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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 
         ภาค ๑ 
          ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบลูกเสือ 
              ------------- 
        หมวด ๑ 
        ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ 
             ------------- 
 
  ขอ ๑  เครื่องแบบลูกเสือสํารอง  ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงกลมมีกะบังหนาหมวก ทําดวยผาสีกรมทา ตัวหมวกเย็บดวยผา 
๖ ชิ้น แนวตะเข็บระหวางชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบดวยดายหรือไหมถักสีเหลือง เม่ือเขาพิธี 
ประจํากองแลว มีตราหนาหมวกรูปหนาเสือและอักษรใตหนาเสือวา "ลูกเสือ" สีเหลือง บนผา 
สีกรมทา ขลิบริมสีกรมทา รูปไข ยาว ๔ เซนติเมตร กวาง ๓.๕ เซนติเมตร 
  (ข) เส้ือแขนส้ัน แบบและสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด 
ใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง 
  (ค) ผาผูกคอรูปสามเหล่ียมหนาจั่วดานฐาน ๙๐ เซนติเมตร ดานตั้ง ๖๕
เซนติเมตร สีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด และมีหวงซ่ึงไมใชหวงกิลเวลล 
สวมผาผูกคอ 
  (ง) กางเกงขาส้ัน แบบและสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด 
  (จ) เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล กวางไมเกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ทําดวยโลหะ 
สีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอชัยพฤกษ 
  (ฉ) ถุงเทา รองเทา ชนิดและสีตามท่ีผูบังคับบัญชาลูกเลือกแตละโรงเรียน
กําหนด 
  ขอ ๒  เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ประกอบดวย 
  (ก) หมวกปกกวางสีกาก ีพับปกขางขวาขึ้นประดับดวยดอกจันชั้นเดียว ทําดวย 
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ผาสีตามสีประจําภาคศึกษาตามใบแนบ ๑ ทายกฎกระทรวงนี ้กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือ 
แหงชาติ ทําดวยโลหะสีทอง มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีนํ้าตาลแกกวาง ๒ เซนติเมตรพันรอบ 
หมวก มีหัวขัดสีน้ําตาลแกดานซายปกหมวกสองขางเจาะรูสําหรับรอยสายรัดดานหลังศีรษะ  
สายรัดทําดวยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเปนปมไวขางหลัง 
  (ข) เสื้อคอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอกผาอกตลอด อกเส้ือทําเปนสาบกวาง 
๓.๕ เซนติเมตร มีดุมเหนือเข็มขัด ๔ ดุม อกมีกระเปาปะขางละ ๑ กระเปา มีแถบตรงกึ่งกลาง 
ตามทางด่ิง ปกรูปมนชายกลาแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเปา ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ 
อยูเหนือบาท้ังสองขาง ดานไหลกวาง ๓.๕ เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บไหลเส้ือ ดานคอกวาง  
๒.๕ เซนติเมตร ปลายมนมีดุมท่ีปลายอินทรธนูทางดานคอดานละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบน 
ทําดวยวัตถุสีนํ้าตาลแกใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง 
  (ค) ผาผูกคอรูปสามเหล่ียมหนาจ่ัว  ดานฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร ดานตั้ง ๗๕ 
เซนติเมตร สีตามสีประจําภาคศึกษาตามใบแนบ ๑ ทายกฎกระทรวงนี ้และมีหวงซ่ึงไมใชหวง 
กิลเวลลสวมผาผูกคอ 
  (ง) กางเกงสีกาก ีขาสั้นเหนือเขาประมาณ ๕ เซนติเมตร สวนกวางของขากางเกง 
เม่ือยืนตรงหางจากขาต้ังแต ๘ - ๑๒ เซนติเมตร ปลายขาพับเขากวาง ๕ เซนติเมตร ผาตรงสวน
หนา ใชดุมขนาดยอมขัดซอนไวขางใน  มีกระเปาตามแนวตะเข็บขางละ ๑ กระเปา และมีหูรอย
เข็มขัดยาว 
ไมเกิน ๖ เซนติเมตร กวาง ๑ เซนติเมตร 
  (จ) เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล กวางไมเกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ทําดวยโลหะ 
สีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอชัยพฤกษ 
  (ฉ) ถุงเทายาวสีกาก ีพับขอบไวใตเขา ใตพับขอบมีสายรัดถุง 
  (ช) รองเทาหนังหรือผาใบสีน้ําตาลแก ไมมีลวดลาย หุมสนชนิดผูก 
  ขอ ๓  เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญเหลาสมุทร  มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบ
ขาว 
  (๑) เครื่องแบบกากี  ประกอบดวย 
  (ก) หมวกกะลาสีสีกากีทําดวยผา  ผาพันหมวกสีดํากวาง ๓ เซนติเมตร มีอักษร  
"ลูกเสือสมุทร" สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติสีทองกํากับหนาและหลัง ปลายแถบ 
ท้ังสองขางตัดชายเปนรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว 
  (ข) เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซายมีกระเปาปะไมมีปก ๑ กระเปา ใตคอ 
ดานหนามีแถบผาสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒.๕ เซนติเมตร ใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง 
  (ค) เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว 
  (ง) ผาผูกคอสีดํารูปสามเหล่ียม พับมุมขางหนึ่งเขากับดานฐานอีกขางหนึ่ง  
ใหสวนที่พับซอนกันกวาง ๖ เซนติเมตร ผูกชายท้ัง ๒ ขางตอกันคลองไวใตปกเส้ือ ใหสวนก่ึงกลาง
ที่พับอยูขางหนาตรงแนวอกเสื้อ โดยใหสวนซายทับสวนขวา และผูกดวยแถบผาสีขาว 
สําหรับผูกผาผูกคอเปนเงื่อนโบเหนือชายสุดผาผูกคอ ๖ เซนติเมตร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (จ) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ช) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ซ) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (๒) เครื่องแบบขาว ประกอบดวย 
  (ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกาก ี
  (ข) เส้ือกะลาสีสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อกะลาสีเครื่องแบบกากี แตปกคอ 
ดานบนทําดวยผาสีกรมทา มีแถบผาสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกวาง ๒ เซนติเมตร เย็บติด 
หางจากขอบปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกวาง ๕ มิลลิเมตร เย็บติดหางจากแถบนอก ๕ 
มิลลิเมตร ใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง 
  (ค) เส้ือช้ันใน เชนเดียวกับเสื้อชั้นในเครื่องแบบกาก ี
  (ง) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบกาก ี
  (จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ช) ถุงเทายาวสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ซ) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๔  เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหลาอากาศ  ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเทา  มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิมีรูปป
กนก ๒ ขาง 
ยาวขางละ ๒ เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยู
เหนือคิ้วซาย 
  (ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัดหนังสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) ถุงเทายาวสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ช) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๕  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ ประกอบดวย 
