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พระราชบัญญัติ
ลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลูกเสือ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก
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๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ลูกเสือ” หมายความวา เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิ ง ที่สมั ครเขา เปน ลูกเสือทั้งใน
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 ใหมีคณะลูกเสือ แหง ชาติ ประกอบดว ย บรรดาลู กเสือ ทั้งปวงและบุ คลากร
ทางการลูกเสือ
มาตรา ๗ พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๘ คณะลูกเสือแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา
จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี
และมีความเจริญ กาวหนา ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่ นคงของประเทศชาติตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง
(๒) ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
(๓) ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน
(๔) ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม
(๕) ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
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มาตรา ๙ ใหกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุน งานของคณะลูกเสือ
แห ง ชาติ เ พื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องคณะลู ก เสื อ แห ง ชาติ รวมทั้ ง ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึ ก ษาและหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ก ารจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เป น ไปอย า งทั่ ว ถึ ง และ
มีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๐ ใหกรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ กรรมการลูกเสือ
จังหวัด และกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ไดรับเบี้ยประชุมและคาตอบแทนอื่น ตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๒
การปกครอง
สวนที่ ๑
สภาลูกเสือไทย
มาตรา ๑๑ ใหมีสภาลูกเสือไทย ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนสภานายก
(๒) รองนายกรัฐมนตรี เปนอุปนายก
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแ ก รัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย ผู บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู บั ญ ชาการทหารบก ผู บั ญ ชาการทหารเรื อ
ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย อธิ บ ดี ก รมการปกครอง อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัด และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน
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(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินแปดสิบคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ตามพระราชอัธยาศัย
ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผูชวย
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ
สภาลูกเสือไทยอาจมีสภานายกกิตติม ศักดิ์ อุปนายกกิตติม ศักดิ์ และกรรมการกิตติม ศักดิ์
ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
มาตรา ๑๒ สภาลูกเสือไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของคณะลูกเสือแหงชาติ
(๒) ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
(๓) พิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
นับแตวนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และเมื่อพนจากตําแหนงอาจทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งอีกได
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๑ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
สวนที่ ๒
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติและสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติซึ่งเปนองคกรบริหารของคณะลูกเสือ
แหงชาติ ประกอบดวย
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(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแ ก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปน รองประธานกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน สิบหาคนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแตงตั้งโดย
คําแนะนําของกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตาม (๑) และ (๒) ซึ่งในจํานวนนี้ตองมาจากภาคเอกชน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผูชวย
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ (๓) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
ในกรณี ที่ก รรมการตามวรรคหนึ่ งพ น จากตํ า แหนง ก อนครบวาระ ใหดํ า เนิ น การแตง ตั้ ง
กรรมการใหมภายในเกาสิบวันนับแตวัน ที่กรรมการพนจากตําแหนง และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูใ น
ตําแหนงเพียงเทาวาระที่ เหลื ออยูข องผู ซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํ ารงตําแหนงเหลืออยูนอ ยกว า
หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งแทนก็ได
