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ข้ อบังคับคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
ว่ าด้ วย การปกครอง หลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อ
พ.ศ. 2509
----------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(7),26,34,36,37,38,40,44,52 แห่งพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ.2507 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติออกข้อบังคับไว้ดัง ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ. 2509
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
พ.ศ. 2508 และให้ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้แทน
ลักษณะ 1
ว่าด้ วย การปกครอง
ภาค 1
หลักการ
ข้อ 3 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ การฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดี
ตามจารีตประเพณี บ้านเมืองและอุดมคติดังต่อไปนี้
(1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟังและพึ่งตนเอง
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(3) ให้รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
(4) ให้รู้จักทาการฝีมือ
(5) ให้มีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องสิทธิการเมืองใด ๆ
วิธีการ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือมีดังต่อไปนี้
(1) ให้เด็กชายเป็นสมาชิกของกองลูกเสือตามความสมัครใจ โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้แนะนาสั่ง
สอนอบรมฝึกการปกครองกันเองภายในกองของตนและเพิ่มวิธีการฝึกอบรมดังกล่าวให้
มากขึ้นตามลาดับอายุ
(2) ให้เด็กชายได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนถนัดในที่กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ และให้มี
โอกาสบาเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วย
(3) ให้เด็กชายได้ฝึกหัดการรับผิดชอบตัวเองและต่อผู้อื่นเป็นขั้น ๆ และเพิ่มการฝึกให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อว่าจะได้เกิดความสามารถ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีนิสัยใจคอดีเป็น
ที่ไว้วางใจได้ สามารถในการเป็นผู้นาและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
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อุดมการณ์ อุดมการณ์ของลูกเสืออยู่ที่การปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ข้อ 4 ประเภทและเหล่าลูกเสือ
ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ
ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ อาจจัดให้มีเหล่าลูกเสือสมุทรและลูกเสืออากาศก็ได้
คาปฏิญาณของลูกเสื อ
ข้อ 5 ลูกเสือสารอง
ในพิธีเข้าประจากอง ลูกเสือสารองกล่าวปฏิญาณตนดังต่อไปนี้
ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสารอง และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
ข้อ 6 ลูกเสือสามัญ
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
ข้อ 7 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
ในพิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ กล่าวปฏิญาณตนหรือ
ทบทวนคาปฏิญาณดังที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6
ข้อ 8 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือที่ได้รับการ
แต่งตั้งครั้งแรกกล่าวปฏิญาณตนหรือทบทวนคาปฏิญาณดังที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6
ข้อ 9 บุคคลอื่น
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณะลูกเสือแห่งชาติอาจกล่าวปฏิญาณตนดังที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6
กฎของลูกเสื อ
ข้อ 10 กฎของลูกเสือมีดังต่อไปนี้
กฎของลูกเสือ
ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทาตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
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ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคาสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
ข้อ 11 กฎของลูกเสือสารอง
กฎของลูกเสือสารองมีดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ลูกเสือสารองทาตามลูกเสือรุ่นพี่
ข้อ 2 ลูกเสือสารองไม่ทาตามใจตนเอง
ข้อ 12 คติพจน์ของลูกเสือ
คติพจน์ของลูกเสือมีดังต่อไปนี้
ลูกเสือสารอง
“ทาดีที่สุด”
ลูกเสือสามัญ
“จงเตรียมพร้อม”
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “มองไกล”
ลูกเสือวิสามัญ
“บริการ”
ลูกเสือทุกประเภท
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”
นโยบายทางศาสนา
ข้อ 13 นโยบายทั่วไป
ในกระบวนการลูกเสือ ย่อมมีลูกเสือนับถือศาสนาต่างกันนโยบายที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็น
แนวทางกาหนดไว้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ถือเป็นหลักปฏิบัติ
(1) โดยปกติลูกเสือทุกคนย่อมนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งและปฏิบัติตามพิธีการของ
ศาสนานั้น ๆ
(2) ถ้าปรากฎว่าขณะที่เด็กเข้ามาเป็นลูกเสือยังไม่ได้นับถือศาสนาใด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ควรพยายามให้เด็กนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นศาสนาที่บิดา
มารดานับถืออยู่แล้ว ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาของเด็กก่อน
(3) ถ้ากลุ่มหรือกองลูกเสือใดมีลูกเสือนับถือศาสนาเดียวกันผู้บังคับบัญชาลูกสือจะต้อง
พยายามให้ลูกเสือได้รับการอบรมศาสนานั้น
(4) ถ้ากลุ่มหรือกองลูกเสือใดมีลูกเสือนับถือศาสนาต่างกันลูกเสือเหล่านั้นก็ควรได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าอบรมและปฏิบัติตามพิธีการในศาสนาของตน ถ้าอยู่ในค่ายการสวดมนต์
และการปฏิบัติพิธีกรรมประจาวันควรกระทาในแบบง่าย ๆ และให้ลูกเสือเหล่านั้นทาด้วย
ความสมัครใจไม่มีการบังคับ
(5) ถ้าปรากฎว่าขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาของลูกเสือคนใด ห้ามร่วมพิธีการกับ
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ศาสนาอื่น นอกจากศาสนาของตนเอง ผู้บังคับบัญชาของกลุ่มหรือกองลูกเสือนั้นจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อห้ามนี้อย่างเคร่งครัด
ข้อ 14 การร่วมพิธีกรรม
กลุ่มหรือกองลูกเสือที่มีลูกเสือนับถือศาสนาต่างกัน ห้ามจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน
ไม่ว่าจะมีเหตุผลใด ๆ ไม่ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแนะนาชักชวนลูกเสือให้ประกอบพิธี
กรรมทางศาสนาอื่น นอกพิธีกรรมทางศาสนาของลูกเสือนั้น
ข้อ 15 การที่ลูกเสือปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาในขณะอยู่ร่วมกันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 13
การเมือง
ข้อ 16 คณะลูกเสือแห่งชาติไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
คณะลูกเสือแห่งชาติไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ในเครื่องแบบหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในนามของคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มหรือกองลูกเสือใด
ต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมทางการเมืองหรือปฏิบัติกิจกรรมทางการเมือง
ข้อ 17 คณะลูกเสือแห่งชาติไม่เป็นกระบวนการทางการเมืองต้องไม่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน
แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
การเงิน
ข้อ 18 รายได้
คณะลูกเสือแห่งชาติอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(2) เงินค่าบารุงลูกเสือ
(3) เงินผลประโยชน์ต่างๆ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(4) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติ
(5) รายได้อื่น ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ 19 วัตถุประสงค์การเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือ
(1) เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการลูกเสือ
(2) เพื่อให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือทะนุบารุงองค์การของตนด้วยความเสียสละ
(3) เพื่อฝึกอบรมลูกเสือให้รู้จักทางานเพื่อให้ได้เงินมาด้วยน้าพักน้าแรงของตนเองโดย
สุจริต
ข้อ 20 เงินค่าบารุงลูกเสือ
เงินค่าบารุงลูกเสือได้แก่ เงินค่าบารุงประจาปีที่เก็บจากลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้ตรวจการลูกเสือ กรมการลูกเสือ กรรมการลูกเสือพิเศษ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
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ข้อ 21 เงินค่าบารุงลูกเสือเก็บคนหนึ่งไม่เกินปีละ 5 บาท จะเก็บในอัตราเท่าใดให้ผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กาหนดสาหรับการลูกเสือที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้กาหนด
ข้อ 22 เงินค่าบารุงประจาปีของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรมการลูกเสือ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กาหนดปีละ 10 บาท เมื่อชาระครบ 10 ปี แล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ
หรือจะชาระเงินค่าบารุงตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 100 บาทก็ได้
ข้อ 23 ระยะเวลาชาระ
ให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ชาระเงินค่าบารุงประจาปี ตามอัตราที่กาหนดไว้ให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
ข้อ 24 กลุ่มหรือกองลูกเสือที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียนให้อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ หรือ
จัดการโรงเรียนเป็นผู้เก็บเงินค่าบารุง หรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดเป็นผู้เก็บเงินก็ได้
ในการเก็บเงินนั้น จะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว
สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือจังหวัด สานักงานคณะกรรมการ
ลูกเสืออาเภอให้สานักงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดเก็บ
ข้อ 25 การแบ่งเงินค่าบารุง
การแบ่งเงินค่าบารุงลูกเสือ ให้แบ่งดังนี้
(1) ตามข้อบังคับของสมาคมลูกเสือโลก คณะลูกเสือแห่งชาติจะต้องเสียเงินค่าบารุงให้แก่
สานักงานลูกเสือโลกตามจานวนลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือในอัตราคนหนึ่งปีละ
ประมาณ 50 สตางค์ เงินยอดนี้ให้กองลูกเสือสังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติและจังหวัดรวบรวมส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ง
ชาติเพื่อใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเสือโลก
(2) ให้แบ่งเงินค่าบารุงที่เหลือจ่ายจาก (1) ข้างต้นดังนี้
ก.กองลูกเสือที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
1. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 70
2. ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 30
ข. กองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่ออาเภอ
1. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 70
2. ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ ร้อยละ 8
3. ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ 8
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4. ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานภาคการศึกษา ร้อยละ 8
5. ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6
ค. กองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่อเทศบาล
1. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 78
2. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานเทศบาล ร้อยละ 16
5. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6
ง. กองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่อจังหวัด
1. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 78
2. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ 8
3. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานภาคการศึกษา ร้อยละ 6
4. สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6
จ.เงินค่าบารุงลูกเสือที่เก็บจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ ให้เป็นของ
สานักงานนั้น
ข้อ 26 การนาส่งเงิน
เงินค่าบารุงของกลุ่มหรือกองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่ออาเภอ เทศบาล หรือจังหวัด ให้กลุ่มหรือ
กองลูกเสือนาส่งอาเภอ เทศบาลหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี
สาหรับกลุ่มหรือกองลูกเสือที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ ให้กลุ่มหรือกองลูกเสือนาส่งสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ทั้งนี้ ให้กลุ่มหรือกองลูกเสือหักเงินค่าบารุงที่เป็นส่วนของตนไว้ก่อน
ข้อ 27 เงินค่าบารุงลูกเสือที่อาเภอได้รับจากกลุ่มหรือกองลูกเสือให้อาเภอหักส่วนที่เป็นของอาเภอ
ไว้ก่อน ส่วนที่เหลือให้นาส่งจังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้ส่งเขตและสานักงานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป ส่วนเงินค่าบารุงลูกเสือที่เทศบาลได้รับจากกลุ่มหรือกอง
ลูกเสือให้สานักงานเทศบาลหักส่วนที่เป็นของตนไว้ก่อน ส่วนที่เหลือให้นาส่งสานักงาน
คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติต่อไป
ข้อ 28 การหาเงินรายได้
กลุ่มหรือกองลูกเสืออาจหาเงินรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายในจังหวัดของตน โดยได้รับ
อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
ผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสืออาเภอ อาจหาเงินรายได้
ภายในจังหวัดของตนเพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือ
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ข้อ 29 (1) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือต้องไม่เรี่ยไรเงินและไม่เข้าร่วมเร่ขายสิ่งของใด ๆ ตาม
ท้องถนนหรือเก็บบัตรผ่านประตู หรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไม่สมเกียรติของลูกเสือ
(2) ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัดอาจอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมเรี่ยไร
เงิน ขายสิ่งของ หรือเก็บบัตรผ่านประตูเฉพาะรายภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ก็ได้
ข้อ 30 สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคนต้องไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับวิธีการหาเงินใด ๆ
ที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมือง หรือเป็นไปในทานองส่งเสริมให้ลูกเสือเล่นการพนัน
ข้อ 31 การควบคุมเงินรายได้กลุ่มหรือกองลูกเสือ
เงินรายได้ทุกประเภทที่กลุ่มหรือกองลูกเสือได้รับ ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 3 นาย
ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือครูในโรงเรียนนั้น มีหน้าที่เก็บรักษาและควบคุม
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดทาบัญชีรับจ่ายและประกาศรายรับรายจ่ายให้
ลูกเสือทราบทุกเดือน เดือนใดไม่มีการรับ จ่าย ก็ให้ประกาศว่าไม่มีการรับจ่าย
เงินรายได้นี้ให้นาฝากธนาคารหรือแผนกศึกษาธิการอาเภอหรือจังหวัด
ข้อ 32 หลักการจ่ายเงินรายได้ลูกเสือ
การจ่ายเงินรายได้ลูกเสือ ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรมลูกเสือ
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือและลูกเสือ
(3) เพื่อจัดพิมพ์ตารา คู่มือ และเอกสารเกี่ยวกับการลูกเสือ
(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
ข้อ 33 อานาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท
อานาจสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท ให้กาหนดดังนี้
(1) ผู้กากับลูกเสือ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
เกิน 500 บาท
(2) รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
รองผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ
เกิน 1,000 บาท
(3) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
ผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ
เกิน 3,000 บาท
รองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
(4) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
(มีกลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์)
รองผู้ตรวจการลูกเสือประจา
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
สานักคณะกรรมการบริหาร
เกิน 5,000 บาท
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ลูกเสือแห่งชาติ(ผู้ตรวจการศึกษา
ภาคศึกษา) ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
(5) เลขาธิการคณะกรรมการ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
เกิน 10,000 บาท
(6) รองประธานคณะกรรมการ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
เกิน 50,000 บาท
(7) ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสั่งจ่ายได้ครั้งละตั้งแต่ 50,000บาทขึ้นไป
เงินที่กลุ่มหรือกองลูกเสือฝากไว้ ณ แผนกศึกษาธิการอาเภอหรือจังหวัดให้ผู้มี
อานาจสั่งจ่ายเงินดังกล่าวเป็นผู้จ่ายลักษณะเงินฝากถอนคืน
ส่วนใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 34 การควบคุม
