
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
การสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 



 
 

คูมือการสั่งซือ้ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 



~ 1 ~ 

คูมือการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

 ดวย กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดทําขึ้น 
เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัด ในการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19)  
 ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) เปนแบบพิมพลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และจําหนายโดย
องคการคาของ สกสค. ใชสําหรับการออกหลักฐานใหกับลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของ
สถานศึกษา  
  การสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) จะตองขอซื้อผานสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อขออนุญาตซ้ือใบเสร็จรับเงนิคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) ตอองคการคาของ 
สกสค. และตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติกอน องคการคาฯ จึงจะซื้อ–ขายสินคา ได 
 

ขั้นตอนการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

๑. สถานศึกษาทําหนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) ตอสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รายละเอียดการสั่งซื้อแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี ้

1.1 กรณีซื้อทางไปรษณีย 
สถานศึกษาตองชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) [รายละเอียดหนา 8] พรอม

กับการสั่งซื้อทุกครั้ง  หากไมชําระทางองคการคาฯ จะไมจําหนายสินคาให 
- หนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) [หนา 9] 
- แนบสําเนาบัตรของผูจัดซื้อ (บัตรขาราชการ หรือบัตรประชาชน) [หนา 20 หรือ 21] 
- แนบสําเนาหลักฐานการชําระเงินคาแบบพิมพฯ (ลส.) [หนา 24 หรือ 25 ] 

1.2 กรณซีื้อดวยตัวเอง 
- หนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) [หนา 11] 
- แนบสําเนาบัตรของผูจัดซื้อ (บัตรขาราชการ หรือบัตรประชาชน) [หนา 20 หรือ 21] 

๒. เจาหนาที่เขตพ้ืนที่ฯ รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
๔. สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการตามกรณ ีดังนี ้

๔.๑ กรณีซื้อทางไปรษณีย 
 สถานศึกษาชําระคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) พรอมกับการสั่งซื้อ 

- สํานักงานลูกเสือเขตฯ ดําเนินการขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
พรอมหลักฐานการชําระเงินฯ [หนา 13 และ 24 หรือ 25 แลวแตกรณี] และจัดสง
เอกสารหลักฐานทางจดหมายลงทะเบียนถึงองคการคาฯ โดยตรง  

- เมื่อองคการคาฯ ไดรับเอกสารหลักฐานแลว จะขออนุญาตกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
- เมื่อสํานักงานลูกเสือแหงชาติ พิจารณาอนุญาต และแจงใหองคการคาฯ ทราบ 
- องคการคาฯ จัดสงใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) พรอมใบสงของ ถึงสํานักงาน

ลูกเสือเขตพ้ืนทีฯ่ ภายใน 1  เดือน 

 สถานศึกษาไมชําระคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) พรอมกับการสั่งซื้อ 

- เจาหนาที่เขตพ้ืนที่ฯ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ พรอมคํานวณคา ลส.19 และคาขนสงสินคา 
- เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
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- สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ฯ แจงใหสถานศึกษาชําระเงินคา ลส.19 [หนา 26 และ 28] 
- สถานศึกษาชําระเงินฯ แลว สงสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ ใหกับสํานักงานลูกเสือเขตฯ 

(ตามวิธีการชําระเงินฯ และขั้นตอนการสงหลักฐานการชําระเงินฯ) 
- เมื่อสํานักงานลูกเสือเขตฯ ไดรับเอกสารหลักฐานฯ ของสถานศึกษาแลว ดําเนินการขอ

อนุญาตขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือฯ พรอมหลักฐานการชําระเงินฯ [หนา 13 
และ 24 หรือ 25 แลวแตกรณี] และสงหนังสือพรอมเอกสารหลักฐานทางจดหมาย
ลงทะเบียนถึงองคการคาฯ โดยตรง  

- เมื่อองคการคาฯ ไดรับเอกสารหลักฐานแลว ดําเนินการขออนุญาตกับสํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
- เมื่อสํานักงานลูกเสือแหงชาติ พิจารณาอนุญาต และแจงให องคการคาฯ ทราบ 
- องคการคาฯ จัดสงใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) พรอมใบสงของ ถึงสํานักงาน

ลูกเสือเขตพ้ืนทีฯ่ ภายใน 1 - 2 เดือน 

๔.๒ กรณซีื้อดวยตัวเอง 
- สํานักงานลูกเสือเขตฯ ออกหนังสือขออนุญาตขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

โดยระบุชื่อ – นามสกุล  ตําแหนง หรือหมายเลขประจําตัวประชาชน พรอมแนบลายมือชื่อ 
และสําเนาบัตรของผูจัดซื้อหรือผูรับมอบหมายถึงองคการคาฯ [หนา 15 , 17 และ 19 หรือ 
20 แลวแตกรณ]ี 

- สํานักงานลูกเสือเขตฯ แจงใหสถานศึกษา ผูจัดซื้อหรือผูรับมอบหมาย มารับหนังสือขออนุญาต
ซื้อใบเสร็จรับเงนิคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

- สถานศึกษา ผูจัดซื้อหรือผูรับมอบหมาย ติดตอขอรับหนังสือฯ และ ลงลายมือชื่อ พรอมรับ
เอกสารหลักฐาน 

- เมื่อไดรับหนังสือแลว ใหผูจัดหรือผูรับมอบหมายนําเอกสารหลักฐาน พรอมบัตรขาราชการ
หรือบัตรประชาชน ไปติดตอขอซื้อกับรานศึกษาภัณฑพาณิชย สาขาสนามกีฬาแหงชาต ิ 
เลขที่ 154  ถนนพระราม 2  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 (ชั้นลาง 
อาคารวชิราวุธ ดานหนาสนามกีฬาแหงชาติ) 

