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คํานํา 

ตำม พระรำชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. ๒๕๕๑  มำตรำ ๙ บัญญั ติให้กระทรวงศึกษำธิกำร                          
มีหน้ำท่ีส่งเสริมและสนับสนุนงำนของคณะลูกเสือแห่งชำติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ 
รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด                      
ส ำนักงำนลูกเสือเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
เป็นไปอย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ 

คู่มือกำรปฏิบั ติงำนฉบับนี้  มี เนื้อหำท่ีเกี่ยวข้องกับ  กำรขออนุมั ติ ต้ังกองและแต่งต้ัง
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ กำรจัดต้ังกลุ่มลูกเสือ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบัติกำรและ
ประเมินผล กำรเดินทำงไกลและแรมคืน รวมถึงมีตัวอย่ำงแบบฟอร์มต่ำงๆทำงลูกเสือ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำ 

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกำรปฏิบัติงำน                  
ด้ำนลูกเสือ – เนตรนำรี ต่อไป 

 
นำงสำวฉัตรนภำ   อุ่นค ำ 

นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ชื่อเร่ือง การปฏิบัติงานลูกเสือ – เนตรนารี 

ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.2551 
2. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 

สาระส าคัญ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

จากข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ พ.ศ.2509 
ข้อ 64 การจัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 ผู้มีอ านาจแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คือ เลขาธิการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี (ข้อบังคับ พ.ศ. 2553 ข้อ 7) 

1) การด าเนินการก่อนขออนุมัติต้ังกองและแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
1.1 ด าเนินการรับสมัครเด็ก (ใช้แบบ ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ) 

- กองลูกเสือส ารอง 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 8-36 คน อายุต้ังแต่ 8 ปี และไม่เกิน   
11 ปีบริบูรณ์  (หรืออยู่ ในระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 -3 ) โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่  2  - 6 หมู่                             
หมู่หนึ่งมีลูกเสือ 4 - 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย (ข้อบังคับ พ.ศ. 2509 ข้อ 72) 

- กองลูกเสือสามัญ 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 12 - 48 คน อายุ ต้ั งแต่ 11 ปี                      
และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ (หรืออยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ) โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ 2-6 หมู่ 
หมูห่นึ่งมีลูกเสือ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย (ข้อบังคับ พ.ศ. 2509 ข้อ 84) 

- กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง มีจ านวนลุกเสือ 6 - 48 คน อายุ 15 - 18 ปี 
หรืออยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่  2  - 6 หมู่  หมู่หนึ่งมีลูกเสือ 3 - 7 คน                             
รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย (ข้อบังคับ พ.ศ. 2509 ข้อ 94) 

- กองลูกเสือวิสามัญ 1 กอง มีจ านวนลูกเสืออย่างน้อย 10 คน และไม่เกิน 60 คน                 
อายุ 16 - 25 ปี (หรือก าลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา) 
กองลูกเสือวิสามัญจะแบ่งออกเป็นชุดหรือหมู่ตามความต้องการก็ได้ และควรมีลูกเสือวิสามัญ ชุดหรือหมู่ละ         
4 - 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย (ข้อบังคับ พ.ศ. 2509 ข้อ 106) 

เมื่อรับสมัครเด็กเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะต้องหาผู้ก ากับลูกเสือ กองละ 1 คน และ                   
รองผู้ก ากับอีก 1 คน หรือหลายคนเป็นผู้ช่วย 

 

1.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ข้อบังคับฯ พ.ศ.2553 ข้อ 4) หมายถึง ผู้อ านวยการลูกเสือ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ผู้ ก ากับกองลูกเสือ                     
รองผู้ก ากับลูกเสือ นายหมู่ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือ 

 
 
 

การขออนุมตัิตัง้กองและแตง่ตัง้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
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1.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ข้อบังคับฯ พ.ศ.2553 ข้อ 5) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
- เป็นผู้มีศาสนา 
- เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือถ้าไม่มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ 
- เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของลูกเสือ 
- เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
- มีอายุและผ่านการฝึกอบรม ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ให้แต่งต้ังจากผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นและต้องได้รับ

เครื่องหมายวูดแบดจ์, รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนให้แต่งต้ังจากรองผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นท่ีได้รับ
มอบหมายและต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 

** ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ียังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้รักษาการต าแหน่ง
ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนไปก่อน และต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ภายใน 1 ปี     
นับแต่วันท่ีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2. ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ายี่ สิบแปดปีบริบูรณ์ และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์, รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้องได้รับ                  
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 

3. ผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือวิสามัญ, รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปี
บริบูรณ์ และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 

4. ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่น ใหญ่  ต้องมีอายุ ไม่น้อยกว่ายี่ สิบสามปีบริบูรณ์                     
และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ , รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                 
ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 

5. ผู้ก ากับกองลูกเสือส ารอง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ายี่ สิบปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือส ารอง, รองผู้ก ากับกองลูกเสือส ารอง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดปี
บริบูรณ์ และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 

** หมายเหตุ   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ียังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ หรือวุฒิบัตรการอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นตามข้อ 7 (ก) - (ฉ)  ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ หรือ
วุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นเบื้องต้นภายในหนึ่งปี อนึ่ง ครู อาจารย์ของโรงเรียนท่ียังไม่ผ่านการอบรม                      
ขั้นความรู้เบื้องต้น  ให้แต่งต้ังเป็นรองผู้ก ากับกองลูกเสือไปก่อน และต้องเข้ารับการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้นภายใน 1 ปี     

 

 

 

 