ให้เลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีหน้าที่ควบคุม และ
ตรวจสอบการเงินของลูกเสือทั่วไปและให้รองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดและรองผู้อานวย
การลูกเสืออาเภอ มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการเงินของลูกเสือในสังกัด ให้กอง
ลูกเสือที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือจังหวัดรายงาน
ฐานะการเงินตามแบบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ 35 ทรัพย์สินเมื่อยุบกองลูกเสือ
ในกรณีที่กองลูกเสือยุบหรือเลิกกิจการ ให้บรรดาทรัพย์สินของลูกเสือนั้นตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ภาค 2
การจัดหน่ วยงาน
ข้อ 36 ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
ให้มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นรูปเฟลอเดรีส์ ประกอบกับหน้าเสืออยู่กลาง ที่ปลายแฉก
ซ้ายและขวา มีดาวประดับข้างละหนึ่งดวง ตอนล่างมีแถบคาขวัญ”เสียชีพอย่าเสียสัตย์”จาก
แถบคาขวัญลงไปยังส่วนล่างมีรูปเชือกร้อยเป็นปม
ข้อ 37 การจัดระเบียบบริหาร
ให้จัดระเบียบบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(2) สานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
(3 สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ
ข้อ 38 สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นศูนย์กลางในการปกครองบังคับบัญชา
ลูกเสือทั่วราชอาณาจักรโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บังคับ
บัญชารับผิดชอบ
ถ้ามีปริมาณงานมาก จะให้มีรองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เป็นผู้ช่วยก็ได้
ถ้าเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติไม่อาจปฏิบัติงานในด้านนี้ได้
ให้รองเลขาธิการทาการแทน
ข้อ 39 สานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการปกครองบังคับบัญชาลูกเสือ
ในจังหวัด โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข้อ 40 สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ
สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ เป็นศูนย์กลางในการปกครองบังคับบัญชาลูกเสือ
ในจังหวัด โดยมีศึกษาธิการอาเภอเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข้อ 41 การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ
การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภออาจทาได้
โดยพิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณของงาน ทั้งนี้ให้มีหัวหน้าส่วนนั้นๆ เป็นผู้บังคับ
บัญชารับผิดชอบ
การแบ่งงานออกเป็นส่วนมากน้อยเพียงไรหรือเปลี่ยนแปลงงานใด ๆ นั้น ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อานวยการ
ลูกเสืออาเภอ แล้วแต่กรณีเป็นผู้กาหนด
ข้อ 42 การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
การประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้ง
หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่มาประชุมให้รองประธานประชุมเป็น
ประธาน การลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าจานวนเสียงของคะแนน
เท่ากันให้ผู้นั่งเป็นประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 43 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด อาเภอ
โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสืออาเภอ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
การประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่มาประชุม ให้รองประธาน
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ดาเนินการแทน ถ้าประธานหรือรองประธานไม่มาประชุมให้ผู้มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งที่มานั่งเป็นประธานการลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้า
จานวนเสียงของคะแนนเท่ากันให้ผู้นั่งเป็นประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด
เมื่อเสร็จการประชุมให้ส่งผลการประชุมให้สานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติทราบ
ข้อ 44 ผู้ตรวจการลูกเสือ
ในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้มีผู้ตรวจการลูกเสือดังต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ(International Commissioner) มีหน้าที่ติดต่อกับ
สานักงานลูกเสือโลกและส่งเสริมควารสัมพันธ์กับคณะลูกเสือต่างประเทศ
(2) ผู้ตรวจการฝ่ายฝึกอบรม (National Training Commissioner) มีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึก
บรมเจ้าหน้าที่ลูกเสือและลูกเสือ
(3) ผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจ
ตราและแนะนาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือและช่วยเหลือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ลูกเสือและลูกเสือ
ข้อ 45 เหรัญญิก
ให้มีเหรัญญิกประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีหน้าที่ควบคุมดูแล
การเงิน และทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ 46 ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เหรัญญิกเป็นเจ้าหน้าที่จัดทารายงาน
ประจาปี พร้อมด้วยงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ
สภาแห่งชาติต่อไป
ข้อ 47 หนังสือติดต่อ
หนังสือติดต่อกับสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้ส่งในนาม “ประธาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ”
ข้อ 48 การโฆษณา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือเจ้าหน้าที่ลูกเสือและลูกเสือจะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและหลักการลูกเสือในหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติก่อน
ข้อ 49 การบริหารลูกเสือจังหวัด
ภายใต้มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 การบริหารลูกเสือในจังหวัด
มีดังต่อไปนี้
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(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
(2) ออกระเบียบเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจังหวัด ซึ่งจะต้องไม่ขัดแย้ง
กับกฎหมายระเบียบแบบแผน หรือข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
(3) จัดตั้งกลุ่มลูกเสือและกองลูกเสือ
(4) จัดตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
(5) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการลูกเสือ
(6) จัดควบคุมดูแลทรัพย์สิน ทะเบียนการเงินและพัสดุ ของลูกเสือให้เรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบัน
(7) จัดส่งรายงานประจาปี และรายงานอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติกาหนด
(8) จัดให้มีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นายหมู่ลูกเสือ และลูกเสือทุกประเภท
(9) วางแผนกิจกรรมประจาปี แล้วจัดตั้งกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกิจการลูกเสือ
(10) ส่งเสริมกิจกรรมต่อไปนี้เป็นพิเศษคือเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
การฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือ
ข้อ 50 การบริหารลูกเสืออาเภอ
การบริหารลูกเสืออาเภอ ให้อนุโลมตามข้อ 49 ในส่วนของอาเภอนั้น
ภาค 3
การแต่ งตั้ง การจาหน่ าย การย้ ายสั งกัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสื อ
ผู้ตรวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ
และเจ้ าหน้ าทีล่ ูกเสื อ
-------ข้อ 51 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(นอกจากนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ) ผู้ตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีนิสัยใจคอและความประพฤติเรียบร้อย สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
(2) เป็นผู้มีศาสนาและปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(3) เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) เป็นผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่ถ้ามิได้มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(5) มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการของลูกเสือฝักใฝ่สนใจต่อการลูกเสือ และ

12
สมัครใจที่จะดารงตาแหน่งทางลูกเสือ
(6) มีอายุดังต่อไปนี้
ก. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสารองและลูกเสือสามัญ รองผู้กากับ มีอายุไม่น้อยกว่า
18 ปี ผู้กากับมีอายุมีน้อยกว่า 20 ปี
ข. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ รองผู้กากับ มีอายุไม่
น้อยกว่า 21 ปี ผู้กากับมีอายุมีน้อยกว่า 25 ปี
ค. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
หมายเหตุ นอกจากคุณสมบัติทั่วไปดังกล่าวแล้ว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือบางประเภทจะต้องมี
คุณสมบัติพิเศษตามที่กล่าวไว้ในลักษณะ 2 ด้วย
ข้อ 52 การแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการ
ลูกเสือ กรรมการลูกเสือ ในตาแหน่งต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
2. ผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
3. รองผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
4. ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
5. ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
6. กรรมการลูกเสือจังหวัดและอาเภอ
ข้อ 53 เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่
ลูกเสือที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในตาแหน่งต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
2. รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
4. รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
5. ผู้กากับลูกเสือ
6. รองผู้กากับลูกเสือ
7. เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
8. กรรมการลุ่มลูกเสือ
ข้อ 54 ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือสังกัดในเขตลูกเสือจังหวัดในตาแหน่งต่อไปนี้
1.รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
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2. ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
3. ผู้ตรวจการลูกเสืออาเภอ
4. รองผู้ตรวจการลูกเสืออาเภอ
5. ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสืออาเภอ
6. ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
7. รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
8. ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
9. รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
10. ผู้กากับลูกเสือ
11. รองผู้กากับลูกเสือ
12. เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและอาเภอ
13. กรรมการกลุ่มลูกเสือ
ข้อ 55 การายงานขอแต่งตั้ง
การเสนอรายงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวในข้อ 52 , 53 , 54 ให้เสนอ
ตามลาดับการบังคับบัญชาจนถึงผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง
ข้อ 56 การแต่งตั้งนายหมู่ รองนายหมู่
การแต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ให้ปฏิบัติตามข้อ 80 , 89 , 99 , 111
ข้อ 57 การจาหน่าย
ผู้มีอานาจแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ ตามความในข้อ 52, 53 , 54 เป็นผู้สั่งจาหน่ายผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ข้อ 58 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. ตาย
3. ให้ออก
4. ย้ายสังกัด
ข้อ 59 การย้ายสังกัด
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ได้เปลี่ยนตาแหน่งหรือย้ายสังกัดทางลูกเสือ ให้ถือว่าตาแหน่งเดิมสิ้นสุดลง และถ้าไป
สังกัดหน่วยงานลูกเสืออื่น ให้ขอตาแหน่งใหม่
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ภาค 4
หน่ วยลูกเสื อ ผู้บังคับบัญชาลูกเสื อ และลูกเสื อ
หมวด 1
หน่ วยลูกเสื อ
--------------------ข้อ 60 การจัดหน่วยลูกเสือ
การจัดหน่วยลูกเสือ โดยปกติจัดเป็นลาดับดังนี้
กลุ่มลูกเสือ
กองลูกเสือ
หมู่ลูกเสือ
ข้อ 61 การเรียกชื่อกลุ่มและกองลูกเสือ
การเรียกชื่อกลุ่มลูกเสือ เรียกตามชื่อโรงเรียนหรือสถานที่ที่ตั้งกลุ่มลูกเสือ เช่น ตั้งที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรียกว่า “กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย”
ถ้ามีหลายกลุ่มก็ให้เลือกกลุ่มที่ 1 , 2 , 3 ฯลฯ ของโรงเรียนนั้นๆ ตามลาดับ
ถ้ามีจานวนลูกเสือน้อยจะตั้งได้เพียงกองลูกเสือ ก็ให้เรียกตามประเภทและ
หมายเลขประจากอง เรียงตั้งแต่หมายเลข 1,2,3 ฯลฯ ตามลาดับ เช่น“กองลูกเสือสารองที่ 1
โรงเรียนอนุบาลปฐมวัย”เป็นต้น
ข้อ 62 การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือ
การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือ
1. หมู่ลูกเสือสารอง เรียกตามสีของหมู่
2. หมู่ลูกเสือสามัญ เรียกตามชื่อสัตว์ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย
3. หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เรียกตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
หมวด 2
กลุ่มลูกเสื อ
ข้อ 63 กลุ่มลูกเสือ
กลุ่มลูกเสือประกอบด้วยกองลูกเสือ 4 ประเภท คือ กองลูกเสือสารอง กองลูกเสือสามัญ
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ 1 กองเป็นอย่างน้อย
หรือประกอบด้วยลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป หรือถ้ามีลูกเสือ 2-3 ประเภท
ต้องมีประเภทละ 2 กองขึ้นไป
หมายเหตุ กลุ่มลูกเสือที่ประกอบด้วยกองลูกเสือ 4 ประเภท เรียกว่า “กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์”
ข้อ 64 การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
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การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี ในระยะแรกหากจัดตั้งกลุ่ม
ลูกเสือไม่ได้ ให้จัดตั้งเป็นกองลูกเสือ
ข้อ 65 ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ควรแต่งตั้งจากผู้ที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งผู้กากับ
ลูกเสือ รองผู้กากับลูกเสือ หรือมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งประจาในกองลูกเสือ
ข้อ 66 การแต่งตั้งสตรีเป็นผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
การแต่งตั้งผู้กากับกลุ่มลูกเสือ โดยปกติให้แต่งตั้งจากบุรุษ ๔แต่งตั้งสตรีเป็นผู้กากับกลุ่ม
ลูกเสือ รองอานวยการลูกเสือ โรงเรียน ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก่อนและในกรณีพิเศษเท่านั้น
ข้อ 67 คุณสมบัติ
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ มีคุณสมบัติทั่งไป ตามข้อ 51 และมีคุณสมบัติ
พิเศษดังต่อไปนี้
1. มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสือสารอง คู่มือลูกเสือ
วิสามัญ พระราชบัญญัติลูกเสือ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และเอกสารเกี่ยวกับการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2. สามารถจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อฝึกอบรมลูกเสือ
3. ควรมีอายุตั้งแต่30 ปีขึ้นไปแต่ถ้าจาเป็นอาจแต่งตั้งจากบุคคลที่มีอายุไม่น้อยกว่า 25ปีก็ได้
ข้อ 68 หน้าที่
หน้าที่ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ มีดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงกลุ่มลูกเสือให้เป็นกลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีความจาเป็นที่ไม่อาจทา
เช่นนั้นได้
2. ดูแลแนะนาและประสานงานของลูกเสือทุกประเภทในกลุ่ม
3. ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกลุ่ม
4. เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่มและตนเองเป็นกรรมการร่วมด้วย
รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยและทาหน้าที่แทนเมื่อผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ 69 ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ให้
เป็นไปตามข้อ 67
ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนมีหน้าที่อานวยการทั่วไปภายในโรงเรียน
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รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยและทาหน้าที่แทนเมื่อผู้กากับ
กลุ่มลูกเสือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
ข้อ 70 ที่ประชุมกลุ่ม
ที่ประชุมกลุ่มประกอบด้วยผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือทุกประเภททุกคนในกลุ่มลูกเสือนั้น
ที่ประชุมกลุ่มมีหน้าที่พิจารณาฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทให้บังเกิดผลดี การแระชุม
ควรจัดให้มีทุกเดือน ผู้กากับกลุ่มเป็นประธาน
ข้อ 71 กรรมการกลุ่ม
กรรมการประกอบด้วยบุคคลภายนอกที่สนใจการลูกเสือ ลูกเสือเก่า และผู้ปกครองลูกเสือ
กรรมการกลุ่มมีหน้าที่ช่วยจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรม การเงิน การโฆษณา ดูแลทรัพย์สิน
และกิจการอื่นเพื่อประโยชน์ของกลุ่มลูกเสือ ผู้กากับกลุ่มลูกเสือเป็นประธาน
หมวด 3
กองลูกเสื อสารอง
ข้อ 72 กองลูกเสือสารอง
กองลูกเสือสารองประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมี
ลูกเสือ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ลูกเสือ รองนายหมู่ลูกเสือด้วย
ข้อ 73 ผู้กากับ รองผู้กากับ