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใชบังคับแกการพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย
(๒) สงเสริมความสัมพันธกับคณะลูกเสือนานาชาติ
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
(๔) สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
(๕) จัดการทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
(๖) ใหความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชนของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
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(๗) ออกขอบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๘) วางระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
(๙) จัดทํารายงานประจําปเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาตามมาตรา ๑๒ (๓)
(๑๐) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
(๑๑) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติมอบหมาย
(๑๒) กํากับดูแล สนับสนุนและสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบาน
(๑๓) จัดตั้งตําแหนงกิตติมศักดิ์ และตําแหนงอื่นใดที่มิไดระบุไวในพระราชบัญญัตินี้
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๘ ใหมีสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ใหสํานักงานลูกเสือแหงชาติมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดแบงสวนงานภายในของสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการดําเนินการของสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทําหนาที่เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และแตงตั้งผูบริหาร
ระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการตามจํานวนที่เหมาะสม
โดยการเสนอของเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนการปฏิบัติราชการดวย
มาตรา ๒๐ สํานักงานลูกเสือแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามวัตถุประสงคของคณะ
ลูกเสือแหงชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพยสินของคณะลูกเสือแหงชาติหรือดําเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๒) ทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงอื่น
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(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) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๓) คาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่นตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
(๔) รายได ห รื อ ผลประโยชน ที่ ไ ด จ ากการลงทุ น หรื อ การร ว มลงทุ น กั บ หน ว ยงานและ
บุคคลภายนอก รวมทั้งผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
(๕) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และทรัพยสินที่
สํานักงานลูกเสือแหงชาติปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอื่น
มาตรา ๒๒ บรรดาเงินหรือรายไดของสํานักงานลูกเสือแหงชาติไมเปนเงินหรือรายไดที่ตอง
นําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
การใชจายเงิน หรือรายไดของสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหเปน ไปเพื่อประโยชนแกกิจการ
ลูกเสือตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๒๓ ใหเ ลขาธิการสํ านัก งานลูกเสือ แหง ชาติ เปน ผูรั บผิด ชอบการบริ หารงานของ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในสํานักงาน รวมทั้งใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) ควบคุมดูแลทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
(๒) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน รวมทั้งการเงิน
และบัญชี ตลอดจนกระบวนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปถัดไปตอคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ
(๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและ
การดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติและตามนโยบาย
ของสภาลูกเสือไทย
(๔) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง และลงโทษทางวินัย พนักงานและ
ลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๒๔ ในกิจการที่เกี่ ยวกับบุ คคลภายนอก ใหเ ลขาธิก ารสํานั กงานลู กเสือแหงชาติ
เปนผูแทนของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เพื่อการนี้เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติจะมอบอํานาจให
บุคคลใดปฏิบัติหนาที่เฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปน ไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติกําหนด
มาตรา ๒๕ กิจการของสํานักงานลูกเสือแหงชาติไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคมและกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน
มาตรา ๒๖ การบัญชีของสํานักงานลูกเสือ แหงชาติ ใหจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยการบัญชี และตองจัดใหมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
ทราบอยางนอยปละครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด
มาตรา ๒๗ ให สํา นั กงานลู กเสื อแห งชาติ จั ดทํ า งบการเงิ น ตามกฎหมายว าด ว ยการบั ญ ชี
สงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อตรวจสอบ
