
หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ลูกเสือ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลูกเสือ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบญัญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
(๒) พระราชบัญญัติลูกเสือ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
(๓) พระราชบัญญัติลูกเสือ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
(๔) พระราชบัญญัติลูกเสือ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ลูกเสือ” หมายความวา  เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง  ที่สมัครเขาเปนลูกเสือทั้งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  สวนลูกเสือที่เปนหญิงใหเรียกวา  “เนตรนารี” 

“บุคลากรทางการลูกเสือ”  หมายความวา  ผูบังคับบัญชาลูกเสือ  ผูตรวจการลูกเสือ  กรรมการ

ลูกเสือ  อาสาสมัครลูกเสือ  และเจาหนาที่ลูกเสือ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะลูกเสือแหงชาติ  ประกอบดวย  บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากร

ทางการลูกเสือ 

มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๘ คณะลูกเสือแหงชาติ  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปญญา  

จิตใจ  และศีลธรรม  ใหเปนพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี

และมีความเจริญกาวหนา  ทั้งนี้  เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหมีนิสัยในการสังเกต  จดจํา  เชื่อฟง  และพึ่งตนเอง 

(๒) ใหซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

(๓) ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

(๔) ใหรูจักทําการฝมือ  และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 

(๕) ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศชาติ 
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มาตรา ๙ ใหกระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือ

แหงชาติเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ   รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน 

การดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  สํานักงานลูกเสือจังหวัด  สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

สถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ  เพื่อใหการจัดกิจกรรมลูกเสือเปนไปอยางทั่วถึงและ 

มีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๑๐ ใหกรรมการสภาลูกเสือไทย  กรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  กรรมการลูกเสือ

จังหวัด  และกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ไดรับเบี้ยประชุมและคาตอบแทนอื่นตามระเบียบ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

หมวด  ๒ 

การปกครอง 
 

 

สวนที่  ๑ 

สภาลูกเสือไทย 
 

 

มาตรา ๑๑ ใหมีสภาลูกเสือไทย  ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เปนสภานายก 

(๒) รองนายกรัฐมนตรี  เปนอุปนายก 

(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย   ผูบัญชาการทหารสูงสุด   ผูบัญชาการทหารบก   ผูบัญชาการทหารเรือ   

ผูบัญชาการทหารอากาศ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เลขาธิการสภากาชาดไทย  อธิบดีกรมการปกครอง   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ผูวาราชการจังหวัด  และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน 
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(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินแปดสิบคนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง

ตามพระราชอัธยาศัย 

ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  เปนกรรมการและเลขานุการ  รองเลขาธิการและผูชวย

เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  เปนผูชวยเลขานุการ 

สภาลูกเสือไทยอาจมีสภานายกกิตติมศักด์ิ  อุปนายกกิตติมศักด์ิ  และกรรมการกิตติมศักด์ิ   

ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

มาตรา ๑๒ สภาลูกเสือไทยมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของคณะลูกเสือแหงชาติ 

(๒) ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

(๓) พิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป

นับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  และเมื่อพนจากตําแหนงอาจทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ังอีกได 

มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ตามมาตรา  ๑๑  (๔)  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

 

สวนที่  ๒ 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติและสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติซ่ึงเปนองคกรบริหารของคณะลูกเสือ

แหงชาติ  ประกอบดวย 
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(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย  

เปนรองประธานกรรมการ  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการสภากาชาดไทย  

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบหาคนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแตงต้ังโดย

คําแนะนําของกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตาม  (๑)  และ  (๒) ซ่ึงในจํานวนนี้ตองมาจากภาคเอกชน

ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  เปนกรรมการและเลขานุการ  รองเลขาธิการและผูชวย

เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๑๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕  (๓)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป

และอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ัง

กรรมการใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง  และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูใน

ตําแหนงเพียงเทาวาระที่ เหลืออยูของผู ซ่ึงตนแทน   แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวา 

หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการแตงต้ังแทนก็ได 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่ง

โดยอนโุลม 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 

(๒) สงเสริมความสัมพันธกับคณะลูกเสือนานาชาติ 

(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 

(๔) สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

(๕) จัดการทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

(๖) ใหความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชนของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 



หนา   ๙๗ 
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(๗) ออกขอบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๘) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 

(๙) จัดทํารายงานประจําปเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาตามมาตรา  ๑๒  (๓) 

