    มี   จํานวน............คน   ไมมี  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ลูกเสือ + เนตรนารี)   มี   จํานวน............คน   ไมมี  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ลูกเสือ + เนตรนารี)   มี   จํานวน............คน   ไมมี  

มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เพ่ือรับเงินคาบํารุงลูกเสือ/
เงนิคาบํารุงเนตรนารีเพื่อกองลูกเสือประเภท  สํารอง  จํานวน.......................เลม 

 สามัญ  จํานวน.......................เลม 
 สามัญรุนใหญ  จํานวน.......................เลม 
 วิสามัญ  จํานวน.......................เลม 

รวมทั้งสิ้น จํานวน.......................เลม 
ทั้งน้ีทางกองลูกเสือ/กองเนตรนารีจะใชแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เฉพาะเพ่ือการรับเงินบํารุงคาลูกเสือ/
เงินคาบํารุงเนตรนารีเพียงอยางเดียว และในการนี้ กองลูกเสือ/กองเนตรนารี ไดโอนเงิน/สงธนาณัติ จํานวน..............บาท 
(............................................) โดยซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. ทางไปรษณีย   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.......................................) 
ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน..................... 

 

โรงเรียน..................... 
โทร. .......................... 
โทรสาร. .................... 

** หมายเหตุ หากชําระเงินโดยวธิกีารโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตาก บญัชีเลขที่ 603-1-95244-8 
                 จะไมเสียคาธรรมเนียมในการโอนเงนิ 

หนังสือการสั่งซื้อ ลส.19 ของสถานศึกษา กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย 



 

 

บส. 1 อ. 
 
 

ที่  ศธ 04056/............            สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
            35/5 ถ.ประสาทวิถี อ.แมสอด จ.ตาก 63110 

                       วันท่ี.........เดอืน.................พ.ศ. .......... 

เรื่อง  แจงผลการอนุมัติใหสามารถซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ ทางไปรษณีย 

เรียน  ผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาบัตรของผูสั่งซื้อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 
2. หลักฐานการชําระเงินฯ      จํานวน   1   ฉบับ 

  ดวย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน................................... สังกัด.................................... 
มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เพ่ือรับเงินคาบํารุงลูกเสือ/เงินคา
บํารุงเนตรนารีของสถานศึกษา จํานวน... . . .. . . . เลม พรอมโอนเงิน/สงธนาณัติ  จํานวน...........บาท 
(..................................................) โดยซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. ทางไปรษณีย 

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณาแลวอนุมัติตามที่รองขอ
ขางตน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ  

    ขอแสดงความนับถือ 

 
    (........................................) 

    ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
 
 
 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

 
 
 
 
 

หนังสือการสั่งซื้อ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 กรณสีั่งซื้อทางไปรษณีย 



 

 

 
บส. 1 

 
 

ที่  ...................    โรงเรียน………………................................... 
        ................................................................... 

                         วันท่ี.........เดือน............พ.ศ. ........ 

เรื่อง  ขออนุมัติซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานลูกเสือเขคพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาบตัรของผูขอซื้อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 

  ดวย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน........................... ซึ่งเปนกองลูกเสือในโรงเรียนเหลาเสนา ตั้งอยูใน
จังหวัดตาก ซึ่งเปนกองลูกเสือ/กองเนตรนารีในโรงเรียน รายละเอียดดังนี ้

  โรงเรียนรัฐบาล  

สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สถานที่ตั้ง ในจังหวัดตาก 

 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

 องคการบริหารสวนตําบล................................ 

 สํานักงาน กศน. อําเภอ.................................... 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา    มี   จํานวน.....................คน   ไมมี  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน   มี   จํานวน.....................คน   ไมมี  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   มี   จํานวน.....................คน   ไมมี  

มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เพ่ือรับเงินคาบํารุงลูกเสือ/
เงนิคาบํารุงเนตรนารีเพื่อกองลูกเสือประเภท     สํารอง  จํานวน...................เลม 

 สามัญ  จํานวน...................เลม 
 สามัญรุนใหญ  จํานวน...................เลม 

  วิสามัญ  จํานวน.......................เลม 
รวมทั้งสิ้น จํานวน.......................เลม 

ทั้งน้ีทางกองลูกเสือ/กองเนตรนารีจะใชแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เฉพาะเพ่ือการรับเงินบํารุงคาลูกเสือ/
เงนิบํารุงคาเนตรนารีเพียงอยางเดียว และในการน้ีกองลูกเสือ/กองเนตรนารี ไดมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว)................... 
ตําแหนง/หมายเลขประจําตัวประชาชน............................. หมายเลขติดตอ..........................เปนผูดําเนินการนี ้

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  

     ขอแสดงความนับถือ 
 

     (........................................) 
    ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน...................... 