- 3 - 

2) ขั้นตอนในการขออนุมัติจัดต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

>> แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ ข้ันขออนุมัติ และขั้นหลังอนุมัติ <<  
 

 

ขั้นขออนุมัติ 
1. ผู้บังคับบัญชา จัดท าใบสมัคร (ลส.3) ให้ลูกเสือสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ตามจ านวนท่ีก าหนด 
2. ให้ลูกเสือ ผู้สมัครเป็นลูกเสือเขียนใบสมัคร (ลส.3) ให้กับโรงเรียน โรงเรียนขึ้นทะเบียน

ลงช่ือผู้สมัครตามประเภทของลูกเสือ ดังนี้ 
 2.1 ลูกเสือส ารอง  ลส.6 ทะเบียนกองลูกเสือส ารอง 

2.2 ลูกเสือสามัญ       ลส.7 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ 
2.3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ลส.8 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
2.4  ลูกเสือวิสามัญ              ลส.9 ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ 

3. จัดท าค าร้องขอจัดต้ังกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ (ลส.1) ตามจ านวนกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ลูกเสือ 1 กลุ่ม : ลส.1 จ านวน 1 ฉบับ และกองลูกเสือ 1 กอง : ลส.1 จ านวน 1 ฉบับ) 

4. ขอแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่ม/กองลูกเสือ 
4.1 ผู้ก ากับลูกเสือ 1 คน/กลุ่มลูกเสือ 1 กลุ่ม 
4.2 ผู้ก ากับลูกเสือ 1 คน/กองลูกเสือ 1 กอง 
4.3 รองผู้ก ากับกลุ่ม/กองลูกเสือ ให้เป็นไปตามระเบียบ 

5. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดท าใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลงใน ลส.2 คนละ 1 ฉบับ 
6. รวบรวมใบสมัครขอจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ (ลส.1) และใบสมัครของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ          

(ลส.2) ส่งส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีด าเนินการ โดยท าหนังสือจากโรงเรียนถึงผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

6.1 บัญชีรายช่ือผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีขอรับการแต่งต้ัง 
6.2 ลส.1 ค าร้องขอจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ ตามจ านวนท่ีขอจัดต้ัง 
6.3 ลส.2 ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามจ านวนและประเภทท่ีขอแต่งต้ัง 
6.4 ส าเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามประเภทของ

ลูกเสือท่ีขอแต่งต้ัง (ถ้ามี) แต่ถ้าไม่มี เมื่อได้รับการแต่งต้ังแล้วต้องเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีวุฒิตามประเภท
ลูกเสือนั้นๆ โดยเร็ว ท้ังนี้ ผู้ก ากับลูกเสือต้องผ่านการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือตามประเภทนั้นๆ  

ขั้นหลังอนุมัติ  
1. เมื่อโรงเรียนได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา (ได้รับอนุมัติจาก

ส านักงานลูกเสือจังหวัดแล้ว) จะได้รับเอกสารเป็นหนังสือส าคัญการแต่งต้ัง ตามค าขอ ดังนี้ 
1.1 ลส.11 ใบต้ังกลุ่มลูกเสือ ตามจ านวนท่ีขอจัดต้ัง 
1.2 ลส.12 ใบต้ังกองลูกเสือ ตามจ านวนท่ีขอจัดต้ัง 
1.3 ลส.13 ใบแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามจ านวนท่ีขอแต่งต้ัง 

2. โรงเรียนลงทะเบียนผู้บังคับบัญชา ตามล าดับการแต่งต้ัง 
3. แจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังทราบ 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

ระดับโรงเรียน 
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เมื่อได้รับหนังสือจากโรงเรียนแล้ว ด าเนินการดังนี้ 

ขั้นขออนุมัติ 
1. ตรวจเอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอจัดต้ัง/และขอแต่งต้ัง ดังนี้ 

1.1 ค าร้องขอจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ (ลส.1) 
1.2 ใบสมัครขอแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2) 
1.3 ส าเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามประเภทของลูกเสือ (ถ้ามี) 

2. ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด เพื่อด าเนินการตามท่ีโรงเรียนร้องขอ 
3. รับรองใบ ลส.1, ลส.2 ในช่องความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีตามล าดับ 
4. เสนอผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา ลงนามในหนังสือน าส่ง 
5. หนังสือท่ีน าส่งจังหวัด โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 

5.1 รายช่ือผู้ขอรับแต่งต้ัง 
5.2 ลส.1 ค าร้องขอจัดต้ังกลุ่ม/กองลูกเสือ 
5.3 ลส.2 ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 

ขั้นหลังอนุมัติ 
เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดต้ังหรือแต่งต้ังจากส านักงานลูกเสือจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนในทะเบียนของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ท าหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบ โดยการตรวจเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือส าคัญ               

การแต่งต้ังท่ีจังหวัดส่งให้ ดังนี้ 
2.1 ลส.11 ใบต้ังกลุ่มลูกเสือ 
2.2 ลส.12 ใบต้ังกองลูกเสือ 
2.3 ลส.13 ใบแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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ก าร จั ด ต้ั งก ลุ่ ม ห รื อ ก อ ง ลู ก เสื อ  ต้ อ ง ได้ รั บ อ นุ ญ าตจาก เลข าธิ ก ารส านั ก ง าน             
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี (ข้อบังคับ พ.ศ.2509             
ข้อ 64) 
                >> การท่ีจะขอจัดต้ังกลุ่มลูกเสือได้จะต้องมีกองลูกเสือ ต้ังแต่ 4 กองขึ้นไป << 