ผู้กากับและรองผู้กากับลูกเสือสารอง มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 51 และมีคุณสมบัติพิเศษ
ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสือสารอง
พระราชบัญญัติลูกเสือ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
2. มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้กากับลูกเสือขึ้นไปรับรองว่า
ก. เป็นผู้มีนิสัยและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ข. เป็นผู้มีศาสนา
ค. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐาน
ง. เป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก
3. ผู้กากับลูกเสือสารองต้องได้รับการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสารองขั้นความรู้เบื้องต้น
มาแล้ว
ข้อ 74 หน้าที่
ผู้กากับลูกเสือสารองมีหน้าที่บังคับบัญชา ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจการลูกเสือในกอง
ของตน ทั้งต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้กากับกองลูกเสือ โดยมีรองผู้กากับลูกเสือเป็นผู้ช่วย
ข้อ 75 กองลูกเสือสารองให้มีผู้กากับ 1 คน เป็นหัวหน้า และมีรองผู้กากับ 1 คน หรือหลายคนเป็น
ผู้ช่วย
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ข้อ 76 ผู้กากับ รองผู้กากับสตรี
สตรีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กากับ หรือรองผู้กากับลูกเสือสารองได้ในคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อ 51, 53
ข้อ 77 ผู้ฝึกสอนลูกเสือสารอง
ผู้กากับลูกเสือสารองอาจจัดให้มีผู้ฝึกสอนลูกเสือสารองทาหน้าที่ช่วยเหลือก็ได้ โดย
คัดเลือกจากลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือลูกเสือวิสามัญ หรืออาจจัดให้สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 16
ปีขึ้นไป และมิได้อยู่ในกระบวนการลูกเสือหญิงทาหน้าที่ดังกล่าวแต่ต้องได้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่มาครบ 3 เดือนแล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธกการคณะกรรมการการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ 78 การจัดสตรีเป็นผู้ฝึกสอนลูกเสือสารองตามข้อ 77 จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นมีอายุครบ 18 ปี
บริบูรณ์
ข้อ 79 ผู้ฝึกสอนลูกเสือสารองมีแถบผ้าสักหลาดสีแดง ขนาดยาว 6 ซม. กว้าง 1.5 ซม. ปักคาว่า
“ผู้ฝึกสอนลูกเสือสารอง” ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสีขาวขนาดพองาม ติดที่เหนือ
กระเป๋าเบื้องซ้าย
ข้อ 80 นายหมู่ รองนายหมู่
ผู้กากับลูกเสือสารองเป็นผู้แต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือ เพื่อทาหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่ ส่วน
รองนายหมู่ลูกเสือให้ผู้กากับแต่งตั้งโดยหารือนายหมู่ลูกเสือของหมู่นั้น
รองนายหมู่ลูกเสือทาหน้าที่ช่วยเหลือนายหมู่ลูกเสือและทาหน้าที่แทนเมื่อนายหมู่
ลูกเสือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ 81 ที่ประชุมนายหมู่
ที่ประชุมนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วยบรรดานายหมู่ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาในกอง
ลูกเสือนั้น บางกรณีอาจเชิญรองนายหมู่ลูกเสือเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้
ที่ประชุมนายหมู่มีหน้าที่พิจารณาข้อคิดเห็นในการดาเนินงานภายในกองลูกเสือ
ของตน โดยมีผู้กากับลูกเสือเป็นผู้ชี้ขาด
ลูกเสื อสารอง
ข้อ 82 เกณฑ์อายุ
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็นลูกเสือสารองได้เมื่ออายุตั้งแต่ 8 ปี และไม่เกิน 11 ปีบริบูรณ์
โดยปกติเด็กชายจะเป็นลูกเสือสามัญเมื่อมีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้กากับ
ลูกเสือสารอง ผู้กากับลูกสือสามัญและผู้กากับกลุ่มลูกเสือพิจารณาเห็นว่าเด็กนั้นมีสุขภาพ
หรือความเจริญเติบโตทางร่างกายไม่สมบูรณ์ สมควรจะให้อยู่ต่อไปในกองลูกเสือสารอง
อีกก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่มีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์
ข้อ 83 ชั้นลูกเสือสารอง
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ลูกเสือสารองแบ่งเป็น 3 ชั้นคือ ดาวดวงที่ 1 และดาวดวงที่ 2 และดาวดวงที่ 3
หมวด 4
กองลูกเสื อสามัญ
ข้อ 84 กองลูกเสือสามัญ
กองลูกเสือสามัญประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมี
ลูกเสือ 6-8 คน รวมทั้งนายหมู่ลูกเสือ รองนายหมู่ลูกเสือด้วย หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยใน
การจัดกิจกรรมทั้งปวง
ข้อ 85 ผู้กากับ รองผู้กากับ
ผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือสามัญ มีคุณสมบัติตามข้อ 15 ละมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
1. มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสือสารอง
พระราชบัญญัติลูกเสือ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
2. มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้กากับลูกเสือขึ้นไปรับรองว่า
ก. เป็นผู้มีนิสัยและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ข. เป็นผู้มีศาสนา
ค. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐาน
ง. เป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก
3. ผู้กากับลูกเสือสามัญต้องได้รับการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
มาแล้ว
ข้อ 86 หน้าที่
ผู้กากับลูกเสือสามัญ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.บังคับบัญชา ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตน ทั้งต้องปฏิบัติตาม
คาแนะนาของผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
2. เป็นที่ปรึกษาในการประชุมนายหมู่ลูกเสือ
3. รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ
4. ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
ข้อ 87 กองลูกเสือสามัญ ให้มีผู้กากับลูกเสือ 1 คน เป็นหัวหน้าและมีรองผู้กากับลูกเสือ 1 คน
หรือหลายคน เป็นช่วย
ข้อ 88 หัวหน้านายหมู่
ผู้กากับลูกเสือสามัญ อาจแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ 1 คน เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ให้
หารือที่ประชุมนายหมู่ หัวหน้านายหมู่ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.มีความสามารถในการเป็นผู้นา
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2. อายุไม่น้อยหว่า 15 ปี
3. เคยเป็นนายหมู่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน
4. เป็นลูกเสือเอก
5. มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชายตามสมควร
ข้อ 89 นายหมู่ รองนายหมู่
ผู้กากับลูกเสือสามัญ เป็นผู้แต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือ โดยหารือลูกเสือนายหมู่นั้น หรือผู้กากับ
ลูกเสือเลือกนายหมู่ลูกเสือเองโดยหารือที่ประชุมนายหมู่
ส่วนรองนายหมู่ให้ผู้กากับแต่งตั้ง โดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น
ในกรณีที่ยังไม่มีที่ประชุมนายหมู่(ตั้งกองใหม่) ให้ผู้กากับหารือลูกเสือในหมู่นั้น
เพื่อแต่งตั้งนายหมู่ขึ้น
นายหมู่ควรมีความสามารถในการเป็นผู้นา และสอบไล่ได้วิชาลูกเสือเอก ส่วน
รองนายหมู่สอบไล่ได้วิชาลูกเสือโท
ข้อ 90 หน้าที่
นายหมู่มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของหมู่ รวมทั้งการไปอยู่ค่ายพักแรม โดยมีรอง
นายหมู่เป็นผู้ช่วย ผู้กากับลูกเสือเป็นผู้ให้คาแนะนา
ข้อ 91 ที่ประชุมนายหมู่
ที่ประชุมนายหมู่ลูกเสือประกอบด้วยหัวหน้านายหมู่ลูกเสือ(ถ้ามี)และนายหมู่ลูกเสือ บาง
กรณีอาจเชิญรองนายหมู่ลูกเสือเข้าร่วมประชุมด้วย เว้นแต่การประชุมที่เกี่ยวกับวินัย หาก
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมประชุมด้วยควรทาหน้าที่แต่เพียงที่ปรึกษา
ที่ประชุมนายหมู่ลูกเสือ มีหน้าที่
1. พิจารณาการรักษาเกียรติของกองลูกเสือ
2. จัดรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ
3. พิจารณาการบริหารภายในของกองลูกเสือ
4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ
ลูกเสื อสามัญ
ข้อ 92 เกณฑ์อายุ
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญได้โดยมีเกณฑ์อายุต่อไปนี้
1. มีอายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์
2. ในบางกรณีอาจรับเด็กเข้าเป็นลูกเสือสามัญก่อนอายุถึง 11 ปี แต่ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า10
ปี 6 เดือน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้กากับลูกเสือสามัญ ผู้กากับกลุ่มที่จะพิจารณาถึง
การพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก แต่เด็กนั้นเป็นลูกเสือสารองอยู่แล้ว การพิจารณา
เช่นว่านั้นให้เพิ่มผู้กากับลูกเสือสารองเข้าร่วมด้วย
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3. ลูกเสือสามัญที่มีอายุถึง 15 ปี ต้องได้รับการฝึกอบรมและการปฏิบัติเป็นพิเศษให้
เหมาะสมกับวัย
4. ในกลุ่มลูกเสือที่ไม่มีกองลูกเสือหรือหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อาจจัดให้ลูกเสือสามัญที่
มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้โดยสังกัดอยู่ในกอง
ลูกเสือสามัญนั้น
5. ลูกเสือสามัญควรออกจากกองลูกเสือเมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือสามัญให้คงอยู่ต่อไป แต่เมื่อมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
แล้ว จะอยู่ในกองลูกเสือสามัญไม่ได้
ข้อ 93 ชั้นลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ
1. ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก
2. เมื่อได้เข้าพิธีประจากองแล้ว ให้ได้รับการอบรมวิชาลูกเสือโท ลูกเสือเอก ตามลาดับ
3. เมื่อเป็นลูกเสือโทแล้ว อาจเลือกเรียนวิชาพิเศษได้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรวิชาพิเศษ
ลูกเสือ ข้อ 169
หมวด 5
กองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 94 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมี
ลูกเสือ 3 – 7 คน รวมทั้งนายหมู่ รองนายหมู่ด้วย
หมู่ลูกเสือ เป็นหน่วยในการจัดกิจกรรมทั้งปวง ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัด
ขึ้นเป็นชุดใหม่ก็ได้
ข้อ 95 ผู้กากับ รองผู้กากับ
ผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีคุณสมบัติตามข้อ 51 และมีคุณสมบัติพิเศษ
ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสือสารอง
พระราชบัญญัติลูกเสือ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่
2. มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้กากับลูกเสือขึ้นไปรับรองว่า
ก. เป็นผู้มีนิสัยและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ข. เป็นผู้มีศาสนา
ค. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐาน
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ง. เป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก
3. ผู้กากับมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี รองผู้กากับไม่ต่ากว่า 21 ปี
4. ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้องได้รับการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้นมาแล้ว
ข้อ 96 หน้าที่
1.บังคับบัญชา ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตน ทั้งต้องปฏิบัติตาม
คาแนะนาของผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
2. เป็นที่ปรึกษาในการประชุมนายหมู่ลูกเสือ
3. รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ
4. ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
5. ในกรณีที่หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยังมีจานวนลูกเสือไม่พอที่จะแยกจากกองลูกเสือ
สามัญ อาจมอบให้รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมหมู่นั้นก็ได้
ข้อ 97 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้มีผู้กากับ 1 คน เป็นหัวหน้าและมีรองผู้กากับ 1 คนหรือหลาย
คนเป็นผู้ช่วย
ข้อ 98 หัวหน้านายหมู่
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อาจตั้งหัวหน้านายหมู่ 1 คนทาหน้าที่ช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ให้
หารือที่ประชุมนายหมู่
หัวหน้านายหมู่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1 มีความสามารถในการเป็นผู้นา
2. เคยเป็นนายหมู่มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. เป็นลูกเสือหลวง
4. มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชายและเอกสารเกี่ยวกับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ตามสมควร
ข้อ 99 นายหมู่ รองนายหมู่
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งนายหมู่โดยหารือลูกเสือในหมู่นั้น หรือผู้กากับ
ลูกเสือเลือกนายหมู่ลูกเสือเองโดยหารือที่ประชุมนายหมู่
ส่วนรองนายหมู่ให้ผู้กากับแต่งตั้ง โดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น
ในกรณีที่ยังไม่มีการประชุมนายหมู่ (ตั้งกองใหม่) ให้ผู้กากับหารือลูกเสือในหมู่
นั้นเพื่อแต่งตั้งนายหมู่ขึ้น
นายหมู่ควรมีความสามารถในการเป็นผู้นา และสอบไล่วิชาลูกเสือเอก ส่วนรอง
นายหมู่สอบไล่ได้วิชาลูกเสือโท
ข้อ 100 ที่ประชุมนายหมู่
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ที่ประชุมนายหมู่ประกอบด้วยหัวหน้านายหมู่(ถ้ามี) และนายหมู่ ในกรณีที่กองลูกเสือมี
น้อยกว่า 3 หมู่ ให้รองนายหมู่เข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าประชุมด้วยควรทา
หน้าที่แต่เพียงที่ปรึกษา
ที่ประชุมนายหมู่ มีหน้าที่
1. พิจารณารักษาเกียรติของลูกเสือ
2. จัดรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ
3. พิจารณาการบริหารภายในกองลูกเสือ
4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 101 เกณฑ์อายุ
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ โดยมีเกณฑ์อายุต่อไปนี้
1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์
2. ในบางกรณีอาจรับเด็กเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ก่อนอายุถึง 15 ปี ก็ได้ แต่ต้องมีอายุ
ไม่น้อยกว่า 14 ปี 6 เดือน ส่วนลูกเสือสามัญที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว อาจเป็นลูกเสือ
สามัญต่อไปได้ แต่ต้องอายุไม่เกิน 15 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้กากับลูกเสือ
สามัญและผู้กากับกลุ่มพิจารณาถึงการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก
3.นายหมู่ลูกเสือสามัญที่มีอายุเกิน 15 ปี ซึ่งแยกไปสังกัดในหมู่หรือกองลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ อาจดารงตาแหน่งนายหมู่ลูกเสือสามัญในกองเดิมต่อไปได้จนมีอายุครบ 16 ปี
บริบูรณ์ ทั้งนีต้ ้องได้รับความยินยอมจากผู้กากับกลุ่ม
4. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ควรออกจากกองลูกเสือเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือสามัญให้คงอยู่ต่อไป แต่เมื่ออายุครบ 18 ปี
บริบูรณ์แล้ว จะอยู่ในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไม่ได้
ข้อ 102 การเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เมื่อสอบวิชาลูกเสือเอกได้ หรือทดสอบตามหลักสูตรวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นต้นได้
แล้ว จึงจะได้เข้าพิธีประจากองและรับเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ข้อ 103 การอบรมและสอบ
เมื่อได้เข้าพิธีประจากองแล้ว ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะได้รับการอบรมและสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายต่อไปนี้
1. เครื่องหมายลูกเสือเอก(เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกเสือเอก)
2. เครื่องหมายวิชาพิเศษต่าง ๆ และเครื่องหมายสายยงยศ(สายหนัง) เครื่องหมายชาวเรือ
เครื่องหมายการบิน ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ ทั้งนี้แล้วแต่จะเลือก
เรียนวิชาหนึ่งวิชาใด (ต้องได้ลูกเสือเอกก่อน
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3. เครื่องหมายลูกเสือหลวง
หมวด 6
กองลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 104 ความมุ่งหมาย
กองลูกเสือวิสามัญ คือ การฝึกอบรมเด็กหนุ่มให้นิยมชีวิตกลางแจ้งและนิยมการบริการ
มากขึ้น ด้วยความมุ่งหมายต่อไปนี้
1. ฝึกอบรมเด็กให้เป็นพลเมืองดี สืบเนื่องมาจากการเป็นลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ และ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามลาดับ แต่มีขอบข่ายกว้างขวางยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับวัยลูกเสือ
วิสามัญ
2. ส่งเสริมให้มีอาชีพและการบริการต่อชุมชน การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญเป็นการฝึก
อบรมเด็กวัยรุ่นโดยพยายามช่วยให้เด็กได้นาอุดมการณ์ของคาปฏิญาณมาใช้ในชีวิต
ประจาวัน
ข้อ 105 หลักการ
งานหลักของกองลูกเสือวิสามัญ มีดังต่อไปนี้
1. ฝึกอบรมจิตใจเตรียมลูกเสือวิสามัญ เพื่อเข้าพิธีประจากอง และฝึกอบรมให้มีความรู้
วิชาลูกเสือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 106 กองลูกเสือวิสามัญ
กองลูกเสือวิสามัญประกอบด้วยลูกเสือวิสามัญ มีจานวนตั้งแต่ 10 - 60 คน ตามปกติมี
เพียง 20 – 30 คน
กองลูกเสือวิสามัญจะแบ่งออกเป็นชุดหรือหมู่ตามความจาเป็นและความต้องการก็
ได้ และควรมีนายหมู่ 1 คน รองนายหมู่ 1 คน ต่อลูกเสือวิสามัญ 4 – 6 คน
หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยในการจัดกิจกรรมทั้งปวง ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ จะจัด