 
โรงเรียน...................... 
โทร.............................. 
โทรสาร........................ 
 

หนังสือการสั่งซื้อ ลส.19 ของสถานศึกษา กรณีสั่งซื้อดวยตนเอง 



 

 
 

บส. 1 อ. 
 
 

ที่  ศธ 04056/............            สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
            35/5 ถ.ประสาทวิถี อ.แมสอด จ.ตาก 63110 

                        วันที่.........เดือน............ พ.ศ. ........ 

เรื่อง  แจงผลการอนุมัติใหสามารถซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน................................... 

อางถึง  หนังสือโรงเรียน......................... ที่ ..................  ลงวันที่.........เดือน............ พ.ศ. ........ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ตัวอยางลายมือชื่อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 
  2. สําเนาบัตรของผูขอซื้อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน.......................... สังกัด....................... 
มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เพื่อรับเงินคาบํารุงลูกเสือ/เงิน
คาบํารุงเนตรนารีของสถานศึกษา จํานวน...................เลม ความละเอียดแจงแลวนั้น 

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณาแลวอนุมัติตามที่รองขอ 
ทั้งนี้ ให (นาย/นาง/นางสาว)................................... ตําแหนง/หมายเลขประจําตัวประชาชน........................... 
หมายเลขติดตอ.......................... นําหนังสือนี้ไปติดตอขอซื้อที่รานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. 
ภายใน 30 วัน หลังจากหนังสือฉบับนี้ออก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ  

    ขอแสดงความนับถือ 

 
    (........................................) 

    ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

 
 
 

หนังสือการสั่งซื้อ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 กรณีติดตอซื้อดวย
ตนเอง 



 

 
 

แบบลายมือชื่อผูขออนุมัตซิื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 

ลายมือชื่อผูมาติดตอขอซ้ือและรับเอกสารจากองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ ตําแหนง/หมายเลขประจําตัวประชาชน 

 
๑. 

 
.................................. 
 

 
................................. 

 

 
................................................................. 

 

 ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูที่สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได
มอบหมายใหมาติดตอขอซื้อและรับเอกสาร 

 
 ลงชื่อ…………..……………..……….. 
                (....................................) 

   ผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 
 ผูมีอํานาจออกหนังสืออนุญาตของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ ตําแหนง 

 
๑ 

 
......................................  
 
 

 
................................ 

 

 
ผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

บส. 1 อ. 
 
 

ที่  ศธ 04056/............            สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
            35/5 ถ.ประสาทวิถี อ.แมสอด จ.ตาก 63110 

                       วันที่.........เดอืน............ พ.ศ. ........ 

เรื่อง  แจงผลการอนุมัติใหสามารถซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 

เรียน  ผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาหนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ที่ ศธ.................     จํานวน     1    ชุด 
  ลงวันที่.........เดือน............ พ.ศ. ........ 

  ดวย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียน................................... สังกัด................................... 
มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เพื่อรับเงินคาบํารุงลูกเสือ/เงินคา
บํารุงเนตรนารขีองสถานศึกษา จํานวน...................เลม  

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณาแลวอนุมัติตามที่รองขอ
จึงขอสงตัวอยางลายมือชื่อผูขอซื้อแบบพิมพ และมอบให (นาย/นาง/นางสาว)...................................... 
ตําแหนง/หมายเลขประจําตัวประชาชน.......................... หมายเลขติดตอ........................เปนผูดําเนินการจัดซื้อ
จากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. รายละเอียดตามสิ่งแนบมาพรอมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ  

    ขอแสดงความนับถือ 

 
    (........................................) 

    ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
 
 
 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 
www.pepgtakesa2.com 

 
 

หนังสือการสั่งซื้อ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 กรณีติดตอซื้อดวย
ตนเอง 



 

หนังสือแจงใหสถานศึกษาชําระคาแบบพิมพ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 

 

 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/................           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

                        วันที่........เดือน................พ.ศ. ........... 

เรื่อง  แจงใหชําระคาแบบพิมพ ลส.19 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน.................... 

อางถึง  1. หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/ว 471  
   ลงวันที่  31  มกราคม  2560 
          2. หนังสือโรงเรียน.................... ที่.............  ลงวันที่........เดือน................พ.ศ. ............. 