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ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติแตงตั้งดวยความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ และใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติทุกรอบ
ปงบประมาณ แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป
สวนที่ ๓
ลูกเสือจังหวัด
มาตรา ๒๘ ในแตละจังหวัด ใหจัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด
สําหรับการจัดระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งเปนรูปแบบพิเศษใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ใหมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ได แ ก รองผูว าราชการจังหวัด เป น รองประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัด นายกเหลากาชาดจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายอําเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(๓) กรรมการประเภทผูแทนจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา ผูแทนสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ผูแทนคายลูกเสือจังหวัด ผูแทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผูแทนจากลูกเสือชาวบาน
ซึ่งเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของกรรมการลูกเสือจังหวัดตาม (๒) และ (๓) ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง
ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเขต ๑ เป น กรรมการและเลขานุ ก าร
ใหผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (๓) ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๓๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับวาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๒๙ (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีอํานาจหนาที่ภายในเขตจังหวัดดังตอไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแ ลกิ จการลูก เสื อใหเ ปน ไปตามกฎหมาย ขอ บัง คับ และระเบีย บของทาง
ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
(๒) สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ
(๓) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
(๔) ควบคุมดูแลทรัพยสินในกิจการของลูกเสือจังหวัด
(๕) พิจารณาคําขอการจัดตั้งคายลูกเสือตามมาตรา ๓๒
(๖) พิจารณารายงานประจําปของสํานักงานลูกเสือจังหวัด
(๗) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป
(๘) ใหคําแนะนําผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสือ
(๙) จัดใหมีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการลูกเสือ
(๑๐) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแกการปกครองในจังหวัด
ซึ่งจะตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ
(๑๑) จัด ทํ า รายงานประจํ า ป แ ละรายงานที่ เ กี่ ยวข อ งกั บกิ จ การลู ก เสื อ ในจั ง หวั ดเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
(๑๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่คณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดมอบหมาย
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติมอบหมาย
มาตรา ๓๒ การจัดตั้งคายลูกเสือในจังหวัดใดตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด และใหคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานตอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติทราบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด
มาตรา ๓๓ ให มี สํ า นั ก งานลู ก เสื อ จั ง หวั ด อยู ใ นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเขต ๑
โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เปนหัวหนาสํานักงานลูกเสือจังหวัด บังคับบัญชา
และรั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานลู ก เสื อ จั ง หวั ด และให ผู อํ า นวยการศู น ย ก ารศึ ก ษา
นอกโรงเรียนจังหวัดเปนผูชวยหัวหนาสํานักงานลูกเสือจังหวัด
มาตรา ๓๔ การจั ด ตั้ ง ค า ยลู ก เสื อ การขออนุ ญ าต และการอนุ ญ าตสํ า หรั บ ค า ยลู ก เสื อ
ในกรุงเทพมหานคร ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๔
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๓๕ ใหมีสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่
การศึกษานั้น
มาตรา ๓๖ ใหมีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรของทุกอําเภอในเขตพื้น ที่
การศึกษา หรือผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร
(๓) กรรมการประเภทผูแทน ไดแก ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสถานศึกษา
ในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู แ ทนสถานศึ ก ษาเอกชน ผู แ ทนสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ผู แ ทน
สถาบันอุดมศึกษา ผูแทนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ผูแทนคายลูกเสือ และผูแทน
สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของกรรมการตาม (๒) และ (๓) ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ให ร องผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น กรรมการและ
เลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (๓) ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๓๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับวาระการดํารงตําแหนงและการพน
จากตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๓๖ (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ให คณะกรรมการลู กเสือ เขตพื้ น ที่ การศึก ษามี อํา นาจหน า ที่ภ ายในเขตพื้ น ที่
การศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุม ดูแ ลกิ จการลูก เสื อใหเ ปน ไปตามกฎหมาย ขอ บัง คับ และระเบีย บของทาง
ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
(๒) สงเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือ
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา
(๔) ควบคุมดูแลทรัพยสินในกิจการของลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) พิ จ ารณารายงานประจํ า ป ข องสํ า นั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและรายงานให
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ
(๖) ใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจําป
(๗) ใหคําแนะนําแกผูอํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ
(๘) จัดใหมีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
(๙) กํากับดูแล สนับสนุนและสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบานในเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๐) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแกการปกครองในเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งจะตองไมขัดแยงกับกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓๙ ใหมีสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอยูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น
โดยมี ผูอํ า นวยการสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาเปน หั ว หนา สํ า นัก งานลู ก เสื อเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
บัง คับ บั ญชาและรั บผิ ด ชอบการดํ าเนิ น งานของสํ านั กงานลู กเสื อเขตพื้ น ที่ การศึก ษา และใหร อง
ผูอํา นวยการสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาซึ่ งผูอํ านวยการสํา นักงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามอบหมาย
เปนผูชวยหัวหนาสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
สวนที่ ๕
ทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๔๐ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานลูกเสือ แหงชาติไดม าโดยมีผูอุทิศ ใหหรือ
ไดมาจากการให ซื้อดวยเงินรายไดของสํานักงาน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ หรือไดม าโดยวิธีอื่น ไมถือเปน ที่ราชพัสดุ และใหเปน กรรมสิทธิ์ของสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ
การจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยของสํานักงานตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดก็แ ต
โดยพระราชบัญญัติ เวนแตเปนการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติไมขัดของและไดรับคาตอบแทนจากสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานนั้นแลว ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๑ ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงานลูกเสือแหงชาติจะตองจัดการตามเงื่อนไข
ที่ผูอุทิศ ใหกําหนดไว และตองเปน ไปตามวัตถุประสงคของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ แตถามีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานลูกเสือแหงชาติตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศให
หรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๒ ทรัพยสินของสํานักงานลูกเสือแหงชาติไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติในเรื่องทรัพยสินมิได
หมวด ๓
การจัดกลุม ประเภท และตําแหนงลูกเสือ
มาตรา ๔๓ การตั้ง การยุบ การจัดหนวยลูกเสือ เหลาลูกเสือ และประเภทลูกเสือทั้งปวง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๔ การเขาเปน ลูกเสือ 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) รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
(๙) ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน
(๑๐) รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน
(๑๑) ผูกํากับกลุมลูกเสือ
(๑๒) รองผูกํากับกลุมลูกเสือ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑๓) ผูกํากับกองลูกเสือ
(๑๔) รองผูกํากับกองลูกเสือ
(๑๕) นายหมูลูกเสือ
(๑๖) รองนายหมูลูกเสือ
มาตรา ๔๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูอํานวยการใหญ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปนรองผูอํานวยการใหญ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูชว ยผูอํานวยการใหญ
ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น ผู อํ า นวยการลู ก เสื อ จั ง หวั ด รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น
รองผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด และปลัดจังหวัด เปนผูชวยผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด
ให ผู อํ า นวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป น ผู อํ า นวยการลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนรองผูอํานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
การแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรา ๔๕ (๙) ถึง (๑๖) ใหเปน ไปตามขอบังคั บ
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

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๘ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูตรวจการใหญพิเศษ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เปนผูตรวจการใหญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนรองผูตรวจการใหญ
การแตงตั้งผูตรวจการลูกเสือและการกําหนดหนาที่ของผูตรวจการลูกเสือตามมาตรา ๔๗ (๔)
ถึง (๑๑) ใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๔๙ ผูตรวจการลูกเสือมีหนาที่ตรวจตรา แนะนํา ชี้แจง และรายงานเพื่ อ ให ก าร
บริหารงานลูกเสือเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
หมวด ๔
ธง เครื่องแบบ และการแตงกาย
มาตรา ๕๐ ใหมีธงคณะลูกเสือแหงชาติ และธงลูกเสือประจําจังหวัดโดยรับพระราชทาน
จากประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ
ใหมีธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่น ๆ เพื่อประโยชนในการรวมกิจกรรมระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ เครื่องแบบและการแตงกายลูกเสือ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๒ ลูกเสือตอ งปฏิบัติต ามวินัยซึ่ งกําหนดไวใ นขอ บังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ และตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
หมวด ๕
เหรียญลูกเสือ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
มาตรา ๕๓ ใหมีเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน สิริยิ่งรามกี รติ ลูกเสือสดุดี ชั้น พิเศษ
ไวสํ าหรั บพระราชทานแก ผูที่ไ ดรับ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้ น ที่ห นึ่งและไดมีอุ ปการคุ ณ
ชวยเหลือกิจการลูกเสืออยางตอเนื่อ งมาแลวไมนอยกวาหาป นับแตวัน ที่ไดรับพระราชทานเหรียญ
ลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๕๔ เครื่องราชอิสริยาภรณตามมาตรา ๕๓ เปนดวงตรา ดานหนามีลักษณะเปนรูปไข
พื้นลงยาสีน้ําเงิน ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๓ เซนติเมตร กลางดวงตรามีตราหนาเสือ
ประกอบวชิระเงิน ลอมดวยเม็ ดไขปลาสีทองและมีรั ศ มีเงิน โดยรอบแปดแฉกคั่น ด วยกระจังสีทอง
เบื้องบนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุโปรงและเลข “๙” สีทอง ดานหลังกลางดวงตราเปนดุม พื้นลงยาสีมวง
มีรูปตราของคณะลูกเสือ โลก เบื้องลางมีอักษรสีเงิน วา “เราจะทํานุบํา รุงกิจการลูกเสื อสืบไป”
ที่ ข อบส ว นบนของดวงตรามี ห ว งห อ ยแพรแถบสํ า หรั บ คล อ งคอ ขนาดกว า ง ๔ เซนติ เ มตร
มีริ้วสีเหลืองกวาง ๒.๒ เซนติเมตร อยูกลางริมทั้งสองขางมีริ้วสีขาวกวาง ๓ มิลลิเมตร และริ้วสีดํา
กวาง ๖ มิลลิเมตร
มาตรา ๕๕ ใหมีเหรียญลูกเสือสรรเสริญเปนเครื่องราชอิสริยาภรณไวสําหรับพระราชทาน
แกลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผูมีความดีความชอบตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๗
มาตรา ๕๖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญเปนเหรียญเงินมีลักษณะกลมรี ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร
ยาว ๓.๒ เซนติเมตร ดานหนาตรงกลางมีตราหนาเสือประกอบวชิระ ริม ขอบสวนบนมีอักษรวา
“ลูกเสือ” และสวนลางมีอักษรวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” ตราหนาเสือประกอบวชิระและตัวอักษร
ใหทําเปนลายดุน ดานหลังเปนพื้นเกลี้ยงจารึกนาม เลขหมายประจําตัวของผูซึ่งไดรับพระราชทานนาม
หน ว ยลู ก เสื อ ที่ สั ง กั ด และวั น ที่ พ ระราชทาน ที่ ข อบส ว นบนของเหรี ย ญมี ห ว งห อ ยแพรแถบ
ขนาดกวาง ๒.๔ เซนติเมตร มีริ้วสีดํากวาง ๑.๒ เซนติเมตร อยูกลาง ริมทั้งสองขางมีริ้วสีเหลือง
กวาง ๖ มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเปาเบื้องซาย
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีลําดับเปนสามชั้น ดังตอไปนี้
ชั้นที่หนึ่ง มีเฟลอรเดอลีส ทําดวยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน
ชั้นที่สอง มีเฟลอรเดอลีส ทําดวยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางหนึ่งดอก
ชั้นที่สาม ไมมีเฟลอรเดอลีสประดับที่แพรแถบ
มาตรา ๕๗ เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่หนึ่ง จะพระราชทานแกผูมีความดี ความชอบ
ซึ่งไดทําการรักษาความปลอดภัยหรือสันติสุขเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยหรือไดชวยชีวิตผูตกอยู
ในอั น ตราย ทั้ ง นี้ โดยตนเองได ฝ า อั น ตรายจนถึ ง ขนาดที่ ส มควรได รั บ พระราชทานเหรี ย ญนี้
หรือตนเองไดประสบอันตรายถึงทุพพลภาพหรือถึงเสียชีวิต

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้น ที่สอง จะพระราชทานแกผูมีความดีความชอบซึ่งไดชวยชีวิต
ผูตกอยูในอันตรายโดยตนเองไดประสบอันตรายหรือฝาอันตราย หรือแกผูซึ่งไดทําความดีความชอบใน
ขอตอไปนี้ ทุกขอรวมกันไมนอยกวาหนึ่งรอยครั้ง และในแตละขอไมนอยกวาสิบครั้ง คือ
(๑) ชวยเหลือผูไดรับทุกขยากลําบากที่ควรชวย
(๒) ชวยเหลือหรือปองกันผูอื่นหรือทรัพยสินของผูอื่นใหพนอันตราย
(๓) ชวยสัตวใหพนจากการทรมานหรือพนทุกขเวทนา
(๔) ทําการปฐมพยาบาล
(๕) ชวยเหลือราชการ
(๖) ชวยเหลือกิจการอันเปนสาธารณกุศล
(๗) ชวยเหลือผูปกครอง