                กลุ่มลูกเสือแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. กลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์  ประกอบด้วยกองลูกเสือท้ัง 4 ประเภท ได้แก่ 

กองลูกเสือส ารอง 1  กอง 
 กองลูกเสือสามัญ  1  กอง 
 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1  กอง 
 กองลูกเสือวิสามัญ 1  กอง 
 (ประเภทละ 1 กอง เป็นอย่างน้อย) 
 

2. กลุ่มลูกเสือท่ีไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วยกองลูกเสือ 2 - 3 ประเภท ประเภทละ 2 กอง             
ขึ้นไป หรือมีประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป (ข้อบังคับ พ.ศ. 2529 ข้อ 63) เมื่อรวมกองลูกเสือ 4 กอง                 
เป็น 1 กลุ่มแล้วจะต้องมีผู้ก ากับกลุ่ม 1 คน และมีรองผู้ก ากับกลุ่มเป็นผู้ช่วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดตั้งกลุม่ลกูเสือ 
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1. การปฏิบัติการก่อนที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ 
1.1 เมื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นท่ี 4 มาแล้ว ให้น าความรู้และ

ทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรม ไปด าเนินการในกองลูกเสือของตน เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน นับจากวัน
สุดท้ายของการฝึกอบรม ขั้นความรู้ขั้นสูง 

1.2 เมื่อครบเวลา 4 เดือนแล้ว และผู้บังคับบัญชามีความพร้อมท่ีจะรับการตรวจขั้นท่ี 5 
ได้แล้ว ให้เสนอรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจและประเมินผลการตรวจ
ปฏิบัติงาน 

1.3 การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลเช่นท่ีว่านี้จะต้อง
กระท าภายในก าหนดเวลา 2 ปี นับจากวันส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ช้ันสูง 

2. การเตรียมการเพื่อรับการตรวจ 
2.1 ต้องฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไว้ให้พร้อม 
2.2 เตรียมงานด้านธุรการไว้ให้เรียบร้อย อาทิ เอกสารหลักฐาน ใบส าคั ญต่างๆ                  

ให้เป็นปัจจุบัน 
2.3 เตรียมสนามฝึก อุปกรณ์การฝึกอบรม เสาธงประชุมกอง หีบอุปกรณ์ ไม้พลอง                 

ไม้ง่าม เชือก รอก ไม้ทูนศีรษะ เชือกกระโดด ลูกบอล ฯลฯ 
2.4 เตรียมฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม ส าหรับลูกเสือสามัญ  สามัญรุ่น ใหญ่                   

และวิสามัญ ตลอดจนการประชุมนายหมู่ และพร้อมท่ีจะสาธิตให้ผู้ตรวจดูด้วย 
3. คุณสมบัติของผู้ตรวจ 

3.1 บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นท่ี 1, 2, 3 และ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
และไม่เกิน 2 ปี นับจากวันส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ช้ันสูง 

3.2 เป็นบุคคลท่ีมีกองลูกเสือเป็นของตนเอง หรือไปช่วยฝึกในกองใกล้เคียงเป็นประจ า 
หรือผู้มีหน้าท่ีควบคุมกองลูกเสือตามสังกัด 

3.3 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีใบแต่งต้ังให้มีต าแหน่งทางลูกเสือ
ตามแบบ ลส.13 เป็นหลักฐาน 

4. การขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ 
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ท าหนังสือในนามของโรงเรียนถึงผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ี

การศึกษา เพื่อแจ้งผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ขอให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจข้ันท่ี 5 เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 
15 วัน ก่อนถึงวันให้ไปท าการ โดยในหนังสือให้ระบุไว้ด้วยว่าประสงค์ให้ไปตรวจวันใด 

4.2 จังหวัดนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ังแล้ว คนหนึ่งคนใดหรือหลายคน        
ให้เป็นผู้ไปท าการตรวจตามวัน และเวลา ท่ีมีผู้ขอมา 

 
 
 
 

ข้ันตอนวิธีปฏบิตัิเกี่ยวกบัการตรวจข้ันที่ 5 ข้ันปฏบิตัิการและประเมนิผล 
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5. ล าดับขั้นตอนการตรวจ มีดังต่อไปนี้ 
5.1 งานด้านธุรการของกอง 

5.1.1 ทะเบียนลูกเสือ ได้จัดท าไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
5.1.2 หลักฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ได้ท าไว้เรียบร้อยเพียงใด 
5.1.3 หลักฐานการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของกองลูกเสือ ได้จัดไว้เรียบร้อยเพียงใด 
5.1.4 บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีหรือไม่ และมีการมอบหมายหน้าท่ี

รับผิดชอบอย่างไร ตลอดจนการประชุมนายหมู่ลูกเสือมีหรือไม่ และเรียบร้อยเพียงใด 
5.1.5 สมุดบันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชามีครบทุกคนหรือไม่ และต้องบันทึกการสอน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 16 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 
5.1.6 สมุดหมายเหตุรายวันของกอง ได้จัดท าขึ้นมีหรือไม่ และได้จัดไว้ถูกต้องเรียบร้อย

เพียงใด 
5.1.7 สมุดประวัติของกองลูกเสือนั้น โดยให้มีประวัติของกองลูกเสือนั้นไว้ว่ากองลูกเสือ

กองนี้จัดต้ังขึ้นเมื่อใด ใครเป็นผู้ก ากับกองคนแรก ใครเป็นรองผู้ก ากับ มีจ านวนลูกเสือครั้งแรกกี่คน ปัจจุบันเป็น
อย่างไร 