  

ขั้นตอนการรับใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) ดําเนินการดังนี ้
๑. กรณีซื้อทางไปรษณีย 

- เมื่อสํานักงานลูกเสือฯ ไดรับใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) จากองคการคาฯ แลว 
- เจาหนาที่เขตพ้ืนที่ฯ รับและตรวจสอบเอกสาร  
- เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
- สํานักงานลูกเสือฯ แจงใหสถานศึกษาที่ขอซื้อมารับใบเสร็จรับเงนิคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) [หนา 36 

และ 38] 
- สถานศึกษาหรือผูรับมอบหมาย ติดตอขอรับ ลส.19  ลงลายมือชื่อและรับ ลส.19 
- สถานศึกษาหรือผูรับมอบหมาย นํา ลส.19 ไปใชงานลูกเสือของสถานศึกษา 

๒. กรณีไปซื้อเอง 
- ผูรับมอบหมาย ดําเนินการจัดซื้อกับรานศึกษาภัณฑพาณิชย สาขาสนามกีฬาแหงชาติ   
- ผูรับมอบหมาย กรอกแบบฟอรมขออนุญาตฯ กับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ (ประมาณ 2-3 นาที) 
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- ผูรับมอบหมาย นําหนังสือราชการ เอกสารหลักฐานบัตรประจําตัวของผูจัดซื้อ พรอมแบบฟอรมฯ   
ขึ้นไปชั้น 2 เพ่ือขออนุญาตจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ (ประมาณ 10-20 นาที) 

- เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติแลว จึงนําเอกสารท้ังหมด ลงมาติดตอที่ชั้นลาง 
เพ่ือยื่นเอกสารใหกับเจาหนาทีร่านศึกษาภัณฑฯ 

- เจาหนาที่รานศึกษาภัณฑฯ ดําเนินการซื้อ-ขายสินคา 
- ผูรับมอบหมาย ชําระเงินกับเจาหนาทีร่านศึกษาภัณฑฯ 
- เจาหนาที่รานศึกษาภัณฑฯ ออกใบเสร็จรับเงิน พรอมมอบสินคาใหกับผูติดตอขอซื้อ  
- ผูรับมอบหมาย นําใบเสร็จรับเงนิคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) มาดําเนินงานลูกเสือของสถานศึกษา  
- สถานศึกษาที่สั่งซื้อฯ รายงานการซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) ใหสํานักงานลูกเสือเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตาก เขต 2 ทราบ [หนา 21] 
 

วิธีการชําระเงินคา ลส.19  สามารถชําระได 3 ชองทาง ดังนี ้
๑. สั่งจายเปนเช็ค สั่งจายในนาม องคการคาของ สกสค. 
๒. การซื้อธนาณัติ สั่งจาย “ปณจ.ลาดพราว”  ในนาม องคการคาของ สกสค.   

เลขที่ ๒๒๔๙  ถนนลาดพราว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 
๓. โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตาก  บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๖๐๓-๑-๙๕๒๕๔-8 

[องคการคาฯ ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล จึงไมตองหักภาษี ณ ท่ีจาย] 
 สถานศึกษานิยมชําระเงินคา ลส.19 ตามวิธีที่ ๒ และ ๓ เปนสวนใหญ 
 

ขั้นตอนการสงหลักฐานการชําระเงินคา ลส.19 
๑. เมื่อสถานศึกษาดําเนินการชําระเงินคาแบบพิมพฯ (ตามวิธีการชําระเงินฯ) แลว 
๒. สถานศึกษาสงสําเนาหลักฐานการชําระเงินคา ลส.19 ระบุชื่อสถานศึกษาและยอดชําระใหสํานักงาน

ลูกเสือเขตพื้นท่ีฯ ทราบ ยกเวนการสงธนาณัติ ใหสงธนาณัติฉบับจริงไปยังองคการคาฯ โดยตรง แลว
สงสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ ใหสํานักงานลูกเสือเขตพื้นฯ ทราบ [หนา แลวแตกรณีการชําระเงินฯ] 

๓. สถานศึกษาจัดเก็บหลักฐานการชําระเงินฯ ฉบับจริงไวท่ีสถานศึกษา  
๔. เจาหนาที่รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๕. เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
๖. สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนฯ ออกหนังสือขออนุญาตซื้อฯ สงองคการคาฯ  

 

การแจงยอดคางชําระเงินคา ลส.19 
๑. องคการคาฯ แจงยอดคางชําระฯ ถึงสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีฯ่ 
๒. เจาหนาที่รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
๔. สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ฯ แจงยอดการชําระเงินฯ พรอมสําเนาหนังสือองคการคาของ สกสค. [หนา 29] 
๕. สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบการชําระฯ ดังนี ้

- กรณีสถานศึกษาที่ชําระเงินฯ แลว  ดําเนินการตามขั้นตอนการสงหลักฐานการชําระเงินฯ  



~ 4 ~ 

- กรณีสถานศึกษาที่ยังไมชําระเงินฯ  ดําเนินการชําระเงินฯ ตามวิธีการชําระเงินฯ พรอมสงสําเนา
หลักฐานการชําระเงินฯ ตามขั้นตอนการสงหลักฐานการชําระเงินฯ ใหสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ฯ  
[หนา 3 ] 