  (ก)หมวกทรงออนสีเลือดหมู มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิ 
ทําดวยโลหะสีทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนูสีเลือดหมู  
ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ.สีเหลือง 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ง) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ)  เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีเลือดหมูขางละ 
๒ พู 
  (ช) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  ขอ ๖  เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุนใหญเหลาสมุทร  มีเครื่องแบบกากีและ 
เครื่องแบบขาว 
  (๑) เครื่องแบบกากี ประกอบดวย 
  (ก) หมวกกะลาสีสีกากีทําดวยผา ผาพันหมวกสีเลือดหมูกวาง ๓ เซนติเมตร  
มีอักษร "ลูกเสือสมุทร" สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติสีทองกํากับหนาและหลัง 
ปลายแถบท้ังสองขางตัดชายเปนรูปหางนกแซงแซวมีรูปสมอสีทองนอนตามยาว 
  (ข) เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซายมีกระเปาปะไมมีปก ๑ กระเปา ใตคอ 
ดานหนามีแถบผาสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒๕ เซนติเมตร ใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง 
  (ค) เสื้อชั้นในคอกลม  แขนสั้น  สีขาว 
  (ง) ผาผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหล่ียม  พับมุมขางหนึ่งเขากับดานฐานอีกขาง
หน่ึง  
ใหสวนที่พับซอนกันกวาง ๖ เซนติเมตร ผูกชายท้ัง ๒ ขางตอกันคลองไวใตปกเส้ือ ใหสวน 
ก่ึงกลางท่ีพับอยูขางหนาตรงแนวอกเส้ือ โดยใหสวนซายทับสวนขวา และผูกดวยแถบผาสีขาว
สําหรับผูกผาผูกคอเปนเงื่อนโบเหนือชายสุดผาผูกคอ ๖ เซนติเมตร 
  (จ) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ช) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีเลือดหมูขางละ  
๒ พู 
  (ซ) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (2) เครื่องแบบขาว ประกอบดวย 
  (ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกาก ี
  (ข) เส้ือกะลาสีสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อกะลาสีเครื่องแบบกากี แตปกคอ 
ดานบนทําดวยผาสีกรมทา มีแถบผาสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกวาง ๒ เซนติเมตร เย็บติด 
หางจากขอบปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกวาง ๕ มิลลิเมตร เย็บติดหางจากแถบนอก ๕ 
มิลลิเมตร ใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง 
  (ค) เส้ือช้ันใน เชนเดียวกับเสื้อชั้นในเครื่องแบบกาก ี
  (ง) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบกาก ี
  (จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ช) ถุงเทายาวสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ติดพ 
 ูสีเลือดหมูขางละ ๒ พู 
  (ซ) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๗  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญเหลาอากาศ  ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเทา มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิมีรูป 
ปกนก ๒ ขาง ยาวขางละ ๒ เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมใหตรา 
หนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนู 
สีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ. สีเหลือง 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัดหนังสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) ถุงเทายาวสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติด
พู 
สีเลือดหมูขางละ ๒ พู 
  (ช) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๘  เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิทําดวย 
โลหะสีทอง  เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนูสีเขียว ปลาย 
อินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีแดงขางละ 
๒ พู 
  (ช) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  ขอ ๙  เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญเหลาสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบ
ขาว 
  (๑) เครื่องแบบกากี  ประกอบดวย 
  (ก) หมวกกะลาสีสีกากีทําดวยผา ผาพันหมวกสีเขียวกวาง ๓ เซนติเมตร 
มีอักษร "ลูกเสือสมุทร" สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติสีทองกํากับหนาและหลัง 
ปลายแถบท้ังสองขางตัดชายเปนรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ข) เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซายมีกระเปาปะไมมีปก ๑ กระเปา ใตคอ 
ดานหนามีแถบผาสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒๕ เซนติเมตร ใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง 
  (ค) เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว 
  (ง) ผาผูกคอสีเขียวรูปสามเหล่ียม พับมุมขางหนึ่งเขากับดานฐานอีกขางหนึ่ง  
ใหสวนที่พับซอนกันกวาง ๖ เซนติเมตร ผูกชายท้ัง ๒ ขางตอกันคลองไวใตปกเส้ือ ใหสวน 
ก่ึงกลางท่ีพับอยูขางหนาตรงแนวอกเส้ือ โดยใหสวนซายทับสวนขวา และผูกดวยแถบผาสีขาว 
สําหรับผูกผาผูกคอเปนเงื่อนโบเหนือชายสุดผาผูกคอ ๖ เซนติเมตร 
  (จ) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ช) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีแดงขางละ 
๒ พู 
  (ซ) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (๒) เครื่องแบบขาว ประกอบดวย 
  (ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกาก ี
  (ข) เส้ือกะลาสีสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อกะลาสีเครื่องแบบกากี แตปกคอ 
ดานบนทําดวยผาสีกรมทา  มีแถบผาสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกวาง ๒ เซนติเมตร เย็บติด 
หางจากของปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกวาง ๕ มิลลิเมตร เย็บติดหางจากแถบนอก ๕ มิลลิเมตร 
ใหสอดชายเส้ืออยูภายในกางเกง 
  (ค) เส้ือช้ันใน เชนเดียวกับเสื้อชั้นในเครื่องแบบกาก ี
  (ง) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบกาก ี
  (จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ช) ถุงเทายาวสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต
ติดพ 
 ูสีแดงขางละ ๒ พู 
  (ซ) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๑๐  เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหลาอากาศ  ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเทา มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิมีรูป 
ปกนก ๒ ขาง ยาวขางละ ๒ เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมใหตรา 
หนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนู 
สีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (จ) เข็มขัดหนังสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ฉ) ถุงเทายาวสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติด
พู 
สีแดงขางละ ๒ พู 
  (ช) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
 