(๑๐) แตงต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

(๑๑) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติมอบหมาย 

(๑๒) กํากับดูแล  สนับสนุนและสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบาน 

(๑๓) จัดต้ังตําแหนงกิตติมศักด์ิ  และตําแหนงอื่นใดที่มิไดระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแหงชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๘ ใหมีสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

ใหสํานักงานลูกเสือแหงชาติมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 

การจัดแบงสวนงานภายในของสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหรัฐมนตรีแตงต้ัง

รองปลัดกระทรวงศกึษาธิการคนหนึ่งทําหนาที่เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  และแตงต้ังผูบริหาร

ระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการตามจํานวนที่เหมาะสม  

โดยการเสนอของเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ   

การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการตามวรรคหนึ่ง  ใหถือเปนการปฏิบัติราชการดวย 

มาตรา ๒๐ สํานักงานลูกเสือแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคของคณะ

ลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย  รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพยสินของคณะลูกเสือแหงชาติหรือดําเนินการใด  ๆ 

เกี่ยวกับทรัพยสิน 

(๒) ทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงอื่น 



หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) รับผิดชอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

(๔) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบของทางราชการ

และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  รวมทั้งถูกตองตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

(๕) จัดใหมีการฝกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ  ผูบังคับบัญชาลูกเสือและเจาหนาที่ลูกเสือ 

(๖) จัดทํารายงานประจําปพรอมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

(๗) จัดใหมีทะเบียนและสถิติตาง ๆ  เกี่ยวกับลูกเสือ 

(๘) ประสานและสงเสริมสํานักงานลูกเสือจังหวัดและสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

(๙) ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติ 

มาตรา ๒๑ สํานักงานลูกเสือแหงชาติมีรายได  ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจดัสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 

(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๓) คาบํารุง  คาธรรมเนียม  และคาบริการอื่นตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนกับหนวยงานและ

บุคคลภายนอก  รวมทั้งผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  และทรัพยสินที่

สํานักงานลูกเสือแหงชาติปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน 

(๖) รายไดหรือผลประโยชนอื่น 

มาตรา ๒๒ บรรดาเงินหรือรายไดของสํานักงานลูกเสือแหงชาติไมเปนเงินหรือรายไดที่ตอง

นําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

การใชจายเงินหรือรายไดของสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหเปนไปเพื่อประโยชนแกกิจการ

ลูกเสือตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๒๓ ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของ

สํานักงานลูกเสือแหงชาติและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในสํานักงาน  รวมทั้งใหมีอํานาจ

หนาที่  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสํานักงาน  รวมทั้งการเงิน

และบัญชี  ตลอดจนกระบวนการดําเนินงาน  แผนการเงินและงบประมาณของปถัดไปตอคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแหงชาติ 

(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและ

การดําเนินงานใหมปีระสิทธิภาพซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบาย

ของสภาลูกเสือไทย 

(๔) บรรจุ  แตงต้ัง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  และลงโทษทางวินัย  พนักงานและ

ลูกจาง  ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนง  ทั้งนี้  ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแหงชาติ 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  

ขอบังคับ  และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๒๔ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

เปนผูแทนของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  เพื่อการนี้เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติจะมอบอํานาจให

บุคคลใดปฏิบัติหนาที่เฉพาะอยางแทนก็ได  แตตองเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๒๕ กิจการของสํานักงานลูกเสือแหงชาติไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ

คุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยประกันสังคมและกฎหมายวาดวย 

เงินทดแทน 

มาตรา ๒๖ การบัญชีของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  ใหจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีตาม

กฎหมายวาดวยการบัญชี  และตองจัดใหมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและการพัสดุของ

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ

ทราบอยางนอยปละคร้ัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานลูกเสือแหงชาติจัดทํางบการเงินตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 

สงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณเพื่อตรวจสอบ 



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติแตงต้ังดวยความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน

ลูกเสือแหงชาติ  และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติทุกรอบ

ปงบประมาณ  แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติภายใน

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณทุกป 

 

สวนที่  ๓ 

ลูกเสือจังหวัด 
 

 

มาตรา ๒๘ ในแตละจังหวัด  ใหจัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด   

สําหรับการจัดระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ที่มีกฎหมายจัดต้ังเปนรูปแบบพิเศษใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙ ใหมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  รองผูวาราชการจังหวัด  เปนรองประธานกรรมการ   

ปลัดจังหวัด  นายกเหลากาชาดจังหวัด  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

นายอําเภอ  นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด  และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