สิ่งที่สงมาดวย วิธีการชําระเงนิคาแบบพิมพฯ     จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแจงเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑการจําหนายแบบพิมพทางการศึกษาจากองคการคาของ สกสค. ใหทราบแลว และโรงเรียน...................... 
ไดสั่งซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ จํานวน................เลม ทางไปรษณีย เพื่อใชในการรบัเงินคาบํารุง
ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา นั้น 
  เนื่องจาก ทานยังไมไดดําเนินการชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 เปนคา ลส.19 จํานวน............บาท 
และคาขนสงสินคา จํานวน...........บาท รวมยอดที่ตองชําระ จํานวน...........บาท (......................................) 
  สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจงใหทราบและดําเนินการ
ชําระเงินตามรายละเอียดขางตน และขอใหทานจัดสงสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ มาใหสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบดวย  สําหรับแบบพิมพ ลส.19 เมื่อสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ไดรับแลวจะแจงใหมารับภายหลัง  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป      

    ขอแสดงความนับถือ 

 
    (........................................) 

    ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
  
 
 
 
กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการชําระเงินคาแบบพิมพฯ 

ชําระเงินในนาม “องคการคาของ สกสค.” ได 3 ชองทาง ดังนี ้
๑. สั่งจายเปนเช็ค 
๒. ซื้อธนาณัติ สั่งจาย “ปณจ.ลาดพราว”  ในนาม องคการคาของ สกสค. 

เลขที่ 2249  ถนนลาดพราว  แขวงสะพานสอง  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310 
๓. โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีออมทรัพย เลขที่ 603-1-95254-8 

[องคการคาฯ ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  จึงไมตองหักภาษี ณ ที่จาย] 

 
สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 

เมื่อดําเนินการชําระเงินคา ลส.19 แลว กรุณาสงสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ พรอมระบุชื่อสถานศึกษา 
ยอดชําระ และเลขที่ใบสงของท่ีไดชําระ (ถามี) ถึง 

๑) ฝายบัญชี  
 2249  โรงพมิพ สกสค.ลาดพราว  ถนนลาดพราว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  

กรุงเทพมหานคร  10310  หรือทางโทรสารหมายเลข (02) 530-2029 หรือ 538-4105 
๒) สํานักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19) 

 35/4  ถนนประสาทวิถี  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  63110   
หรือทางโทรสารหมายเลข (055) 535-388 และ 531-930 

       เนื่องจากที่ผานมาองคการคาของ สกสค. จะแจงยอดคางชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 ของสถานศึกษา 
(กรณีสั่งซื้อฯ ทางไปรษณีย) โดยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะไดสําเนา
หลักฐานการชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 ใหองคการคาของ สกสค. ทราบตอไป 

 



 

หนังสือแจงผลการชําระคาแบบพิมพ ลส.19 ของสถานศึกษา 

 

 
 
 

ที่  ..............................    โรงเรียน…………………….............................. 
        ................................................................... 

                          วันที่........เดือน...............พ.ศ. ......... 

เรื่อง  แจงผลการชําระคาแบบพิมพ ลส.19 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

อางถึง  หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/..............  
          ลงวันที่........เดือน...............พ.ศ. ......... 

สิ่งท่ีสงมาดวย หลักฐานการชําระเงิน      จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แจงใหโรงเรียน
ดําเนินการชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 เปนคา ลส.19 จํานวน.......บาท และคาขนสงสินคา จํานวน........บาท 
รวมยอดที่ตองชําระ จํานวน...........บาท (........................................) ความแจงแลวนั้น 

  บัดนี้ โรงเรียน......................... ไดดําเนินการชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอสงหลักฐาน
การชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป      

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    (........................................) 
    ผูอํานวยการโรงเรียน................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน..................... 
โทร. .......................... 
โทรสาร. .................... 
 
 



 

หนังสือแจงใหสถานศึกษามารับแบบพิมพ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 

 
 
 
ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/................           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

               วันที่........เดือน................พ.ศ. ........... 

เรื่อง  แจงใหมารับแบบพิมพ ลส.19 

เรียน  โรงเรียน................................... 

อางถึง  หนังสือโรงเรียน.................... ที่ ศธ ................  ลงวันที่........เดอืน................พ.ศ. ........... 