        หมวด ๒ 
       ผูบังคับบัญชาลูกเสือ  ผูตรวจการลูกเสือ 
          กรรมการลูกเสือและเจาหนาที่ลูกเสือ 
               ------------- 
        สวนท่ี ๑ 
         ชาย 
             ------------- 
 
  ขอ ๑๑  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 
และเจาหนาที่ลูกเสือ เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือประกอบดวย 
  (ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ 
  หมวกปกกวางสีกาก ีมีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีนํ้าตาลแกกวาง ๓ เซนติเมตร 
พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ําตาลแกดานซายปกหมวกสองขางเจาะรูสําหรับรอยสายรัดดานหลัง 
ศีรษะ สายรัดทําดวยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเปนปมไวขางหลัง มีตราหนาหมวกรูปตราคณะ 
ลูกเสือแหงชาติทําดวยโลหะสีทอง 
  หมวกทรงออนสีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิทําดวย 
โลหะสีทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีขลิบสีขาบ
ขนาด  
๒ เซนติเมตร ๒ ดาน 
  แตสําหรับสภานายก อุปนายกกรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ ์อุปนายก
กิตติมศักดิ์และกรรมการกิตติมศักดิ์แหงสภาลูกเสือแหงชาติ ประธาน รองประธาน และ 
กรรมการแหงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต ิสีกรมทา มีขลิบสีเหลือง ขนาด ๐.๕ 
เซนติเมตร และสําหรับผูอํานวยการใหญ รองผูอํานวยการใหญ ผูชวยผูอํานวยการใหญ 
ผูตรวจการใหญพิเศษ ผูตรวจการใหญ รองผูตรวจการใหญ ผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงาน 
คณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ รองผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
แหงชาติ  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เจาหนาที่ลูกเสือสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต ิสีกรมทามีขลิบสีฟาขนาด ๐.๕ 
เซนติเมตร 
  (ง) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (ฉ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีเขียวขางละ 
๒ พู 
  (ช) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  ขอ ๑๒  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือสามัญเหลาสมุทร เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ  มีเครื่องแบบกากีและ 
เครื่องแบบขาว 
  (๑) เครื่องแบบกากี  ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงหมอตาลสีกากี กะบังสีดํา ผาพันหมวกสีดํากวาง 4 เซนติเมตร  
มีสายรดัคางกวาง 1 เซนติเมตร ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําปลายสายรัดคางมีดุมลายดุน 
รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทองขนาดเล็กติดท่ีริมขอบหมวกขางละ 1 ดุม มีตรา 
หนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบดวยรูปสมอเรือ ทําดวยโลหะสีทอง 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลุกเสือสามัญ 
  (ค) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (จ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีเขียวขางละ ๒ 
พู 
  (ฉ) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (๒) เครื่องแบบขาว ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงหมอตาลสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี 
  (ข) เส้ือสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (จ) ถุงเทายาวสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติด 
พูสีเขียวขางละ ๒ พู 
  (ฉ) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๑๓  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือสามัญเหลาอากาศ เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเทา มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิมีรูปป
กนก  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๒ ขาง ยาวขางละ ๒ เซนติเมตร  ทําดวยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมใหตรา 
หนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีขลิบสีขาบ 
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ดาน 
  (ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัดหนังสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
แตกวาง ๒ เซนติเมตร 
  (ฉ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีเขียวขางละ 
๒ พู 
  (ช) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๑๔  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือสามัญรุนใหญ เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเลือดหมู มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิ 
ทําดวยโลหะสีทองเวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนูสีเลือดหมู 
ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ. สีเหลือง 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีขลิบสีขาบ 
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ดาน 
  (ง) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (ฉ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีเลือดหมูขางละ 
๒ พู 
  (ช) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  ขอ ๑๕  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือสามัญรุนใหญเหลาสมุทร เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ มีเครื่องแบบกากี 
และเครื่องแบบขาว 
  (๑) เครื่องแบบกากี ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงหมอตาลสีกากี กะบังสีดํา ผาพันหมวกสีเลือดหมูกวาง ๔ 
เซนติเมตร  
มีสายรดัคางกวาง ๑ เซนติเมตร ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ปลายสายรัดคางมีดุมลายดุน 
รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทองขนาดเล็ก ติดท่ีริมขอบหมวกขางละ ๑ ดุม  
มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติประกอบดวยรูปสมอเรือ ทําดวยโลหะสีทอง 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ค) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (จ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีเลือดหมูขางละ 
๒ พู 
  (ฉ) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (๒) เครื่องแบบขาว ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงหมอตาลสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี 
  (ข) เส้ือสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ  
แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (จ) ถุงเทายาวสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต
ติดพ 
 ูสีเลือดหมูขางละ ๒ พู 
  (ฉ) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๑๖  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือสามัญรุนใหญเหลาอากาศ เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเทา มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิมีรูปป 
กนก ๒ ขาง ยาวขางละ ๒ เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมใหตรา 
หนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนู 
สีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." สีเหลือง 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีขลิบสีขาบ 
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ดาน 
  (ง) กางเกงสีเทา ลักษณะ เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัดหนังสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (ฉ) ถุงเทายาวสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติด 
พูสีเลือดหมูขางละ ๒ พู 
  (ช) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๑๗  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือวิสามัญ เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิทําดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โลหะสีทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตอินทรธนูสีเขียว ปลาย 
อินทรธนูมีอักษร "ล.ว." สีเหลือง 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีขลิบสีขาบ 
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ดาน 
  (ง) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (ฉ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีแดงขางละ 
๒ พู 
  (ช) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  ขอ ๑๘  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือวิสามัญเหลาสมุทร เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ มีเครื่องแบบกากีและ 
เครื่องแบบขาว 
  (๑) เครื่องแบบกากี ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงหมอตาลสีกากี กะบังสีดํา ผาพันหมวกสีเขียว กวาง ๔ เซนติเมตร 
มีสายรดัคางกวาง ๑ เซนติเมตร ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ปลายสายรัดคางมีดุมลายดุน 
รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ทําดวยโลหะสีทองขนาดเล็ก ติดท่ีริมขอบหมวกขางละ ๑ ดุมมีตรา 
หนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติประกอบดวยรูปสมอเรือ ทําดวยโลหะสีทอง 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ค) กางเกง เชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (จ) ถุงเทา เชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติดพูสีแดงขางละ 
๒ พู 
  (ฉ) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (๒) เครื่องแบบขาว ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงหมอตาลสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี 
  (ข) เส้ือสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (จ) ถุงเทายาวสีขาว ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติด
พู 
สีแดงขางละ ๒ พู 
  (ฉ) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๙  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือวิสามัญเหลาอากาศ เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ ประกอบดวย 
  (ก) หมวกทรงออนสีเทา มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิมีรูปป
กนก  
๒ ขาง ยาวขางละ ๒ เซนติเมตร ทําดวยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมใหตรา 
หนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีอินทรธน ู
สีเขียวปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ว" สีเหลือง 
  (ค) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีขลิบสีขาบ 
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ดาน 
  (ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (จ) เข็มขัดหนังสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
แตกวาง ๔ เซนติเมตร 
  (ฉ) ถุงเทายาวสีเทา ลักษณะเชนเดียวกับถุงเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตติด 
พูสีแดงขางละ ๒ พู 
  (ช) รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา ลักษณะเชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ 
  ขอ ๒๐  เคร่ืองแบบนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือเชนเดียวกับ 
เคร่ืองแบบลูกเสือประเภทและเหลาท่ีสังกัด 
 
       สวนท่ี ๒ 
         หญงิ 
              ------------- 
 
  ขอ ๒๑  เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือและ 
เจาหนาท่ีลูกเสือ ประกอบดวย 
  (ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ 
  หมวกปกกวางสีกาก ีมีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีนํ้าตาลแกกวาง ๓ เซนติเมตร 
พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ําตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรูสําหรับรอยสายรัดดานหลัง 
ศีรษะ สายรัดทําดวยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเปนปมไวขางหลัง มีตราหนาหมวกรูปตราคณะ 
ลูกเสือแหงชาติทําดวยโลหะสีทอง 
  หมวกทรงออนสีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิทําดวยโลหะ 
สีทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เส้ือ เชนเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (ค) กระโปรงสีกาก ียาวครึ่งนอง ไมมีจีบ ชายกระโปรงไมบาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ง) ผาผูกคอ เชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตมีขลิบสีขาบ
ขนาด ๒  
เซนติเมตร ๒ ดาน 
  (จ) เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง ๓ เซนติเมตร 
  (ฉ) ถุงเทาสั้นสีกาก ี
  (ช) รองเทา เชนเดียวกับรองเทาเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
 
       หมวด ๓ 
       เครื่องแบบพิเศษผูบังคับบัญชาลูกเสือ  ผูตรวจการลูกเสือ 
          กรรมการลูกเสือและเจาหนาที่ลูกเสือ 
    ใชในโอกาสไมประจําแถวหรือนําขบวนลูกเสือ 
              ------------- 
       สวนท่ี ๑ 
         ชาย 
             ------------- 
 
  ขอ ๒๒  เครื่องแบบพิเศษผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการ 
ลูกเสือและเจาหนาท่ีลูกเสือ เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ ประกอบดวย 
  (ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ 
  หมวกปกกวางสีกาก ีมีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีนํ้าตาลแกกวาง ๓ เซนติเมตร 
พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ําตาลแกดานซายปกหมวกสองขางเจาะรูสําหรับรอยสายรัดดานหลัง 
ศีรษะ สายรัดทําดวยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเปนปมไวขางหลังมีตราหนาหมวกรูปตรา 
คณะลูกเสือแหงชาติทําดวยโลหะสีทอง 
  หมวกทรงหมอตาลสีกากี กะบังสีดําผาพันหมวกสีเหลืองสลับสีขาบกวาง 
๔ เซนติเมตร มีสายรดัคางกวาง ๑ เซนติเมตร ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ปลายสาย 
รัดคางมีดุมลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิทําดวยโลหะสีทองขนาดเล็กติดท่ีริมขอบหมวก 
ขางละ ๑ ดุม มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิทําดวยโลหะสีทอง 
  (ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากี แบบคอปานเอวเสื้อโดยรอบเย็บเปนตะเข็บ 
ตอกันเปน ๒ ทอน มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่ตะเข็บกลางเปดชานเสื้อไวถึงแนวเอว ที่แนวอก 
มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ ๔ ดุม ดานหนามีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา กระเปาบน 
เปนกระเปาปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมนชายกลางแหลม กระเปาลางเปนกระเปา 
ยาม มีปกรูปตัดชายมน ปกกระเปาท้ังส่ีขัดดุมโลหะสีทองขนาดกลาง กระเปาละ ๑ ดุม  และ 
มีอินทรธนูออนสีเดียวกับเสื้อ เปนแผนส่ีเหล่ียมเรียวจากดานไหลไปทางคอ ดานไหลกวาง ๓.๕ 
เซนติเมตร เย็บติดกับตะเข็บไหลเส้ือ ดานคอกวาง 2.5 เซนติเมตร ปลายมน มีดุมท่ีปลาย 
อินทรธนูดานคอ ดานละ ๑ ดุม ดุมท้ังส้ินมีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  เสื้อแบบนี้ใหใชกับเสื้อคอพับสีกากีแขนยาว ผูกผาผูกคอสีกากีเงื่อนกะลาสีดวย 
แตในโอกาสไวทุกขใหใชผาผูกคอสีดําเง่ือนกะลาสี 
  (ค) กางเกงขายาวสีกากีไมพับปลายขา 
  (ง) ถุงเทาสั้นสีกาก ี
  (จ) รองเทาหนังสีน้ําตาล ไมมีลวดลาย หุมสนชนิดผูก 
 