ลูกเสือขึ้นเป็นชุดใหม่เพื่อการนั้นก็ได้
ข้อ 107 ขออนุญาตตั้งกอง
ก่อนจะขออนุญาตตั้งกองลูกเสือวิสามัญ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. มีผู้กากับลูกเสือ
2. มีสถานที่เหมาะสมเพื่อการฝึกอบรมลูกเสือ
ข้อ 108 ผู้กากับ รองผู้กากับ
ผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือวิสามัญ มีคุณสมบัติตามข้อ 15 และมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
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1. มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสือสารอง
พระราชบัญญัติลูกเสือ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
2. มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้กากับกลุ่มขึ้นไปรับรองว่า
ก. เป็นผู้มีนิสัยและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ข. เป็นผู้มีศาสนา
ค. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐาน
ง. เป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก
จ. จะมีประสบการณ์ในชีวิต สามารถเป็นผู้นาเด็กหนุ่ม
ฉ. มีความรู้เกี่ยวกับความต้องการของสังคมในชุมชนที่กองลูกเสือตั้งอยู่
3. ผู้กากับมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี รองผู้กากับไม่ต่ากว่า 21 ปี แต่ผู้กากับมีอายุตั้งแต่ 30 ปี
รองผู้กากับมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ก็จะเป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. ผู้กากับลูกเสือวิสามัญต้องได้รับการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
มาแล้ว
ข้อ 109 หน้าที่
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.บังคับบัญชา ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตนและปฏิบัติตาม
คาแนะนาของผู้กากับกลุ่ม
2. เป็นที่ปรึกษาในการประชุมกองลูกเสือ
3. รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ
4. ฝึกอบรมนายหมู่
5. ในกรณีที่หมู่ลูกเสือวิสามัญมีจานวนไม่พอที่จะแยกจากกองลูกเสือสามัญเพื่อตั้งเป็นกอง
ลูกเสือวิสามัญได้ อาจแต่งตั้งรองผู้กากับลูกเสือวิสามัญคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมหมู่นั้น
ก็ได้
ข้อ 110 กองลูกเสือวิสามัญให้มีผู้กากับ 1 คน เป็นหัวหน้า และมีรองผู้กากับ 1 คน หรือหลายคน
เป็นผู้ช่วย
ข้อ 111 นายหมู่ รองนายหมู่
นายหมู่ รองนายหมู่ คือ ผู้ที่ลูกเสือวิสามัญภายในกองนั้นเป็นผู้เลือกขึ้นแต่ละปี ด้วยความ
เห็นชอบของผู้กากับ
ข้อ 112 กรรมการประจากอง
1. กองลูกเสือวิสามัญที่มีลูกเสือมาก อาจจัดตั้งกรรมการประจากองขึ้น กรรมการประจา
กองประกอบด้วยผู้กากับลูกเสือ นายหมู่ลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญที่ได้รับเลือกขึ้นมา
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2. กองลูกเสือวิสามัญที่มีลูกเสือน้อย ไม่จาเป็นที่จะตั้งกรรมการประจากอง ให้ผู้กากับ
ลูกเสือเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีรองผู้กากับเป็นผู้ช่วย ทาหน้าที่แทนกรรมการประจา
กอง ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้กากับกลุ่ม
ข้อ 113 หน้าที่
กรรมการประจากอง มีหน้าที่
1. พิจารณาในการักษาเกียรติของลูกเสือ
2. จัดรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ
3. พิจารณาการบริหารภายในของกองลูกเสือ
4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ
ข้อ 114 ชั้นลูกเสือวิสามัญ
ลูกเสือวิสามัญแบ่งเป็น 2 ชั้น ดังนี้
1. เตรียมลูกเสือวิสามัญ (ระยะทดลอง)
2. ลูกเสือวิสามัญ (ต้องได้เข้าประจากองแล้ว)
เตรียมลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 115 คุณสมบัติ
ก่อนที่จะรับเด็กเข้าเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ ต้องพิจารณาคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ได้รับความเห็นจากผู้กากับกลุ่ม ผู้กากับลูกเสือสามัญและจากกองลูกเสือวิสามัญนั้น
2. ถ้าเป็นลูกเสือสามัญอยู่แล้ว ผู้กากับลูกเสือสามัญเป็นผู้เสนอและรับรอง ถ้าเป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือผู้กากับลูกเสือสามัญเป็นผู้เสนอ และ
รับรองว่าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักการของลูกเสือ ตลอดจนการบาเพ็ญประโยชน์ด้วย
แต่ถ้าไม่เคยเป็นลูกเสือสามัญหรือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาก่อน ต้องรับรองว่าจะ
ตั้งใจเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ นิยมชีวิตกลางแจ้งและยอมรับที่จะดาเนินชีวิตตามคา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. เป็นผู้มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์และมีอายุไม่น้อยกว่า 17 ปี
4. เตรียมลูกเสือวิสามัญต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ในวันรับสมัคร
ข้อ 116 เมื่อได้รับเด็กเข้ามาอยู่ในกองลูกเสือวิสามัญแล้วให้เรียกเตรียมลูกเสือวิสามัญ จนกว่าจะ
เข้าพิธีประจากองแล้วจึงนับว่าเป็นลูกเสือวิสามัญ
ข้อ 117 เตรียมลูกเสือวิสามัญจะได้รับการฝึกอบรมตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 118 เตรียมลูกเสือวิสามัญที่ไม่เคยเป็นลูฏเสือสามัญหรือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาก่อน มีความ
ประสงค์จะแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย จะต้องผ่านการทดสอบวิชาลูกเสือตรี
และได้ปฏิญาณตนแล้ว
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ลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 119 พิธีเข้าประจากอง
เตรียมลูกเสือวิสามัญก่อนเข้าพิธีประจากอง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ได้ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญและผู้กากับกลุ่ม ผู้กากับลูกเสือ
วิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญเห็นชอบแล้ว
2. เตรียมลูกเสือวิสามัญให้ทาการสารวจในแบบกรรมฐานหรืออย่างอื่น เพื่อให้ทราบว่าตน
จะต้องมีความรับผิดชอบที่สาคัญบางประการในชีวิตอนาคต(แบบวิธีการสารวจตัวเอง ให้
ดูจากลักษณะ 3)
3. เมื่อเตรียมลูกเสือวิสามัญได้ตกลงใจที่จะเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญแน่นอนแล้วจึงให้เข้าพิธี
ประจากอง
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ พึงประกอบพิธีเข้าประจากองด้วยตนเอง ถ้าไม่มีผู้กากับ
ลูกเสือวิสามัญจะใช้ผู้กากับลูกเสือสามัญที่ได้ผ่านพิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญมาแล้วก็
ได้
ข้อ 120 การฝึกอบรม
1. เมื่อได้เข้าพิธีประจากองเป็นลูกเสือวิสามัญแล้วได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทาง
ร่างกาย สติปัญญาและจิตใจดังต่อไปนี้
ก. ฝึกทางปฏิบัติในทางวิชาการลูกเสือโดยการเดินทางไกล การปฏิบัติตาม
โครงการ การบริการต่อผู้อื่น
ข. ฝึกเพื่อส่วนรวม ในเรื่องกิจการของโลก กิจการของชาติ วัฒนธรรม และ
บริการต่อผู้อื่น
ค.ฝึกอบรมทางศาสนา
2. การฝึกอบรมที่จาเป็นของลูกเสือวิสามัญ คือการฝึกวิธีดาเนินงานในกองลูกเสือวิสามัญ
โดยมีผู้กากับลูกเสือวิสามัญเป็นผู้นา
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับบริการ ทั้งนี้ให้รู้จักเลือกและเตรียมกิจกรรมอย่างรอบคอบเพื่อให้
เป็นไปตามความต้องการของลูกเสือวิสามัญแต่ละคน และของกองลูกเสือวิสามัญเป็น
ส่วนรวมด้วย
ข้อ 121 อุดมการณ์ในการฝึกอบรม
ลูกเสือวิสามัญพึงปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้
1. ที่กล่าวคาปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นั้น หมายความ
ว่าลูกเสือวิสามัญต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครองของประเทศ ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองดีของชาติประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออย่าง
เคร่งครัดและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์พระประมุขของชาติ
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2. ที่กล่าวคาปฏิญาณว่า จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อนั้น หมายความถึงการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อผู้อื่นซึ่งได้รับการฝึกอบรมต่อเนื่องมาจากลูกเสือประเภทอื่นมาแล้ว แต่สาหรับลูกเสือ
วิสามัญซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีนั้น ต้องบริการแก่ชุมนุมชนอย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ
ลูกเสือวิสามัญพึงสานึกว่า การบริการนั้นควรจะเริ่มจากบ้านของตนก่อนแล้วจึง
ขยายออกไปยังชุมชน และบริการนั้นไม่ควรให้เป็นภาระของผู้อื่นและของรัฐที่ต้อง
ช่วยเหลือ
3.ที่กล่าวคาปฏิญาณว่า จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือนั้น หมายความว่า ท ต้องยึดถือกฎของ
ลูกเสือเป็นอุดมการณ์และนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
ข้อ 122 1. ลูกเสือวิสามัญซึ่งสังกัดต่างกอง ต่างอาเภอ หรือต่างจังหวัด อาจชุมนุมร่วมกันเพื่อฝึก
อบรมหรือเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
2. ในการนี้อาจแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเหลือด้วยก็ได้
ข้อ 123 ลูกเสือวิสามัญแม้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือก็ไม่ขาดจากการเป็นสมาชิก
ภาพการเป็นลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนั้น ให้ถือว่าเป็นสาคัญ
ในอันดับแรก การได้รับแต่งตั้งมิได้ก่อให้เกิดอภิสิทธิ์อย่างใด
ข้อ 124 เมื่อมีอายุ 23 ปีบริบูรณ์ ลูกเสือวิสามัญหมดสภาพการเป็นลูกเสือวิสามัญและต้องออกจาก
ลูกเสือวิสามัญ
ข้อ 125 เตรียมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญในกลุ่มลูกเสือที่ไม่มีกองลูกเสือวิสามัญ
1. กลุ่มลูกเสือใดไม่สามารถจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญได้จะจัดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หรือ
ลูกเสือสามัญในกลุ่มที่มีอายุตามเกณฑ์ของลูกเสือวิสามัญ เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือ
วิสามัญ แล้วเข้าพิธีประจากองโดยผู้กากับกลุ่มเป็นประธานก็ได้ แต่ลูกเสือวิสามัญ
ดังกล่าวจะต้องไปรับการฝึกอบรมร่วมกับกองลูกเสือวิสามัญอื่นในท้องถิ่นนั้น หากไม่มี
กองลูกเสือวิสามัญอื่น ผู้กากับกลุ่มต้องเป็นผู้อานวยการอบรมและจัดหาผู้ฝึกสอนตาม
สมควร
ผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณี พึงดูแลให้การฝึกอบรมได้มาตรฐาน
2. ก่อนที่จะดาเนินงานดังกล่าว (1.) ผู้กากับกลุ่มลูกเสือต้องปรึกษาหารือกับผู้อานวยการ
ลูกเสืออาเภอ ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
แล้วแต่กรณีเห็นเป็นการสมควรจึงอนุญาตให้ดาเนินงานได้
ภาค 5
การยุบหน่ วยลูกเสื อ
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------------------ข้อ 126 การยุบหน่วยลูกเสือ
การสั่งยุบกลุ่มลูกเสือ หรือกองลูกเสือ เป็นอานาจของเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือเลิกล้มหรือปรากฏภายหลังว่าเป็นสถานที่อัน
ไม่สมควร
2. ทาการฝึกและอบรมลูกเสือในทางที่ไม่ตรงหรือขัดกับหลักการและวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
3. ลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือพากันประพฤติชั่วเป็นเหตุนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง
เกียรติคุณของคณะลูกเสือแห่งชาติ
4. มีจานวนลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอที่จะดารงเป็นกลุ่มหรือกองลูกเสือต่อไปได้
ทั้งนี้ภายในเวลาที่กาหนดให้ตามสมควร
ภาค 6
การเข้ าเป็ นลูกเสื อ การโอนและการจาหน่ ายทะเบียน
----------------------------ข้อ 127 การเข้าเป็นลูกเสือ
ผู้ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
ต้องแสดงความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแต่ละประเภท ยื่นต่อผู้กากับกอง
ลูกเสือที่ตนสมัคร
ข้อ 128 เมื่อผู้กากับลูกเสือได้พิจารณาใบสมัครเห็นเป็นสมควรก็ให้รับเด็กเข้าเป็นลูกเสือได้
ส่วนลูกเสือวิสามัญนั้นให้ปฏิบัติตามข้อ 115
ข้อ 129 การโอนทะเบียน
เมื่อลูกเสือผู้ใดจะย้ายจากกองหนึ่งไปเข้าอีกกองหนึ่งให้กองลูกเสือกองเดิมลงรายการใน
ใบโอนทะเบียน แล้วให้มอบให้แก่ลูกเสือผู้นั้นนาไปยังกองใหม่พร้อมกับบัตรประจาตัว
ลูกเสือ
ข้อ 130 การจาหน่ายทะเบียน
การจาหน่ายลูกเสือออกจากทะเบียนย่อมทาได้ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้
1. ลาออก
2. ตาย
3. โอนทะเบียน
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4. ถูกลงโทษคัดชื่อออกจากทะเบียน
ภาค 7
วินัยลูกเสื อ
ข้อ 131 ผู้ปฏิบัติตามวินัย
บรรดาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ พึงปฏิบัติตามวินัย และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
ข้อ 132 โทษผิดวินัย
โทษผิดวินัยที่ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กากับกลุ่ม
ลูกเสือ รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ผู้กากับลูกเสือ รองผู้กากับลูกเสือจงลงโทษแก่ลูกเสือมี 3
สถานคือ
1. ตักเตือน
2. ทาโทษ
3. คัดชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ 133 1. ตักเตือน คือการว่ากล่าวให้รู้สึกผิดและชอบ ในการนี้จะบันทึกรวมเรื่องไว้ด้วยก็ได้
2. ทาโทษ คือ การให้ทาการอย่างใด อย่างหนึ่งที่สมควรแก่ความผิดและวัยของผู้รับโทษ
เฉพาะเป็นการปลูกนิสัยที่ดี ในการนี้จะบันทึกรวมเรื่องไว้ด้วยก็ได้
3.คัดชื่อออกจากทะเบียน คือ การสั่งให้ขาดจากการเป็นลูกเสือ
ข้อ 134 โทษผิดวินัยที่จะลงแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือสถานใดนั้นให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ข้อ 135 โทษ “คัดชื่อออกจากทะเบียน” จะลงแก่ลูกเสือผู้ประพฤติชั่วร้ายแรง
ภาค 8
การปกครองลูกเสื อในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
ข้อ 136 กองลูกเสือโรงเรียนส่วนกลาง
กองลูกเสือโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ ที่สังกัดส่วนกลาง ให้ขึ้นตรงต่อสานัก
งานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หัวหน้ากองการลูกเสือทาหน้าที่
เสมือนผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด และรองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดตามลาดับ
ข้อ 137 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ
กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดพระนครให้ขึ้นตรงต่อสานักงานเทศบาลนคร
กรุงเทพ
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นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ หัวหน้ากองการศึกษาทาหน้าที่เสมือนผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัด และรองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด ตามลาดับ
ข้อ 138 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลนครธนบุรี
กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดธนบุรีให้ขึ้นตรงต่อสานักงานเทศบาลนครธนบุรี
นายกเทศมนตรีนครธนบุรี หัวหน้าแผนกการศึกษาทาหน้าที่เสมือน
ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด และรองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด ตามลาดับ
ข้อ 139 กองลูกเสือสังกัดสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพระนคร
กองลูกเสือในจังหวัดพระนครที่มิได้สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
สานักงานเทศบาลนครกรุงเทพ ให้ขึ้นตรงต่อสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
พระนคร
ข้อ 140 กองลูกเสือสังกัดสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดธนบุรี
กองลูกเสือในจังหวัดธนบุรีที่มิได้สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
สานักงานเทศบาลนครธนบุรีให้ขึ้นตรงต่อสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดธนบุรี
ลักษณะ 2
ว่ าด้ วยหลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อ
ภาค 1
บททัว่ ไป
ข้อ 141 การคุ้มครองเครื่องหมาย
เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสืออยู่ในความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507
และพระราชบัญญัติลูกเสือ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509 คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมการจัด
ทาหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่ายซึ่งเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ
ข้อ 142 ต้องมีความรู้อย่างดีก่อน
ผู้กากับลูกเสือต้องการฝึกสอนลูกเสือให้เด็กตามหลักสูตรและมั่นใจว่าลูกเสือผู้นั้นมีความรู้
ความสามารถในวิชานั้น ๆ เป็นอย่างดีแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าทดสอบ
ข้อ 143 การทดสอบ
1 การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้น ตามปรกติให้เป็นหน้าที่ของผู้กากับลูกเสือ เป็นผู้ดาเนินการ
สอบ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด ผู้
อานวยการลูกเสืออาเภอแล้วแต่กรณีหากเห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งกรรมการ
สอบร่วมก็ได้
2 การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ให้เลขาธิการลูกเสือจังหวัด ผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ
แล้วแต่กรณีเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นกรรมการสอบ
