
 
ที่  ศธ  ๐๔๐๕๖/ว 3249                                             ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒   
             ๓๕/๔ ถ.ประสำทวิถี อ.แม่สอด จ.ตำก ๖๓๑๑๐                   

            22  กรกฎำคม  ๒๕62 

เรื่อง   แนวทำงกำรสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

อ้ำงถึง  1) หนังสือส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ด่วนที่สุด  
    ที่ ศธ 04056/4285  ลงวันที่  25  กันยำยน  2561 
2) หนังสือส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ที่ ศธ 04056/4635 
    ลงวันที่  16  ตุลำคม  2561 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. เอกสำรที่ใช้ในกำรสั่งซ้ือแบบพิมพ์ ลส.19         จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2      จ ำนวน  1  ชุด 
      ที่ ศธ 04056/1210  ลงวันที่  20  มีนำคม  2562 

  ตำมหนังสือทีอ้่ำงถึง ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ไดแ้จ้งกำร
ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ เพ่ือใช้ในกำรรับเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ/เงินค่ำบ ำรุงเนตรนำรี
ของสถำนศึกษำเท่ำนั้น และได้แจ้งแนวปฏิบัติกำรสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ โดย
จัดท ำคู่มือกำรสั่งซื้อฯ สำมำรถดำวน์โหลดได้ทำง www.pepgtakesa2.com ควำมแจ้งแล้วนั้น 
  ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒ จึงขอทบทวนแนวทำงกำรสั่งซื้อ
แบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ เพ่ือลดกำรสั่งซื้อที่ผิดพลำด เอกสำรไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

                      จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 

     ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 (นำยสุทัศน์  ศรีดำเดช) 

 รองผู้อ ำนวยกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 

 

 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕       
โทรสำร ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 
www.pepgtakes2.com 



เอกสารที่ใช้ในการสั่งซือ้แบบพิมพ์ ลส.19  

1. หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ  
2. แบบ บส.1 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.pepgtakesa2.com) 

3. ส าเนาบัตรของผู้สั่งซื้อ 

- กรณีเป็นข้าราชการ ใช้บัตรข้าราชการ 

- กรณีเป็นบุคลากรของสถานศึกษาหรือบุคคลอื่น ใช้บัตรประชาชน 

4. หลักฐานการช าระเงิน 
 
 
 
 

QR Code “คู่มือการสัง่ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ” 

 
 
 
 
 

QR Code “แบบ บส.1 (แก้ไขได้)” 

 



 
 

ที่  ศธ  ๐๔๐๕๖/1210     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
       ๓๕/๔ ถ.ประสาทวิถี อ.แมสอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐                  

             20  มีนาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงิน และการสงหลักฐานชําระเงินคาแบบพิมพฯ 

เรียน   ผูอํานวยการสถานศึกษา 

สิ่งท่ีสงมาดวย วิธีการชําระเงิน และการสงหลักฐานชําระเงินคาแบบพิมพฯ  จํานวน     1     ฉบับ 

 ตามที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดจัดทําคูมือการสั่งซื้อแบบพิมพฯ 
(ปพ.) และคูมือการสั่งซื้อแบบพิมพ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ เผยแพรประชาสัมพันธทางเว็บไซต 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา www.pepgtakesa2.com ความแจงแลวนั้น และไดรับการประสานงานจาก 

เจาหนาที่องคการคาของ สกสค. แจงวามีสถานศึกษาบางแหง ชําระคาแบบพิมพฯ โดยสงธนาณัติ (ฉบับผูรับเงิน) 
ถึงองคการคาฯ แตธนาณัติถึงลาชา ในบางกรณีมิไดรับธนาณัติ จึงมีการติดตามการชําระเงิน (แจงการคางชําระ) 
กับสถานศึกษาโดยตรง ทําใหจัดสงสินคาลาชา 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงิน 
และการสงหลักฐานชําระเงินคาแบบพิมพฯ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพรอมหนังสือนี้      

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ตอ ๑๑๕ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 

www.pepgtakes2.com 



 

วิธีการชําระเงินคาแบบพิมพฯ 

สามารถชําระเงินได 4 ชองทาง 
1. สั่งจายเปนเช็ค ในนาม “องคการคาของ สกสค.” 
2. ซื้อธนาณัตดิวนพิเศษ สั่งจาย “ปณจ.ลาดพราว” ในนาม องคการคาของ สกสค.  

แจงเจาหนาท่ีไปรษณียวาจะจัดสงเอง  จะไดรับสินคาภายใน 1 – 2 เดือน 
3. โอนเงิน ผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย , Netbank หรือ App ธนาคารตางๆ  

เขาบัญชี “องคการคาของ สกสค.” ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตาก ประเภทออมทรัพย  
เลขที่ 603-1-952548  [ฟรีคาธรรมเนียม]  จะไดรับสินคาภายใน 1 เดือน 

4. จายเปนเงินสดกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานซื้อแบบพิมพฯ (กรณีมีผูติดตอขอซื้อมายื่นเอกสารกับ
เจาหนาท่ีโดยตรง)  ณ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
จะไดรับสินคาภายใน 1 เดือน 

 
 

การสงหลักฐานการชําระเงินคาแบบพิมพฯ 

กรณีชําระเงินดวยชองทางที่ 1 , 3  สงสําเนาหลักฐานการชําระคาแบบพิมพฯ (ปพ. หรือ ลส.19) ระบุชื่อ
สถานศึกษา สังกัด ยอดที่ชําระ และเลขที่ใบสงของท่ีไดชําระ (ถามี) พรอมหนังสือขอซื้อ หรือหนังสือแจงการชําระ
คาแบบพิมพฯ 

กรณีชําระเงินดวยชองทางที่ 2  สงธนาณัติ (สําหรับผูรับเงิน) ฉบับจริง ใบสีฟา และสําเนาธนาณัติ (สําหรับผูฝากเงิน) 
ใบสีเขียว พรอมหนังสอืขอซื้อ หรือหนังสือแจงการชําระคาแบบพิมพฯ 

จัดสงถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
      35/4 ถนนประสาทวิถี  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  63110 
  โทรสาร 055-535388 หรือ 531-930 

กรณีชําระเงินดวยชองทางท่ี 4  ไมตองสงหลักฐานการชําระเงิน เนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานเปน
ผูดําเนินการ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
** องคการคาของ สกสค. จะติดตามการชําระคาแบบพิมพฯ (กรณีมียอดคางชําระ) โดยแจงการคางชําระเงินคา
แบบพิมพฯ ถึงสถานศึกษาที่สั่งซื้อโดยตรง ใหสงหลักฐานการชําระเงินฯ และสําเนาหนังสือองคการคาของ สกสค.  
ถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทราบ เพ่ือดําเนินการแจงใหองคการคาฯ ตอไป 

 
 