       สวนท่ี ๒ 
         หญงิ 
              ------------- 
 
  ขอ ๒๓  เครื่องแบบพิเศษผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการ 
ลูกเสือและเจาหนาท่ีลูกเสือ ประกอบดวย 
  (ก) หมวกมี ๒ แบบ คือ 
  หมวกปกกวางสีกาก ีมีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีนํ้าตาลแก กวาง ๓ เซนติเมตร 
พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ําตาลแกดานซายปกหมวกสองขางเจาะรูสําหรับรอยสายรัดดานหลัง 
ศีรษะ สายรัดทําดวยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเปนปมไวขางหลัง มีตราหนาหมวกรูปตรา 
คณะลูกเสือแหงชาติทําดวยโลหะสีทอง 
  หมวกทรงออนสีเขียว มีตราหนาหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิทําดวย 
โลหะสีทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือค้ิวซาย 
  (ข) เสื้อกระโปรงติดกันสีกากี คอแหลม ไมมีปก ไหลตลบลงมาทางดานหนา 
ประมาณ ๗ เซนติเมตร เอวเสื้อแบบเอวทิ้ง แขนตอยาว ๒๐ เซนติเมตร ปลายแขนพับขางใน 
กระโปรงส่ีตะเข็บ ยาวปดเขา ดานหนาขวาและซายมีกระเปาขางละ ๑ กระเปา  ต่ํากวาเอว 
ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กึ่งกลางกระเปาพับจีบเปนแถบกวาง ๓ เซนติเมตร ปากกระเปา 
มีปกมนชายกลางแหลมและขัดดุม ๑ ดุม ผูกผาผูกคอเชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือ
สามัญ  
แตมีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ดาน 
  (ค)  เข็มขัด เชนเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตกวาง ๓ เซนติเมตร 
  (ง) ถุงเทายาวสีเน้ือ 
  (จ) รองเทาสนสูง หุมสน สีน้าํตาลแก 
 
         หมวด ๔ 
     ผาผูกคอพิเศษ 
               ------------- 
 
  ขอ ๒๔  ลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ไปตางประเทศใชผาผูกคอสีเขียว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ลักษณะเชนเดียวกับผาผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตขลิบริมสีเหลือง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร 
ท่ีตรงขามกับดานฐาน มีรูปแผนท่ีประเทศไทยสีเหลือง 
  ขอ ๒๕  ผูสําเร็จวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ ใชผาผูกคอกิลเวลลและหวง 
ท่ีสวมผาผูกคอใหใชหวงกิลเวลล 
 
         ภาค ๒ 
          เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
                ------------- 
         หมวด ๑ 
       ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ 
          ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ 
                ------------- 
 
  ขอ ๒๖  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสํารอง 
  (๑) เคร่ืองหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ทาย 
กฎกระทรวงนี้ ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน แตถาใชผาผูกคอพิเศษสําหรับไปตางประเทศ 
ไมตองใชเคร่ืองหมายจังหวัด 
  (๒) เคร่ืองหมายลูกเสือสํารอง ทําดวยผาสีกรมทา รูปไขยาว ๔ เซนติเมตร 
กวาง ๓.๕ เซนติเมตร มีรูปหนาเสือและคําวา "ลูกเสือ" สีเหลืองขลิบริมสีกรมทา  ติดท่ีอกเส้ือ 
ขางซายเหนือกระเปา 
  (๓) เคร่ืองหมายหมู ทําดวยผาสีตามท่ีผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียน
กําหนด   
รูปสามเหล่ียมดานเทา ยาวดานละ ๓.๕ เซนติเมตร ติดท่ีแขนเส้ือใตตะเข็บไหลซาย 
๑ เซนติเมตร ใหมุมแหลมข้ึน 
  (๔) เคร่ืองหมายช้ัน รูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร 
เม่ือสอบไดตามหลักสูตรดาวดวงท่ี ๑ ใหติดท่ีขางขวาหนาหมวก ๑ ดาว เม่ือสอบไดตามหลักสูตร 
ดาวดวงท่ี ๒ ใหติดเพ่ิมข้ึนท่ีขางซายหนาหมวกอีก ๑ ดาว 
  (๕) เครื่องหมายประจําการ ทําดวยผาสีเหลือง รูปกลมเสนผาศูนยกลาง 
๒ เซนติเมตร มีรูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดท่ีอกเส้ือขางซายเหนือ 
เคร่ืองหมายลูกเสือสํารอง ๑ เซนติเมตร จํานวนเครื่องหมายประจําการใหติดตามจํานวนปท่ีได 
เปนลูกเสือสํารอง เวนระยะระหวางกัน ๕ มิลลิเมตร ตามแนวนอน 
  (๖) เคร่ืองหมายสังกัด 
  (ก) ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปส่ีเหล่ียมผืนผา ยาว ๗ เซนติเมตร 
กวาง ๑.๕ เซนติเมตรขลิบริมสีขาว  มีช่ือกลุมหรือกองสีขาว  ติดโคงตามไหลเส้ือขางขวา 
  (ข) เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ ๓.๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เซนติเมตร ขลิบสีขาวมีตัวเลขอารบิค เลขกลุมสีขาวสูง ๑.๕ เซนติเมตร อยูขางบน และเลขกอง 
สีขาวสูง ๑ เซนติเมตร อยูขางลางติดใตเคร่ืองหมายช่ือกลุมหรือกอง 
  กองลูกเสือท่ีจัดเปนกลุมไมได ใหมีเลขกองอยางเดียว 
  (๗) เคร่ืองหมายเสือเผน ทําดวยผาสีเขียว รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ 
๓.๕ เซนติเมตร มีรูปเสือเผนและคําวา "ลูกเสือ" สีเหลือง ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา 
  (๘) เครื่องหมายภาษาตางประเทศทําดวยผาสีกาก ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผายาว 
๖ เซนติเมตร กวาง ๑.๕ เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาตางประเทศที่ลูกเสือพูดไดดีสีขาว 
ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา ถาติดเคร่ืองหมายเสือเผนอยูแลว ใหติดใตเคร่ืองหมายเสือเผน 
  (๙) เครื่องหมายวิชาพิเศษ รูปสามเหล่ียมหนาจั่วมุมมนดานฐานยาว ๓.๕ 
เซนติเมตร ดานตั้งยาว ๒.๕ เซนติเมตร ทําดวยผา มีอักษรและรูป ดังน้ี 
  ๑. วิชาศิลปะ ผาสีเหลือง มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปดินสอสีดํา 