5.1.8 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ลส.12 ใบอนุญาตต้ังกลุ่มลูกเสือ ลส.11 ใบแต่งต้ังผู้ก ากับ
ลูกเสือ และรองผู้ก ากับลูกเสือ ลส.13 และใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงประจ าปีลูกเสือ ลส.19 

5.1.9 งานสารบรรณของกอง การเก็บเรื่องต่างๆ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
หรือไม่เพียงใด 

5.2 งานด้านวิชาการ 
5.2.1 ให้ผู้รับการตรวจขั้นท่ี 5 สาธิตการฝึกสอนลูกเสือตามประเภทลูกเสือท่ีขอรับ              

การตรวจให้ดู 1 ครั้ง โดยเริ่มต้ังแต่เปิดประชุมกอง จนถึงปิดการประชุมกอง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที 
5.2.2 สมุดสะสม เฉพาะลูกเสือส ารอง โดยตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือส ารอง                

อย่างน้อยหมู่ละ 1 เล่ม 
5.2.3 การสวนสนาม ระเบียบแถว เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ 

ตรวจดูความถูกต้องของการจัดขบวนสวนสนาม เครื่องแบบ ระเบียบวินัย การส่ังแถว ความสง่าผ่าเผย                 
ความองอาจ ผ่ึงผายและแข็งแรงเป็นอย่างไร 

5.2.4 การสาธิตการประชุมนายหมู่  เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ               
ว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่เพียงใด 

**(การสวนสนามและการประชุมนายหมู่ ให้ใช้เวลาปฏิบัติให้ดู ใช้เวลาอย่างละไม่น้อย
กว่า 15 นาที)** 

5.3 การสัมภาษณ์ 
  ให้สัมภาษณ์บุคคลท่ีขอรับการตรวจข้ันท่ี 5 ตามแบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจอย่างน้อย 10 ข้อ 

6. การรายงานผลการตรวจข้ันที่ 5 
เมื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปตรวจขั้น ท่ี 5 ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใดเสร็จเรียบร้อยแล้ว                       

ให้รายงานการตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาท่ีมอบหมายให้ไปตรวจ พิจารณาและเสนอขึ้นไปตามล าดับช้ัน               
จนถึงเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่ออนุมัติ 
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การเดินทางไกลและแรมคืน ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องการ              
เดินทางไกลและแรมคืน ไว้ว่า 

ข้อ 273 การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึก             
เดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย 1 คืน 

การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ใน
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 

ใน ระห ว่ า งก าร เดิ น ท างไกลแ ละแรม คื น  ลูก เสื อ พึ ง เว้ น ก ารกระท า ใด ๆ                            
ท่ีเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พึงวางแผนการน าลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ให้พร้อม
และเนิ่นๆ 

ข้อ 274 การเดินทางไกลของลูกเสือ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกเสือก่อน                  
ถ้าจะแรมคืนด้วย นอกจากไดรับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่
สังกัด และจากเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด, ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

การขออนุญาต จะต้องแจ้งความประสงค์บอกรายละเอียด เช่น การตระเตรียมต่างๆ 
ตลอดจนเตรียมการฝึก เป็นต้น 

ข้อ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องระมัดระวังดูแลลูกเสืออย่าง
ใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ลูกเสือขึ้นได้ ท้ังนี้  ต้ังแต่ออกเดินทางจนกระท่ั งกลับถึงท่ีต้ังกลุ่มลูกเสือ              
หรือกองลูกเสือ 

ข้อ 276 เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล้ว ได้ปฏิบัติอย่างไร ได้ผลอย่างไร ให้ผู้ก ากับ
กลุ่มลูกเสือ ท ารายงานท่ีได้กระท าไปโดยละเอียดเสนอต่อผู้ส่ังอนุญาต 

ข้อ 277 การแรมคืนของลูกเสือส ารอง นอกจากต้องปฏิบัติตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นให้ปฏิบัติ
ในเรื่องต่อไปนี้ด้วย 

1. มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอย่างน้อย 2 คน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
ท่ีมีประสบการณ์ในเรื่องการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือมาแล้วเป็นอย่างดีอีกด้วย 

2. ต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คน ประจ าลูกเสือส ารองทุก 6 คน 
3. ในกรณีแรมคืนต้องมีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดส าหรับบริโภค และมีเครื่องอ านวยความ

สะดวกต่างๆ ในการท าครัว ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ์ท่ีถูกสุขลักษณะ 
4. ศาลาท่ีพักของลูกเสือต้องสะอาด ถ้าไม่มีศาลาท่ีพักจะใช้เต็นท์ก็ได้ และต้องมีจ านวน

เพียงพอ 
5. ผู้ส่ังอนุญาตให้น าลูกเสือไปแรมคืน จะต้องไม่อนุญาตจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจในเรื่อง                  

ผู้ควบคุมลูกเสือ สถานท่ีพักและการตระเตรียมต่างๆ 
 
 

การเดนิทางไกลและแรมคนื 
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ข้อ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน ผู้บังคับบัญชาไม่ควรอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้ าใน
แม่น้ า ล าคลอง หรือสระ เว้นแต่จะได้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด 

 หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้ า ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาในเรื่องอายุ สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการว่ายน้ าของลูกเสือแต่ละคน 
2. ตรวจสอบความต้ืนลึกของน้ า 
3. พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศ ในขณะลงเล่นน้ า 
4.   แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ย่อยๆ ตามความสามารถส าหรับลงเล่นน้ า โดยให้แต่ละหมู่                            

มีผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
5.   ให้มีเจ้าหน้าท่ีส าหรับดูแล ซึ่งควรเป็นผู้ท่ีได้รับเครื่องหมายวิชาช่วยผู้ประสบภัยมาแล้ว  

กับควรมีเครื่องอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนจมน้ าไว้ให้พร้อมสามารถท่ีจะช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที 
6.   ในระหว่างการเล่นน้ า อาจให้ลูกเสือจับเป็นคู่ๆ โดยให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน             

ในการตรวจสอบจ านวนลูกเสือว่าอยู่ครบหรือไม่ ให้เป่านกหวีดเมื่อได้รับสัญญาณลูกเสือจะต้องอยู่เป็นคู่ๆ                  
อาจให้ชูมือขึ้นแล้วตรวจสอบจ านวน 

7. เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเลิกตามท่ีก าหนดไว้ ลูกเสือต้องขึ้นจากน้ าทันที 
ข้อ 279  การเดินทางไกลไปต่างประเทศ การเดินทางไกลไปต่างประเทศ มีระเบียบปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
1. ลูกเสือท่ีประสงค์จะเดินทางไกลไปต่างประเทศ จะต้องยื่นเรื่องราวตามล าดับขั้นจนถึง

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมท้ังช้ีแจงความประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ 
2. การเชิญลูกเสือต่างประเทศมาเยี่ยมหรือแรมคืนในประเทศไทย จะต้องได้รับอนุมัติจาก

ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด หรือเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 
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ภาคผนวก 
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1. ลส. ๑  ค าร้องขอจัดต้ังกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
2. ลส. ๒  ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
3. ลส. ๓  ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ 
4. ลส. ๔  ใบโอนกองลูกเสือ 
5. ลส. ๕  รายงานการลูกเสือประจ าปี 
6. ลส. ๖  ทะเบียนลูกเสือส ารอง 
7. ลส. ๗  ทะเบียนลูกเสือสามัญ 
8. ลส. ๘  ทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
9. ลส. ๙  ทะเบียนลูกเสือวิสามัญ 
10. ลส. ๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ 
11. ลส. ๑๑ ใบต้ังกลุ่มลูกเสือ  
12. ลส. ๑๒ ใบต้ังกองลูกเสือ           
13. ลส. ๑๓  ใบต้ังผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจการ กรรมการลูกเสือ          
14. ลส. ๑๔  ใบส าคัญคู่กับเข็มสมนาคุณ 
15. ลส. ๑๕ บัตรประจ าตัวลูกเสือส ารอง    
16. ลส. ๑๖ บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญ           
17. ลส. ๑๗ บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่           
18. ลส. ๑๘ บัตรประจ าตัวลูกเสือวิสามัญ 
19. ลส. ๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบพมิพต์่างๆ 



 
(ลส.1)  
 
 
 

ค ำร้อง 
ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 

   
เขียนที่.............................................. 

วันที่.........เดือน...............................พ.ศ............ 
  ข้าพเจ้า............................................................อายุ...... .....ป ี สัญชาติ................ศาสนา...................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........ถนน..............................ต าบล.......................................อ าเภอ................... ..................................... 
จังหวัด..........................................................อาชีพ.............................................................................  
ขอยื่นค าร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หรือผู้อ านายการลูกเสือจังหวัด 
  ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กองลูกเสือ(ประเภท).........................................กองที่.....................กลุ่มท่ี...........หรือกลุ่มลูกเสือ  กลุ่ มที่................... 
ขึ้นที่.........................................ถนน...............................ต าบล.............................อ าเภอ..............................................  
จังหวัด.......................................................โทรศัพท์...............................โดยมีความจ านงที่จะท าการฝึกอบรมเยาวชน 
ตามหลักการวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  มีผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือถึงวันที่ยื่นค าร้องนี้  จ านวน..............คน 
  ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอเสนอ  ตั้งชื่อกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือว่า.............................................................. 
กลุ่มท่ี.........................................กอง (บอกประเภทและบอกเลขกอง)................................................ 
เหล่า........................................................................................................................ ............................ 

ข้อ 3. ในการขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือข้ึนครั้งนี้ มีผู้มีนามต่อไปนี้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คือ 
1................................................................................มีวุฒิทางลูกเสือ.............................. ........................................... 
2................................................................................มีวุฒิทางลูกเสือ.............................. ...........................................     
3................................................................................มีวุฒิทางลูกเสือ......................................................................... 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(ลงนาม)..................................................ยื่นค าร้อง 
(ผู้ยื่นค าร้องต้องเป็นอาจารย์ใหญ่หรือเจ้าของโรงเรียน) 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ลูกเสือตามล าดับ 
............................................................................................................................. ...................................................................
........................................................... ...................................................................................................................  
หมายเหตุ : กองลูกเสือสังกัด  อ าเภอ  หรือเขตท า  3 ฉบับ กองลูกเสือที่สังกัดจังหวัด  หรือส านักงานคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 



 

ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

เขียนที่.............................................. 
วันที่.........เดือน...............................พ.ศ............ 