สิ่งที่สงมาดวย ใบสงของ เลขที่........................      จํานวน   1   ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง โรงเรียน.................... ไดสั่งซื้อแบบพิมพ ลส.19 ทางไปรษณีย เพื่อใชในการ
รับเงินคาบํารุงลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา พรอมโอนเงิน/สงธนาณัต ิจํานวน.........บาท 
เพ่ือชําระคาแบบพิมพ ลส.19 ของสถานศึกษา นั้น 

  บัดนี้ องคการคาของ สกสค. ไดดําเนินการจัดสงแบบพิมพ ลส.19 มาใหแลว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอใหมาติดตอรับแบบพิมพ ลส.19 ไดที่ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  อนึ่ง สําหรับใบเสร็จรับเงินขององคการคาของ สกสค. 
เมื่อไดรับแลว จะจัดสงใหอีกคร้ังหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (........................................) 

    ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
  
 
 
 
กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com  

 

 

 

 



 

 

หนังสือสงใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ของ สพป.ตาก เขต 2 

 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/................           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

               วันที่........เดือน................พ.ศ. ........... 

เรื่อง  สงใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) 

เรียน  โรงเรียน................................... 

อางถึง  หนังสือสํานักงานลูกเสอืเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ ศธ ................   
          ลงวันที่........เดือน................พ.ศ. ........... 

สิ่งที่สงมาดวย ใบเสร็จรับเงินฯ        จํานวน   2   ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แจงใหโรงเรียน
............................. มาติดตอขอรับไดแบบพิมพ ลส.19 ที่ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และไดรบั ลส.19 เรียบรอยแลว นั้น 

  บัดนี้ องคการคาของ สกสค. ไดออกใบเสร็จรับเงินเลขที่....................................  สํานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอสงใบเสร็จรับเงินฯ ดังกลาวมาพรอมหนังสือนี้ เพื่อนําไปใช
ประกอบการเบิก – จายตามระเบียบฯ ตอไป  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
    (........................................) 

    ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
  
 
 
 
กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนงัสือการสั่งซื้อแบบพิมพ ลส.19  

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

บส. 1 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖.0304/1           โรงเรียนบานแมโพ 
     อ.ทาสองยาง  จ.ตาก  63150  

                    1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  ขออนุมัตซิื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบาํรุงลูกเสือ ทางไปรษณีย 

เรียน  ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาบัตรของผูสั่งซื้อ       จํานวน   ๑   ฉบับ    
2. หลักฐานการชําระเงินฯ      จํานวน   1   ฉบับ 

  ดวย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรยีนบานแมโพ ซึ่งเปนกองลูกเสือในโรงเรยีนเหลาเสนา ตั้งอยูใน

จังหวัดตาก ซึ่งเปนกองลูกเสือ/กองเนตรนารใีนโรงเรยีน รายละเอียดดังนี้ 

 โรงเรียนรัฐบาล  

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สถานที่ตั้ง ในจังหวัดตาก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ลูกเสือ+เนตรนารี)    มี   จํานวน  15  คน   ไมม ี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ลูกเสือ+เนตรนารี)   มี   จํานวน -   คน   ไมม ี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ลูกเสือ+เนตรนารี)   ม ี  จํานวน -   คน   ไมมี    

มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสรจ็รับเงินคาบํารุงลูกเสอื เพื่อรบัเงินคาบํารุงลกูเสือ/
เงินคาบํารุงเนตรนารีเพื่อกองลูกเสือประเภท   สํารอง  จํานวน   1   เลม 

 สามัญ  จํานวน   -   เลม 
 สามัญรุนใหญ  จํานวน   -    เลม 
 วิสามัญ  จํานวน   -    เลม 
 รวมทั้งสิ้น จํานวน   1   เลม 

ทั้งนี้ทางกองลูกเสือ/กองเนตรนารีจะใชแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เฉพาะเพ่ือการรับเงินบํารุงคา
ลูกเสือ/เงินคาบํารุงเนตรนารีเพียงอยางเดียว และในการนีท้างกองลูกเสือ/กองเนตรนารี ไดสงธนาณัติและโอนเงินผาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-1-95244-8  จํานวน 75 บาท (เจ็ดสิบหาบาทถวน)  
โดยซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. ทางไปรษณีย   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

ขอแสดงความนับถือ 
 

( นายนพดล ) 
ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนบานแมโพ 

 
โรงเรียนบานแมโพ 
โทร. 085-7256930 
 

ตัวอยาง 
หนังสือขอซื้อ ลส.19 ของสถานศึกษา กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย 



 

ตัวอยาง 

สําเนาบัตรของผูสั่งซื้อ/ขอซื้อ (บัตรขาราชการ)  