  ๒. วิชากรีฑา ผาสีเขียว มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปลูกเสือยืนกางแขนสีขาว 
  ๓. วิชาอานหนังสือ ผาสีเหลือง มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปหนังสือสีดํา 
  ๔. วิชาสะสม ผาสีกรมทา มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปแวนขยายสีขาว 
  ๕. วิชาขับขี่จักรยาน ๒ ลอ ผาสีเขียว มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปลอจักรยานสีขาว 
  ๖. วิชาการบันเทิง ผาสีเขียว มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปหนากากสีขาว 
  ๗. วิชาปฐมพยาบาล ผาสีแดง มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปมวนผาพันแผลสีขาว 
  ๘. วิชาทําสวน ผาสีกรมทา มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปบัวรดน้ําสีขาว 
  ๙. วิชามัคคุเทศก ผาสีแดง มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปลูกศรสีขาว 
  ๑๐. วิชาการฝมือ ผาสีเหลือง มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปบานบนเรือสีดํา 
  ๑๑. วิชางานบาน ผาสีแดง มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปแปรงถูพื้นสีขาว 
  ๑๒. วิชาสังเกตุและจํา ผาสีกรมทา  มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปกระตายสีขาว 
  ๑๓. วิชาสัญญาณ ผาสีแดง มีคําวา "ลูกเสือ" สีขาว และรูปธงไขวสีเขียวและสีขาว 
  ๑๔. วิชากีฬา ผาสีเขียว มีคําวา "ลูกเสือ" และรปูฟุตบอลสีขาว 
  ๑๕. วิชาวายน้ํา ผาสีเขียว มีคําวา "ลูกเสือ" และรูปกบสีขาว 
  เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถาสอบไดไมเกิน ๙ วิชา ใหติดท่ีแขนเส้ือขางขวา กึ่งกลาง 
ระหวางไหลกับศอกเรียงกันเปนแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน ๓ วิชา ใหข้ึนแถวใหม เวนระยะ 
ระหวางเครื่องหมายและระหวางแถว ๑ เซนติเมตร ถาสอบไดเกินวิชา ใหมีสายสะพายจากบาซาย 
ไปประจบกันที่ใตเอวขวา ทําดวยตวนหรือสักหลาดสีเหลืองกวาง ๘ เซนติเมตร ขลิบริมสีขาบ 
ขางละ ๑ เซนติเมตร และปกเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  ขอ ๒๗  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
  (๑) เคร่ืองหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ทาย 
กฎกระทรวงนี้ ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน แตถาใชผาผูกคอพิเศษสําหรับไปตางประเทศ 
ไมตองใชเคร่ืองหมายจังหวัด 
  การใชประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญเหลาสมุทร ใหติดเคร่ืองหมายจังหวัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท่ีปกดานหลังของเส้ือกะลาสีอยูก่ึงกลาง 
  (๒) เคร่ืองหมายหมู ทําดวยผาสีตามสีประจําหมูลูกเสือสามัญตามใบแนบ ๓ 
ทายกฎกระทรวงนี ้รูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร ๔ แถบซอนกัน 
ติดท่ีแขนเส้ือใตตะเข็บไหลซาย ๑ เซนติเมตร 
  (๓) เคร่ืองหมายช้ัน 
  (ก) ลูกเสือตรี ทําดวยผาสีกาก ีรูปโล ยาว ๔ เซนติเมตร กวาง ๒.๕ เซนติเมตร 
มีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติสีแดงแตไมมีแถบคําขวัญ  และมีคําวา "ลูกเสือ" สีเหลือง 
ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อขางซาย 
  (ข)  ลูกเสือโท ทําดวยผาสีกาก ีรูปไต ยาว ๔.๕ เซนติเมตร  มีคําวา "ลูกเสือ" 
สีเหลืองเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคําวา "เสียชีพอยาเสียสัตย" สีเหลือง ติดท่ีแขนเส้ือ 
ขางซายก่ึงกลางไหลกับศอก 
  (ค) ลูกเสือเอก ทําดวยผาสีกาก ีรูปโล ยาว ๕ เซนติเมตร  กวาง ๓ เซนติเมตร 
มีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติสีแดง และมีคําวา "ลูกเสือ" สีเหลือง ติดท่ีแขนเส้ือขางซายก่ึงกลาง 
ไหลกับศอก 
  (๔) เครื่องหมายประจําการ ทําดวยผาสีเขียว รูปกลมเสนผาศูนยกลาง 
๒ เซนติเมตร มีรูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดท่ีอกเส้ือขางซายเหนือ 
กระเปา ๑ เซนติเมตร จํานวนเครื่องหมายประจําการใหติดตามจํานวนปที่ไดเปนลูกเสือสามัญ 
เวนระยะระหวางกัน ๕ มิลลิเมตร ตามแนวนอน 
  (๕) เคร่ืองหมายสังกัด 
  (ก) ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปส่ีเหล่ียมผืนผายาว ๗ เซนติเมตร 
กวาง ๑.๕ เซนติเมตร ขลิบริมสีขาว มีช่ือกลุมหรือกองสีขาว  ติดโคงตามไหลเส้ือขางขวา 
  (ข) เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ ๓.๕ 
เซนติเมตร ขลิบริมสีขาว มีตัวเลขอารบคิ เลขกลุมสีขาว สูง ๑.๕ เซนติเมตร อยูขางบน  และ 
เลขกองสีขาว สูง ๑ เซนติเมตร อยูขางลาง ติดใตเคร่ืองหมายช่ือกลุมหรือกอง 
  กองลูกเสือท่ีจัดเปนกลุมไมได ใหมีเลขกองอยางเดียว 
  (๖) เคร่ืองหมายเสือเผน สําหรับลูกเสือตรีและลูกเสือโท ซ่ึงไดรับเคร่ืองหมาย 
เสือเผนเมื่อเปนลูกเสือสํารอง ใหติดไดเชนเดียวกับลูกเสือสํารอง 
  (๗) เครื่องหมายภาษาตางประเทศใชประกอบเครื่องหมายวิชาลามเบื้องตน  
ทําดวยผาสีกาก ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ยาว ๖ เซนติเมตร กวาง ๑.๕ เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกชื่อ 
ภาษาตางประเทศที่ลูกเสือพูดไดดีสีขาว ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา ถาติดเคร่ืองหมาย 
เสือเผนอยูแลวใหติดใตเคร่ืองหมายเสือเผน 
  (๘) สายยงยศ ทําดวยเชือกสีเขียวถักเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอินทรธน ู
ปลายสายรวมติดท่ีดุมใตปกกระเปาเส้ือขางขวา ใชไดเฉพาะลูกเสือสามัญท่ีสอบไดวิชาลูกเสือเอก 
กับสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดในหลักสูตร 
  (๙) เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทําดวยผาสีกาก ีรูปกลมเสนผาศูนยกลาง ๓.๕