  ข้าพเจ้า............................................................อายุ...........ป ี สัญชาติ..................ศาสนา..........................  
อยู่บ้านเลขท่ี...........ถนน..............................ต าบล.......................................อ าเภอ................... .......................................... 
จังหวัด..........................................................อาชีพ และต าแหน่งงาน......................................... ........................................ 
ขอท าใบสมัครยื่นต่อผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
  ข้อ  1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็น 
ผู้ก ากับลูกเสือ (ประเภท)......................................กองที่..........................กลุ่มท่ี................เหล่า.................. ..สังกัด............ 
รองผู้ก ากับลูกเสือ (ประเภท)................................กองที่..........................กลุ่มท่ี................เหล่า....................สังกัด............ 
หรือ (ต าแหน่งอ่ืนๆ)............................................................................................................... ............................................. 
  ข้อ  2. ปัจจุบันข้าพเจ้ายังไม่มีต าแหน่งทางลูกเสือหรือเนตรนารีแต่อย่างใด 
  ข้อ  3. ข้าพเจ้ามีคุณวุฒิทางลูกเสือ  ดังนี้   
ข้าพเจ้าผ่านการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (ประเภท)....................................................ชั้น...................... ........................... 
รุ่นที่...........................ณ.....................................ระหว่างวันที่........................................ .................................................... 
  ข้อ  4.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และข้าพเจ้ายอมประพฤติตนตามวินัย  
แบบธรรมเนียมและข้อบังคับของลูกเสือทุกประการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงนาม)................................................ผู้ยื่นใบสมัคร 

  ข้าพเจ้า............................................................ ...........ตั้งเรือนอยู่ที่.......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
ขอรับรองว่า  ผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติ  เป็นผู้มีศาสนา  และมีอาชีพเป็นหลักฐาน  เป็นผู้เสียสละ  และอุทิศตน               
เพ่ืออบรมเด็ก และยังไม่มีต าแหน่งทางลูกเสือหรือเนตรนารีแต่อย่างใด  ข้อความตามที่ผู้สมัครกล่าวข้างต้นนั้น                    
ถูกต้องทุกประการ 

(ลงนาม)................................................ผู้รับรอง 
(ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้ก ากับขึ้นไป) 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ลูกเสือตามล าดับ 
................................................................................................ ............................................................................................  
หมายเหตุ : ใบสมัครให้ท า  3 ฉบับ เก็บไว้ที่กอง 1 ฉบับ อีก 2 ฉบับ ส่งไปที่อ าเภอและจังหวัดโดยให้ถือใบสมัครนี้เป็น
ทะเบียนของกองอ าเภอ และจังหวัด ส าหรับ ร.ร. ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ท า 2 ฉบับ 

ลส.2 



 
ลส.3 
 

 
 

ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ 
 

 ข้าพเจ้า......................................................................................บุตร........................... ........................................ 
เกิดวันที่...............เดือน.................................................พ.ศ...................สัญชาติ.................เชื้อชาติ...............................  
ศาสนา........................................อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ถนน...................... ............หมู่ที่..................... 
ต าบล.........................................อ าเภอ........................................................จังหวัด............ .............................................. 
ถ้าเป็นนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน..........................................................................................................................  
ขอท าใบสมัครยื่นต่อผู้ก ากับลูกเสือ (ประเภท) .......................กองที่..............................เหล่า.................. ......................... 
 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอสมัครเข้าเป็นลูกเสือในบังคับบัญชาของท่าน และยอมประพฤติตนตามวินัยและข้อบังคับ
ของลูกเสือทุกประการ  

       (ลงนาม)....................................................ผู้สมัคร 

 

 ข้าพเจ้า....................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่.................................................................... 
เป็นผู้ปกครองของ.................................................................โดยเป็น..................................... .......................................... 
มีความยินดียอมให้............................................................................................................ .สมัครเป็นลูกเสือตามใจสมัคร 
 ข้าพเจ้ารับรองว่า.........................................................................เป็นผู้มีความประพฤติดี  ข้าพเจ้ารับจะช่วยดูแล 
ความประพฤติและให้ความอุดหนุนตามก าลัง 

 (ลงนาม)....................................................ผู้ปกครอง 

 

 ให้รับ.................................................เป็นลูกเสือ...................................ในกลุ่มลูกเสือ.......................................... 
กลุ่มท่ี....................กอง (ประเภท)........................................ที่........................................เลขประจ าตัว....................... ........ 
ได้แต่บัดนี้ 

วันที่.............เดือน................................พ.ศ................ 
 

(ลงนาม)................................................................ 
ผู้ก ากับลูกเสือ,ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ, ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 

                                                                                      (ต าแหน่งใดที่ไม่ใช้ให้ขีดออก) 
 

หมายเหตุ   ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือนี้ใช้ส าหรับลูกเสือทุกประเภท 



 
ลส. 4 
 
 
 

ใบโอนกองลูกเสือ 
 
        เขียนที่.............................................................. 
       วันที่............เดือน........................................พ.ศ............. 
 ชื่อ................................................................. .............เกิดวันที่.........เดือน.....................................พ.ศ........ ..... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............ถนน.....................................................หมู่ที่............ต าบล.................. .......................................... 
อ าเออ.........................................................ััหหวัด..........................................ได้สัหกัดกลุ่มลูกเสือ............................ ..... 
กลุ่มท่ี..............................................กอห(ประเอท)............................ ................ที่..............เมื่อวันที่........................ ........ 
เดือน...........................................พ.ศ................ั าหน่ายเมื่อวันที่..................เดือน ................................พ.ศ............ ..... 
เหตุที่ั าหน่าย................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ..................................................................................... 
................................................................................................... ..................................................................................... 
ได้แนบบัตรประั าตัวลูกเสือขอห......................................................................................มาด้วยแล้ว  

 
 

                                                                (ลหนาม)................................................................ 
ผู้ก ากับลูกเสือ, ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ, ผู้อ านวยการลูกเสือโรหเรียน 

                                                                      (ต าแหน่หใดที่ไม่ใช้ให้ขีดออก) 
 
 

 



ลส.5 
 
 
 
 

รายงานการลูกเสือประจ าปี  
พ.ศ....................... 