๖. เจาหนาที่รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๗. เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
๘. สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ แจงการชําระเงินคา ลส.19 พรอมหลักฐานการชําระเงินฯ ถึงองคการคาฯ  

(หนา 34 และ 24 หรือ 25 แลวแตกรณี) 
 

การสงใบเสร็จรับเงิน (ลส.) 
๑. องคการคาฯ สงใบเสร็จรับเงิน ถึงสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ฯ 
๒. เจาหนาที่รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
๓. เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
๔. สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ฯ สงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงถึงสถานศึกษาที่ชําระเงินฯ แลว (ตามหนังสือสง

ใบเสร็จรับเงินฯ หนา 39 และ 41) 
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รายละเอียดรายการสินคา  
แบบพมิพลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ขององคการคาของ สกสค. 

1. ทะเบียนกองลูกเสือสํารอง (ลส.6)  ราคาเลมละ  60 / 140  บาท 
2. ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ (ลส.7)  ราคาเลมละ  70 / 175  บาท 
3. ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุนใหญ (ลส.8) ราคาเลมละ  65 / 130  บาท 
4. ใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.๑๙)  ราคาเลมละ ๗๐ บาท 

 เนื่องจากรายการสินคา ลําดับท่ี 1 – 3  มีการปรับเปลี่ยนราคาอยูตลอด จึงขอสถานศึกษาใหแจง
ความตองการมากอน แลวจะแจงยอดชาํระเงินฯ ใหชําระภายหลัง 

 

วิธีคํานวณคาแบบพิมพฯ (ลส.) 

 คา ลส.19  ใหนํายอดสั่งซื้อ ลส.19 ของสถานศึกษา x คา ลส.19 ขององคการคาฯ  เชน 
สั่งซื้อ ลส.19  จํานวน  11  เลม  จะได  11 x 70  =      770  บาท 

 คาขนสงสินคา  ใหนําคา ลส.19 x อัตราคาขนสงแบบพิมพขององคการคาฯ ตามภูมิภาค  เชน 
คา ลส.19 x คาขนสงตามภูมิภาค 3.5% *     จะได  770 x 3.5%  =        26.95   บาท 
(ใชอัตราคาขนสงภาคเหนือ ตางอําเภอ) 

 ยอดรวม  ใหนําคา ลส.19 + คาขนสงสินคา จะได  770 + 26.69  =   796.95  บาท 

 **  กรณีท่ีคาขนสงมียอดไมถึง 25 บาท จะคิดคาขนสง 25 บาท   

  ใหสถานศึกษาชาํระเงินตามยอดรวม 
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(สําหรับสถานศึกษา) 

หนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อทางไปรษณีย  

 
 
 

ที่...............(๑)................     โรงเรียน..............................(๒)...............................
       ............................................................................... 

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

เรื่อง  ขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาบัตรของผูขอซื้อ      จํานวน   1   ฉบับ 
  2. สําเนาหลักฐานการชําระเงินคา ลส.19    จํานวน   1   ฉบับ 

  ดวย โรงเรียน.............(๖)............... มีความประสงคขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
จํานวน....(7)...เลม เพ่ือใชในการออกหลักฐานใหแกลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา 

พรอม.......................(8)............................ โดยซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. ทางไปรษณีย  
รายละเอียดตามสิ่งท่ีแนบมาพรอมหนังสือนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป      

ขอแสดงความนับถือ 

................(9)................. 
(...............(10).................) 
................(11)................. 

 

 
โรงเรียน................(12)................. 
โทรศพัท. .....................(๑3)................. 
โทรสาร. ...............(๑4)................. 
มือถือ ..................(๑5)................. 
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คําอธิบายหนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อทางไปรษณีย  

  มีไวสําหรับสถานศึกษา ขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) เพ่ือใชในการออกหลักฐาน
ใหแกลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา ทางไปรษณีย ตอสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสถานศกึษา 
  ชองที่ ๒   ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา 
  ชองที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสถานศกึษา 
  ชองที่ ๖   ชื่อสถานศกึษา ดังนี้ 
     - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุชื่อสถานศึกษา 
     - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุชื่อสถานศึกษา และตนสังกัด 
  ชองที่ 7   จํานวนที่สั่งซื้อ 
  ชองที่ 8   วิธีการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
     (โอนเงิน หรือสงธนาณัติ) และยอดทีช่ําระ 
  ชองที่ ๙ – ๑1    ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
  ชองที่ ๑2 – ๑4   ชื่อ , เบอรโทรศัพท , เบอรโทรสารของสถานศึกษา  
  ชองที่ 15  เบอรมือถือของผูขอซื้อ 

 
 

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

หนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อดวยตนเอง  

 
 
 

ที่...............(๑)................     โรงเรียน..............................(๒)...............................
       ............................................................................... 

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

เรื่อง  ขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาบัตรของผูขอซื้อ      จํานวน   1   ฉบับ 

  ดวย โรงเรียน.............(๖)............... มีความประสงคขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
จํานวน....(7)....เลม เพ่ือใชในการออกหลักฐานใหแกลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา 

โดยมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว)...........................(8).......................... ตําแหนง/หมายเลขประจําตัว
ประชาชน.............(9)............. เปนผูดําเนินการจัดซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีแนบมาพรอมหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป      

ขอแสดงความนับถือ 

................(10)................. 
(...............(11).................) 
................(12)................. 