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เซนติเมตร  
มีกรอบและคําวา "ลูกเสือ" สีเขียวภายในกรอบมีรูปดังนี้ 
  ๑. วิชาจักสาน รูปตะกราสีแดง 
  ๒. วิชาชางไม รูปกบไสไมสีแดง 
  ๓. วิชาชางหนัง รูปเข็มเย็บหนังสีแดง 
  ๔. วิชาทํานา รูปคันไถสีแดง 
  ๕. วิชาทําสวน รูปใบไมสีเขียวและดอกไมสีแดง 
  ๖. วิชาทําไร รูปจอบสีแดง 
  ๗. วิชาเล้ียงสัตวเล็ก รูปโรงเล้ียงสัตวสีแดง 
  ๘. วิชาขับขี่จักรยาน ๒ ลอ รูปลอจักรยานสีแดง 
  ๙. วิชาวายน้ําเบื้องตน รูปคนในทากระโดดน้ําสีขาว 
  ๑๐. วิชาปองกันอัคคีภัย รูปเปลวไฟสีแดง 
  ๑๑. วิชาปฐมพยาบาล รูปงูพันไมสีแดง 
  ๑๒. วิชาชวยผูประสบภัยเบื้องตน รูปเครื่องชูชีสีขาวและสีดํา 
  ๑๓. วิชาสังเกตและจํา รูปกลองสองทางไกลสีแดง 
  ๑๔. วิชาการพราง รูปหัวกวางสีแดง 
  ๑๕. วิชาชาวคาย รูปเตนทสีแดง 
  ๑๖. วิชาลามเบื้องตน รูปมือสัมผัสกันสีแดง 
  ๑๗. วิชาดนตรีเบื้องตน รูปพิณสีแดง 
  ๑๘. วิชาชาวปา รูปกองไฟสีแดง 
  ๑๙. วิชาการสํารวจ รูปเข็มทิศสีแดง 
  ๒๐. วิชามัคคุเทศกเบ้ืองตน รูปมือชี้สีแดง 
  ๒๑. วิชาออกแบบ รูปจานสีและพูกันสีแดง 
  ๒๒. วิชาสัญญาณเบื้องตน รูปธงไขวสีแดงและสีขาว 
  ๒๓. วิชาการบุกเบิก รูปเชือกผูกไมสีขาวและสีแดง 
  ๒๔. วิชาเชิงพราน รูปใบไมสีแดง 
  ๒๕. วิชาชางเบ็ดเตล็ด รูปฆอนและรูปแปรงสีแดง 
  ๒๖. วิชาบริบาลคนไข รูปพญานาคพันคบเพลิงสีแดง 
  ๒๗. วิชาสูทกรรมเบื้องตน รูปเตาไฟและรูปหมอขาวสีแดง 
  ๒๘. วิชาการประมงเบื้องตน รูปปลาสีขาว 
  ๒๙. วิชาผูชวยตนเดน รูปขันชะเนาะดวยฉะโดสีแดง 
  ๓๐. วิชาพายเรือเบื้องตน รูปคนพายเรือสีแดง 
  ๓๑. วิชานายทายเรือบด รูปพงังากลมสีขาว 
  ๓๒. วิชานายทายเรือเล็กเบื้องตน รูปเรือใบสีเหลือง 
  ๓๓. วิชากรรเชียงเรือ รูปกรรเชียงไขวสีขาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๓๔. วิชาดาราศาสตรเบื้องตน รูปดาว ๕ แฉกสีเหลือง 
  ๓๕. วิชาอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน รูปเครือ่งหมายทางลมสีขาวและสีแดง 
  ๓๖. วิชายามอากาศเบื้องตน รูปปกนก ๒ ปกสีฟา 
  ๓๗.วิชานักเครื่องบินเล็กเบื้องตน รูปเครื่องบินสีแดง 
  เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถาสอบไดไมเกิน ๙ วิชา ใหติดท่ีแขนเส้ือขางขวา กึ่งกลาง 
ระหวางไหลกับศอกเรียงกันเปนแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน ๓ วิชา ใหข้ึนแถวใหม เวนระยะ 
ระหวางเครื่องหมายและระหวางแถว ๑ เซนติเมตร ถาสอบไดเกิน ๙ วิชา ใหมีสายสะพายจาก 
บาซายไปประจบกันที่ใตเอวขวา ทําดวยตวนหรือสักหลาดสีเหลืองกวาง ๑๐ เซนติเมตร ขลิบริม 
สีขาบขางละ ๑ เซนติเมตร และปกเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  ขอ ๒๘  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ 
  (๑)  เคร่ืองหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ทาย 
กฎกระทรวงนี้ ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามฐานแตถาใชผาผูกคอพิเศษสําหรับไปตางประเทศ 
ไมตองใชเคร่ืองหมายจังหวัด 
  การใชประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญเหลาสมุทรใหติดเครื่องหมาย 
จังหวัดท่ีปกดานหลังของเส้ือกะลาสีอยูก่ึงกลาง 
  (๒) เคร่ืองหมายหมู ทําดวยผารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ ๓.๕ เซนติเมตร  
มีรูปสามเหล่ียม ๒ รูป สีตามสีประจําหมูลูกเสือสามัญรุนใหญตามใบแนบ ๔ ทายกฎกระทรวงนี ้ 
ขลิบริมสีเลือดหมู ติดท่ีไหลเส้ือขางซายใตตะเข็บประมาณ ๑ เซนติเมตร 
  (๓) เครื่องหมายประจําการ เชนเดียวกับเครื่องหมายประจําการลูกเสือสามัญ 
  (๔) เคร่ืองหมายสังกัด เชนเดียวกับเคร่ืองหมายสังกัดลูกเสือสามัญ 
  (๕) เครื่องหมายภาษาตางประเทศใชประกอบเครื่องหมายวิชาลาม ทําดวย 
ผาสีกาก ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ยาว ๖ เซนติเมตร กวาง ๑.๕ เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกชื่อภาษา 
ตางประเทศท่ีลูกเสือพูดไดดีสีขาว ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา 
  (๖) สายยงยศ ทําดวยหนังสีน้ําตาลถักเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอินทรธน ู 
ปลายสายรวมติดท่ีดุมใตปกกระเปาเส้ือขางขวา ใชไดเฉพาะลูกเสือสามัญรุนใหญท่ีสอบไดวิชา 
ลูกเสือเอกกับสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดในหลักสูตร 
  (๗) เครื่องหมายชาวเรือ ทําดวยผาสีขาบ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ ๔  
เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มีรูปสมอเรือและอักษร "ล.ญ." สีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือขางขวาเหนือ 
กระเปา ใชไดเฉพาะลูกเสือสามัญรุนใหญที่สอบไดวิชาลูกเสือเอกกับสอบไดวิชาพิเศษตามที ่
กําหนดในหลักสูตร 
  (๘) เครื่องหมายการบิน ทําดวยผาสีขาบ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ ๔  
เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มีรูปปกนก ๒ ปก ยาว ๓ เซนติเมตร และอักษร "ล.ญ." สีเหลือง 
ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา ใชไดเฉพาะลูกเสือสามัญรุนใหญที่สอบไดวิชาลูกเสือเอกกับ 
สอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดในหลักสูตร 
  (๙) เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง ทําดวยผาสีขาบ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ ๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มีรูปพระมหามงกุฎประกอบดวยอุณาโลมและอักษร "ล.ญ." 
สีเหลืองติดท่ีอกเส้ือขางซายเหนือกระเปา ใชไดเฉพาะลูกเสือสามัญรุนใหญท่ีมีสิทธิใชสายยงยศ 
เครื่องหมายชาวเรือหรือเครื่องหมายการบินอยางใดอยางหนึ่ง และสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนด 
ในหลักสูตร 
  (๑๐) เคร่ืองหมายผูฝกสอน ทําดวยผาสีขาบ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ ๔ 
เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติและคําวา "ผูฝกสอน ล.ญ." สีเหลือง 
ติดที่อกเสื้อขางซายเหนือกระเปา ใชไดเฉพาะลูกเสือสามัญรุนใหญที่สอบไดวิชาลูกเสือเอก 
กับสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดในหลักสูตร 
  (๑๑) เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทําดวยผาสีเลือดหมู รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ 