ของ............................................................................................................ 
.................................................... 
................................................... 

ลงนาม............................................................... 
ต าแหน่ง............................................................. 

หมายเหตุ  1.  รายงานประจ าปีนี้ใช้ได้ทั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ อ าเภอและจังหวัด  
  การส่งรายงานก าหนดดังนี้ 

ก. กลุ่มหรือกองลูกเสือส่งถึงอ าเภอและอ าเภอสรุป ทั้งอ าเภอส่งจังหวัดภายในวัน เดือนใดแล้วแต่ 
จังหวัดก าหนด 

ข. จังหวัดรวบรวมสรุป   ทั้งจังหวัดส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติภายในเดือน
สิงหาคม  

ค. ส าหรับกองลูกเสือที่สังกัดส่วนกลางให้ส่งถึงส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติภายใน
เดือนสิงหาคม  

 ข้อ 1  จ านวนกลุ่มลูกเสือ 
รายการ เดิม ใหม่ จ าหน่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

กลุ่มลูกเสือ 
              โดยแยกเป็นกองลูกเสือสามัญ 
                      กองลูกเสือสามัญ 
                               เหล่าลูกเสือสมุทร 
                               เหล่าลูกเสืออากาศ 
                     กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
                                เหล่าลูกเสือสมุทร 
                                เหล่าลูกเสืออากาศ 
                    กองลูกเสือวิสามัญ 
                                เหล่าลูกเสือสมุทร 
                                เหล่าลูกเสืออากาศ 

     

รวม (เฉพาะกองลูกเสือ)      
 
 



 
ข้อ 2    จ านวนลูกเสือ 

ประเภทลูกเสือ เดิม ใหม่ จ าหน่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
ลูกเสือส ารอง 
ลูกเสือสามัญ 
                               เหล่าลูกเสือสมุทร 
                               เหล่าลูกเสืออากาศ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
                               เหล่าลูกเสือสมุทร 
                               เหล่าลูกเสืออากาศ 
ลูกเสือวิสามัญ 
                               เหล่าลูกเสือสมุทร 
                               เหล่าลูกเสืออากาศ 

     
 
 

รวม      
 

 ข้อ 3   จ านวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

ต าแหน่ง เดิม ใหม่ จ าหน่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
                               เหล่าลูกเสือสมุทร 
                               เหล่าลูกเสืออากาศ 
ผู้ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ 
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ                                 

     

รวม      
 

ข้อ 4  จ านวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีวุฒิข้ันต่างๆ  

ประเภท 

ขั้น
คว

าม
รู้ท

ั่วไ
ป 

 

ขั้น
คว

าม
รู้เบ

ื้อง
ต้น

 

ขั้น
คว

าม
รู้ข

ั้นส
ูง 

ขั้น
ผู้ใ

ห้ก
าร

ฝึก
อบ

รม
ระ

ดับ
ชา

ติ 

ขั้น
ผู้ใ

ห้ก
าร

ฝึก
อบ

รม
ระ

ดับ
นา

นา
ชา

ติ 

ขั้น
ผู้บ

ริห
าร

ลูก
เส

ือ
อา

ชีพ
 

หมายเหตุ 

ลูกเสือส ารอง 
ลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ลูกเสือวิสามัญ 

       

รวม        



 
ข้อ 5   การเงินและทรัพย์สิน 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

1. เงินเหลือยกมา 
2. เงินที่ได้รับในศกนี้ 

  3. เงินจ่ายในศกนี้ 
4. เงินเหลือยกไป 

 
 

 

 
ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างปี ตั้งแต่  5,000 บาท ขึ้นไป 

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

ข้อ 6   การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ (ให้ช้ีแจงรายละเอียดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือทุกประเภท) 
    .................................................................................................................................. ......................................... 
    ..................................................................................... ......................................................................................  
    ............................................................................................................................. .............................................. 

ข้อ 7   การฝึกวิชาชั้นต่างๆ และวิชาพิเศษลูกเสือ (ให้ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมและผลการสอบไล่ 
ของลูกเสือทุกประเภท) 

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

ข้อ 8   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ให้ช้ีแจ้งรายละเอียดและผลการอบรม) 
    .......................................................................................................... ................................................................. 
    ............................................................................................................................. .............................................. 
    ....................................................................................................................................... .................................... 

ข้อ 9  กิจกรรมลูกเสือที่ส าคัญในรอบปี (ถ้ามีรูปถ่ายให้เสนอมาด้วย) 
    ...................................................................................................................................................... ..................... 
    ......................................................................................................... .................................................................. 
    ............................................................................................................................. .............................................. 
    ...................................................................................................................................... ..................................... 
    ......................................................................................... .................................................................................. 

ข้อ 10  ค่ายลูกเสือ (ให้ชีแ้จงจ านวนค่ายลูกเสือของจังหวัด ของอ าเภอ และอ่ืนๆ ถ้ามีรูปถ่ายให้เสนอมาด้วย) 
    ...........................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. .............................................. 
    ............................................................................................................................. .............................................. 
    ......................................................................................................................................................................... .. 



 
ข้อ 11  ความเห็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดในการแก้ไขหรือจัดท าต่อไป 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ทะเบียนกองลูกเสือส ำรอง                (ลส.6) 

    กลุ่ม (บอกช่ือกลุ่ม)................................................................................................................. 
  กลุ่มที่...................................................................................................................................... 
  กองลูกเสือส ำรองที่.................................................................................................................. 
  ผู้ก ำกับกลุม่.............................................................................................................................. 
  ผู้ก ำกับ..................................................................................................................................... 
  รองผู้ก ำกับ.............................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................. 
 