 

 
โรงเรียน................(๑3)................. 
โทรศพัท. .....................(๑4)................. 
โทรสาร. ...............(๑5)................. 
มือถือ ..................(๑6)................. 
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คําอธิบายหนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อดวยตนเอง  

  มีไวสําหรับสถานศึกษา ขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) เพ่ือใชในการออกหลักฐาน
ใหแกลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา โดยระบ ุชื่อ – นามสกุล  ตําแหนง หรือหมายเลข
ประชาชนของผูจัดซื้อหรือผูรับมอบหมาย ตอสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสถานศึกษา 
  ชองที่ ๒   ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา 
  ชองที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสถานศกึษา 
  ชองที่ ๖   ชื่อสถานศกึษา ดังนี้ 
     - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุชื่อสถานศึกษา 
     - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุชื่อสถานศึกษา และตนสังกัด 
  ชองที่ 7   จํานวนที่ขอซื้อ 
  ชองที่ 8   ชื่อ – นามสกุล ของผูจัดซื้อ 
  ชองที่ 9   ตําแหนง หรือหมายประจําตัวประชาชนของผูจัดซื้อ 
  ชองที่ 10 – 12  ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
  ชองที่ ๑3 – ๑5   ชื่อ , เบอรโทรศัพท , เบอรโทรสารของสถานศึกษา  
     และเบอรมือถือของผูรับผิดชอบ 
  ชองที่ 16  เบอรมือถือของผูจัดซื้อ 

 
 

************************************************************************** 
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(สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่) 

หนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อทางไปรษณีย 
 

 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

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

เรื่อง  ขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงนิคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

เรียน  ผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาบัตรของผูจัดซื้อ      จํานวน   1   ฉบับ 
  2. สําเนาหลักฐานการชําระเงินคา ลส.19    จํานวน   1   ฉบับ 

  ดวย โรงเรียน............................(5).................................. มีความประสงคขอสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน
คาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) จํานวน........(6)........เลม เพ่ือใชในการออกหลักฐานใหแกลูกเสือ เนตรนารี และ

ผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา พรอม.....................(7)......................... โดยซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช 

องคการคาของ สกสค. ทางไปรษณีย  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป      

ขอแสดงความนับถือ 

................(8)................. 
(...............(9).................) 
................(10)................. 

 

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

www.pepgtakesa2.com 
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คําอธิบายหนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อทางไปรษณีย 

  มีไวสําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ขออนุญาตสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 
(ลส.19) ตอองคการคาของ สกสค. ทางไปรษณีย 

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๒ – ๔  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๕   ชื่อสถานศกึษาที่สั่งซื้อ ดังนี้ 
     - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุชื่อสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด 
     - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุชื่อสถานศึกษา และตนสังกัด 
  ชองที่ 6   จํานวนที่สั่งซื้อ 
  ชองที่ 7   วิธีการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
     (โอนเงิน หรือสงธนาณัติ) และยอดทีช่ําระ 
  ชองที่ 8 – ๑0    ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสํานักงานลูกเสือ 
     เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

************************************************************************** 
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(สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่) 

หนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อดวยตนเอง 

 

 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

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

เรื่อง  ขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงนิคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

เรียน  ผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ตัวอยางแบบลายมือชื่อ     จํานวน   1   ฉบับ 

  2. สําเนาบัตรของผูขอซื้อ      จํานวน   1   ฉบับ 

  ดวย โรงเรียน.................(5)........................  มีความประสงคขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 
(ลส.19) จํานวน..........(6)........เลม เพ่ือใชในการออกหลักฐานใหแกลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ของสถานศึกษา โดยมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว)......................(7)..................... ตําแหนง/หมายเลข
ประจําตัวประชาชน..............(8).............. เปนผูดําเนินการจัดซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีแนบมาพรอมหนังสือนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป      

ขอแสดงความนับถือ 

................(9)................. 
(...............(10).................) 
................(11)................. 

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

www.pepgtakesa2.com 
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คําอธิบายหนังสือขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อดวยตนเอง 

  มีไวสําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
โดยระบุชื่อ – นามสกุล  ตําแหนง หรือหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูจัดซื้อหรือผูรับมอบหมายของ
สถานศึกษา ตอองคการคาของ สกสค.  

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๒ – ๔  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๕   ชื่อสถานศกึษาที่ขอซื้อ ดังนี้ 
     - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุชื่อสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด 
     - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุชื่อสถานศึกษา และตนสังกัด 
  ชองที่ 6   จํานวนที่ขอซื้อ 
  ชองที่ 7   ชื่อ – นามสกุล ของผูจัดซื้อ 
  ชองที่ 8   ตําแหนง หรือหมายประจําตัวประชาชนของผูจัดซื้อ  
  ชองที่ ๙ – ๑1    ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสํานักงานลูกเสือ 
     เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

************************************************************************** 
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แบบลายมือชื่อผูขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

ลายมือชื่อผูมาติดตอขอซ้ือและรับเอกสารจากองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ ตําแหนง/หมายเลขประจําตัวประชาชน 

 
๑. 

 
.................(๑)................. 
 

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

 
................................(๓)................................. 

 
 ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูที่สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ไดมอบหมาย
ใหมาติดตอขอซื้อและรับเอกสาร 
 

 ลงชื่อ…………..……(4)………..……….. 
                (.................(5)...................) 

    ตําแหนง…………....(6)...........……….. 
 
 
 ผูมีอํานาจออกหนังสืออนุญาตของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ ตําแหนง 

 
๑ 

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

 
................(8)................  
 