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3. การทอสอบเพื่อเลื่อนชั้นหรือวิชาพิเศษลูกเสืออาจทาในขณะที่ไปอยู่ค่ายพักแรม และ
จะจัดให้มีขึ้นปีละกี่ครั้งก็ได้
4 การทดสอบให้ดาเนินตามรายละเอียดที่กาหนดไว้แต่ละวิชาโดยมุ่งถึงคุณภาพและการ
ปฏิบัติได้จริงจังเป็นสาคัญเมื่อลูกเสือคนใดสอบได้ ก็ให้กรรมการสอบลงนามรับรองใน
สมุดประจาตัวลูกเสือ และเมื่อเสร็จการสอบแล้วให้ผู้กากับกรอกผลการสอบลงใน
ทะเบียนลูกเสือให้ตรงกันด้วย
5 การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเมื่อมีการสอบได้วิชาใดแล้วให้เก็บผลการสอบวิชานั้นไว้ เมื่อ
ได้ครบทุกวิชาก็ให้เลื่อนชั้นได้
ส่วนวิชาพิเศษลูกเสือนั้นไม่มีการเก็บผลไว้ถ้าสอบไม่ได้ก็ให้สอบใหม่ทุกคราว
ลักษณะ 3
ปกิณกะ
ภาค 1
บททัว่ ไป
ข้อ 269 กองลูกเสือนอกโรงเรียน
การตั้งกองลูกเสือนอกโรงเรียน สาหรับส่วนกลางให้ขึ้นตรงต่อสานักงานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติและสาหรับส่วนภูมิภาคให้ขึ้นตรงต่อสานักงานคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ 270 กองลูกเสือสาหรับเด็กพิการ
ให้สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติส่งเสริมการจัดตั้งกองลูกเสือสาหรับ
เด็กพิการเท่าที่สามารถจะทาได้
ข้อ 271 สมาคมลูกเสือเก่า
สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดต่าง ๆ อาจสนับสนุนให้มีสมาคมลูกเสือเก่าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1 เพื่อให้สมาชิกยังคงมีน้าใจที่จะยึดมั่นในคาปฎิญาณและกฎของลูกเสือ
2 เพื่อให้สมาชิกนาคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปเผยแพร่ในชุมชนที่ตนเองอาศัยหรือ
ทางานอยู่
3 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกระบวนการลูกเสืออย่างเข้มแข็งเท่าที่สามารถจะทาได้
ข้อ 272 กองดุริยางค์ลูกเสือ
กองดุริยางค์ลูกเสือต้องไม่บรรเลงให้เป็นที่ราคาญแก่ประชาชนโดยเฉพาะในยามวิกาล
การเดินทางไกลและแรมคืน
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ข้อ 273 การเดินทางไกลและแรมคืน
ให้ผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่ง ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน
การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ใน
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ
เพิ่มเติม
ในระหว่างการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือพึงเว้นการกระทาใด ๆ ที่เป็นการ
รบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้อื่น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพึงวางแผนการนาลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ให้
พร้อมและเนิ่น ๆ
ข้อ 274 การเดินทางไกลของลูกเสือ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกเสือก่อน ถ้าจะ
แรมคืนด้วย นอกจากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยราชการที่สังกัด และจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวย
การลูกเสือจังหวัด หรือผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ แล้วแต่กรณี
การขออนุญาตจะต้องแจ้งความประสงค์ บอกรายละเอียด เช่น การตระเตรียม
ต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมการฝึกเป็นต้น
ข้อ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องระวังดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด เพื่อ
มิให้เกิดอันตรายแก่ลูกเสือขึ้นได้ ทั้งนี้ตั้งแต่ออกเดินทางจนกระทั่งกลับถึงที่ต้องกลุ่ม
ลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ข้อ 276 เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล้ว ได้ปฏิบัติไปอย่างไรได้ผลเป็นอย่างไร ให้
ผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับกองลูกเสือทารายงานที่ได้กระทาไปโดยละเอียด เสนอต่อ
ผู้สั่งอนุญาต
ข้อ 277 การแรมคืนของลูกเสือสารอง นอกจากต้องปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้ปฏิบัติใน
เรื่องต่อไปนี้ด้วย
1 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอย่างน้อย 2 คนในจานวนนี้ต้องเป็นผู้กากับลูกเสือสารอง
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือมาแล้วเป็นอย่างดีอีกด้วย
2 ต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คน ประจาลูกเสือสารองทุก 6 คน
3 ในที่แรมคืนต้องมีน้าประปาหรือน้าสะอาดสาหรับบริโภคและมีเครื่องอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการทาครัวตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ
4 ศาลาที่พักของลูกเสือต้องสะอาด ถ้าไม่มีศาลาที่พักจะใช้เต็นท์ก็ได้ และต้องมี
จานวนเพียงพอ
5 ผู้สั่งอนุญาตให้นาลูกเสือไปแรมคืน จะต้องไม่อนุญาตจนกว่าจะเป็นที่พอใจในเรื่อง
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ผู้ควบคุมลูกเสือ สถานที่พักและการตระเตรียมต่าง ๆ
ข้อ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่ควรอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้าใน
แม่น้า ลาคลอง หรือสระ เว้นแต่จะได้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด
หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้าต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
1 พิจารณาในเรื่องอายุ สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการว่ายน้าของลูกเสือแต่ละคน
2 ตรวจสอบความตื้นลึกของน้า
3 พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเล่นน้า
4 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ย่อย ๆ ตามความสามารถสาหรับลงเล่นน้า โดยให้แต่ละหมู่มี
ผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด
5 ให้มีเจ้าหน้าที่สาหรับดูแล ซึ่งควรเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวิชาช่วยผู้ประสบภัยมาแล้ว
กับควรมีเครื่องอุปกรณ์สาหรับช่วยคนจมน้าไว้ให้พร้อมสามารถที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้ทันที
6 ในระหว่างการเล่นน้า อาจให้ลูกเสือจับเป็นคู่ ๆ โดยให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน
การสอบจานวนตรวจสอบจานวนลูกเสือว่าอยู่ครบหรือไม่ ให้เป่านกหวีด เมื่อได้ยิน
สัญญาณลูกเสือจะต้องอยู่เป็นคู่ ๆ อาจให้ชูมือขึ้นแล้วตรวจสอบจานวน
7 เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเลิกตามที่กาหนดไว้ลูกเสือต้องขึ้นจากน้าทันที
ข้อ 279 การเดินทางไกลไปต่างประเทศ
การเดินทางไกลต่างประเทศ มีระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้
1 ลูกเสือที่ประสงค์จะเดินทางไกลไปต่างประเทศจะต้องยื่นเรื่องราวตามลาดัลขั้น จนถึง
สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพร้อมทั้งชั้แจงความประสงค์ และราย
ละเอียดต่าง ๆ
2 การเชิญลูกเสือต่างประเทศมาเยี่ยมหรือแรมคืนในประเทศไทย จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้อานวยการลูกเสือจากจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี
ภาค 2
พิธีการต่ าง ๆ
ข้อ 280 รหัสของลูกเสือ
รหัสของลูกเสือเป็นเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสือซึ่งลูกเสือรับรู้และเข้าใจความหมาย
ซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์ของการแสดงรหัสของลูกเสือ ก็เพื่อจะให้ลูกเสือรู้และเข้าใจ
ว่า”เราเป็นพวกเดียวกัน”
วิธีแสดง ยกข้อศอกงอขึ้นเชิดลาตัว หันฝ่ามือข้างหน้าสูงเสมอไหล่ ใช้นิ้วหัวแม่มือกับ

34
น้าก้อยรวบจนติดกันนิ้วหัวแม่มือทับนิ้วก้อย อีกสามนิ้วที่เหลือเหยียดขึ้นไปตรง ๆ
และติดกัน
นิ้วทั้งสามมีความหมายถึงคาปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ คือ
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
โอกาสแสดงรหัส
1 เมื่อลูกเสือกล่าวคาปฏิญาณในพิธีปฎิญาณตน
2 เมื่อพบกับลูกเสือในประเทศหรือต่างประเทศเป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน
ข้อ 281 การสัมผัสมือ
การสัมผัสมือด้วยมือซ้ายแลชะปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ในหมู่ลูกเสือทั่วไป
วิธีแสดง ยื่นมือซ้ายออกไป แล้วสัมผัสกับมือข้างซ้ายของอีกฝ่ายหนึ่ง สัมผัสกัน
เหมือน+กับการสัมผัสมือขวาตามธรรมดา
การเคารพ
ข้อ 282 การเคารพ
ลูกเสือสารองมีวิธีแสดงความเคารพ 2 วิธี
1 แสดงความเคารพเป็นบุคคล ลูกเสือจะสวยหมวกหรือมิได้สวมหมวก ทาวันทยหัตถ์
2 นิ้ว คือยกมือขวาขึ้นแยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง(รูปตัววี) แล้วให้นิ้วชี้แตะที่
กะบังหมวกต่อขอบหมวก ถ้ามิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา
2 แสดงเคารพเป็นหมู่ คือการทาแกรนด์ฮาวล์
ข้อ 283 ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ มีวิธีแสดงเคารพ 2 วิธี
1 วันทยหัตถ์ ให้ทาวันทยหัตถ์ 3 นิ้วคือยกมือขวาขึ้นให้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ติดกัน
แล้วให้นิ้วชี้แตะที่ขอบหมวก หมวกปีก หรือนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ถ้าสวมหมวกทรง
อ่อน (เบเร่) ถ้ามิได้สวมหมวกก็ทาอย่างเดียวกับสวมหมวก ถ้าอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชา
จะบอก “ตรง”
2 เคารพท่าพลอง
เมื่ออยู่กับที่ ให้ยืนตรง พลองชิดตัว(ข้างขวา) ยกมือซ้ายอย่างเดียวกับทาแสดงรหัสลูกเสือ
ขึ้นแตะพลองให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง ถ้าเดิน ในท่าแบกพลองอยู่
ให้ลดมือซ้ายที่จัดพลอง เหยียบลงมาชิดกับตัว ในขณะเดียวกันให้ยกมือขวา ให้ท่าแสดง
รหัสลูกเสือไปแตะพลอง ให้แขนขวาอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง มือซ้ายและมือ
ขวาที่ยกไปแตะไม้พลองตามที่กล่าวมานี้ ให้คว่าฝ่ามือลงข้างล่าง ในขณะที่ทาการเคารพ
ตาแลดูผู้รับการเคารพ
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ข้อ 284 ลูกเสือถือธงให้เคารพด้วยธง ดังนี้
เมื่ออยู่กบั ที่ ให้ถือธงด้วยมือขวา โคนคันธงจดพื้นและแนบกับลาตัว เวลาทาความเคารพ
ให้ถือธงใช้มือซ้ายจับโคนธงเหนือมือขวา แล้วชิดมือขวา แล้วยกโคนธงขึ้นมาเสมอบ่า
ขวา ข้อศอกซ้ายตั้งได้ฉาก มือขวาคงจับที่โคนคันธง ครั้นแล้วให้ทากึ่งขวาหัน ลดปลาย
ธงลงข้างหน้าช้า ๆ จนคันธงขนานกับพื้น มือซ้ายอยู่เสมอแนวบ่าห่างจากตัวพอสมควร
มือขวาจับโคนคันธงแขนเหยียดตรงไปมาตามคันธง (ตอนนี้การบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีควรได้ครึ่งเพลงพอดี) ต่อไปให้ค่อย ๆ ยกคันธงขึ้นช้า ๆ คะเนว่า จบเพลง
สรรเสริญพระบารมี มีลดธงในท่าตรงตามเดิม ถ้ าเดิน ให้แบกธงด้วยบ่าขวา มือขวาจับ
ด้ามธงห่างจากโคนธงพอสมควรศอกขวาแนบลาตัวทามุม 90 องศา กับลาตัว
เวลาทาความเคารพในขณะเดินสวนสนาม ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อธงที่ 1 (ธงระวัง) ให้ลดธงลงจากท่าแบกมาแนบลาตัว ถือคันธงตั้งตรง มือขวาจับ
โคนคันธง มือซ้ายจับคันธงเสมอบ่า ยกข้อศอกซ้ายให้ตั้งฉากกับลาตัว
2. เมื่อถึงธงที่ 2 (ธงทาความเคารพ) ให้เหยียดแขนซ้ายตรงออกไปข้างหน้า ให้คันธงเอน
ออกไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา แขนขวาเหยียดตรงแนบลาตัวตาแลตรงไปข้างหน้า
3. เมื่อถึงธงที่ 3 (ธงเลิกทาความเคารพ) ให้ยกธงขึ้นมาอยู่ในท่าแบกธงตามเดิม คือลดมือ
ซ้ายลงแล้วเดินตามปกติ
ข้อ 285 โอกาสแสดงการเคารพ
โอกาสแสดงการเคารพ มีดังนี้
1. ต่อธงชาติไทยในขณะที่ชักขึ้นลง ธงประจากองทหาร ธงคณะลูกเสือประจาจังหวัดที่
เชิญผ่านไป
2. ในขณะที่มีการบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลง
สรรเสริญเสือป่า
3. แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ชั้น
ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ที่ควรเคารพ นายทหารบก
นายทหารเรือ นายทหารอากาศ นายตารวจที่แต่งเครื่องแบบ
4. ลูกเสือต่อลูกเสือชาติเดียวกัน หรือต่างชาติกันขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึ่ง
พิธีลูกเสื อสารอง
ข้อ 286 การทาแกรนด์ฮาวล์
การทาแกรนด์ฮาวล์ ผู้กากับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อนและยืนอยู่ในท่าตรง แล้ว
จึงเรียกและให้ปฏิบัติต่อไปนี้
1. ผู้กากับลูกเสือ เรียก “แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คาท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทา
สัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม (มีรองผู้กากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กากับ)
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2. ลูกเสือสารอง เมื่อาด้ยินเสียงเรียกของผู้กากับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันทีว่า
“แพ็ค” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมรอบผู้กากับ (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่
ตรงหน้าผู้กากับจากนั้นก็เรียงไปตามลาดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน)
3. ผู้กากับลูกเสือผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อยนิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝ่ามือแบหงาย
(แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย)
4. ลูกเสือสารองเมื่อเห็นสัญญาณนี้ ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นวงกลมใหญ่ จนแขนตึง
จึงปล่อยมือและจัดวงกลมให้เรียบร้อย
5. ผู้กากับลูกเสือตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้วให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ
เสมอไหล่ขนานกับพื้นนิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝ่ามือแบหงาย แล้วพลิกฝ่ามือคว่าลงและงองุ้ม เป็น
สัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง
6. ลูกเสือสารองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสองข้าง แขนทั้งสองเหยียดตรง
อยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสอง
มือเหยียดชิดกัน และแตะพื้นนิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุ้งมือ (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อย
ไว้)
7. ผู้กากับลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้น เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง
8. ลูกเสือสารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า “อา-เค-ลา เรา-จะ-ทา-ดี-ที่-สุด” พอ
ขาดคาคาว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้ง
สองที่อยู่ในท่านั่งไปไว้เหนือหูและชิดหู
9. นายหมู่ลูกเสือซึ่งทาหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กากับ) จะร้องขึ้น
ว่า “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อนตรงหน้า – ขวา ทีละครั้ง
(เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ)
10. เมื่อสิ้นคาที่สามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลาตัวอย่างว่องไว (มือแบ
ออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทาท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะทาดี-จะทาดีจะทาดี”
ขณะที่ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กากับทาวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสารอง (สองนิ้ว) เป็น
การรับการเคารพของลูกเสือ และอาจกล่าวคาขอบใจหรือคาอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้
รองผู้กากับอื่นๆ ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง
ข้อ 287 พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสารอง
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสารอง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
แกรนด์ฮาวล์-เชิญธงขึ้น-สวดมนต์-สงบนิ่ง-ตรวจแยก
1. แกรนด์ฮาวล์- ผู้กากับยืนอยู่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือทา
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แกรนด์ฮาวล์ มีรองผู้กากับยืนอยู่ด้านหลังผู้กากับ และนอกวงกลม (การทาแกรนด์ฮาวล์
ได้อธิบายไว้แล้ว) หลังจากทาแกรนด์ฮาวล์ ลูกเสือทุกคนอยู่ในท่าตรง
2. เชิญธงขึ้น – ให้จัดลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทาหน้าที่หมู่บริการ 2 คนเป็นเชิญธง คือ
ให้เดินเข้าไปห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ แล้ว
คนหนึ่งก้าวไปข้างหน้า 3 ก้าว เพื่อแก้เชือกที่ผูกธงออกแล้วถอยหลังมาตามเดิม สองคน
ช่วยกันเชิญธง ให้ผืนธงอยู่ด้านขวาของผู้เชิญ ผู้กากับเป็นผู้สั่งทาความเคารพโดยออก
คาสั่ง “แพ็ค - วันทยหัตถ์” (คาสั่งวันทยหัตถ์นี้ ไม่ใช่คาบอกแบ่งว่า “วันทยหัตถ์” แต่เป็น
คาบอกรวดว่า “วันทยหัตถ์”) ลูกเสือในวงกลมทั้งหมดรวมทั้งผู้กากับและรองผู้กากับอื่น
ทาวันทยหัตถ์พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทาวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว หมู่บริการนาร้องเพลง
ชาติ พอธงชาติขึ้นยอดเสาแล้วคนหนึ่งเดินเข้าไปผู้เชือกธง อีกคนหนึ่งยืนอยู่ในท่าตรง
(ไม่ต้องทาวันทยหัตถ์) เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง 2 ก้าว มาหาคนที่กาลังยืนรอ
อยู่
ทั้งสองคนทาวันทยหัตถ์ – ลดมือลง (ขณะนี้แถวในวงกลมทุกคนยังยืนอยู่ในท่า
วันทยหัตถ์) วิ่งกลับไปเข้าที่ของตนแล้วทาวันทยหัตถ์เหมือนลูกเสือในแถว ผู้กากับสั่งว่า
“มือลง” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน ส่วนผู้กากับและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ ให้ลดมือ
ลงพร้อมกันกับลูกเสือสองคนที่เชิญธง (ก่อนวิ่งกลับไปเข้าที่)
3. สวดมนต์ – พอลดมือลงแล้ว ทุกคนอยู่ในท่าตรงแล้วถอดหมวกเตรียมสวดมนต์ หมู่