(๓) กรรมการประเภทผูแทนจํานวนหาคน  ไดแก  ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา  ผูแทนสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  ผูแทนคายลูกเสือจังหวัด  ผูแทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  และผูแทนจากลูกเสือชาวบาน  

ซ่ึงเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบคน  ซ่ึงประธานกรรมการแตงต้ังโดยคําแนะนํา

ของกรรมการลูกเสือจังหวัดตาม  (๒)  และ  (๓)  ในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากภาคเอกชนไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่ง 

ใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต   ๑   เปนกรรมการและเลขานุการ   

ใหผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการตาม  (๓)  ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๓๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๖  มาใชบังคับกับวาระการดํารงตําแหนงและการพน

จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา  ๒๙  (๓)  และ  (๔)  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีอํานาจหนาที่ภายในเขตจังหวัดดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบของทาง

ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ   

(๒) สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ 

(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 

(๔) ควบคุมดูแลทรัพยสินในกิจการของลูกเสือจังหวัด 

(๕) พิจารณาคําขอการจัดต้ังคายลูกเสือตามมาตรา  ๓๒ 

(๖) พิจารณารายงานประจําปของสํานักงานลูกเสือจังหวัด 

(๗) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป 

(๘) ใหคําแนะนําผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสือ 

(๙) จัดใหมีทะเบียนและสถิติตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินกิจการลูกเสือ 

(๑๐) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  เพื่อความเหมาะสมแกการปกครองในจังหวัด  

ซ่ึงจะตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแหงชาติ 

(๑๑) จัดทํารายงานประจําปและรายงานที่ เกี่ยวของกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

(๑๒) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ตามที่คณะกรรมการลูกเสือ

จังหวัดมอบหมาย 

(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ การจัดต้ังคายลูกเสือในจังหวัดใดตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ

ลูกเสือจังหวัด  และใหคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติทราบ 



หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๓๓ ใหมี สํานักงานลูกเสือจังหวัดอยูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต   ๑   

โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต  ๑  เปนหัวหนาสํานักงานลูกเสือจังหวัด  บังคับบัญชา

และรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือจังหวัด  และใหผูอํานวยการศูนยการศึกษา 

นอกโรงเรียนจังหวัดเปนผูชวยหัวหนาสํานักงานลูกเสือจังหวัด 

มาตรา ๓๔ การจัดต้ังคายลูกเสือ  การขออนุญาต  และการอนุญาตสําหรับคายลูกเสือ 

ในกรุงเทพมหานคร  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๓๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

สวนที่  ๔ 

ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

มาตรา ๓๕ ใหมีสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่

การศึกษานั้น 

มาตรา ๓๖ ใหมีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบดวย 

(๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรของทุกอําเภอในเขตพื้นที่

การศึกษา  หรือผูกํากับการสถานตํีารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

(๓) กรรมการประเภทผูแทน  ไดแก  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนสถานศึกษา

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ผูแทนสถานศึกษาเอกชน   ผูแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ผูแทน

สถาบันอุดมศึกษา  ผูแทนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ผูแทนคายลูกเสือ  และผูแทน

สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  ซ่ึงเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินเจ็ดคน  ซ่ึงประธานกรรมการแตงต้ังโดยคําแนะนํา

ของกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  ในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการและ

เลขานุการ  และใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการตาม  (๓)  ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๓๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๖  มาใชบังคับกับวาระการดํารงตําแหนงและการพน

จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา  ๓๖  (๓)  และ  (๔)  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่

การศึกษา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบของทาง

ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 

(๔) ควบคุมดูแลทรัพยสินในกิจการของลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) พิจารณารายงานประจําปของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและรายงานให

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ 

(๖) ใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจําป 

(๗) ใหคําแนะนําแกผูอํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 

(๘) จัดใหมีทะเบียนและสถิติตาง ๆ  เกี่ยวกับลูกเสือ 

(๙) กํากับดูแล  สนับสนุนและสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบานในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑๐) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  เพื่อความเหมาะสมแกการปกครองในเขตพื้นที่

การศึกษา  ซ่ึงจะตองไมขัดแยงกับกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแหงชาติ 



หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๙ ใหมีสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอยูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น  

โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหัวหนาสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา   

บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  และใหรอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 

เปนผูชวยหัวหนาสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

 

สวนที่  ๕ 

ทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๔๐ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือ

ไดมาจากการให  ซ้ือดวยเงินรายไดของสํานักงาน  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ  หรือไดมาโดยวิธีอื่น  ไมถือเปนที่ราชพัสดุ  และใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ 

การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของสํานักงานตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดก็แต

โดยพระราชบัญญัติ  เวนแตเปนการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ  เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติไมขัดของและไดรับคาตอบแทนจากสวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานนั้นแลว  ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๑ ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงานลูกเสือแหงชาติจะตองจัดการตามเงื่อนไข 

ที่ผูอุทิศใหกําหนดไว  และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  แตถามีความ

จําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  สํานักงานลูกเสือแหงชาติตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศให

หรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติ 



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๒ ทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี

และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติในเรื่องทรัพยสินมิได 

 

หมวด  ๓ 

การจัดกลุม  ประเภท  และตําแหนงลูกเสือ 
 

 

มาตรา ๔๓ การต้ัง  การยุบ  การจัดหนวยลูกเสือ  เหลาลูกเสือ  และประเภทลูกเสือทั้งปวง

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔ การเขาเปนลูกเสือ  การออกจากลูกเสือ  การจัดประเภท  ชั้น  เหลา  และ 

การฝกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา  ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๔๕ ตําแหนงผูบังคับบัญชาลูกเสือมีลําดับ ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูอํานวยการใหญ 

(๒) รองผูอํานวยการใหญ 

(๓) ผูชวยผูอํานวยการใหญ 

(๔) ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด 

(๕) รองผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด 

(๖) ผูชวยผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด 

(๗) ผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘) รองผูอํานวยการลกูเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

(๙) ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 

(๑๐) รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 

(๑๑) ผูกํากับกลุมลูกเสือ 

(๑๒) รองผูกํากับกลุมลูกเสือ 



หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๓) ผูกํากับกองลูกเสือ 

(๑๔) รองผูกํากับกองลูกเสือ 

(๑๕) นายหมูลูกเสือ 

(๑๖) รองนายหมูลูกเสือ 

มาตรา ๔๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูอํานวยการใหญ  ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เปนรองผูอํานวยการใหญ  และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนผูชวยผูอํานวยการใหญ 

ใหผูว าราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการลูก เสือจังหวัด   รองผูว าราชการจังหวัดเปน 

รองผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด  และปลัดจังหวัด  เปนผูชวยผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด 

ใหผู อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูอํานวยการลูกเ สือเขตพื้นที่การศึกษาและ 

รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนรองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

การแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรา  ๔๕  (๙)  ถึง  (๑๖)  ใหเปนไปตามขอบังคับ

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๔๗ ตําแหนงผูตรวจการลูกเสือมีลําดับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูตรวจการใหญพิเศษ 

(๒) ผูตรวจการใหญ 

(๓) รองผูตรวจการใหญ 

(๔) ผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

(๕) รองผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

(๖) ผูชวยผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

(๗) ผูตรวจการลูกเสือจังหวัด 

(๘) รองผูตรวจการลูกเสือจังหวัด 

(๙) ผูชวยผูตรวจการลูกเสือจังหวัด 

(๑๐) ผูตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

(๑๑) รองผูตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 



หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๘ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูตรวจการใหญพิเศษ  รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย  เปนผูตรวจการใหญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

อธิบดีกรมการปกครอง  และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เปนรองผูตรวจการใหญ 

การแตงต้ังผูตรวจการลูกเสือและการกําหนดหนาที่ของผูตรวจการลูกเสือตามมาตรา  ๔๗  (๔)  

ถึง  (๑๑)  ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๔๙ ผูตรวจการลูกเสือมีหนาที่ตรวจตรา  แนะนํา  ชี้แจง และรายงานเพื่อ ใหการ

บริหารงานลูกเสือเปนไปตามนโยบาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

 

หมวด  ๔ 

ธง  เคร่ืองแบบ  และการแตงกาย 
 

 

มาตรา ๕๐ ใหมีธงคณะลูกเสือแหงชาติ  และธงลูกเสือประจําจังหวัดโดยรับพระราชทาน

จากประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 

ใหมีธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่น  ๆ  เพื่อประโยชนในการรวมกิจกรรมระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑ เคร่ืองแบบและการแตงกายลูกเสือ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๒ ลูกเสือตองปฏิบัติตามวินัยซ่ึงกําหนดไวในขอบังคับคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแหงชาติ  และตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

 

หมวด  ๕ 

เหรียญลูกเสือ  และการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

 