 
...............................(9)................................. 
..................................................................... 
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คําอธิบายแบบลายมือชื่อผูขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

  มีไวสําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศกึษา ระบุขอมูล , ลายมือชื่อของผูจัดซื้อใบเสร็จรับเงิน
คาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) เพ่ือแสดงรายละเอียดตอองคการคาของ สกสค.  

  ชองที่ ๑   ระบุชื่อ – นามสกุล ของผูจัดซื้อ 
  ชองที่ ๒   ลายมือชื่อของผูจัดซื้อ 
  ชองที่ ๓   กรอกขอมูลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหวางตําแหนง  
     หรือหมายเลขประจําตัวประชาชน  
     - ตําแหนง  กรณีเปนขาราชการของสถานศึกษา 
     - หมายเลขประจําตัวประชาชน  กรณเีปนบุคคลของสถานศึกษา  
                  หรือบุคคลนอกสถานศึกษา 
  ชองที่ 4 – 6  ลายมือชือ่ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสํานักงานลูกเสือ 
     เขตพื้นที่การศึกษา 
  ชองที่ 7 – 9  ชื่อ – นามสกุล , ลายมือชื่อ และตําแหนงของผูบริหารสํานักงานลูกเสือ 
     เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

************************************************************************** 
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ตัวอยางสําเนาบัตรของผูจัดซื้อ (บัตรขาราชการ)
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ตัวอยางสําเนาบัตรของผูจัดซื้อ (บัตรประชาชน)
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(สําหรับสถานศึกษา) 

          หนังสือรายงานการซื้อ ลส.19 
 

 
ที่...............(๑)................     โรงเรียน..............................(๒)............................... 

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

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

เรื่อง   รายงานการซื้อ ลส.19 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

อางถึง  หนังสือสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/......(6)......   
ลงวันที่....(7)....เดือน........(8)........พ.ศ. ......(9)..... 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาใบสงของ       จํานวน  ๑  ฉบับ 
  2. สําเนาใบเสร็จรับเงินขององคการคาของ สกสค.    จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามที ่โรงเรียน...............(๑0)................. ไดขออนุญาตซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
จํานวน....(11)....เลม เพ่ือใชในการออกหลักฐานใหแกลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา 

โดยมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว).......................(๑2)........................... ตําแหนง/หมายเลขประจําตัว
ประชาชน................(๑3)................. เปนผูดําเนินการจัดซื้อจากรานศึกษาภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. นั้น 

บัดนี้ โรงเรียน..................(๑4)....................ดําเนินการซื้อ ลส.19 ดังกลาวเรียบรอยแลว ตั้งแต
วันที่................(15)................ เลมที.่...........(16)............... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑7)................. 
(...............(18).................) 
................(๑9)................. 

 
 
 
โรงเรียน................(20)................. 
โทร. .....................(๒1)................. 
โทรสาร. ...............(๒2)................. 
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คําอธิบายหนังสือรายงานการซื้อ ลส.19  

  มีไวสําหรับสถานศึกษาที่ขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีซื้อดวยตนเอง 
รายงานการซื้อ ลส.19 ใหสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสถานศึกษา 
  ชองที่ ๒   ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา 
  ชองที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ 
  ชองที่ ๖ – 9  เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ปของหนังสือท่ีอางถึง 
  ชองที่ 10  ชื่อสถานศึกษาที่ขอซื้อ ดังนี้ 
     - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุชื่อสถานศึกษา  
     - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุชื่อสถานศึกษา และตนสังกัด 
  ชองที่ ๑1  จํานวนที่ขอซื้อ  
  ชองที่ ๑2  ชื่อ – นามสกุล ของผูจัดซื้อ 
  ชองที่ ๑3  กรอกขอมูลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ระหวางตําแหนง  
     หรือหมายเลขประจําตัวประชาชน  
     - ตําแหนง  กรณีเปนขาราชการของสถานศึกษา 
     - หมายเลขประชาชน  กรณีเปนบุคลากรของสถานศึกษา  
                            หรือบุคคลนอกสถานศึกษา 
  ชองที่ ๑4 , 20  ชื่อสถานศึกษาที่ขอซื้อ 
  ชองที่ 15  ระบุวัน เดือน ปที่จัดซื้อ 
  ชองที่ 16  เลขที่ของ ลส.19 
  ชองที่ ๑7 – ๑9  ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
  ชองที่ ๒1 – ๒2  เบอรโทรศัพท , เบอรโทรสารของสถานศึกษา  
      
 

 
************************************************************************** 
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วิธีกรอกการชําระเงินคา ลส.19 

สงธนาณัติ 

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โดยการโอนเงินเขาบัญชี 
 
 
  

 

 

 

          

  

 
 

 
 

    ๓๐  ก.ย.  ๒๕๖๐ 

ปณจ.ลาดพราว 
องคการคาของ สกสค.  ________________ ____ 

๒๒๔๙  ถนนลาดพราว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 

๑  ๐  ๓ ๑ ๐ 

__________ 

  __________________ โรงเรียนบานแมโพ ๐๘๖-๔๒๖XXXX 
หมู ๗  ตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก ๖  ๓  ๑  ๕ ๐ 

____ 

 พิชญา รัตนสิริบัณทิตย 

แมสอด  
 

๑๔  ก.ย.  ๒๕๖๐ 

องคการคาของ สกสค. 