บริการสวดมนต์
4. สงบนิ่ง – เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง
5. ตรวจ – การตรวจในตอนนี้จะตรวจอะไรก็ได้ เช่นเครื่องแบบ เล็บ ฟัน ความสะอาด
อื่นๆ (ผู้กากับเป็นผู้สั่งก่อนจะให้ตรวจอะไร) แต่การตรวจในตอนปิดนั้น ให้ตรวจ
เครื่องแบบอย่างเดียว เพราะเหตุว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแต่งกายย่อมไม่
เรียบร้อยและจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อย
อาจจะนาความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้
วิธีตรวจ ตามปกติผู้กากับจะให้รองผู้กากับเป็นผู้ตรวจแต่บางกรณีผู้กากับไม่อยู่หรือมีน้อย
ผู้กากับจะให้นายหมู่ตรวจแทนก็ได้ ถ้ารองผู้กากับตรวจ รองผู้กากับที่จะไปตรวจนั้น
ต้องทาความเคารพ (วันทยหัตถ์)ผู้กากับเสียก่อน แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอไปถึงหน้า
หมู่ลูกเสือที่จะรับตรวจนายหมู่สั่งลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่สี......ตรง” ลูกเสือทุกคนตรง
นายหมู่คนเดียวทาวันทยหัตถ์แล้วลดมือลงก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ทาวันทยหัตถ์แล้วราน
งายว่า “หมู่สี...พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว” เมื่อรายงานจบ ลดมือลงถอยหลังเข้าที่เดิม
ผู้ตรวจจะตรวจตัวนายหมู่ก่อน แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไปขณะที่ตรวจลูกหมู่นั้นให้นายหมู่
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ตามไปด้วยเพื่อจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของลูกหมู่ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นายหมู่
กลับเข้าที่ ทาวันทยหัตถ์ผู้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนายหมู่จึงสั่งลูกหมู่พัก
รองผู้กากับที่ไปตรวจจะรายงานผลตรวจให้ผู้กากับทราบ คนไหนตรวจเสร็จก่อน
ก็ให้รายงานก่อนโดยไม่ต้องรอกัน ถ้านายหมู่ตรวจเมื่อได้ยินคาสั่งผู้กากับสั่งว่า “นายหมู่
ตรวจ” ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังหมู่ของตนไปยืนแทนที่นายหมู่และทาหน้าที่เสมือน
นายหมู่ ส่วนนายหมู่ให้ก้าวออกมาข้างหน้าแถวของตน และทาหน้าที่เสมือนรองผู้กากับ
(วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรองผู้กากับตรวจ) และเมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ยืนรออยู่ก่อน จนเห็น
ว่าทุกหมู่ตรวจเรียบร้อยแล้วจึงวิ่งเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้กากับ (นายหมูบริการอยู่หัว
แถว) เพื่อรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวก่อน คนไหนจะ
รายงานให้ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับทาวันทยหัตถ์แล้วรายงานผลการตรวจ
เสร็จแล้วลดมือลงถอยเข้าที่จนครบทุกคน แล้วผู้กากับจึงสั่งเข้าที่ เมื่อนายหมู่วิ่งมาถึง ให้
รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าที่ตามเดิม
จากนั้นผู้กากับอาจพูดอะไรอีกเล็กน้อยก็ได้แล้วสั่งแถวแยก โดยออกคาสั่งว่า
“แพ็ค - แยก” ให้ลูกเสือทุกคนทาขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป
ข้อ 288 พิธีเข้าประจากองลูกเสือสารอง
ในพิธีเข้าประจากองลูกเสือสารอง หรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตน หรือเรียกว่าพิธีต้อนรับ
ลูกเสือใหม่นั้น ให้เป็นหน้าที่ของกองลูกเสือต่างกองต่างจัดทา มีอยู่ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 มี
กองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว และวิธีที่ 2 ยังไม่มีเป็นการตั้งกองขึ้นใหม่ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก. มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว
1. กองลูกเสือสารอง ทาวงกลมใหญ่
2. หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสารองแล้ว กับเครื่องหมายลูกเสือสารองที่จะติด
กระเป๋าอยู่ที่ผู้กากับ
3. ธงประจากอง (ถ้ามี) ให้รองผู้กากับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม
4. ลูกเสือใหม่อยู่นอกวงกลม (แต่งเครื่องแบบครบเว้นแต่เครื่องหมาย ลูกเสือ
สารองที่จะติดกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กากับ) ด้านหลังของหมู่ที่ตนจะเข้าไปอยู่
5. ผู้กากับเรียกลูกเสือใหม่เข้ามาในวงกลมหน้าผู้กากับ(หากหลายคนให้เข้าแถว
หน้ากระดาน)
6. ผู้กากับสอบถามลูกเสือใหม่ ดังนี้
ผู้กากับ
“เจ้าต้องการเป็นลูกเสือสารองใช่ไหม”
ลูกเสือใหม่
“ใช่ครับ”
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ผู้กากับ

“เจ้าเข้าใจกฎ คาปฏิญาณ การทาความเคารพและการทาแกรนด์
ฮาวล์หรือไม่”
ลูกเสือใหม่
“ข้าเข้าใจและปฏิบัติได้”
ผู้กากับ
“กฎมีว่าอย่างไร”
ลูกเสือใหม่
“ข้อ 1 ลูกเสือสารองทาตามลูกเสือรุ่นพี่”
“ข้อ 2 ลูกเสือสารองไม่ทาตามใจตนเอง”
ผู้กากับ
“ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หือไม่ว่า”
“ข้อ 1 เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
“ข้อ 2 เจ้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสารองและบาเพ็ญประโยชน์
ต่อผู้อื่นทุกวัน”
ลูกเสือใหม่
ทาวันทยหัตถ์ “ข้าสัญญาว่า”
“ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
“ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสารองและบาเพ็ญประโยชน์
ต่อผู้อื่นทุกวัน”
ผู้กากับ
“เจ้าจงรักษาคามั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่น ต่อไปบัดนี้เจ้าได้เข้า
เป็นลูกเสือสารอง และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือ
แห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว”
ลูกเสือลดมือลง
7. ผู้กากับมอบเครื่องหมายลูกเสือสารองสาหรับติดกระเป๋าและมอบหมวกให้
ลูกเสือมาสวมเอง ลูกเสือทาวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสัมผัสมือกับผู้กากับ
ในกรณีที่ผู้กากับกลุ่มเป็นประธาน หรือเชิญผู้อื่นเป็นประธาน ก็ควรให้
ทาหน้าที่แทนผู้กากับตามข้อ 7 นี้
8. เสร็จแล้ว ลูกเสือใหม่ทากลับหลังหัน ทาความเคารพลูกเสือเก่าด้วยท่า
วันทยหัตถ์ ลูกเสือเก่ารับการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์เช่นกัน แล้วลดมือลงพร้อม
กัน(โดยไม่ต้องสั่ง)
9. ผู้กากับสั่งลูกเสือใหม่เข้าประจาหมู่ โดยสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เข้าประจาหมู่ - วิง่ ”
ลูกเสือใหม่วิ่งเข้าประจาหมู่ของตน (ซึ่งจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว)
10. เสร็จสิ้นด้วยการทาแกรนด์ฮาวล์
ข. ยังไม่มีกองลูกเสือ
1. ลูกเสือใหม่ทั้งหมดเข้าแถวเป็นแถวตอนหมู่หน้าผู้กากับ แต่งเครื่องแบบ
ครบถ้วนเว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสารองที่จะติดกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กากับ
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2. หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสารองแล้ว กับเครื่องหมายลูกเสือสารองที่จะติด
กระเป๋าเสื้ออยู่ที่ผู้กากับ
3. ธงประจากอง (ถ้ามี) ให้รองผู้กากับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม
4. ผู้กากับเรียกลูกเสือใหม่ออกมายืนหน้าผู้กากับครั้งละหมู่โดยออกคาสั่งว่า “หมู่
สี....” ให้หมู่สีนั้นออกมายืนเป็นแถวหน้ากระดาน
5. ผู้กากับสอบถามลูกเสือใหม่ (เหมือนอย่างมีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว)
6. เมื่อผู้กากับหรือประธานมอบเครื่องหมายและหมวกและสัมผัสมือกับลูกเสือ
ใหม่แล้ว ให้ลูกเสือใหม่ไปเข้าแถวเตรียมเป็นรูปวงกลม (หมายความว่า เมื่อทุก
หมู่เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว จะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบผู้กากับ โดยออกคาสั่งว่า
“ลูกเสือใหม่เข้าประจาที่ - วิง่ ” ลูกเสือใหม่วิ่งเข้าที่ของตน (ซึ่งผู้กากับนัดหมายไว้
ก่อนแล้ว)
7. เสร็จสิ้นด้วยการทาแกรนด์ฮาวล์
หมายเหตุ
1. ขณะที่ลูกเสือกล่าวคาปฏิญาณต่อหน้าผู้กากับนั้นผู้กากับทาวันทยหัตถ์(2 นิ้ว)
ส่วนรองผู้กากับหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ ทารหัสลูกเสือ 3 นิ้ว
2. ลูกเสือผู้ใดกระทาพิธีปฏิญาณตนแล้ว ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคาปฏิญาณนั้น
ต้องทาวันทยหัตถ์ด้วย ลูกเสือผู้ใดยังไม่ได้ปฏิญาณตนไม่ต้องทาคงยืนตรงเฉย ๆ
3. การสั่งให้แถวแยก หมายความว่าแยกไปเรียนวิชาอื่นก่อนให้สั่งว่า “แพ็ค- แยก”
หรือ “กอง-แยก” ลูกเสือทาขวาหันแล้วแยกไป
4. การสั่งให้เลิกแถว หมายความว่าเลิกจากการเรียนแล้ว หรือ ปิดการประชุมให้
สั่งว่า “แพ็ค-เลิก” หรือ “กอง-เลิก” ลูกเสือทาวันทยหัตถ์ (วันทยาวุธ) แล้วขวาหัน
เลิกแถวไป
ข้อ 289 พิธีประดับดาวดวงที่ 1
พิธีประดับดาวดวงที่ 1ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. กองลูกเสือสารองทาเป็นรูปวงกลมใหญ่
2. ผู้กากับลูกเสือสารองอยู่กลางวงกลม มีรองผู้กากับยืนอยู่นอกวงกลมหลังผู้กากับ
3. หมวกที่ติดดาวดวงที่ 1 แล้ว อยู่ที่ผู้กากับ
4. ผู้กากับประกาศให้กองรู้ว่าจะกระทาพิธีประดับดาวดวงที่ 1
5. ผู้กากับเรียกลูกเสือที่จะได้ดาวดวงที่ 1 มายืนหน้าผู้กากับ (ซึ่งขณะนั้นต่างก็ยืนอยู่ในหมู่
ของตน)
6. ผู้กากับอธิบายความหมายของดาวดวงที่ 1 ให้ลูกเสือที่จะได้รับทราบแล้วสั่งสอน
7. ผู้กากับมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล้วทาวันทยหัตถ์ผู้กากับ
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8. ผู้กากับแสดงความยินดีด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ
9. ลูกเสือที่ได้รับทากลับหลังหัน วิ่งเข้าประจาหมู่ของตน
10. ลูกเสือในหมู่ของตน (เฉพาะในหมู่ที่ลูกเสือได้รับดาวเท่านั้น) ต่างก็มาแสดงความยินดี
ด้วยการสัมผัสมือ เสร็จพิธี ไม่มีแกรนด์ฮาวล์
ข้อ 290 พิธีประดับดาวดวงที่ 2
พิธีประดับดาวดวงที่ 2 ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. กองลูกเสือสารองทาเป็นรูปวงกลมใหญ่
2. ผู้กากับลูกเสือสารองอยู่กลางวงกลม มีรองผู้กากับยืนอยู่นอกวงกลมหลังผู้กากับ
3. หมวกที่ติดดาวดวงที่ 2 แล้ว อยู่ที่ผู้กากับ
4. ลูกเสือที่จะได้ดาวดวงที่ 2 มายืนหน้าผู้กากับในแถววงกลม (แม้จะมีหลายหมู่หลายคนก็
ให้มายืนรวมกันหน้าผู้กากับ)
5. ผู้กากับอธิบายความหมายของดาวดวงที่ 2 ให้ลูกเสือที่จะได้รับทราบแล้วสั่งสอน
6. ผู้กากับสั่งให้ลูกเสือที่จะได้รับทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า “เพื่อเป็นที่แน่ใจ
ว่า เจ้ายังจาปฏิญาณของเจ้าได้ ขอให้เจ้าทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง” และลูกเสือที่ได้รับก็
กล่าวคาปฏิญาณ
7. ผู้กากับมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล้วทาวันทยหัตถ์ผู้กากับ
8. ผู้กากับแสดงความยินดีด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ
9. ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ 2 ทากลับหลังหัน วิ่งเข้าที่ของตน (คือหน้าผู้กากับ ไม่ใช่หมู่
ของตน)
10. กองลูกเสือแสดงความยินดีด้วยการทาแกรนด์ฮาวล์ ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ 2 เป็นผู้
ร้อง “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” (ถ้าหลายคน ก็ให้ร้องพร้อมกันทั้งหมด)
พิธีประดับดาวดวงที่ 3
1. จัดลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่ 3 ให้ยืนอยู่ในแถววงกลมติดกับนายหมู่บริการทางด้านขวา
ตรงหน้าผู้กากับ
2. กองลูกเสือสารองทาแกรนด์ฮาวล์ นายหมู่บริการเป็นผู้ร้อง “จงทาดี- จงทาดี-จงทาดี”
3. หมวกที่ติดดาวดวงที่ 1,2 และ 3 แล้วอยู่ที่ผู้กากับ
4. ผู้กากับเรียกลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่ 3 ทั้งหมดมายืนในวงกลมตรงหน้าผู้กากับเป็นแถว
หน้ากระดาน แถวละไม่เกิน 6 คน
5. ผู้กากับอธิบายความหมายของดาวดวงที่ 3 และให้โอกาสสั่งสอนแล้วสั่งให้ลูกเสือกล่าว
ทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง
6. ผู้กากับมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล้วทาความเคารพผูกากับ ผู้กากับ
แสดงความยินดีด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ
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7. ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ 3 ทากลับหลังหัน วิ่งเข้าที่ของตน
8. ลูกเสือทุกคนในวงกลม สัมผัสมือแสดงความยินดีกับลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ 3 (ให้
เวียนจากซ้ายไปขวา)
9. กองลูกเสือสารองทาแกรนด์ฮาวล์แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ให้ลูกเสือที่ได้รับดาว
ดวงที่ 3 เป็นผู้ร้อง “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” พร้อม ๆ กัน
ข้อ 291 พิธีส่งลูกเสือสารองไปเป็นลูกเสือสามัญ
พิธีส่งลูกเสือสารองไปเป็นลูกเสือสามัญให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. กองลูกเสือสารองทารูปวงกลมใหญ่ กองลูกเสือสามัญทารูปเกือกม้า
2. ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน (อาจจะใช้เชือก ไม้พลอง หรือโรยปูนขาวไว้ก็ได้)
3. กองลุกเสือทั้งสองมีธงประจากองและป้ายคาขวัญของตนและอยู่ในแดนของตน ให้รอง
ผู้กากับเป็นคนถือไว้
4. กองลูกเสือสารองทาแกรนด์ฮาวล์
5. ผู้กากับลูกเสือสารองอธิบายความหมายของการจะทาพิธีส่งให้กองทราบ
6. ผู้กากับเรียกลูกเสือสารองเรียกลูกเสือที่จะส่งออกมายืนหน้าผู้กากับ แล้วอบรมสั่งสอน
ในการที่จะจากไปแล้วทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า “เพื่อเป็นที่แน่ใจว่า เจ้ายังจา
คาปฏิญาณของเจ้าได้ขอให้เจ้าทบทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง” แล้วลูกเสือก็กล่าวคา
ปฏิญาณ
7. ลูกเสือกลับหลังหัน ไปร่าลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตน โดยการสัมผัสมือแล้วกลับมา
ยืนหน้าผู้กากับกองลูกเสือไชโยให้แก่เขาสามครั้ง
8. ผู้กากับลูกเสือสารองสั่งเปิดทางเพื่อนาลุกเสือออกไปหาผู้กากับลุกเสือสามัญที่เส้นกั้น
แดน
9. ผู้กากับลูกเสือสารองจะแนะนาและฝากฝังลูกเสือสารองกับผู้กากับลูกเสือสามัญ แล้วนา
ลูกเสือสารองข้ามเขตแดนไป (ถ้าหากลูกเสือสารองผู้ใดได้รับเครื่องหมายเสือเผ่นก็ให้
กระโดดข้าม)
10. ผู้กากับลูกเสือสามัญนาลูกเสือสารองผู้นั้นไปแนะนาให้รู้จักนายหมู่ของหมู่ที่ลูกเสือจะ
เข้าไปอยู่
11. นายหมู่ลูกเสือสามัญแนะนาให้ลูกเสือสารองรู้จักกับลูกเสือสามัญในหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่
นั้น
12. พิธีเสร็จสิ้นด้วยการเปล่งเสียงร้องของลูกเสือสามัญหรือไชโยสามครั้ง
พิธีลูกเสื อสามัญ
ข้อ 292 พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
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เปิด – เชิญธงขึ้น-สวดมนต์-สงบนิ่ง-ตรวจ-แยก
1. เปิด-ผู้กากับยืนอยู่หลังเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่ง
วงกลม
2. เชิญธงขึ้น-เมื่อลูกเสือเข้าแถวเรียบร้อยแล้วผู้กากับสั่งลูกเสือ “กองตรง” แล้วลุกเสือที่เป็น
หมู่บริการหรือทาหน้าที่หมู่บริการ 2 คนเข้าไปเชิญธง (ให้ปฏิบัติดังเช่นการเชิญธงเปิดกอง
ลูกเสือสารอง) แต่ถ้าลูกเสือมีพลอง ก็ให้เปลี่ยนจากคาสั่งที่ว่า “กอง-วันทยหัตถ์”เป็น
“กอง – วันทยา-วุธ” และคาว่า “มือลง” เป็น “เรียบ -อาวุธ”
3. สวดมนต์- พอลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) แล้วทุกคนอยู่ในท่าตรงแล้วถอดหมวก เตรียม
ตัวสวดมนต์หมู่บริการนาสวดมนต์
แต่ถ้าลูกเสือมีพลอง ให้ยกพลองมาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลอง
ส่วนบนพิงแขนซ้าย ซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว
4. สงบนิ่ง – เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง
5. ตรวจ-การตรวจให้ปฏิบัติดังเช่นการเปิดประชุมกองลูกเสือสารอง
แต่ลูกเสือมีพลองให้สั่งทาวันทยาวุธ แล้วนายหมู่ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว เมื่อ
รายงานว่า “หมู่...พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว” ให้ถอยหลังเข้าที่แล้วสั่ง “เรียบอาวุธ” และ
ลูกเสือทุกคนยังคงอยู่ในท่าตรงเสร็จจากตรวจแล้ว ให้นายหมู่สั่ง “วันทยาวุธ” อีกครั้งและ
“เรียบอาวุธ” จากนั้นนายหมู่สั่งพัก
ข้อ 293 พิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญ
พิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญ หรือที่เรียกว่าพิธีปฏิญาณตนนี้ให้เป็นหน้าที่ของกอง
ลูกเสือต่างกองต่างจัดทาและให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. จัดลูกเสือเก่า (คือลูกเสือที่ได้ปฏิญาณตนแล้ว) อย่างน้อย 6 คน เป็นผู้แทนคณะลูกเสือ
แห่งชาติเข้าแถวหน้ากระดาน และลูกเสือใหม่ (คือลูกเสือที่จะปฏิญาณตน) เข้าแถวหน้า
กระดานเหมือนกันอยู่หลังลูกเสือเก่า (ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่มีพลอง)
2. ผู้กากับยืนอยู่หน้าแถว มีรองผู้กากับยืนอยู่ด้านขวามือของผู้กากับเพื่อรับฝากพลองกับ
หมวกของลูกเสือใหม่
3. ผู้กากับเรียกลุกเสือใหม่ (สมมุติว่าลูกเสือใหม่ชื่อนายแดง รักไทย) ว่า “นายแดงรักไทย
มาแล้วหรือยัง” ถ้านายแดง รักไทย เคยเป็นลูกเสือสารองมาก่อนก็ให้เรียกว่า “ลูกเสือแดง
รักไทย” นายหมู่ที่อยู่หัวแถวลูกเสือผู้นั้น ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว ทาวันทยาวุธพร้อมกับ
ขานว่า “มาแล้ว” และให้นายหมู่เรียกชื่อซ้าอีกว่า “นายแดง รักไทย” นายแดง รักไทย ขาน
รับว่า “อยู่” แล้ววิ่งออกมามอบพลองกับหมวกไว้ที่รองผู้กากับ (เวลาที่วิ่งให้วิ่งไปด้านซ้าย