 
 

 

 

 

 

 



 

ตัวอยาง 

สําเนาบัตรของผูสั่งซื้อ/ขอซื้อ (บัตรประชาชน)  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยาง 

หลักฐานการชําระเงินคาแบบพมิพ ลส.19  โดยสงธนาณัต ิและโอนเงิน  

 

หลักฐานการชําระเงินคาแบบพมิพ ลส.19 

โรงเรียนบานแมโพ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 
จํานวน  95  บาท 

 
 

 
 



 

หรือ 
 

หลักฐานการชําระเงินคาแบบพมิพ ลส.19 

โรงเรียนบานแมระมาดนอย สังกัด สพป.ตาก เขต 2 
จํานวน  235  บาท 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บส. 1 อ. 
 
 

ที่  ศธ 04056/1234            สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
            35/5 ถ.ประสาทวิถี อ.แมสอด จ.ตาก 63110 

                       1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  แจงผลการอนุมัตใิหสามารถซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ ทางไปรษณีย 

เรียน  ผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาบัตรของผูสั่งซื้อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 
2. หลักฐานการชําระเงินฯ     จํานวน   1   ฉบับ 

  ดวย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียนบานแมโพ สังกัดสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เพื่อรับ
เงินคาบํารุงลูกเสือ/เงินคาบํารุงเนตรนารีของสถานศึกษา จํานวน 1 เลม พรอมสงธนาณัติและโอนเงินผาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 75 บาท (เจ็ดสิบหาบาทถวน) โดยซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช 
องคการคาของ สกสค. ทางไปรษณีย 

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณาแลวอนุมัติตามที่รองขอ
ขางตน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประวัตร  พนัธกอง) 
รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

 

ตัวอยาง 
หนังสือขอซื้อ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 กรณีซื้อทางไปรษณีย 

. 



 
 

 

 
บส. 1 

 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖.0132/1         สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
       ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

                    1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  ขออนุมัตซิื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบาํรุงลูกเสือ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานลกูเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาบัตรของผูขอซื้อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 

  ดวย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียนบานปูเตอ ซึ่งเปนกองลูกเสือในโรงเรยีนเหลาเสนา ตั้งอยูใน

จังหวัดตาก ซึ่งเปนกองลูกเสือ/กองเนตรนารใีนโรงเรยีน รายละเอียดดังนี้ 

 โรงเรียนรัฐบาล  

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สถานที่ตั้ง ในจังหวัดตาก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา    มี   จํานวน  25  คน    ไมม ี 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   มี   จํานวน  30  คน    ไมม ี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ม ี  จํานวน -    คน    ไมมี    

มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสรจ็รับเงินคาบํารุงลูกเสอื เพื่อรบัเงินคาบํารุงลกูเสือ/
เงินคาบํารุงเนตรนารีเพื่อกองลูกเสือประเภท    สํารอง  จํานวน   1   เลม 

   สามัญ  จํานวน   1   เลม 
   สามัญรุนใหญ จํานวน   -    เลม 
   วิสามัญ  จํานวน   -    เลม 

รวมทั้งสิ้น จํานวน   2   เลม 
ทั้งนี้ทางกองลูกเสือ/กองเนตรนารีจะใชแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เฉพาะเพ่ือการรับเงินบํารุงคา
ลูกเสือ/เนตรนารีเพียงอยางเดียว และในการนี้กองลูกเสือ/กองเนตรนารี ไดมอบหมายให นายเอ  นามสมมุต ิตําแหนง 
ครูผูชวย โรงเรยีนบานปูเตอ  หมายเลขติดตอ 081-1523xxx เปนผูดําเนินการนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

ขอแสดงความนับถือ 
 

( นายโปรด  ชาวไร ) 
ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนบานปูเตอ 

 
โรงเรียนบานปูเตอ 
โทร. 081-0428675 
 
 

ตัวอยาง 
หนังสือขอซื้อ ลส.19 ของสถานศึกษา กรณตีิดตอซื้อดวยตนเอง 

. 



 
 
 
 
 
 

บส. 1 อ. 
 