________ 

สาขาตาก  ๖ ๐  ๓     ๑     ๙ ๕  ๒ ๕ ๔     ๘ 

- สองรอยแปดสิบบาทถวน - 

        ๗๐      ๐๐ - เจ็ดสิบบาทถวน - 

๒๘๐ 
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ตัวอยางหลักฐานการชําระเงินคา ลส.19  โดยสงธนาณัต ิและโอนเงิน  

 

หลักฐานการชําระเงินคา ลส.19 
โรงเรียนบานแมโพ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 

จํานวน  95  บาท 

 
 

 



~ 25 ~ 

ตัวอยางหลักฐานการชําระเงินคา ลส.19 โดยโอนเงิน  

 

หลักฐานการชําระเงินคา ลส.19 
โรงเรียนบานหวยกะโหลก  สังกัด สพป.ตาก เขต 2 

จํานวน  280  บาท 
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(สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่) 

หนังสือแจงใหสถานศึกษาชําระคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
 

 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

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

เรื่อง  แจงใหชําระคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน..........(5).......... 

อางถึง  1. หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/ว 471  
     ลงวันที่  31  มกราคม  2560 
          2. หนังสือโรงเรียน..........(6).......... ที่......(7).......  ลงวันที่....(8)....เดือน........(9)........พ.ศ. .......(10)...... 

สิ่งท่ีสงมาดวย วิธีการชําระเงินคาแบบพิมพฯ      จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดแจงเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑการจําหนายแบบพิมพทางการศึกษาจากองคการคาของ สกสค. ใหทราบแลว และโรงเรียน.....(11)..... 
ไดสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) จํานวน.....(12).....เลม ทางไปรษณีย เพ่ือใชในการเก็บคาบํารุงลูกเสือ 
เนตรนารี และผูบังคบับัญชาลูกเสือของสถานศึกษา นั้น 
  เนื่องจาก ทานยังไมไดดําเนินการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19)  แยกเปนคา ลส.19  
จํานวน....(13)....บาท และคาขนสงสินคา จํานวน....(14)....บาท รวมยอดท่ีตองชําระ จํานวน.....(15)......บาท 
  สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจงใหทราบและดําเนินการ
ชําระเงินตามรายละเอียดขางตน และขอใหทานจัดสงสําเนาหลักฐานการชําระเงินฯ มาใหสํานักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบดวย  สําหรับแบบพิมพฯ เม่ือสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ไดรับแลวจะแจงใหมารับภายหลัง  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป      

ขอแสดงความนับถือ 

................(16)................. 
(...............(17).................) 
................(18)................. 

  

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

www.pepgtakesa2.com  



~ 27 ~ 

คําอธิบายหนังสือแจงใหสถานศึกษาชําระคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

  มีไวสําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาที่ขอสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน
คาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) แตยังไมไดชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) พรอมกับการสั่งซื้อ ให
ดําเนินการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) พรอมสงหลักฐานการชําระเงินฯ ใหสํานักงานลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศกึษาทราบ   

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๒  – 4  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๕  , 6 , ๑๐ ชื่อสถานศึกษาที่สั่งซื้อ 
  ชองที่ 7   เลขที่หนังสือของสถานศึกษา  
  ชองที่ 8  – 10  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสถานศึกษา 
  ชองที่ 12  จํานวนที่สั่งซื้อ 
  ชองที่ 13  จํานวนเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
  ชองที่ 14  จํานวนเงินคาขนสงสินคา 
  ชองที่ 15  ยอดเงนิรวมที่สถานศึกษาตองชําระ 
  ชองที่ 16 – 18  ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสํานักงานลูกเสือ 
     เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 28 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  จึงไมตองหักภาษ ีณ ที่จาย] 

 
สําเนาหลักฐานการชําระเงินคา 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 (ชําระเงินคา ลส.19) 

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

       เนื่องจากที่ผานมาองคการคาของ สกสค. จะแจงยอดคางชําระเงินคา ลส.19 ของสถานศึกษา (กรณี
สั่งซื้อฯ ทางไปรษณีย) โดยสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะไดสําเนาหลักฐาน
การชําระเงินคา ลส.19 ใหองคการคาของ สกสค. ทราบตอไป 
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(สําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่) 

หนังสือแจงยอดการชําระเงินคาแบบพิมพฯ (ลส.) 
 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

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

เรื่อง  แจงยอดการชําระเงินคาแบบพิมพฯ (ลส.) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน..........(5).......... 

อางถึง หนังสือโรงเรียน..........(6).......... ที่......(7).......  ลงวันที.่...(8)....เดือน........(9)........พ.ศ. .......(10)...... 

สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนาหนังสือองคการคาของ สกสค.     จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง โรงเรียน........(11)........ มีความประสงคขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 
(ลส.19) จํานวน.....(12).....เลม เพ่ือใชในการเก็บคาบํารุงลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือของ
สถานศึกษาโดยองคการคาของ สกสค. ไดจัดสงใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) มาใหสถานศึกษาทาง
ไปรษณียแลว นั้น 
  บัดนี้  องคการคาของ สกสค. แจงยอดการชําระเงินคาแบบพิมพ จํานวน....(13)....บาท 
สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอใหโรงเรียน......(14)....... ดําเนินการชําระเงินฯ 
ดังกลาว ในนาม “องคการคาของ สกสค.” โดย 

๑. สั่งจายเปนเช็ค 
๒. ซื้อธนาณัติ สั่งจาย “ ปณจ.ลาดพราว” 
๓. โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตาก 

เลขที่ บัญชีออมทรัพย 603-1-95254-8 
  เมื่อดําเนินการแลว ใหสงหลักฐานการชําระเงินฯ ใหสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ภายใน..........(15) .......... อนึ่ง หากทานไดชําระเงินดังกลาวแลว ขอใหทานสงหลักฐาน
การชําระเงินฯ ใหสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดวย เพ่ือแจงใหองคการคาของ 
สกสค. ทราบตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ      

ขอแสดงความนับถือ 

................(16)................. 
(...............(17).................) 
................(18)................. 