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ของแถว) แล้วไปยืนหน้าผู้กากับเป็นแถวหน้ากระดานที่ละคนจนหมดหมู่ (ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่
ควรเกิน 8 คน) เมื่อหมดคนในหมู่แล้วให้นายหมู่วิ่งไปอยู่หัวแถว
4. ผู้กากับเริ่มทาการสอบถามดังนี้
ผู้กากับ
“เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่า คามั่นสัญญาของเจ้าคืออะไร”
ลูกเสือใหม่
“ข้าเข้าใจว่าคือข้าสัญญาว่า จะทาอย่างไรแล้ว ต้องทาเหมือนปากพูดทุก
อย่าง”
ผู้กากับ
“ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หรือไม่ว่า”
“ข้อ 1 เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
“ข้อ 2 เจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”
“ข้อ 3 เจ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
ลูกเสือใหม่
แสดงรหัส
“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
(ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคาปฏิญาณนี้ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่ที่ได้
ปฏิญาณตนแล้วให้ยกไม้พลองมาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสองพลอง
ส่วนบนพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว แสดงรหัส
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือที่อยู่ในบริเวณนั้นแสดงรหัสด้วย)
ผู้กากับ
“เจ้าจงรักษาคามั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป บัดนี้ เจ้าได้เข้าเป็น
ลูกเสือสามัญและเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอัน
ยิ่งใหญ่”
5. เมื่อสิ้นคาผู้กากับในข้อ 4 ให้รองผู้กากับนาพลองและหมวกไปมอบให้ลูกเสือใหม่
6. เมื่อลูกเสือใหม่รับพลองและหมวกเรียบร้อยแล้ว นายหมู่สั่งว่า “ลูกเสือใหม่ กลับหลัง
หัน” ลูกเสือใหม่รวมทั้งนายหมู่ทากลับหลังหัน แล้วนายหมู่สั่งต่อลูกเสือใหม่ ทาความ
เคารพลูกเสือเก่า “วันทยาวุธ” ทั้งลูกเสือใหม่และลูกเสือเก่าทาวันทยาวุธพร้อมกัน นาย
หมู่สั่งว่า “เรียบอาวุธ” เมื่อทุกคนเรียบอาวุธแล้ว
7. ผู้กากับสั่งว่า “ลูกเสือใหม่-เข้าประจาหมู่-วิง่ ” ให้นายหมู่ลูกเสือวิ่งเข้าประจาที่(ที่เดิม)
8. เมื่อทุกคนได้ทาพิธีปฏิญาณตนหมดแล้ว ผู้กากับจัดให้แถวหันหน้าไปทางจังหวัดพระ
นคร ถ้าอยู่กรุงเทพมหานครให้หันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง ผู้กากับวิ่งไปอยู่หน้า
แถวแล้วสั่งว่า “ลูกเสือ ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันทยาวุธ”
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ลูกเสือทุกคนทาวันทยาวุธ ผู้กากับกล่าวนา “พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวทรงพระเจริญ”
ให้ลูกเสือทุกคนในที่นั้นรับ “ไชโย” พร้อมกัน 3 ครั้ง แล้วจึงสั่ง “เรียบอาวุธ” แล้วสั่งแถว
ลูกเสือกลับที่เดิม แล้วจึงสั่งเลิกแถว
หมายเหตุ
ไม้พลองมีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ยาว 150 ซม. ใต้หัวไม้พลอง
ลงมา 20 ซม. ให้เจาะรูร้อยเชือกสาหรับรวมกระโจมได้ ใต้รูเจาะร้อยเชือกลงมา
อีก 5 ซม. ให้ขีดหมายเป็นเครื่องหมายวัดตามมาตราเมตริกให้อ่านได้ทุก
เซนติเมตรจนถึง 75 เซนติเมตร
ข้อ 294 พิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
พิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
จัดลูกเสือให้เข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วง คือลูกเสือสามัญวงหนึ่งและลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่อีกวงหนึ่งหันหน้าเข้าหากันระยะห่างกันพอสมควร ตรงกลางระหว่างแดน
ทั้งสองนั้นจะมีผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ผู้กากับกลุ่มลูกเสือสามัญและผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ยืนอยู่ ถ้าไม่มีผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะให้รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
แทนก็ได้ และมีนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่จะรับตัวลูกเสือใหม่ยืนอยู่ด้วย ในการนี้จะ
จัดให้มีธงประจากองลูกเสือสามัญและธงประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ทางแดนของ
ตนด้วยก็ได้ ผู้กากับลูกเสือสามัญนาลูกเสือที่จะมอบตัวให้เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มายืน
ตรงหน้าผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แล้วกล่าวว่า “ข้านา...........(ออกนามลูกเสือ) ซึ่งเป็น
ลูกเสือสามัญหลายปีแล้วมามอบให้อยู่ในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ท่านจะรับไว้ได้
หรือไม่”
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตอบว่า
“ข้าพร้อมที่จะรับ......(ออกนามลูกเสือ) ไว้ในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” แล้วหันไปพูดกับ
ลูกเสือใหม่ว่า
“ขณะนี้ เจ้ามีอายุที่จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แล้ว เจ้าเต็มใจที่จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในกองของเราหรือ”
ลูกเสือใหม่ “ข้าเต็มใจ”
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือพูดกับลูกเสือใหม่
“การที่เจ้าจะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น เจ้ามีหน้าที่สาคัญอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติ
ต่อไป ข้าได้เห็นผลงานอันดีที่เจ้าได้ปฏิบัติมาแล้ว และภูมิใจที่จะได้เห็นความสาเร็จของ
เจ้าในกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในอนาคต”
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พูดกับลูกเสือใหม่
ในนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้ายินดีรับเจ้าไว้ในกองของเรา”
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กล่าวแล้วสัมผัสมือกับลูกเสือใหม่แล้วนาไปมอบตัวกับนายหมู่ นายหมู่นาลูกเสือ
ใหม่ไปยังหมู่ของตน
พิธีลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 295 พิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
พิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จัดแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยืนใน
ครึ่งวงกลม ส่วนลูกเสือใหม่ยืนอยู่นอกครึ่งวงกลมหลังหมู่ของตนที่จะเข้าไปอยู่ ครั้นแล้ว
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เรียกลูกเสือใหม่เข้ามายืนตรงหน้า ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่แล้ว ถามว่า “..............(ออกชื่อลูกเสือใหม่) ....เต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่หรือ”
ลูกเสือใหม่ “ข้าเต็มใจ”
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่า การที่เข้ามาเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นน้องในกลุ่มลูกเสือของเราต้องแสดงให้
เห็นความก้าวหน้าในชีวิตลูกเสือของเจ้าและต้องปฏิบัติตนตามกฎและคาปฏิญาณของลุก
เสือทุกเมื่อ”
ลูกเสือใหม่ “ข้าทราบละปฏิบัติได้”
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “เจ้าพร้อมที่จะยื่นยันและปฏิบัติตามคาปฏิญาณแล้วหรือ”
ลูกเสือใหม่ “ข้าพร้อมแล้ว”
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “ขอให้เจ้าทบทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง”
ลูกเสือใหม่ “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
(ลูกเสือทุกคนที่อยู่ในพิธีต้องแสดงรหัสของลูกเสือและจะเอามือลงต่อเมื่อลูกเสือกล่าวจบ)
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “ข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่า เจ้าจะปฏิบัติตามคาสัญญาที่เจ้าได้
กล่าวไว้”
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ติดอินทรธนูให้กับลูกเสือใหม่แล้วกล่าวว่า
“บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่ง
โลกอันยิ่งใหญ่แล้ว ขอให้เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และมีความสุขความ
เจริญตลอดกาลนาน”
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(ในโอกาสนี้ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อาจมอบบัตรประจาตัว หรือ
เครื่องหมายอื่น ผู้กากับกลุ่มลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะแสดงความยินดีต่อลูกเสือ
ใหม่ด้วยก็ได้)
ลูกเสือใหม่กลับหลังหันไปแสงความเคารพต่อกองลูกเสือด้วยท่าวันทยหัตถ์ แล้ว
กลับเข้าประจาหมู่ของตน
หมายเหตุ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้ใช้ไม้ง่ามแทนไม้พลอง
พิธีลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 296 พิธีส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเตรียมลูกเสือวิสามัญ
พิธีส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเตรียมลูกเสือวิสามัญนี้เป็นพิธีการที่เมื่อลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่มีอายุที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญได้แล้ว
พิธีนี้ไม่จาเป็นเสมอไปที่จะให้กองลูกเสือวิสามัญมาร่วมพิธีทั้งกอง แต่ก็ควรมี
ลูกเสือวิสามัญบ้างส่วนสาคัญนั้นประกอบด้วยพี่เลี้ยง 2 คน กับผู้กากับลูกเสือวิสามัญ
กองลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่จัดเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ยืน
กลาง ผู้กากับลูกเสือวิสามัญและพี่เลี้ยง 2 คนยืนหลัง ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หัน
หน้าเข้าสู่กองลูกเสือ ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มามอบตัวผู้
กากับลูกเสือวิสามัญ
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “.........(ออกชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ได้เป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่มา...ปีและปัจจุบันนี้โตพอที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญได้แล้วข้าขอเสนอให้เป็น
ผู้สมัครใหม่ และข้าหวังว่าท่านคงจะรับไว้เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญพูดกับผู้สมัครใหม่ “เจ้าเต็มใจจะฝึกอบรมในกองลูกเสือ
วิสามัญหรือ” ผู้สมัครใหม่ “ข้าเต็มใจ”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ “ถ้าเช่นนั้นกองลูกเสือวิสามัญก็เต็มใจที่จะรับเจ้าเข้าไว้”
ผู้กากับกลุ่มพูดกับผู้สมัครใหม่ “ในฐานะที่ข้าเป็นผู้นาของกลุ่ม ข้ามีความยินดีที่
เจ้าจะได้ก้าวหน้าต่อไปและขอให้เจ้าจงสาเร็จในกิจการลูกเสือวิสามัญ”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ “ข้าขอมอบแถบที่ไหล่สีเหลืองและสีเขียวให้แก่เจ้า ซึ่งเป็น
แถบสีแทนลูกเสือสารอง และลูกเสือสามัญในกระบวนการลูกเสือส่วนแถบสีแดงแทน
ลูกเสือวิสามัญ ยังไม่ได้มอบให้ทั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า ต่อไปเจ้าจะต้องเตรียมตัวเพื่อ
เข้าเป็นสมาชิกอันสมบูรณ์ในกองลูกเสือวิสามัญ ซึ่งในขณะนี้ข้าเชื่อว่าพี่เลี้ยงของเจ้าจะได้
ช่วยให้เจ้าได้สาเร็จผลในความปรารถนาของเจ้า”
(พี่เลี้ยงสัมผัสมือกับผู้สมัครใหม่)
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ผู้สมัครใหม่พร้อมกับพี่เลี้ยงทั้ง 2 คน กลับหลังหัน หันหน้าสู่กองลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่และทาความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แสดงการเคารพตอบ
พร้อมกับเปล่งเสียงแสดงความยินดี
ข้อ 297 การสารวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ
การสมัครเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ เริ่มต้นด้วยการสารวจตัวเองก่อนดังต่อไปนี้
ก. เมื่อเรามีอายุมากขึ้น วันเวลาก็ยิ่งผ่านไปเร็วขึ้น เมื่อคิดดูจะเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้น
มาก และในไม่ช้าก็จะสิ้นสุดลง ลูกเสือวิสามัญจึงควรถามตนเองว่า
1. ฉันได้ใช้เวลาในชีวิตของฉันให้เป็นประโยชน์สมกับที่ได้เกิดมาแล้วหรือ
2. ฉันได้ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยไม่ได้ทาอะไรให้เป็นประโยชน์เลยหรือ
3. ฉันกาลังทาอะไรอยู่ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยหรือ
4. ฉันเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรือหาเงินหรือหาทางก้าวหน้าให้แก่ตนเองมาก
เกินไปโดยมิได้พยายามช่วยเหลือผู้อื่นหรือ
5. ฉันเคยทาร้ายหรือทาให้ใครเดือดร้อนบ้างหรือไม่ ฉันทาอะไรเพื่อแก้ไขสิ่งที่ฉันผิดไป
แล้วได้บ้าง
6. ฉันเคยได้ช่วยเหลือใครบ้างในชีวิตของฉัน มีใครอีกหรือไม่ที่ฉันจะช่วยได้
ข. คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” ฉะนั้นถ้าได้เข้าร่วมเป็นลูกเสือวิสามัญก็คงจะ
ได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและทางานเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ซึ่งถ้าฉันมิได้เป็นลูกเสือ
วิสามัญฉันก็จะไม่มีโอกาสเช่นนั้น ลูกเสือวิสามัญจึงควรถามตนเองว่า
1. ฉันเข้ามาเป็นลูกเสือวิสามัญเพื่อความสนุกสนานที่จะได้เท่านั้นหรือ
2. ฉันตั้งใจจะบริการโดยการเสียสละอย่างจริงใจหรือไม่
3. ฉันเข้าใจความหมายของคาว่า “บริการ” อย่างไร
4. ฉันทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนในงาน แผนงานหรือกระทาการใด ๆ ของฉันบ้างหรือไม่
5. บริการอะไรที่ฉันทาได้อย่างดีที่สุด ที่บ้าน ที่ทางานและในเวลาว่างของฉัน
ค. บริการ ไม่ใช่เรื่องของเวลาว่างเท่านั้น บริการเป็นทัศนคติแห่งชีวิต ซึ่งมีช่องทางที่จะ
แสดงออกมาด้วยความสมัครใจของเราเอง เราไม่ได้ทางานเพื่อนายจ้างใด ๆ ที่เรา
ให้บริการเพราะเรามีจิตใจสูงการกระทาเช่นนี้แสดงว่าเราเป็นลูกผู้ชาย เนื่องจาก
ความสาเร็จการให้บริการย่อมแล้วแต่นิสัยใจคอของเราเองเป็นสาคัญ ฉะนั้นจึงต้องบังคับ
ตัวเองให้อยู่ในวินัยเพื่อว่าเราจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
1. ฉันจะเพียรพยายามที่จะละหรือจะเลิกนิสัยชั่วทั้งหลายที่ได้มีมาแต่ก่อนแล้วหรือ
2. อะไรที่เป็นจุดอ่อนในนิสัยใจคอของฉันบ้าง
3. ฉันมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อครอบครัว
ผู้บังคับบัญชา ผู้น้อย กระบวนการลูกเสือ เพื่อนของฉันและตัวของฉันเองหรือไม่
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4. ฉันเป็นผู้มีเกียรติ มีสัจจะ และเชื่อถือได้จริงหรือ
5. ฉันมีใจหนักแน่น ร่าเริง และมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น หรือ
6. ฉันมีสติ และประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจหรือ
7. ฉันมีความมานะ อดทน ที่จะยืนหยัดในเมื่อโชคไม้เข้าข้างฉัน หรือ
8. ฉันเป็นตัวของฉันเอง หรือฉันยอมเอาให้ผู้อื่นชักจูงไป
9. ถ้าฉันมีใจเข้มแข็งพอที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ เช่น การพนัน สุรา นารี หรือ
10. ถ้าฉันมีข้อบกพร่องในสิ่งเหล่านี้ประการใด ฉันตกลงใจ ณ บัดนี้หรือไม่ว่า ฉันจะทา
ตัวให้ดีที่สุดที่จะแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น และสลัดให้สิ้นไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้มีกาลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างลูกผู้ชายสมเป็นพลเมืองดีและเพื่อเป็น
กาลังของชาติบ้านเมืองข้าสืบไป
ข้อ 298 พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ให้กองลูกเสือวิสามัญยืนเป็นรูปครึ่งวงกลมเตรียมลูกเสือวิสามัญยืนอยู่หลังนอก
วงกลม ผู้กากับลูกเสือวิสามัญยืนอยู่ตรงกลาง พี่เลี้ยงของลูกเสือใหม่ยืนหันหน้าเข้าหา
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ ห่างประมาณ 3 เมตร
ให้ผู้ส่งมอบตัวนาลูกเสือใหม่มากลางวง ยืนอยู่กลางระหว่างพี่เลี้ยงกับผู้กากับ
ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจากกลุ่มให้ผู้กากับของลูกเสือนั้นเป็นผู้ส่งมอบตัว ส่วนลูกเสือ
อื่น ๆ ให้ผู้กากับกลุ่มเป็นผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบตัวกล่าวว่า “ข้านา (ออกนามลูกเสือ) เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในกอง
ของท่าน
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ “ท่านพอใจแล้วหรือว่า เขากาลังพยายามหรือจะพยายามปฏิบัติตาม
พันธะของลูกเสือรวมทั้งการบาเพ็ญตนต่อสาธารณประโยชน์และจะเป็นสมาชิกที่ดีของ
กองลูกเสือวิสามัญต่อไป”
ผู้ส่งมอบตัว “ข้าพอใจแล้ว”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ “การเป็นลูกเสือวิสามัญเป็นการร่วมวงในหมู่พี่น้องที่นิยมชีวิตกลาง
แจ้ง และให้บริการแก่ผู้อื่น การที่เจ้าประสงค์จะเข้ามาร่วมในกระบวนการนี้ เจ้าพร้อม
ที่จะเพิ่มพูนความรู้ภาคปฏิบัติของการลูกเสือและนิยมใช้ชีวิตกลางแจ้งแล้วหรือ”
ผู้สมัครใหม่ “ข้าพร้อมแล้ว”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ “เจ้าทราบหรือไม่ว่า หน้าที่อันแรกของเจ้านั้นคือบ้านของเราเอง
และเจ้าจะพยายามสร้างฐานะของเจ้า”
ผู้สมัครใหม่”ข้าทราบแล้ว”
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ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ “เจ้าพร้อมที่จะอบรมตัวเจ้าเพื่อให้บริการแก่ชุมชนหรือไม่”
ผู้สมัครใหม่ “ข้าทราบแล้ว”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ “เจ้ายอมรับวิถีชีวิตดังที่ได้กาหนดไว้ในกฎและคาปฏิญาณของ
ลูกเสือหรือ”
ผู้สมัครใหม่ “ข้ายอมรับ”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ “เมื่อเจ้าได้ให้ความมั่นใจเช่นนี้แล้วขอให้เจ้าทวนคาปฏิญาณของ
ลูกเสือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจริงใจของเจ้า และเพื่อแสดงว่าได้รับเจ้าเข้าเป็น
เตรียมลูกเสือวิสามัญแล้ว”
กองลูกเสือแสดงรหัส
ผู้สมัครใหม่แสดงรหัส “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”.