(๘) ชวยเหลือกิจการตาง ๆ ของโรงเรียน หรือสถานที่ทํางานซึ่งไมใชหนาที่ตามปกติ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สาม จะพระราชทานแกผูมีความดีความชอบซึ่งไดชวยชีวิตผูตก
อยูในอันตรายแมเพียงครั้งเดียว หรือแกผูซึ่งไดทําความดีความชอบตามเกณฑสําหรับเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญชั้นที่สอง ทุกขอรวมกันไมนอยกวาหาสิบครั้งและในแตละขอไมนอยกวาหาครั้ง
มาตรา ๕๘ ใหมีเหรียญลูกเสือสดุดีเปน เครื่องราชอิสริยาภรณ ไวสําหรับพระราชทาน
แกบุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่น บรรดาที่มีอุปการคุณตอการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ไดอุทิศ
กําลังกายหรือกําลังความคิดในการประกอบกิจการใหบังเกิดคุณประโยชนแกการลูกเสือตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๖๐
มาตรา ๕๙ เหรียญลูกเสือสดุดีเปนเหรียญเงิน มีลักษณะกลมรีขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร
ยาว ๓.๒ เซนติเมตร ดานหนาตรงกลาง มีตราหนาเสือประกอบวชิระ ริมขอบสวนบนมีอักษรวา
“ลูกเสือ” และสวนลางมีอักษรวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” ตราหนาเสือประกอบวชิระและตัวอักษร
ใหทําเปนลายดุน ดานหลังเปนพื้นเกลี้ยงจารึกนามของผูซึ่งไดรับพระราชทานและวันที่พระราชทาน
ที่ ข อบส ว นบนของเหรี ย ญมี ห ว งห อ ยแพรแถบ ขนาดกว า ง ๒.๔ เซนติ เ มตร มี ริ้ ว สี เ หลื อ ง
กวาง ๑.๒ เซนติเมตร อยูกลาง ริมทั้งสองขางมีริ้วสีดํากวาง ๖ มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อเหนือ
ปกกระเปาเบื้องซาย
เหรียญลูกเสือสดุดี มีลําดับเปนสามชั้น ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ชั้นที่หนึ่ง มีเข็มวชิระ ทําดวยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม
ชั้นที่สอง มีเข็มหนาเสือ ทําดวยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม
ชั้นที่สาม ไมมีเข็มวชิระและเข็มหนาเสือประดับที่แพรแถบ
มาตรา ๖๐ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง จะพระราชทานแกผูที่มีอุปการคุณตอการลูกเสือ
ถึงขนาด หรือที่ไดอุทิศกําลังกาย หรือกําลังความคิดในการประกอบกิจการใหบังเกิดคุณประโยชน
แกการลูกเสืออยางยิ่งตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่สอง จะพระราชทานแกผูที่มีอุปการคุณตอการลูกเสืออยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) บริจาคเงิน หรือทรัพยสิ่งของตาง ๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน เปน จํานวนเงิน
ไมนอยกวาที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด
(๒) ชวยเหลือเปนอยางดีในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับที่หนึ่งวิชาผูกํากับลูกเสือ
ขั้น ความรู เบื้ องตน หรื อขั้น ความรูชั้ น สู ง โดยอยูป ระจํา ตลอดการฝ กอบรมไม นอ ยกวา หา สิบ ครั้ ง
หรือระดับที่สอง การใหการฝกอบรมแกผูที่ผานการฝกอบรมวิช าผูกํากับลูกเสือแลว โดยอยูประจํา
ตลอดการฝกอบรมไมนอยกวายี่สิบครั้ง
(๓) ชวยเหลือกิจการลูกเสือดานอื่น ๆ จนเกิดผลดีแกการลูกเสือติดตอกันมาไมนอยกวาหาป
และปหนึ่ง ๆ ไมนอยกวาสิบครั้ง
(๔) ชวยเหลือและสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือตางประเทศ
เปนอยางดียิ่ง
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่สาม จะพระราชทานแกผูที่มีอุปการคุณตอการลูกเสืออยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) บริจาคเงิน หรือทรัพยสิ่งของตาง ๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน เปน จํานวนเงิน
ไมนอยกวาที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด
(๒) ชวยเหลือเปนอยางดีในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับที่หนึ่งวิชาผูกํากับลูกเสือ
ขั้น ความรูเบื้องตน หรือขั้น ความรูชั้น สูง โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรมไม นอยกวายี่สิบหาครั้ ง
หรือระดับที่สอง การใหการฝกอบรมแกผูที่ผานการฝกอบรมวิช าผูกํากับลูกเสือแลว โดยอยูประจํา
ตลอดการฝกอบรมไมนอยกวาสิบครั้ง
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(๓) ชวยเหลือเปน อยางดีในการฝกอบรมวิช านายหมูลูกเสือหรือวิชาลูกเสือประเภทตาง ๆ
โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรมครั้งละสามวัน ไมนอยกวาหาสิบครั้ง
(๔) ชวยเหลือกิจการลูกเสือดานอื่น ๆ จนเกิดผลดีแกการลูกเสือติดตอกันไมนอยกวาสามป
และปหนึ่ง ๆ ไมนอยกวาหาครั้ง
(๕) ชวยเหลือและสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือตางประเทศ
เปนอยางดี
มาตรา ๖๑ ใหมีเหรียญลูกเสือยั่งยืนเปนเครื่องราชอิสริยาภรณ ไวสําหรับพระราชทานเปน
บําเหน็จความชอบในราชการใหแกบุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสิบหาป ดวยความวิริยะอุตสาหะ ทํางานดวยความเรียบรอย ไมเกิดความเสียหาย กอใหเกิด
ผลดีตอกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนด
มาตรา ๖๒ เหรียญลูกเสือยั่งยืน มีลักษณะเปนเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได
ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง ๓.๓ เซนติ เ มตร มี มุ ม แหลมอยู ด า นบนติ ด กั บ ห ว งห อ ยร อ ยแพรแถบ
มีขอบสองชั้น ดานหนากลางเหรียญมีหนาเสือประกอบวชิระทําเปนลายดุน ภายในกรอบเปนวงกลม
ยกระดั บพ น ทรายดา น ดา นหลัง เป น ตราคณะลูก เสือ แห งชาติ ขอบเหรียญเบื้ องลา งมีข อความว า