มาตรา ๕๓ ใหมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนสิริย่ิงรามกีรติ  ลูกเสือสดุดี  ชั้นพิเศษ   

ไวสําหรับพระราชทานแกผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งและไดมีอุปการคุณ

ชวยเหลือกิจการลูกเสืออยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหาป  นับแตวันที่ไดรับพระราชทานเหรียญ

ลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง 



หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๔ เคร่ืองราชอิสริยาภรณตามมาตรา  ๕๓  เปนดวงตรา  ดานหนามีลักษณะเปนรูปไข  

พื้นลงยาสีน้ําเงิน  ขนาดกวาง  ๒.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓.๓  เซนติเมตร  กลางดวงตรามีตราหนาเสือ

ประกอบวชิระเงินลอมดวยเม็ดไขปลาสีทองและมีรัศมีเงินโดยรอบแปดแฉกคั่นดวยกระจังสีทอง   

เบื้องบนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุโปรงและเลข  “๙”  สีทอง  ดานหลังกลางดวงตราเปนดุม  พื้นลงยาสีมวง  

มีรูปตราของคณะลูกเสือโลก  เบื้องลางมีอักษรสีเงินวา  “เราจะทํานุบํารุงกิจการลูกเสือสืบไป”   

ที่ขอบสวนบนของดวงตรามีหวงหอยแพรแถบสําหรับคลองคอ   ขนาดกวาง  ๔   เซนติเมตร   

มีร้ิวสีเหลืองกวาง  ๒.๒  เซนติเมตร  อยูกลางริมทั้งสองขางมีร้ิวสีขาวกวาง  ๓  มิลลิเมตร  และร้ิวสีดํา

กวาง  ๖  มิลลิเมตร 

มาตรา ๕๕ ใหมีเหรียญลูกเสือสรรเสริญเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณไวสําหรับพระราชทาน

แกลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผูมีความดีความชอบตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๕๗ 

มาตรา ๕๖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญเปนเหรียญเงินมีลักษณะกลมรี  ขนาดกวาง  ๒.๕  เซนติเมตร  

ยาว  ๓.๒  เซนติเมตร  ดานหนาตรงกลางมีตราหนาเสือประกอบวชิระ  ริมขอบสวนบนมีอักษรวา  

“ลูกเสือ”  และสวนลางมีอักษรวา  “เสียชีพอยาเสียสัตย”  ตราหนาเสือประกอบวชิระและตัวอักษร 

ใหทําเปนลายดุน  ดานหลังเปนพื้นเกลี้ยงจารึกนาม  เลขหมายประจําตัวของผูซ่ึงไดรับพระราชทานนาม  

หนวยลูกเสือที่ สังกัด  และวันที่พระราชทาน   ที่ขอบสวนบนของเหรียญมีหวงหอยแพรแถบ   

ขนาดกวาง  ๒.๔  เซนติเมตร  มีร้ิวสีดํากวาง  ๑.๒  เซนติเมตร  อยูกลาง  ริมทั้งสองขางมีร้ิวสีเหลือง

กวาง  ๖  มิลลิเมตร  ประดับที่อกเส้ือเหนือปกกระเปาเบื้องซาย 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  มีลําดับเปนสามชั้น  ดังตอไปนี้ 

ชั้นที่หนึ่ง  มีเฟลอรเดอลีส  ทําดวยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน 

ชั้นที่สอง  มีเฟลอรเดอลีส  ทําดวยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางหนึ่งดอก 

ชั้นที่สาม  ไมมีเฟลอรเดอลีสประดับที่แพรแถบ 

มาตรา ๕๗ เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่หนึ่ง  จะพระราชทานแกผูมีความดี  ความชอบ  

ซ่ึงไดทําการรักษาความปลอดภัยหรือสันติสุขเพื่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยหรือไดชวยชีวิตผูตกอยู

ในอันตราย  ทั้งนี้   โดยตนเองไดฝาอันตรายจนถึงขนาดที่สมควรได รับพระราชทานเหรียญนี้   

หรือตนเองไดประสบอันตรายถึงทุพพลภาพหรือถึงเสียชีวิต 



หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สอง  จะพระราชทานแกผูมีความดีความชอบซึ่งไดชวยชีวิต 

ผูตกอยูในอันตรายโดยตนเองไดประสบอันตรายหรือฝาอันตราย  หรือแกผูซ่ึงไดทําความดีความชอบใน