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญสัมผัสมือซ้ายกับลูกเสือใหม่ “ข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่า เจ้าจะทาดี
ที่สุดที่จะรักษาคาปฏิญาณนั้นไว้ บัดนี้ข้ารับเจ้าเข้าไว้เป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญในคณะ
พี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญประดับแถบติดไหล่สีเหลืองและสีเขียว อันเป็นแถบของ
ลูกเสือสารองและลูกเสือสามัญให้แก่ลูกเสือใหม่ และกล่าวว่า “แถบสีแดง” ซึ่งเป็นสี
ของลูกเสือวิสามัญนั้นยังขาดอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าต่อจากนี้ไปเจ้าจะต้อง
เตรียมตัวเพื่อเข้าเป็นสมาชิกอันสมบูรณ์ในกองลูกเสือวิสามัญเพื่อเป็นการนี้ข้าขอมอบ
เจ้าให้แก่พี่เลี้ยงของเจ้าที่จะช่วยเหลือให้บรรลุจุดประสงค์ต่อไป
ให้พี่เลี้ยงสองคนเข้ามาข้างหน้า พี่เลี้ยงอาวุโสยืนทางขวาของเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ พี่เลี้ยงคนรองยืนทางซ้ายส่วนผู้ส่งมอบตัวให้ก้าวถอยหลังไป ให้พี่เลี้ยงอาวุโส
กล่าวคาต้อนรับลูกเสือวิสามัญใหม่เป็นสมาชิกในกองลูกเสือวิสามัญด้วยถ้อยคาอันเหมาะ
สม แล้วนาไปยืนรวมกับลูกเสือวิสามัญใหม่อื่น ผู้ซึ่งจะได้ต้อนรับด้วยวิธีการอันสมควร
ข้อ 299 พิธีเข้าประจากองลูกเสือวิสามัญ
พิธีเข้าประจากองลูกเสือวิสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ให้นาเตรียมลูกเสือวิสามัญในเครื่องแบบมายืนอยู่ข้างหน้ากองลูกเสือวิสามัญ
และอยู่ระหว่างพี่เลี้ยงสองคนมีโต๊ะพิธีซึ่งปูด้วยธงชาติ ผู้กากับยืนด้านหนึ่งของโต๊ะพิธี
หันหน้าเข้าหาลูกเสือที่จะเข้าประจากอง แล้วเรียกชื่อผู้ที่จะเข้าพิธี และถามดังนี้
ผู้กากับเรียกชื่อผู้สมัคร “เจ้ามาที่นี่เพื่อที่จะเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญในคณะพี่น้องลูกเสือ
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แห่งโลกอันยิ่งใหญ่หรือ”
ผู้สมัคร”ครับ”
ผู้กากับ “ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีข้อยุ่งยากมาบ้างแล้ว ในอดีตแต่บัดนี้เจ้าก็ได้ตั้งใจที่จะทาให้ดีที่
สุดเพื่อเป็นผู้มีเกียรติมีสัจจะ มีความซื่อตรงในการงานทั้งปวง พร้อมที่จะปฏิบัติชอบด้วย
กาย วาจา ใจ ใช่หรือไม่”
ผู้สมัคร “ใช่ครับ”
ผู้กากับ “เจ้าได้คิดรอบคอบดีแล้วหรือว่า เจ้าพร้อมที่จะเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ”
ผู้สมัคร “ข้าได้คิดรอบคอบดีแล้ว”
ผู้กากับ “เจ้าเข้าใจดีหรือไม่ว่าคาว่า “บริการ” นั้นหมายความว่าตลอดเวลาเจ้าจะต้องมีใจ
หนักแน่นต่อผู้อื่นทุกคนและเจ้าจะทาดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้ว่าการช่วยเหลือนั้น
ไม่สะดวกหรือไม่เป็นที่พอใจ หรือไม่เป็นที่ปลอดภัยแก่ตัวเอง และเจ้าจะไม่หวังสิ่งตอบ
แทนใด ๆ ในการให้บริการนั้น”
ผู้สมัคร “ข้าเข้าใจดีแล้ว”
ผู้กากับ “เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าการที่จะเป็นลูกเสือวิสามัญนั้นเจ้ากาลังจะร่วมอยู่ในคณะ
ลูกเสือที่ต้องการจะช่วยเหลือเจ้า ให้สามารถปฏิบัติตามคติพจน์ของเราในเรื่องการ
ให้บริการแก่ผู้อื่น”
ผู้สมัคร “ข้าเข้าใจดีแล้ว”
ผู้กากับ “ถ้าเช่นนั้นข้าขอให้เจ้ากล่าวคาปฏิญาณของลูกเสือและพึงเข้าใจได้ด้วยว่า เจ้าแปล
ความหมายของคาปฏิญาณนี้ไม่ใช่อย่างเด็ก แต่จะแปลอย่างผู้ใหญ่”
ผู้สมัคร (ก้าวออกมาข้างหน้า เอามือซ้ายจับธง มือขวาแสดงรหัส)
ลูกเสือในกองลูกเสือวิสามัญทุกคนแสดงรหัส
ผู้สมัคร “ด้วยเกียรติของข้า ข้อสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
ครั้นแล้วผู้กากับลูกเสือจับมือลูกเสือวิสามัญใหม่ด้วยมือซ้าย และกล่าวว่า
ผู้กากับ “ข้า ฯ เชื่อเจ้าว่าด้วยเกียรติของเจ้า เจ้าจะปฏิบัติตามคาปฏิบัติที่เจ้าให้ไว้แล้ว”
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ ติดแถบที่ไหล่แก่ลูกเสือวิสามัญและมอบเครื่องหมายให้
พร้อมกับกล่าวว่า ผู้กากับ “แถบที่ไหล่นี้มีสามสี คือสีเหลือง สีเขียว และสีแดง สีเหล่านี้
เป็นสีของลูกเสือทั้งสามประเภทที่อยู่ในวงพี่น้องลูกเสือข้าขอต้อนรับเจ้ามาอยู่ด้วย ขอให้
สีทั้งสามนี้จงเป็นเครื่องเตือนใจให้เจ้าระลึกถึงหน้าที่ของเจ้ามีอยู่ต่อลูกเสือรุ่นน้องและ
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ขอให้เจ้าระลึกถึงความรับผิดชอบของเจ้าในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญในการที่จะบาเพ็ญ
ตนให้ดีที่สุดที่จะเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสือรุ่นน้องต่อไป”
ครั้นแล้วให้กองลูกเสือวิสามัญก้าวเข้ามาล้อมรอบลูกเสือวิสามัญใหม่ จับมือแล้ว
กล่าวคาต้อนรับ
หมายเหตุ
ลูกเสือวิสามัญให้ใช้ไม้ง่ามแทนไม้พลอง
ข้อ 300 พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์
เครื่องหมายวูดแบดจ์ควรมอบในโอกาสที่มีการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
ทุกคนที่มาควรแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การประชุมผู้บังคับบัญชานี้อาจเป็นการประชุม
ประจาปีหรือประชุมกลุ่มลูกเสือ ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่ตามโอกาสและความเหมาะสม โดยที่การ
รับเครื่องหมายวูดแบดจ์เป็นงานที่น่าภาคภูมิใจของผู้ได้รับเป็นครั้งแรก ผู้อานายการ
ลูกเสือจังหวัดหรือผู้เป็นประธานควรกล่าวแสดงความยินดีในผลงานของผู้ที่ได้รับ ซึ่งได้
ตรากตราต่องานหนักมาจนกระทั่งได้รับเครื่องหมายนี้ และในขณะเดียวกัน สิ่งใดที่ไม่
ควรกล่าวก็หลีกเลี่ยง ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม สมตาม
ความมุ่งหมายของการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือแล้ว
วิธีปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ถอดผ้าผูกคอเดิมของตนออกเสียก่อน สายบีดที่จะมอบ
ให้แก่ผู้รับสวมใส่คอผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดไว้ก่อน เฉพาะในกรณีที่ผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัดนั้นได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์แล้ว
ผู้รับเดินมาตรงหน้าผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดถอดสายบีดจากคอตนแล้วสวมให้เป็นผู้รับ แล้วสัมผัสด้วยมือ
ซ้ายแสดงความยินดีเป็นรายบุคคล (แม้จะมีผู้รับเป็นจานวนมากก็ตาม) ผู้รับแสดงความ
เคารพตอบ (วันทยหัตถ์) แล้วเคลื่อนไปยังคนที่ 2 คนที่ 2 (ควรจะเป็นผู้มีอาวุโสรองลงมา
จากผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด) เป็นผู้คล้องผ้าผูกคอ (แบบกิลเวลล์) ให้ แล้วเคลื่อยไปยัง
คนที่ 3 คนที่ 3 (ควรเป็นผู้อาวุโสรองจากคนที่ 2) เป็นผู้สวมห่วงผูกคอให้ (ถ้าในกรณีที่
ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดมิได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์มาก่อนก็มอบบีดให้ผู้รับรับไปสวม
เอง)
เมื่อได้รับเครื่องหมายครบทุกคนแล้ว ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดกล่าวแสดงความ
ยินดีต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งและแจ้งให้ทราบว่า ผู้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์แล้วนับว่า
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ 1 ของกิลเวลล์
ภาค 3
เข็มลูกเสื อสมนาคุณและธงลูกเสื อ
-----------------
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ข้อ 301 ชั้นเข็มลูกเสือสมนาคุณ
เข็มลูกเสือสมนาคุณ เป็นรูปหน้าเสือประกอบวชิร ตามแบบมี 4 ชั้นดังต่อไปนี้
1. ชั้นพิเศษ
ทาด้วยทองประดับเพชร
2. ชั้นที่ 1
ทาด้วยทอง
3.ชั้นที่ 2
ทาด้วยนาก
4. ชั้นที่ 3
ทาด้วยเงิน
ข้อ 302 เงื่อนไขการให้
เงื่อนไขการให้เข็มลูกเสือสมนาคุณ
1. ชั้นพิเศษ ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือตั้งแต่ 100,000 บาท
ขึ้นไป
2. ชั้นที่ 1 ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือตั้งแต่ 50,000 บาท แต่
ไม่ถึง 100,000 บาท
3. ชั้นที่ 2 ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือตั้งแต่ 10,000 บาท แต่
ไม่ถึง 50,000 บาท
4. ชั้นที่ 3 ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือตั้งแต่ 5,000 บาท แต่ไม่
ถึง 10,000 บาท
ข้อ 303 ในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ช่วยเหลือกิจการลูกเสือรวมกันเป็นคณะก็ให้เข็มลูกเสือ
สมนาคุณ โดยทาเป็นรูปชนิดตั้ง และสาหรับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการ
ลูกเสือเข้าในเกณฑ์ 302 ก็ให้เข็มลูกเสือสมนาคุณตามเกณฑ์สาหรับชั้นนั้น ๆ ด้วย
ข้อ 304 ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือเป็นประจาหรือแสดงความจานงไว้ว่า
จะบริจาคเงินทรัพย์สินเป็นการติดต่อกันเมื่อได้บริจาคเงินทรัพย์สินครบจานวนตามเกณฑ์
ในข้อ 302 แล้ว ก็ให้เข็มลูกเสือสมนาคุณได้
ข้อ 305 หนังสือสาคัญ
ให้มีหนังสือสาหรับคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณแต่ละชั้นด้วย
ข้อ 306 ประกาศอนุโมทนา
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือ ให้สานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติประกาศอนุโมทนาให้ด้วย
ข้อ 307 ธงลูกเสือ
ธงลูกเสือแบ่งออกเป็น 4 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ
2. ธงลูกเสือประจาจังหวัด
3. ธงประจากลุ่มหรือกงลูกเสือ
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4. ธงประจาหมู่ลูกเสือ
ข้อ 308 ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจาจังหวัด มีรูปลักษณะขนาดตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติธง และธงดังกล่าวนี้จะได้รับพระราชทานจากพระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
ข้อ 309 ธงประจากลุ่มหรือกองลูกเสือ มีดังต่อไปนี้
1. ธงลูกเสือสารอง ทาด้วยผ้าสีเหลืองขนาด 90 x 60 ซม. มีครุยสีเขียวยาว 8 ซม. สามด้าน
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขนาด 40 x 25 ซม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรือกองลูก
เสือ ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสีเขียว ขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะเป็นรูปวชิรสีเงิน
2. ธงลูกเสือสามัญ ทาด้วยผ้าสีเขียว ขนาด 120 x 80 ซม. มีครุยสีเหลืองยาว 8 ซม. สาม
ด้านตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่ม
หรือกองลูกเสือตัวอักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะ
เป็นรูปวชิรสีเงิน
3. ธงลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทาด้วยผ้าสีเหลืองหมูขนาด 120 x 80 ซม. มีครุยสีเหลืองยาว 8
ซม. สามด้านตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซม. ใต้ตราบอก
ชื่อกลุ่มหรือกองลูกเสือตัวอักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วย
โลหะเป็นรูปวชิรสีเงิน
4. ธงลูกเสือวิสามัญ ทาด้วยผ้าสีขาบ ขนาด 120 x 80 ซม. มีครุยสีเหลืองยาว 7 ซม. สาม
ด้านตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่ม
หรือกองลูกเสือตัวอักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะ
เป็นรูปวชิรสีเงิน
ข้อ 310 ธงประจาหมู่ลูกเสือ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย
ภาค 4
การฝึ กอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสื อและผู้ตรวจการลูกเสื อ
---------------------ข้อ 311 วัตถุประสงค์
การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือ มีความรู้กิจ
การลูกเสือดีขึ้นสามารถถ่ายถอดให้กับลูกเสือ ตลอดจนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนตามหลักการของลูกเสือ
ข้อ 312 โครงการอบรม
โครงการอบรมที่สมบูรณ์ มีดังต่อไปนี้
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1. การฝึกอบรมผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือ
2. การฝึกอบรมผู้กากับกลุ่ม และรองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
3. การฝึกอบรมผู้ตรวจการลูกเสือ
4. การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ (ความรู้เบื้องต้น)
5. การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์
6. การฝึกอบรมวิชาเทคนิคทางลูกเสือ
7. การฝึกอบรมเฉพาะวิชา เช่น ลูกเสือสมุทร และลูกเสืออากาศ
8. การฝึกอบรมคณะผู้ให้การอบรม
ข้อ 313 การฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การฝึกบรมเพื่อ
1. ให้เป็นผู้มีน้าใจเหมาะสม และอุปนิสัยที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ดี มีประสบกรณ์
กับกลุ่มลูกเสือและสามัถประสานงานกับสมาชิกของกระบวนการลูกเสือ รับและยึดมั่นใน
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. ฝึกทักษะเบื้องต้น ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสารอง ให้เป็นผู้มีความสามารถและ
ทดสอบลูกเสือสารองดาวดวงที่ 2 ได้ ละถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทอื่นก็ให้เป็น
ผู้มีความสามารถสอนและทดสอบลูกเสือโทได้
3. วิธีฝึกอบรมควรจะได้ทดสอบปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มลูกเสือ ถ้าสามารถทาควรจะได้
ปฏิบัติหน้าที่กับกลุ่มลูกเสืออื่น ไม่ใช่กลุ่มลูกเสือที่ตนจะได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 314 การอบรมวิชาผู้กากับขั้นวูดแบดจ์
การอบรมวิชาผู้กากับขั้นวูดแบดจ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ แต่ละประเภท มีการอบรมดังต่อไปนี้
1. การฝึกความรู้เบื้องต้น เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมุ่งหมาย และระบบวิธีฝึก
รู้จักจัดแผนงานตลอดจนเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงานบ้างเล็กน้อย
2. ภาค 1 (ข้อเขียน) ผู้สมัครจะต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลูกเสือตามประเภทของตน
แล้วจะต้องตอบคาถามโดยเขียนตาม การกระทาในภาคนี้จุดมุ่งหมายให้การศึกษาตาราต่าง
ๆ และถ้าสามารถจัดให้มีกลุม่ อภิปรายหรือมีที่ปรึกษาได้ก็ยิ่งดี ภาคนี้จะกระทาก่อนหลัง
ภาค (ภาคปฏิบัติ) ก็ได้
3. ภาค 2 (ภาคปฏิบัติ) ผู้สมัครต้องอยู่ค่ายพักแรมตามเวลาที่กาหนดไว้ และได้รับการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดจนการอบรมในหลักการสาคัญของลูกเสือ และความรู้เทคนิคสาหรับ
ลูกเสือตามประเภทของตน
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4. ภาค 3 (ภาคนาเอาความรู้ไปใช้) ภายหลังที่ภาค 1, 2 แล้วผู้สมัครจะต้องนาเอาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในกองลูกเสือ ครั้นแล้วจะมีผู้ตรวจการ
ลูกเสือไปตรวจพิจารณาการฝึกอบรม
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2509
(ลงนาม) ปิ่น มาลากุล
(ม.ล. ปิ่น มาลากุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