๔ เซนติเมตร มีกรอบและอักษร "ล.ญ." สีเขียว ภายในกรอบมีรูป ดังน้ี 
  ๑. วิชาการผจญภัย รูปมือถือคบเพลิงสีเหลือง 
  ๒. วิชาสูทกรรม รูปเตาไฟและหมอขาวสีเหลือง 
  ๓. วิชาธรรมชาติวิทยา รูปใบไมสีเหลือง 
  ๔. วิชาการบุกเบิก รูปเชือกสีขาวผูกไมสีเหลือง 
  ๕. วิชาจัดการคาย รูปเตนทสีเหลือง 
  ๖. วิชาการสื่อสารดวยยานพาหนะ รูปลอจักรยานสีเหลือง 
  ๗. วิชาการดับเพลิง รูปเปลวไฟสีเหลือง 
  ๘. วิชาพิทักษปา รูปขวานสับขอนไมสีเหลือง 
  ๙. วิชาเดินทางไกล รูปลูกเสือใสเคร่ืองหลังสีเหลือง 
  ๑๐. วิชาลาม รูปมือสัมผัสกันสีเหลือง 
  ๑๑. วิชาสะกดรอย รูปรอยเทาสัตวสีเหลือง 
  ๑๒. วิชาหนาที่พลเมือง รูปพระมหามงกุฎอยูภายในรูปแผนที่ประเทศไทย 
สีเหลือง 
  ๑๓. วิชามัคคุเทศก รูปมือช้ีสีเหลือง 
  ๑๔. วิชาชวยผูประสบภัย รูปเคร่ืองชูชีพสีเหลือง 
  ๑๕. วิชาสัญญาณ รูปธงไขวสีเหลือง 
  ๑๖. วิชาสารพัดชาง รูปฆอนและแปรงทาสีสีเหลือง 
  ๑๗. วิชาโบราณคดี รูปอีเตอรสีเหลือง 
  ๑๘. วิชาศิลปะ รูปจานผสมสีและพูกันสีเหลือง 
  ๑๙. วิชาการฝมือ รูปมือและแปนสีขาว และแจกันสีเหลือง 
  ๒๐. วิชาอานหนังสือ รูปหนังสือสีเหลือง 
  ๒๑. วิชาชางไฟฟา รูปไขควงและกระแสไฟฟาสีเหลือง 
  ๒๒. วิชาสะสม รูปแวนขยายขอบสีเหลือง  ดานสีขาว 
  ๒๓. วิชาชางวิทยุ รูปเสาอากาศและกระแสไฟฟาสีเหลือง 
  ๒๔. วิชาสาธารณสุข รูปพญานาคพันคบเพลิงสีเหลือง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๒๕. วิชาดนตร ีรูปพิณสีเหลือง 
  ๒๖. วิชาผูกมิตร รูปโลกสีเหลือง 
  ๒๗. วิชาสงวนทรัพยากรธรรมชาติ รูปตนไมสีเหลือง 
  ๒๘. วิชาปาฐกถา รูปไมโครโฟนสีขาวและสีเหลือง 
  ๒๙. วิชาพลาธิการ รูปอักษร พ. สีเหลือง 
  ๓๐. วิชาทําแผนท่ี รูปวงเวียนและไมบรรทัดสีเหลือง 
  ๓๑. วิชาชางภาพ รูปกลองถายรูปและขาต้ังสีเหลือง 
  ๓๒. วิชาชางเครื่องยนต รูปฟนเฟองและปกนกสีเหลือง 
  ๓๓. วิชาการประมง รูปปลาสีเหลือง 
  ๓๔. วิชาตนเดน รูปขันชะเนาะดวยฉะโดสีเหลือง 
  ๓๕. วิชาพายเรือ รูปคนพายเรือสีเหลือง 
  ๓๖. วิชานํารอง รูปพังงากลมสีเหลือง 
  ๓๗. วิชานายทายเรือเล็ก รูปเรือใบสีเหลือง 
  ๓๘. วิชาดาราศาสตร รูปดาว ๕ แฉกสีเหลือง 
  ๓๙. วิชาวายน้ํา รูปคนในทากระโดดน้ําสีขาว 
  ๔๐. วิชาอุตุนิยมวิทยา รูปเคร่ืองหมายทางลมสีเหลือง 
  ๔๑. วิชานักเครื่องบินเล็ก รูปเครื่องบินสีเหลือง 
  ๔๒. วิชาชางเครื่องอากาศ รูปกุญแจและปกนกสีเหลือง 
  ๔๓. วิชายามอากาศ รูปปกนกและระหวางปกมีอักษร "ร" สีเหลือง 
  ๔๔. วิชาพยาบาล รูปกาชาดบนพื้นวงกลมสีขาว 
  เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถาสอบไดไมเกิน ๙ วิชา ใหติดท่ีแขนเส้ือขางขวาก่ึงกลาง 
ระหวางไหลกับศอกเรียงกันเปนแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน ๓ วิชา ใหข้ึนแถวใหม เวนระยะ 
ระหวางเครื่องหมายและระหวางแถว ๑ เซนติเมตร ถาสอบไดเกิน ๙ วิชาใหมีสายสะพายจาก 
บาซายไปประจบกันที่ใตเอวขวา ทําดวยตวนหรือสักหลาดสีเหลือง กวาง ๑๐ เซนติเมตร ขริบริม 
สีขาบขางละ ๑ เซนติเมตร และปกเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  สําหรับลูกเสือสามัญรุนใหญซึ่งไดรับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญขณะ 
เม่ือเปนลูกเสือสามัญ ใหติดเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญไดจนกวาจะสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
สามัญรุนใหญวิชาเดียวกันไดแลว 
  ขอ ๒๙  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ 
  (๑) เคร่ืองหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ทาย 
กฎกระทรวงนี้ ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐาน แตถาใชผาผูกคอพิเศษสําหรับไปตางประเทศ 
ไมตองใชเคร่ืองหมายจังหวัด 
  การใชประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหลาสมุทร ใหติดเคร่ืองหมายจังหวัด 
ท่ีปกดานหลังของเส้ือกะลาสีใหอยูก่ึงกลาง 
  (๒) เคร่ืองหมายหมู  ทําดวยผารูปส่ีเหล่ียมผืนผายาว ๑๔ เซนติเมตร กวาง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๒ เซนติเมตร ถายังไมเขาประจํากอง จํานวน ๔ ชิ้น ชิ้นนอกสีเขียว ๒ ชิ้น และช้ินในสีเหลือง 
๒ ชิ้น ถาเขาประจํากองแลว จํานวน ๖ ชิ้น จากนอกไปในสีแดง ๒ ชิ้น สีเหลือง ๒ ชิ้น และสีเขียว 
๒ ชิ้น ติดท่ีแขนเส้ือใตตะเข็บไหลซายประมาณ ๑ เซนติเมตร 
  (๓) เครื่องหมายประจําการ เชนเดียวกับเครื่องหมายประจําการลูกเสือสามัญ 
  (๔) เคร่ืองหมายสังกัด เชนเดียวกับเคร่ืองหมายสังกัดลูกเสือสามัญ 
  (๕) เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง เชนเดียวกับเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง ประกอบ 
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุนใหญ 
  (๖) เครื่องหมายภาษาตางประเทศ  ทําดวยผาสีกากีรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ยาว 
 ๖ เซนติเมตร กวาง ๑.๕ เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาตางประเทศที่ลูกเสือพูดไดดีสีขาว 
ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา 
  (๗) เครื่องหมายวชิราวุธ ทําดวยผาสีขาบรูปไข ยาว ๔ เซนติเมตร กวาง ๓.๕ 
เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปลงรัศม ีสีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือ 
ขางขวาเหนือกระเปา ใชไดเฉพาะลูกเสือวิสามัญซ่ึงสอบไดวิชาพิเศษตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
  (๘) เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทําดวยผาสีขาบรูปไข ยาว ๔ เซนติเมตร กวาง ๓.๕ 
เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มีรูปดังนี ้
  ๑. วิชาการลูกเสือ รูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร 
ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา 
  ๒. วิชาจาริก รูปก่ิงไมสีเหลือง ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา 
  ๓. วิชาโครงการ รูปใบไมสีเหลือง ติดที่อกเสื้อขางซายเหนือกระเปา 
  ๔. วิชาบริการ รูปดาว ๖ แฉกสีทอง เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร 
ติดที่อกเสื้อขางซายเหนือกระเปา 
  ๕. วิชาผูฝกสอน รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติและคําวา "ผูฝกสอน" สีเหลือง  
ติดที่อกเสื้อขางขวาเหนือกระเปา 
 