ขอตอไปนี้  ทุกขอรวมกันไมนอยกวาหนึ่งรอยคร้ัง  และในแตละขอไมนอยกวาสิบคร้ัง  คือ 

(๑) ชวยเหลือผูไดรับทุกขยากลําบากที่ควรชวย 

(๒) ชวยเหลอืหรือปองกันผูอื่นหรือทรัพยสินของผูอื่นใหพนอันตราย 

(๓) ชวยสัตวใหพนจากการทรมานหรือพนทุกขเวทนา 

(๔) ทําการปฐมพยาบาล 

(๕) ชวยเหลือราชการ 

(๖) ชวยเหลือกิจการอันเปนสาธารณกุศล 

(๗) ชวยเหลือผูปกครอง 

(๘) ชวยเหลือกิจการตาง ๆ  ของโรงเรียน  หรือสถานท่ีทํางานซึ่งไมใชหนาที่ตามปกติ 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สาม  จะพระราชทานแกผูมีความดีความชอบซึ่งไดชวยชีวิตผูตก

อยูในอันตรายแมเพียงคร้ังเดียว  หรือแกผูซ่ึงไดทําความดีความชอบตามเกณฑสําหรับเหรียญลูกเสือ

สรรเสริญชั้นที่สอง  ทุกขอรวมกันไมนอยกวาหาสิบคร้ังและในแตละขอไมนอยกวาหาคร้ัง 

มาตรา ๕๘ ใหมีเหรียญลูกเสือสดุดีเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ไวสําหรับพระราชทาน 

แกบุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการคุณตอการลูกเสือถึงขนาด  หรือที่ไดอุทิศ

กําลังกายหรือกําลังความคิดในการประกอบกิจการใหบังเกิดคุณประโยชนแกการลูกเสือตามที่บัญญัติไว 

ในมาตรา  ๖๐ 

มาตรา ๕๙ เหรียญลูกเสือสดุดีเปนเหรียญเงิน  มีลักษณะกลมรีขนาดกวาง  ๒.๕  เซนติเมตร   

ยาว  ๓.๒  เซนติเมตร  ดานหนาตรงกลาง  มีตราหนาเสือประกอบวชิระ  ริมขอบสวนบนมีอักษรวา  

“ลูกเสือ”  และสวนลางมีอักษรวา  “เสียชีพอยาเสียสัตย”  ตราหนาเสือประกอบวชิระและตัวอักษร 

ใหทําเปนลายดุน  ดานหลังเปนพื้นเกลี้ยงจารึกนามของผูซ่ึงไดรับพระราชทานและวันที่พระราชทาน   

ที่ขอบสวนบนของเหรียญมีหวงหอยแพรแถบ   ขนาดกวาง   ๒ .๔   เซนติเมตร   มี ร้ิวสีเหลือง 

กวาง  ๑.๒  เซนติเมตร  อยูกลาง  ริมทั้งสองขางมีร้ิวสีดํากวาง  ๖  มิลลิเมตร  ประดับที่อกเส้ือเหนือ 

ปกกระเปาเบื้องซาย 

เหรียญลูกเสือสดุดี  มีลําดับเปนสามชั้น  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๔   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ชั้นที่หนึ่ง  มีเข็มวชิระ  ทําดวยโลหะเงิน  ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม 

ชั้นที่สอง  มีเข็มหนาเสือ  ทําดวยโลหะเงิน  ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม 

ชั้นที่สาม  ไมมีเข็มวชิระและเข็มหนาเสือประดับที่แพรแถบ 

มาตรา ๖๐ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง  จะพระราชทานแกผูที่มีอุปการคุณตอการลูกเสือ

ถึงขนาด  หรือที่ไดอุทิศกําลังกาย  หรือกําลังความคิดในการประกอบกิจการใหบังเกิดคุณประโยชน 

แกการลูกเสืออยางย่ิงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 

เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่สอง  จะพระราชทานแกผูที่มีอุปการคุณตอการลูกเสืออยางใดอยางหนึ่ง  

ดังตอไปนี้ 

(๑) บริจาคเงินหรือทรัพยส่ิงของตาง ๆ  คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  รวมกันเปนจํานวนเงิน 

ไมนอยกวาที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 

(๒) ชวยเหลือเปนอยางดีในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับที่หนึ่งวิชาผูกํากับลูกเสือ

ข้ันความรูเบื้องตนหรือข้ันความรูชั้นสูง  โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรมไมนอยกวาหาสิบคร้ัง   

หรือระดับที่สอง  การใหการฝกอบรมแกผูที่ผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือแลว  โดยอยูประจํา