  

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



~ 30 ~ 

คําอธิบายหนังสือแจงใหสถานศึกษาชําระคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) กรณีหนี้คาง 

  มีไวสําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงใหสถานศึกษาที่ยังคางชําระคาแบบพิมพฯ (ลส.) 
กับองคการคาของ สกสค. ใหดําเนินการชําระคาแบบพิมพฯ หรือสงหลักฐานการชําระเงินฯ ใหสํานักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศกึษาเพ่ือแจงใหองคการคาของ สกสค. ทราบ   

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๒  – 4  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
  ชองที ่๕  , 6 , ๑4 ชื่อสถานศกึษาที่สั่งซื้อ 
  ชองที่ 7   เลขที่หนังสือของสถานศึกษา  
  ชองที่ 8  – 10  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสถานศึกษา 
  ชองที่ 12  จํานวนทีส่ั่งซื้อ 
  ชองที่ 13  ยอดเงนิท่ีสถานศึกษาตองชําระ 
  ชองที่ 15  ระยะเวลาที่ใหสถานศึกษาดําเนินการชําระเงิน  
     หรือสงหลักฐานการชําระเงิน 
  ชองที่ 16 – 18  ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสํานักงานลูกเสือ 
     เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

************************************************************************** 
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ตัวอยางสําเนาหนังสือองคการคาของ สกสค. 
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(สําหรับสถานศึกษา) 

หนังสือแจงการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

 
 
 

ที่...............(๑)................     โรงเรียน..............................(๒)...............................
       ............................................................................... 

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

เรื่อง  แจงการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

อางถึง  หนังสือสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/........(6) ........ 
 ลงวันที่....(7)....เดือน........(8)........พ.ศ. ......(9)...... 

สิ่งท่ีสงมาดวย หลักฐานการชําระเงินคา ลส.19     จํานวน   1   ฉบับ 

  ตามที่ สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แจงใหโรงเรียน.....(10)..... 
ขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) จํานวน......(11)......เลม เพ่ือใชในการออกหลักฐานใหแกลูกเสือ 

เนตรนารี และผูบังคบับัญชาลูกเสือในสถานศึกษา พรอม....................(12).......................... โดยซื้อจากรานศึกษา

ภัณฑพาณิช องคการคาของ สกสค. ทางไปรษณีย  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป      

ขอแสดงความนับถือ 

................(13)................. 
(..............(14)................) 
................(15)................. 

 

 
โรงเรียน................(16)................. 
โทรศพัท. .............(๑7)................. 
โทรสาร. ..............(๑8)................. 
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คําอธิบายหนังสือสงหลักฐานการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

  มีไวสําหรับสถานศึกษาท่ีชําระคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) แลว สงสําเนาเอกสาร 
หลักฐานการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) ใหสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษา ทราบ 

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสถานศกึษา 
  ชองที่ ๒   ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา 
  ชองที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ 
  ชองที่ ๖   เลขที่หนังสือที่อางถึง 
  ชองที่ 7 – 9  วัน เดือน ป ของหนังสือที่อางถึง 
  ชองที่ 10  ชื่อสถานศึกษา ดังนี้ 
     - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุชื่อสถานศึกษา 
     - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุชื่อสถานศึกษา และตนสังกัด 
  ชองที่ 11  จํานวนทีส่ั่งซื้อ 
  ชองที่ 12  วิธกีารชําระเงินคา ลส.19 (โอนเงิน หรือสงธนาณัติ) และยอดชําระ 
  ชองที่ 13 – ๑5  ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
  ชองที่ ๑6 – ๑8   ชื่อ , เบอรโทรศัพท , เบอรโทรสารของสถานศึกษา  
   

 
************************************************************************** 
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(สําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที)่ 

หนังสือแจงการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
 

 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

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

เรื่อง  แจงการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

เรียน  ผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

อางถึง  หนังสือองคการคาของ สกสค. ที่ ศธ 5213.4/....(6).....  ลงวันที่....(7)....เดือน......(8)......พ.ศ. .....(9)..... 

สิ่งท่ีสงมาดวย หลักฐานการชําระเงินคา ลส.19     จํานวน   1   ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง องคการคาของ สกสค. แจงยอดคางชําระเงินคาแบบพิมพฯ (ลส.) ของ
สถานศึกษาทีร่ับแบบพิมพแลว ความแจงแลวนั้น 

  สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอเรียนวาสถานศึกษาดังกลาวได
ดําเนินการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) เรียบรอยแลว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑0)................. 
(...............(๑1).................) 
................(๑2)................. 

 

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

www.pepgtakesa2.com 
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คําอธิบายหนังสือแจงการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

  มีไวสําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงการชําระเงินคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ 
(ลส.19) ของสถานศึกษา กรณีหนี้คาง ใหองคการคาของ สกสค. ทราบ 

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที ่
  ชองที่ ๒   ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่ 
  ชองที่ ๓ – ๕  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ 
  ชองที่ ๖ – 9  เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ป ของหนังสือที่อางถึง 
  ชองที่ 10 – 12  ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหาร 
     สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่ 
    
   

 
************************************************************************** 
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(สําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที)่ 

หนังสือแจงใหสถานศึกษามารับใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
 

 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

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

เรื่อง  แจงใหมาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

เรียน  ผูอํานวยการองคการคาของ สกสค. 