 

ที่  ศธ 04056/1235            สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
            35/5 ถ.ประสาทวิถี อ.แมสอด จ.ตาก 63110 

                       1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  แจงผลการอนุมัตใิหสามารถซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 

เรียน  ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนบานปูเตอ 

อางถึง  หนังสือโรงเรียนบานปูเตอ ที่ ศธ 04056.0132/1  ลงวันท่ี  1  ตุลาคม  2561   

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ตัวอยางลายมือชื่อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 
  2. สําเนาบัตรของผูขอซื้อ      จํานวน   ๑   ฉบับ 

  ตามที่ กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียนบานปูเตอ สังกัดสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 
เพ่ือรับเงินคาบํารุงลูกเสือ/เงินคาบํารุงเนตรนารีของสถานศึกษา จํานวน 2 เลม นั้น 

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณาแลวอนุมัติตามที่รองขอ
ทั้งนี้ ให นายเอ  นามสมมุติ ตําแหนง ครูผูชวย โรงเรียนบานปูเตอ นําหนังสือนี้ไปติดตอขอซื้อที่รานศึกษาภัณฑพาณิช 
องคการคาของ สกสค. ภายใน 30 วัน หลังจากหนังสือฉบับนี้ออก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประวัตร  พนัธกอง) 
รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

 

ตัวอยาง 
หนังสือขอซื้อ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 กรณีติดตอซื้อดวยเอง 

(มอบใหผูท่ีไดรับมอบหมายจัดซื้อ นําไปแสดงที่รานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค.)
สกสค. 



 
 
 
 
 

ลายมือชื่อผูมาติดตอขอซื้อและรับเอกสารจากองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ ตําแหนง 

 
๑. 

 
นายเอ  นามสมมุติ 

  
ครูผูชวย โรงเรียนบานปูเตอ 
 

   
           ขอรับรองวาเปนลายมือของผูทีส่ํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได
มอบหมายใหมาติดตอขอซื้อและรับเอกสาร 
 

      ลงชื่อ 
(นายประวัตร  พันธกอง) 

รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

 
 
             ผูมีอํานาจออกหนังสืออนุญาตของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒   
 
ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ ตําแหนง 
๑ นายประวัตร  พันธกอง 

 
 
 

 รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
แบบลายมือชื่อผูขออนมุัติซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 

.



 
 
 
 

 
บส. 1 อ. 

 
 

ที่  ศธ 04056/1236            สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
            35/5 ถ.ประสาทวิถี อ.แมสอด จ.ตาก 63110 

                       1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  แจงผลการอนุมัติใหสามารถซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงนิคาบํารุงลูกเสือ 

เรียน  ผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาหนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/1235    จํานวน   ๑   ชุด 
ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561 

  ดวย กองลูกเสือ/กองเนตรนารี โรงเรียนบานปูเตอ สังกัดสํานักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความประสงคขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เพื่อรับ
เงินคาบํารุงลูกเสือ/เงินคาบํารุงเนตรนารีของสถานศึกษา จํานวน 2 เลม  

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พิจารณาแลวอนุมัติตามที่รองขอ 
จึงขอสงตัวอยางลายมือชื่อขอซื้อแบบพิมพ และมอบให นายเอ  นามสมมุติ ตําแหนง ครูผูชวย โรงเรียนบานปูเตอ  
หมายเลขติดตอ 081-1523xxx เปนผูดําเนินการจัดซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. 
รายละเอียดตามสิ่งแนบมาพรอมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการ  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประวัตร  พนัธกอง) 
รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

 
 

ตัวอยาง 
หนังสือขอซื้อ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 กรณีติดตอซื้อดวยตนเอง 

. 



 

 

 

 
 
 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/1237           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

                        1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  แจงใหชําระคาแบบพิมพ ลส.19 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมระมาดนอย 

อางถึง  1. หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/ว 471  
   ลงวันที่  31  มกราคม  2560 
          2. หนังสือโรงเรียนบานแมระมาดนอย ที่ ศธ 04056.0207/1  ลงวันที ่ 1  ตุลาคม  2561 

สิ่งที่สงมาดวย วิธีการชําระเงนิคาแบบพิมพฯ     จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแจงเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑการจําหนายแบบพิมพทางการศึกษาจากองคการคาของ สกสค. ใหทราบแลว และโรงเรียนบานแมระมาดนอย 
ไดสั่งซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ จํานวน 3 เลม ทางไปรษณีย เพื่อใชในการรบัเงินคาบํารุงลูกเสือ 
เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา นั้น 
  เนื่องจาก ทานยังไมไดดําเนินการชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 เปนคา ลส.19 จํานวน 210 บาท 
และคาขนสงสินคา จํานวน 25 บาท รวมยอดที่ตองชําระ จํานวน 235 บาท (สองรอยสามสิบหาบาทถวน) 
  สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจงใหทราบและดําเนินการ
ชําระเงินตามรายละเอียดขางตน และขอใหทานจัดสงสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ มาใหสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบดวย  สําหรับแบบพิมพ ลส.19 เมื่อสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ไดรับแลวจะแจงใหมารับภายหลัง  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป      