 คณะลูกเสือแห่งชำติ 
 พิมพ์ครั้งท่ี 23 พ.ศ.2530 

 จ ำนวน 2,000 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

        ทะเบียนกองลูกเสือสำมัญ                 (ลส.7) 

    กลุ่ม (บอกช่ือกลุ่ม)................................................................................................................. 
  กลุ่มที่...................................................................................................................................... 
  กองลูกเสือสำมัญที่.................................................................................................................. 
  ผู้ก ำกับกลุม่.............................................................................................................................. 
  ผู้ก ำกับ..................................................................................................................................... 
  รองผู้ก ำกับ.............................................................................................................................. 
  รองผู้ก ำกับ............................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................. 
 

 คณะลูกเสือแห่งชำติ 
 พิมพ์ครั้งท่ี 20 พ.ศ.2530 

 จ ำนวน 2,000 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

      ทะเบียนกองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ ่               (ลส.8) 

    กลุ่ม(บอกช่ือกลุ่ม).................................................................................................................. 
  กลุ่มที่...................................................................................................................................... 
  กองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ที่..................................................................................................... 
  ผู้ก ำกับกลุม่............................................................................................................................ 
  ผู้ก ำกับกลุม่............................................................................................................................. 
  ผู้ก ำกับ.................................................................................................................................... 
  รองผู้ก ำกับ............................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................. 
 

 คณะลูกเสือแห่งชำติ 
 พิมพ์ครั้งท่ี 11  พ.ศ.2521 

 จ ำนวน 1,000 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

       ทะเบียนกองลูกเสือวสิำมัญ                (ลส.9) 
    กลุ่ม (บอกช่ือกลุ่ม)................................................................................................................. 
  กลุ่มที่...................................................................................................................................... 
  กองลูกเสือวิสำมัญที่................................................................................................................ 
  ผู้ก ำกับกลุม่.............................................................................................................................. 
  ผู้ก ำกับ..................................................................................................................................... 
  รองผู้ก ำกับ............................................................................................................................... 
  รองผู้ก ำกับ............................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................. 
 

 คณะลูกเสือแห่งชำติ 
 พิมพ์ครั้งท่ี 7  พ.ศ.2527 

 จ ำนวน 1,000 เล่ม 

 
 
 



 
ลส 10   
 
 
 

รายงานการเงินลูกเสือ 
ของ.................................................................................................  
งวด........................................................พ.ศ....................................  

ข้อ 1  เงินของกองลูกเสือทุกประเภท มีดังนี้ 
   เดิม................................................บาท....................................สตางค์ 
   รับ.................................................บาท.....................................สตางค์  
   จ่าย................................................บาท....................................สตางค์ 
   คงเหลือ.........................................บาท.....................................สตางค์ 
 
 จ านวนคน อัตราเก็บ เก็บได้ ค้าง หมายเหตุ 
ข้อ 2   เงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
            ลูกเสือส ารอง 
            ลูกเสือสามัญ 
            ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
            ลูกเสือวิสามัญ 
            ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
            ผู้ตรวจการลูกเสือ 
            กรรมการลูกเสือ 
            เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 

     

 
ข้อ 3   เงินค่าบ ารุงลูกเสือได้ส่งอ าเภอลล้ว (หรือส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือลห่งชาติส าหรับส่วนกลาง) 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน................................พ.ศ...........  เงิน.........................บาท................สตางค์ 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน................................พ.ศ........... เงิน.........................บาท................สตางค์ 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน................................พ.ศ........... เงิน.........................บาท................สตางค ์

ข้อ 4  เงินค่าบ ารุงลูกเสือได้ส่งจังหวัดลล้ว (ส าหรับอ าเภอกรอก) 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน................................พ.ศ...........  เงิน.........................บาท................สตางค์ 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน................................พ.ศ...........  เงิน.........................บาท................สตางค์ 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน................................พ.ศ...........  เงิน.........................บาท................สตางค์ 
 
 



 
ข้อ 5  เงินค่าบ ารุงลูกเสือได้ส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือลห่งชาติลล้ว (ส าหรับจังหวัดกรอก) 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน................................พ.ศ........... เงิน.......................บาท................สตางค์ 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน................................พ.ศ........... เงิน.......................บาท................สตางค์ 
 ครั้งที่............วันที่...............เดอืน.......................... ......พ.ศ........... เงิน.......................บาท................สตางค์ 
   
   ได้ตรวจเห็นเป็นการถูกต้องแล้ว  
 
 

(ลงนาม)................................................................ ................ 

                 ต าแหน่ง..................................................... 
 
หมายเหตุ  1. แบบรายงานการเงินลูกเสือใช้ได้ทั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ อ าเภอ และจังหวัด  การส่งรายงานปีละ 2 งวด 

 งวดละ  6  เดือนคืองวดเดือนสิงหาคม   และมีนาคม 
         2. การส่งรายงานก าหนดดังนี้ 
          ก. ให้จังหวัดรวบรวมสรุปทั้งจังหวัดส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ภายในเดือนสิงหาคม (งวด  1)   มีนาคม (งวด  2) 
ส่วนจังหวัดจะให้กลุ่มหรือกองลูกเสือส่งถึงอ าเภอ และอ าเภอสรุปส่งจังหวัดเมื่อใดนั้นแล้วแต่จังหวัดก าหนด 

          ข. กองลูกเสือท่ีสังกัดส่วนกลาง ให้ส่งรายงานนี้ต่อส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ในเดือนสิงหาคมและมีนาคมเช่นเดียวกัน 