ตลอดการฝกอบรมไมนอยกวาย่ีสิบคร้ัง 

(๓) ชวยเหลือกิจการลูกเสือดานอื่น ๆ  จนเกิดผลดีแกการลูกเสือติดตอกันมาไมนอยกวาหาป  

และปหนึ่ง ๆ  ไมนอยกวาสิบคร้ัง 

(๔) ชวยเหลือและสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือตางประเทศ

เปนอยางดีย่ิง 

เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่สาม  จะพระราชทานแกผูที่มีอุปการคุณตอการลูกเสืออยางใดอยางหนึ่ง  

ดังตอไปนี้ 

(๑) บริจาคเงินหรือทรัพยส่ิงของตาง ๆ  คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  รวมกันเปนจํานวนเงิน 

ไมนอยกวาที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 

(๒) ชวยเหลือเปนอยางดีในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับที่หนึ่งวิชาผูกํากับลูกเสือ

ข้ันความรูเบื้องตนหรือข้ันความรูชั้นสูง  โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรมไมนอยกวาย่ีสิบหาคร้ัง   

หรือระดับที่สอง  การใหการฝกอบรมแกผูที่ผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือแลว  โดยอยูประจํา

ตลอดการฝกอบรมไมนอยกวาสิบคร้ัง 
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(๓) ชวยเหลือเปนอยางดีในการฝกอบรมวิชานายหมูลูกเสือหรือวิชาลูกเสือประเภทตาง ๆ  

โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรมคร้ังละสามวัน  ไมนอยกวาหาสิบคร้ัง 

(๔) ชวยเหลือกิจการลูกเสือดานอื่น ๆ  จนเกิดผลดีแกการลูกเสือติดตอกันไมนอยกวาสามป  

และปหนึ่ง ๆ  ไมนอยกวาหาคร้ัง 

(๕) ชวยเหลือและสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือตางประเทศ

เปนอยางดี 

มาตรา ๖๑ ใหมีเหรียญลูกเสือย่ังยืนเปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ไวสําหรับพระราชทานเปน

บําเหน็จความชอบในราชการใหแกบุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวาสิบหาป  ดวยความวิริยะอุตสาหะ  ทํางานดวยความเรียบรอย  ไมเกิดความเสียหาย  กอใหเกิด

ผลดีตอกิจการลูกเสือ  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๖๒ เหรียญลูกเสือย่ังยืน  มีลักษณะเปนเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได  

ขนาดเสนผาศูนยกลาง   ๓.๓   เซนติเมตร  มีมุมแหลมอยูดานบนติดกับหวงหอยรอยแพรแถบ   

มีขอบสองชั้น  ดานหนากลางเหรียญมีหนาเสือประกอบวชิระทําเปนลายดุน  ภายในกรอบเปนวงกลม

ยกระดับพนทรายดาน  ดานหลังเปนตราคณะลูกเสือแหงชาติ  ขอบเหรียญเบื้องลางมีขอความวา  

“บําเหน็จแหงความย่ังยืน”  อยูบนพื้นพนทรายดาน  ดานบนแพรแถบเปนเข็มกลัดมีลักษณะเปนแถบ

โลหะสีเงิน  ภายในมีขอความวา  “เสียชีพอยาเสียสัตย”  ลอมดวยรูปเกลียวเชือกผูกเปนปมเง่ือนพิรอด  

แพรแถบกวาง  ๓  เซนติเมตร  มีร้ิวสีแดงกวาง  ๑๑  มิลลิเมตร  อยูกลาง  ริมทั้งสองขางมีร้ิวสีดํากวาง   

๓  มิลลิเมตร  ถัดจากร้ิวสีดําเปนร้ิวสีขาวกวาง  ๒  มิลลิเมตร  และร้ิวสีเหลืองอยูริมแพรแถบกวาง  ๔.๕  

มิลลิเมตร  ประดับที่อกเส้ือเหนือปกกระเปาเบื้องซาย 

มาตรา ๖๓ เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติพิจารณาเห็นวา  ผูใดสมควรไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริย่ิงรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  

เหรียญลูกเสือสดุดี  และเหรียญลูกเสือย่ังยืน  ใหนําความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานตอไป 
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มาตรา ๖๔ ผูซ่ึงไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริย่ิงรามกีรติลูกเสือสดุดี

ชั้นพิเศษ  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  เหรียญลูกเสือสดุดี  และเหรียญลูกเสือย่ังยืนทุกชั้นใหประกาศนาม

ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๕ เค ร่ืองราชอิสริยาภรณอัน เปน สิ ริ ย่ิงรามกี รติ   ลูก เ สือสดุดีชั้ นพิ เ ศษ   

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  เหรียญลูกเสือสดุดี  และเหรียญลูกเสือย่ังยืน  ใหเปนสิทธิแกผูที่ไดรับ

พระราชทาน  เมื่อผูไดรับพระราชทานวายชนมใหตกทอดแกทายาทเพื่อรักษาไวเปนที่ระลึก 

มาตรา ๖๖ ใหมีเข็มลูกเสือสมนาคุณ  ไวสําหรับตอบแทนผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือ

ทรัพยสินอยางอื่นเพื่อบํารุงการลูกเสือ 

เข็มลูกเสือสมนาคุณ  มีลําดับเปนส่ีชั้น  ดังตอไปนี้ 

เข็มลูกเสือสมนาคุณ  ชั้นพิเศษ 

เข็มลูกเสือสมนาคุณ  ชั้นที่หนึ่ง 

เข็มลูกเสือสมนาคุณ  ชั้นที่สอง 

เข็มลูกเสือสมนาคุณ  ชั้นที่สาม 

ลักษณะของเข็มลูกเสือสมนาคุณและเง่ือนไขในการใหเข็มลูกเสือสมนาคุณใหเปนไปตาม

ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๖๗ ใหมีเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน  เพื่อสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ 

ลักษณะและประเภทของเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน  และเง่ือนไขในการใหเข็มลูกเสือบําเพ็ญ

ประโยชนใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

มาตรา ๖๘ ผูไดรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกสําหรับลูกเสือ  หรือเหรียญลกูเสือสรรเสริญ

อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  จะใชเหรียญนั้นประดับ  หรือจะใชเหรียญลูกเสือสรรเสริญ

ตามพระราชบัญญัตินี้ประดับก็ได  โดยเทียบชั้นดังนี้คือ 

เหรียญทองคําหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่หนึ่ง  เทียบเทากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 

ชั้นที่หนึ่ง  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

เหรียญเงินหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สอง  เทียบเทากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สอง  

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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เหรียญโลหะขาวหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สาม  เทียบเทากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ชั้นที่สาม  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๖๙ ผูใดแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ  หรือประดับเคร่ืองหมายลูกเสือโดยไมมีสิทธิ  
เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิ  หรือแตงกายเลียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อใหบุคคลอื่น
หลงเชื่อวาตนเปนลูกเสือหรือบุคลากรทางการลูกเสือ   ตองระวางโทษจําคุกไม เกินหนึ่งเดือน   
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผูใดทําปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ  หรือเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนดวยวิธีใด ๆ  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๑ ใหโอนบรรดากิจการ   ทรัพยสิน   สิทธิ   หนี้ สิน   และงบประมาณของ 

คณะลูกเสือแหงชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ไปเปนของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหโอนพนักงานและลูกจางของคณะลูกเสือแหงชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  

ไปเปนพนกังานและลูกจางของสํานักงานลูกเสือแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒ ใหสภาลูกเสือแหงชาติ   คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  คณะกรรมการ

ลูกเสือจังหวัด  คณะกรรมการลูกเสืออําเภอ  ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ปฏิบัติหนาที่

ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะไดมีสภาลูกเสือไทย  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ คายลูกเสือใดที่จัดต้ังและดํารงอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา  ใหถือวาไดรับการอนุญาตเพื่อจัดต้ังคายลูกเสือตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๗๔ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง  ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนํากฎกระทรวง  ขอบังคับ

คณะลูกเสือแหงชาติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๐๗   

ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ไดมีการปฏิรูปโครงสรางระเบียบบริหาร

ราชการและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ทําใหการบริหารงานของสวนราชการที่ เกี่ยวของกับกิจการลูกเสือ

เปล่ียนแปลงไป  ประกอบกับกฎหมายวาดวยลูกเสือไดใชบังคับมาเปนเวลานานและไมสอดคลองกับสภาพการณ 

ในปจจุบัน  จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  เพ่ือกําหนดการดําเนินการของลูกเสือ  

องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  คณะกรรมการ

ลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตลอดจนสมควรกําหนดภารกิจใหสอดคลองกับการ

ลูกเสือของนานาประเทศ  ท้ังนี้  เพ่ือใหการลูกเสือมีความเจริญกาวหนาและสรางความสามัคคีแกคนในชาติ   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


