
 

 

 
 
 
 
 
                    1. กองลูกเสือส ำรอง 1 กอง มีจ ำนวนลูกเสือ 8 – 36 คน (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3)                    
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4 – 6 คน รวมทั้งนำยหมู่และรองนำยหมู่  ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสือ                     
อย่ำงน้อย 2 หมู่   ไม่เกิน 6 หมู่  
                    2. กองลูกเสือสำมัญ 1 กอง มีจ ำนวนลูกเสือ 12 – 48 คน (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6) 
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 6 – 8 คน รวมทั้งนำยหมู่และรองนำยหมู่  ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสือ                  
อย่ำงน้อย 2 หมู่  ไม่เกิน 6 หมู่ 
                    3. กองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 1 กอง มีจ ำนวนลูกเสือ 8- 48 คน (ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น)  โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ  4 – 8 คน รวมทั้งนำยหมู่และรองนำยหมู่ ลูกเสือ 1 กอง  
ต้องมีลูกเสืออย่ำงน้อย 2 หมู่  ไม่เกิน 6 หมู่ 
                   4. กองลูกเสือ วิสำมัญ 1 กอง  มีจ ำนวนลูกเสืออย่ ำงน้อย 10 คน ไม่ เกิน  40 คน                      
อำยุ 16 – 25 ปี หรือก ำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือระดับอำชีวศึกษำหรือระดับอุดมศึกษำ             
กองลูกเสือวิสำมัญต้องมีลูกเสือวิสำมัญหมู่ละ 4 – 6 คน รวมทั้งนำยหมู่และรองนำยหมู่ลูกเสือด้วย 
                  *** ในการด า เนิ นการ  ให้ โ ร ง เ รี ยนรั บสมั คร เด็ ก เข้ า เป็ นลู ก เสื อ  โดย ใช้ แบบ ลส .3                             
ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ เมื่อโรงเรียนรับสมัครเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องขอตั้งกองลูกเสือ โดยกองลูกเสือ              
1 กอง ต้องมีผู้ก ากับกอง 1 คน และมีรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 1 คน หรือหลายคนแต่ไม่เกิน 10 คน                         
 (วิธีปฏิบัติของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ) 
 
 
 
 

                  กำรขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ จะต้องมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือแบ่งออกได้เป็น        
2 ลักษณะ คือ 
                   1. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์  จะต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสือส ำรอง                    
กองลูกเสือสำมัญ กองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสำมัญ รวมกันประเภทละ 1 กอง  รวม 4 กอง 
                   2. กลุ่มลูกเสือที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย กองลูกเสือ 2 – 3 ประเภท ๆ ละ 2 กองขึ้นไป หรือ              
มีลูกเสือ ประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป (ข้อบังคับ ข้อ 63 พ.ศ. 2509) เมื่อรวมกองลูกเสือ 4 กอง เป็น 1 กลุ่ม จะต้อง
มีผู้ก ำกับกลุ่ม 1 คน และมีรองผู้ก ำกับกลุ่มเป็นผู้ช่วย 
                   *** กรณีโรงเรียนมีจ านวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอ ให้ขอตั้งกองลูกเสือก่อน                     
เมื่อมีกองลูกเสือครบ 4 กอง จึงขอตั้งกลุ่มลูกเสือ   
 
 
 
 

11. กำรขออนุมัติตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
 

      แนวปฏิบัติกำรขออนุมัติต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งต้ังผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

2. กำรขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือ และแต่งตั้งผู้ก ำกับกลุ่ม/รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ 
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 ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  อำยุไม่ก ำหนด 
 รองผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมำวูดแบดจ์  อำยุไม่ก ำหนด 
 ผู้ก ำกับลูกเสือส ำรองและสำมัญ มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  
 รองผู้ก ำกับลูกเสือส ำรองและสำมัญ มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 
 ผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 23 ปีบริบูรณ์  
 รองผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 21 ปีบริบูรณ์ 
 ผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์  
 รองผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 23 ปีบริบูรณ์ 

 

 
 
 