“บําเหน็จแหงความยั่งยืน” อยูบนพื้นพนทรายดาน ดานบนแพรแถบเปนเข็มกลัดมีลักษณะเปนแถบ
โลหะสีเงิน ภายในมีขอความวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” ลอมดวยรูปเกลียวเชือกผูกเปนปมเงื่อนพิรอด
แพรแถบกวาง ๓ เซนติเมตร มีริ้วสีแดงกวาง ๑๑ มิลลิเมตร อยูกลาง ริมทั้งสองขางมีริ้วสีดํากวาง
๓ มิลลิเมตร ถัดจากริ้วสีดําเปนริ้วสีขาวกวาง ๒ มิลลิเมตร และริ้วสีเหลืองอยูริมแพรแถบกวาง ๔.๕
มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเปาเบื้องซาย
มาตรา ๖๓ เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติพิจารณาเห็นวา ผูใ ดสมควรไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ใหนําความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานตอไป
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มาตรา ๖๔ ผูซึ่งไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดี
ชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืนทุกชั้นใหประกาศนาม
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๕ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น สิ ริ ยิ่ ง รามกี ร ติ ลู ก เสื อ สดุ ดี ชั้ น พิ เ ศษ
เหรี ย ญลู ก เสือ สรรเสริ ญ เหรี ย ญลูก เสื อสดุ ดี และเหรี ยญลู ก เสื อ ยั่ งยื น ให เ ปน สิ ท ธิแ ก ผู ที่ไ ด รั บ
พระราชทาน เมื่อผูไดรับพระราชทานวายชนมใหตกทอดแกทายาทเพื่อรักษาไวเปนที่ระลึก
มาตรา ๖๖ ใหมีเข็ม ลูกเสือสมนาคุณ ไวสําหรับตอบแทนผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงิน หรือ
ทรัพยสินอยางอื่นเพื่อบํารุงการลูกเสือ
เข็มลูกเสือสมนาคุณ มีลําดับเปนสี่ชั้น ดังตอไปนี้
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นพิเศษ
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่หนึ่ง
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่สอง
เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่สาม
ลักษณะของเข็มลูกเสือสมนาคุณและเงื่อนไขในการใหเข็ม ลูกเสือสมนาคุณใหเปนไปตาม
ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๖๗ ใหมีเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน เพื่อสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ
ลักษณะและประเภทของเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน และเงื่อนไขในการใหเข็มลูกเสือบําเพ็ญ
ประโยชนใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
มาตรา ๖๘ ผูไดรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกสําหรับลูกเสือ หรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
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 ผูใ ดแตง เครื่อ งแบบลูก เสือ หรื อประดับ เครื่อ งหมายลูก เสื อโดยไม มีสิ ท ธิ
เพื่อ ใหบุคคลอื่น เชื่อวาตนมีสิทธิ หรือ แตงกายเลียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อ ใหบุคคลอื่น
หลงเชื่ อ ว า ตนเป น ลู ก เสื อ หรื อ บุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น หนึ่ ง เดื อ น
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใดทําปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนดวยวิธีใด ๆ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๑ ให โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย สิ น สิ ท ธิ หนี้ สิ น และงบประมาณของ
คณะลูกเสือแหงชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปเปนของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนพนักงานและลูกจางของคณะลูกเสือแหงชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗
ไปเปนพนักงานและลูกจางของสํานักงานลูกเสือแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๒ ใหสภาลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสืออําเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะไดมีสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือ แหงชาติ
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ คายลูกเสือใดที่จัดตั้งและดํารงอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ใหถือวาไดรับการอนุญาตเพื่อจัดตั้งคายลูกเสือตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๗๔ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ขอบังคับ
คณะลูกเสือแหงชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗
ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการปฏิรูปโครงสรางระเบียบบริหาร
ราชการและการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารขึ้ นตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําให การบริ หารงานของสวนราชการที่ เกี่ยวของกับกิจการลูกเสื อ
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกฎหมายวาดวยลูกเสือไดใชบังคับมาเปนเวลานานและไมสอดคลองกับสภาพการณ
ในป จจุ บั น จึ งสมควรปรับปรุ งบทบัญ ญั ติ ของกฎหมายดั งกล าว เพื่อกํ าหนดการดําเนิ นการของลูก เสื อ
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสมควรกําหนดภารกิจใหสอดคลองกับการ
ลูกเสือของนานาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหการลูกเสือมีความเจริญกาวหนาและสรางความสามัคคีแกคนในชาติ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