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประวัตร  พันธกอง) 
รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

 

ตัวอยาง 
หนังสือแจงใหสถานศึกษาชําระคาแบบพิมพ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 

(สําหรับแจงสถานศึกษาที่ไมไดชาํระเงินพรอมกับการสั่งซื้อ) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการชําระเงินคาแบบพิมพฯ 

ชําระเงินในนาม “องคการคาของ สกสค.” ได 3 ชองทาง ดังนี ้
๑. สั่งจายเปนเช็ค 
๒. ซื้อธนาณัติ สั่งจาย “ปณจ.ลาดพราว”  ในนาม องคการคาของ สกสค. 

เลขที่ 2249  ถนนลาดพราว  แขวงสะพานสอง  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310 
๓. โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตาก บัญชีออมทรัพย เลขที่ 603-1-95254-8 

[องคการคาฯ ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  จึงไมตองหักภาษี ณ ที่จาย] 

 
สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาแบบพิมพฯ 

เมื่อดําเนินการชําระเงินคาแบบพิมพฯ แลว กรุณาสงสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ พรอมระบุชื่อ
สถานศึกษา ยอดชําระ และเลขท่ีใบสงของท่ีไดชําระ (ถามี) ถึง 

๑) ฝายบัญชี  
 2249  โรงพมิพ สกสค.ลาดพราว  ถนนลาดพราว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  

กรุงเทพมหานคร  10310  หรือทางโทรสารหมายเลข (02) 530-2029 หรือ 538-4105 
๒) สํานักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19) 

 35/4  ถนนประสาทวิถี  ตําบลแมสอด  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  63110   
หรือทางโทรสารหมายเลข (055) 535-388 และ 531-930 

       เนื่องจากที่ผานมาองคการคาของ สกสค. จะแจงยอดคางชําระเงินคาแบบพิมพฯ ของสถานศึกษา (กรณี
สั่งซื้อฯ ทางไปรษณีย) โดยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะไดสําเนาหลักฐาน
การชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 ใหองคการคาของ สกสค. ทราบตอไป 

 



 

 
 

 

 
 
 

ที่  ศธ 04056.0207/2       โรงเรียนบานแมระมาดนอย 
     อ.แมระมาด  จ.ตาก  63170 

                       1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  แจงผลการชําระคาแบบพิมพ ลส.19 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

อางถึง  หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/1237  
          ลงวันที ่ 1  ตุลาคม  2561 

สิ่งท่ีสงมาดวย หลักฐานการชําระเงิน      จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แจงให
โรงเรียนดําเนินการชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 เปนคา ลส.19 จํานวน 210 บาท และคาขนสงสินคา 
จํานวน 25 บาท รวมยอดที่ตองชําระ จํานวน 235 บาท (สองรอยสามสิบหาบาทถวน)  ความแจงแลวนั้น 

  บัดนี้ โรงเรียนบานแมระมาดนอย ไดดําเนินการชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอสง
หลักฐานการชําระเงินคาแบบพิมพ ลส.19 แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป      

    ขอแสดงความนับถือ 
 

    (........................................) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมระมาดนอย 

 
  
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบานแมระมาดนอย 
โทร. 061-1646419 
 
 
 

ตัวอยาง 
หนังสือแจงผลการชําระคาแบบพิมพ ลส.19 ของสถานศึกษา 



 

 

 
 

 
 
ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/1238           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

               1  ตุลาคม  2561  

เรื่อง  แจงใหมารับแบบพิมพ ลส.19 

เรียน  โรงเรียนบานแมโพ 

อางถึง  หนังสือโรงเรียนบานแมโพ ที่ ศธ ศธ 04056.0304/1  ลงวันที ่ 1  ตลุาคม  2561 

สิ่งที่สงมาดวย ใบสงของ เลขที่ 6108001296      จํานวน   1   ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง โรงเรียนบานแมโพ ไดสั่งซื้อแบบพิมพ ลส.19 ทางไปรษณีย เพื่อใชในการรบั
เงินคาบํารุงลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา พรอมสงธนาณัติและโอนเงิน จํานวน 75 บาท 
(เจ็ดสิบหาบาทถวน)  เพื่อชําระคาแบบพิมพ ลส.19 ของสถานศึกษา นั้น 