 ผู้ก ำกับกองลูกเสือส ำรอง ต้องได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ (C.A.T.C ลูกเสือส ำรองขั้นควำมรู้ชั้นสูง) 
 รองผู้ก ำกับกองลูกเสือส ำรอง ต้องได้รับวุฒิบัตร  ( C.B.T.C. ลูกเสือส ำรองขั้นควำมรู้เบื้องต้น) 
 ผู้ก ำกับกองลูกเสือสำมัญ ต้องได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ (S.A.T.C ลูกเสือสำมัญขั้นควำมรู้ชั้นสูง) 
 รองผู้ก ำกับกองลูกเสือสำมัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร  (S.B.T.C. ลกูเสือสำมัญขั้นควำมรู้เบื้องต้น) 
 ผู้ก ำกับกองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ (SS.A.T.C ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  
      ขั้นควำมรู้ชั้นสูง) 
 รองผู้ก ำกับกองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับวุฒิบัตร SS.B.T.C (ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  
      ขั้นควำมรู้เบื้องต้น) 
 ผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ ต้องได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ (R.A.T.C. ลูกเสือวิสำมัญขั้นควำมรู้ชั้นสูง) 
 รองผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร (R.B.T.C. ลูกเสือวิสำมัญขั้นควำมรู้เบื้องต้น) 
 ผู้ก ำกับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์  และมีอำยุ 28 ปี ขึ้นไป 
 รองผู้ก ำกับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องวูดแบดจ์  และมีอำยุ 25  ปี ขึ้นไป 
 
 
  

     
 1. เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต  ตั้งกลุ่ม/กอง/แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ (ผอ.ลูกเสือโรงเรียน/  
รอง ผอ.ลูกเสือโรงเรียน ผู้ก ำกับกลุ่ม/รองผู้ก ำกับกลุ่ม/ผู้ก ำกับกอง/รองผู้ก ำกับกอง ) 
         1.1 หนังสือน ำส่งขออนุญำต 
         1.2 แบบ ลส.๑ (แบบค ำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ) 2  ฉบับ / 1 กอง,กลุ่ม 
         1.3 แบบ ลส.๒ (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือฯ) 2  ฉบับ / 1 ต ำแหน่ง 
         1.4 วุฒิบัตรผ่ำนกำรอบรมในแต่ละประเภท (แนบตำมจ ำนวนใบสมัคร) 
         1.5 เอกสำรอื่น ๆ (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร) (แนบตำมจ ำนวนใบสมัคร) 
 

   3. คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
 

4. คุณวุฒิทำงลูกเสือ 
 

5. วิธีด ำเนินกำรขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
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 2. กำรด ำเนินกำร ตั้งกลุ่ม/กอง /ผอ.ลูกเสือโรงเรียน/รอง ผอ.ลูกเสือโรงเรียน และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ              
(ผู้ก ำกับกลุ่ม/รองผู้ก ำกับกลุ่ม/ผู้ก ำกับกอง/รองผู้ก ำกับกอง) 
         2.1 ใบขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ (แบบ ลส.1)  ผอ.โรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและลงนำมขอตั้ง 
         2.2 ผู้สมัคร (ผอ.โรงเรียน รองผอ.โรงเรียน ครู บุคลำกร) สมัครเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือ กรอกแบบ 
ใบสมัคร  (แบบ ลส.2)  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 1 คน สำมำรถด ำรงต ำแหน่งทำงลูกเสือได้เพียงต ำแหน่งเดียว
เท่ำนั้น  
         2.3 รวบรวม แบบ ลส.1  และ ลส.2 พร้อมแนบส ำเนำคุณวุฒิทำงลูกเสือ หรือส ำเนำวุฒิบัตรผ่ำนกำร
ฝึกอบรม (ท ำอย่ำงละ 2 ฉบับ) ส่งส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         2.4  ด ำเนินกำรจัดท ำใบอนุญำตตั้งกลุ่ม (ลส.11) ตั้งกอง (ลส.12) และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ                
(ลส.13) เสนอผู้อ ำนวยกำรลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลงนำม 
 3. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  
          3.1 โรงเรียนส่งค ำรอ้งขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
          3.2 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรให้ถูกต้องตำมระเบียบ หลักเกณฑ์กำรตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชำตำมประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสำมัญ) ดังนี้ 
             (๑)  ตรวจสอบค ำร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
             (๒)  มีจ ำนวนลูกเสือ เนตรนำรี   มีจ ำนวนเด็กไม่เกินจ ำนวนหมู่ 
             (๓)  มีจ ำนวนลูกเสือ เนตรนำรี  มีจ ำนวนเพียงพอกับกำรตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือ 
             (๔)  ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบค ำร้องกำรตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

   (๕)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชำผู้ก ำกับกลุ่ม / ผู้ก ำกับกองลูกเสือ ต้องเป็นไปตำมข้อบังคับ
คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ. 2553 

   (๖)  เสนอผู้อ ำนวยกำรลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำลงนำมอนุมัติตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือและ 
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
             (๗)  ลงทะเบียนข้อมูลกำรตั้งกลุ่ม/ กอง / และ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
             (๘)  จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำที่เสนอขอ 
  
 
 
 

          1. พระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
2. ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ.2553 

          3. หนังสือส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04183/ว 1357 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2563  
เรื่อง กำรมอบหมำยงำนภำรกิจงำนลูกเสือในส่วนภูมิภำค 
 
 

 

ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 
 

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 