อางถึง  หนังสือโรงเรียน.........(5)........... ที่ ศธ ........(6)........  ลงวันที่....(7)....เดือน.......(8).......พ.ศ. .......(9)....... 

สิ่งท่ีสงมาดวย ใบสงของ เลขที่............(10)............    จํานวน   1   ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง โรงเรียน..........(11)........... ไดสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
ทางไปรษณีย เพ่ือใชในการออกหลักฐานใหแกลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา พรอม
...........(12)........... จํานวน......(13).....บาท เพ่ือชําระคาแบบพิมพของสถานศึกษา นั้น 

  บัดนี้ องคการคาของ สกสค. ไดดําเนินการจัดสงใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) มาใหแลว 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอใหมาติดตอรับลส.19 พรอมชําระคาขนสงสินคา
ดังกลาวไดท่ี กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  อนึ่ง สําหรับ
ใบเสร็จรับเงินขององคการคาของ สกสค. เม่ือไดรับใบเสร็จรับเงินจากองคการคาของ สกสค. แลว จะจัดสงให
อีกครั้งหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

................(๑4)................. 
(...............(๑5).................) 
................(๑6)................. 

 

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

www.pepgtakesa2.com 
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คําอธิบายหนังสือแจงใหสถานศึกษามารับใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

  มีไวสําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาที่ขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุง
ลูกเสือ (ลส.19) และชําระคา ลส.19 แลว มาติดตอรับใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19)    

  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที ่
  ชองที่ ๒ – 4  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่ 
  ชองที่ 5   ชื่อสถานศกึษา 
  ชองที่ ๖ – 9  เลขที่หนังสือ , วัน เดือน ป ของหนังสือที่อางถึง 
  ชองที่ 10   เลขที่ของใบสงของ 
  ชองที่ 11  ชื่อสถานศึกษา ดังนี้ 
     - สถานศึกษาในสังกัด  ระบุชื่อสถานศึกษา 
     - สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  ระบุชื่อสถานศึกษา และตนสังกัด 
  ชองที่ 12  วิธีการชําระเงินของสถานศึกษา 
  ชองที่ 13  ยอดชําระของสถานศึกษา 
  ชองที่ 14 – 16  ลายมือชื่อ , ชื่อ-นามสกุล และตําแหนงผูบริหาร 
     สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่ 
      

 
************************************************************************** 
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ตัวอยางใบสงขององคการคาของ สกสค. 
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(สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่) 

 หนังสือสงใบเสร็จรับเงิน (ลส.) 
 

 
 
 

ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/........(๑)........           สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
         ๓๕/๔  ถ.ประสาทวิถี  อ.แมสอด  จ.ตาก  ๖๓๑๑๐ 

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

เรื่อง  สงใบเสร็จรับเงิน (ลส.) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน..........(5).......... 

อางถึง  หนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ 04056/.......(6).......  
 ลงวันที.่...(7)....เดือน........(8)........พ.ศ. .......(9)...... 

สิ่งท่ีสงมาดวย ใบเสร็จรับเงินฯ องคการคาของ สกสค.     จํานวน  2  ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แจงให
โรงเรียน...............(10) ............... มาติดตอขอรับไดแบบพิมพท่ี กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และไดรับแบบพิมพเรียบรอยแลว นั้น 
  บัดนี้ องคการคาของ สกสค. ไดออกใบเสร็จรับเงินเลขที่...............(11) ...............  สํานักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอสงใบเสร็จรับเงินฯ ดังกลาวมาพรอมหนังสือนี้ เพ่ือ
นําไปใชประกอบการเบิก – จายตามระเบียบฯ ตอไป  

   จึงเรียนมาเพ่ือโทราบและดําเนินการตอไป      

ขอแสดงความนับถือ 

................(12)................. 
(...............(13).................) 
................(14)................. 

  
 
 
 

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

www.pepgtakesa2.com  
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คําอธิบายหนังสือแจงใหสถานศึกษาชําระคาใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 

  มีไวสําหรับสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาที่ขอซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุง
ลูกเสือ (ลส.19) ใหดําเนินการชําระคา ลส.19  กรณีสถานศึกษาไมไดชําระคาแบบพิมพฯ พรอมกับการสั่งซื้อ
   
  ชองที่ ๑   เลขที่หนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๒  – 4  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ชองที่ ๕  , 6 , ๑๐ ชื่อสถานศึกษาที่สั่งซื้อ 
  ชองที่ 7   เลขที่หนังสือของสถานศึกษา  
  ชองที่ 8  – 10  วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือของสถานศึกษา 
  ชองที่ 12  จํานวนความตองการสั่งซื้อ 
  ชองที่ 13  จํานวนคา ลส.19 
  ชองที่ 14  จํานวนคาขนสงสินคา 
  ชองที่ 15  ยอดรวมที่สถานศึกษาตองชําระ 

 
 
 

************************************************************************** 
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ตัวอยางใบเสร็จรับเงินของ สกสค. 
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ผูจัดทํา 

น.ส.วลัญชา  กรัณยพัฒนพงศ อัตราจาง กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 
       ผูรับผิดชอบงานซื้อใบเสร็จรับเงินคาบํารุงลูกเสือ (ลส.19) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