  บัดนี้ องคการคาของ สกสค. ไดดําเนินการจัดสงแบบพิมพ ลส.19 มาใหแลว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอใหมาติดตอรับแบบพิมพ ลส.19 ไดที่ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  อนึ่ง สําหรับใบเสร็จรับเงินขององคการคาของ สกสค. 
เมื่อไดรับแลว จะจัดสงใหอกีครั้งหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประวัตร  พนัธกอง) 
รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

 

 

ตัวอยาง 
หนังสือแจงใหสถานศึกษามารับแบบพิมพ ลส.19 ของ สพป.ตาก เขต 2 



 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
ใบสงขององคการคาของ สกสค. 



 

 

 
 

 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/1239           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

               1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  สงใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) 

เรียน  โรงเรียนบานหวยนกแล 

อางถึง  หนังสือสํานักงานลูกเสอืเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/1240   
          ลงวันที ่ 1  ตลุาคม  2561 

สิ่งที่สงมาดวย ใบเสร็จรับเงินฯ        จํานวน   2   ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แจงใหโรงเรียน
บานหวยนกแล มาติดตอขอรับไดแบบพิมพ ลส.19 ที่ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และไดรบั ลส.19 เรียบรอยแลว นั้น 

  บัดนี้ องคการคาของ สกสค. ไดออกใบเสร็จรับเงินเลขที่ 6108000906 และ 355  สํานักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอสงใบเสร็จรับเงินฯ ดังกลาวมาพรอมหนังสือนี้ เพ่ือนําไปใช
ประกอบการเบิก – จายตามระเบียบฯ ตอไป  

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประวัตร  พนัธกอง) 
รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 
 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙  ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 

E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakesa2.com 

 
 
 

ตัวอยาง 
หนังสือสงใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ของ สพป.ตาก เขต 2 



 

 

 

 
 

 
 

ตัวอยาง 
ใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ขององคการคาของ สกสค. 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการอนมุัติซื้อแบบพิมพ ลส.19  

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

 

 



ผังการอนุมัติใหซื้อ ลส.19 กรณสีั่งซื้อทางไปรษณีย 

สํานักงานลูกเสือพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กองลูกเสือโรงเรียน

มีหนังสือตามแบบ บส. ๑

ชําระเงินแลวใช

บันทึก และเสนอหนังสือ

ตามแบบ บส. 1 อ.

ตอผูบังคับบัญชา

( 5 นาที )

ออกเลข และสงหนังสือ

แบบ บส. 1 อ.

ถึงองคการคาของ สกสค.

( 1 นาที )

ตนสังกัด

ออกเลข และแจงให

สถานศึกษาที่ส่ังซ้ือชําระคา

แบบพิมพ

( 1 นาที )

ตรวจสอบการส่ังซื้อ

และการชําระเงิน

( 1 นาที)

ไมใช

บันทึก และเสนอหนังสือ

ตอผูบังคับบญัชา

ทาง My Office

( ไมระบุ )

สถานศึกษาที่ส่ังซ้ือชําระคา

แบบพิมพ และสงหลักฐาน

การชําระใหตนสังกัด

(ไมระบ)ุ

 



 

ผังการอนุมัติใหซื้อ ลส.19 กรณตีิดตอซื้อดวยตนเอง 

สํานักงานลูกเสือพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

กองลูกเส ือโรงเรียน

มีหนังสอืตามแบบ บส. ๑

บนัทึก และเสนอหนงัสือ

ตามแบบ บส. 1 อ.

ตอผูบังคับบัญชา

( 5 นาที )

ตนสังกัด

ออกเลขหนังสือ

แบบ บส. 1 อ.

( 1 นาที )

แจงใหสถานศึกษาที่ขอซ้ือ

มารับหนังสือแบบ บส. 1 อ.

( ไมระบุ )

สงหนังสือแบบ บส. 1 อ.

ถึงองคการคา สกสค.

( 1 นาท ี)

สถานศึกษาที่ขอซื้อนําหนังสือ

แบบ บส. 1 อ.

ไปตดิตอท่ีรานศึกษาภัณฑ

พาณิช องคคาของ สกสค.

( ไมระบุ )

รานศึกษาภัณฑพาณิช 

องคคาของ สกสค.

รวบรวมและสงแบบ

 บส. 1 อ. ให ตนสังกัด

( ไมระบุ )

 