        หมวด ๒ 
        ผูบังคับบัญชาลูกเสือ  ผูตรวจการลูกเสือ 
          กรรมการลูกเสือและเจาหนาที่ลูกเสือ 
               ------------- 
 
  ขอ ๓๐  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการ 
ลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจาหนาท่ีลูกเสือเวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ 
  (๑) เคร่ืองหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ทาย 
กฎกระทรวงนี้ ติดที่มุมผาผูกคอตรงขามดานฐานแตถาใชผาผูกคอพิเศษสําหรับไปตางประเทศ 
หรอืผาผูกคอกิลเวลล ไมตองใชเคร่ืองหมายจังหวัด 
  สภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ ์อุปนายกกิตติมศักดิ ์



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และกรรมการกิตติมศักดิ์แหงสภาลูกเสือแหงชาติ ประธาน รองประธานและกรรมการ แหง 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ใหใชรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติสีขาวอยูในวงกลม 
เสนผาศูนยกลาง ๕ เซนติเมตร ติดท่ีมุมผาผูกคอตรงขามดานฐานแทนเคร่ืองหมายจังหวัด 
และผูอํานวยการใหญ รองผูอํานวยการใหญ ผูชวยผูอํานวยการใหญ ผูตรวจการใหญพิเศษ 
ผูตรวจการใหญ รองผูตรวจการใหญ ผูตรวจการลูกเสือประจํา สํานักงานคณะกรรมการ 
บรหิารลูกเสือแหงชาติ และเจาหนาท่ีลูกเสือสํานักงานงาน 
  ผูบังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือเหลาสมุทร  
ใหติดเคร่ืองหมายจังหวัดท่ีแขนเส้ือขางขวาระหวางไหลกับศอก 
  (๒) สายนกหวีด ทําดวยดายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับดําเปนหวงคลองคอ 
ปลายสายผูกนกหวีดสอดไวในกระเปาเส้ือขางซาย 
  (๓) เคร่ืองหมายตําแหนง ทําดวยโลหะ รูปโล ยาว ๕.๕ เซนติเมตร กวาง 
๓ เซนติเมตร มีรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติสีทองพื้นและขอบเครื่องหมายสีตามใบแนบ ๕ 
ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับผูกํากับลูกเสือและรองผูกํากับลูกเสือที่ควบคุมลูกเสือสํารอง มีอักษร 
"ล.ร." ลูกเสือสามัญรุนใหญ มีอักษร "ล.ญ." ลูกเสือวิสามัญ มีอักษร "ล.ว." เหนือรูปตรา 
คณะลูกเสือแหงชาติตามลําดับ ติดท่ีก่ึงกลางกระเปาเส้ือขางขวา 
  (๔)  เครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแหงชาต ิทําดวยโลหะสีทองวงกลม  
เสนผาศูนยกลาง ๓.๕ เซนติเมตร ติดท่ีอินทรธนูท้ังสองขาง ใชเฉพาะสภานายก อุปนายก  
กรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ ์อุปนายกกิตติมศักดิ ์และกรรมการกิตติมศักดิ์แหงสภาลูกเสือ 
แหงชาติ ประธาน รองประธาน กรรมการแหงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต ิ 
ผูอํานวยการใหญ รองผูอํานวยการใหญ ผูชวยผูอํานวยการใหญ ผูตรวจการใหญพิเศษ  
ผูตรวจการใหญ รองผูตรวจการใหญ ผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาติ รองผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  
ผูชวยผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติและผูอํานวยการ 
ลูกเสือจังหวัด 
  (๕) เคร่ืองหมายสังกัด เชนเดียวกับเคร่ืองหมายสังกัดลูกเสือสามัญ ใชเฉพาะ 
ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน ผูกํากับกลุมลูกเสือ รองผูกํากับ 
กลุมลูกเสือ ผูกํากับลูกเสือและรองผูกํากับลูกเสือ สําหรับผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน และ 
รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนไมมีเลขกลุมและเลขกอง 
  (๖) เคร่ืองหมายวิชาผูกํากับลูกเสือเบ้ืองตน ทําดวยหนังเปนหวงกิลเวลล 
สวมผาผูกคอ 
  (๗) เครื่องหมายวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ ทําดวยไมสองทอน รอยดวย 
เชือกหนังสวมคอดานหลัง ใหเชือกอยูใตผาผูกคอ  ดานหนาใหไมวางทับผาผูกคอ 
  ถาดํารงตําแหนงผูชวยรองผูอํานวยการคายฝายลูกเสือสามัญ (A.DCC)  และ 
ผูชวยหัวหนาผูกํากับลูกเสือสํารอง (A.AKL) เพ่ิมไมเปน ๓ ทอน 
  ถาดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการคายฝายลูกเสือสามัญ (D.CC)  และหัวหนา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูกํากับลูกเสือสํารอง (AK.L) เพ่ิมไมเปน ๔ ทอน 
  ขอ ๓๑  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ 
เชนเดียวกับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหลาสังกัด แตมี 
  (๑) เคร่ืองหมายนายหมูและรองนายหมู 
  (ก) ลูกเสือสํารอง ทําดวยแถบผาสีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดรอบแขน 
เส้ือขางซายเหนือปลายแขนเส้ือ ๕ เซนติเมตร 
  นายหมู ๒ แถบ เวนระยะระหวางแถบ ๑ เซนติเมตร รองนายหมู ๑ แถบ 
  (ข) ลูกเสือสามัญ ทําดวยแถบผาสีขาว รูปส่ีเหล่ียมผืนผายาวเทาแนวต้ังของ 
กระเปากวาง ๑.๕ เซนติเมตร มีจํานวนแถบและติดดังนี ้
  หัวหนานายหมู ๓ แถบ ติดที่กระเปาเสื้อขางซายตามแนวตั้ง เวนระยะระหวาง 
แถบ 1 เซนติเมตร ใหเคร่ืองหมายลูกเสือตรีทับแถบกลาง 
  นายหมู ๒ แถบ ติดที่กระเปาเสื้อขางซายตามแนวตั้ง ใหเคร่ืองหมายลูกเสือตรี 
อยูตรงกลาง 
  รองนายหมู ๑ แถบ ติดที่กระเปาเสื้อขางซายตามแนวตั้ง ใหเคร่ืองหมายลูกเสือ 
ตรีอยูทางซาย 
  (ค) ลูกเสือสามัญรุนใหญ เชนเดียวกับลูกเสือสามัญ แตแถบผาสีเลือดหมู 
  (ง) ลูกเสือวิสามัญ เชนเดียวกับลูกเสือสามัญแตแถบผาสีแดง 
  (๒) สายนกหวีด ทําดวยดายถัก ๑ สาย สีเหลืองเปนหวงคลองคอ ปลายสาย 
ผูกนกหวีดสอดไวในกระเปาเส้ือขางซายสําหรับลูกเสือเหลาสมุทร เมื่อแตงเครื่องแบบขาวใชสาย 
นกหวีดเชนเดียวกันแตสีขาว 
 
         ภาค ๓ 
          เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
           และผูบังคับบัญชาลูกเสือหนวยพิเศษ 
                 ------------- 
 
  ขอ ๓๒  กองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย 
  (๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เชนเดียวกับ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตปกหมวกช้ันลางบุดวยผา 
สีเหลือง ดอกจันสีดําสลับสีเหลือง และติดขนนกสีขาวที่ปกหมวกดานขวา ๑ อัน ผาผูกคอ 
สีเหลือง ดานหลังมีรูปตราพระราชลัญจกรวชิราวุธสวนเครื่องหมายสังกัดทําดวยผาสีกรมทา  
รูปสามเหล่ียมหนาจั่วดานฐาน ๙ เซนติเมตร ดานตั้ง ๑๐ เซนติเมตร มีรูปพระมหามงกุฎ  
ประกอบดวยวชิรและอักษร "วชิราวุธวิทยาลัย" สีขาว ใตอักษร "วชิราวุธวิทยาลัย" มีเลขกลุม 
และเลขกองสีขาวติดที่แขนเสื้อขางขวาระหวางไหลกับศอก 
  (๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือเชนเดียวกับ (๑) และมีเคร่ืองหมายตามขอ ๓๐ 
ดวย 
  (๓) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมูลูกเสือและ 
รองนายหมูลูกเสือ เชนเดียวกับ (๑) และมีเคร่ืองหมายตามขอ ๓๑ ดวย 
  ขอ ๓๓  กองลูกเสือสามัญท่ี ๑ พระปฐมวิทยาลัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 
เกลาเจาอยูหัว 
  (๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เชนเดียวกับ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตปกหมวกขลิบสีเหลือง และ 
ติดขนนกติดสีขาวที่ปกหมวกดานขวา ๑ อัน 
  (๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือเชนเดียวกับ (๑) และมีเคร่ืองหมายตามขอ ๓๐ 
ดวย 
  (๓) เครื่องแบบเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมูลูกเสือและรองนายหมู 
ลูกเสือ เชนเดียวกับ (๑) และมีเคร่ืองหมายตามขอ ๓๑ ดวย 
  ขอ ๓๔  หนวยสวัสดิภาพนักเรียน 
  (๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เชนเดียวกับ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหลาที่สังกัด แตเข็มขัดและ 
สายโยงทําดวยดายถักสีขาว กวาง ๕ เซนติเมตร สวมทับไวนอกเส้ือและมีเคร่ืองหมายสวัสดิภาพ 
นักเรียนทําดวยโลหะสีเงินติดท่ีสายโยงระดับอกเส้ือ 
  (๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ  
เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ เชนเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบ 
เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหลาที่สังกัด มีเคร่ืองหมายสวัสดิภาพนักเรียน 
ทําดวยโลหะสีทองลงยาติดท่ีอกเส้ือขางขวาเหนือกระเปา 
  (๓) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมูลูกเสือและ 
รองนายหมูลูกเสือ เชนเดียวกับ (๑) และมีเคร่ืองหมายตามขอ ๓๑ ดวย 
  ขอ ๓๕  หนวยดุริยางค 
  (๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เชนเดียวกับ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหลาที่สังกัด แตจะใชถุงเทา 
สีขาวหรือสนับแขงสีขาว สายนกหวีดสีขาว เข็มขัดหนังหรือผาใบสีขาวหรือถุงมือสีขาวก็ได 
  (๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมูลูกเสือและ 
รองนายหมูลูกเสือ เชนเดียวกับ (๑) และมีเคร่ืองหมายตามขอ ๓๑ ดวย 
  ขอ ๓๖  หนวยดับเพลิง 
  (๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เชนเดียวกับ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหลาสังกัด แตมีปลอกแขน 
สวมแขนเส้ือขางซายระหวางไหลกับศอก ทําดวยผาสีเลือดหมู กวาง ๑๐ เซนติเมตร ดานนอก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มีเคร่ืองหมายทําดวยผาสีกากีแกมเขียว รูปกลมเสนผาศูนยกลาง ๓.๕ เซนติเมตร มีกรอบสีฟาแก  
ภายในกรอบมีรูปเปลวไฟสีแดง 
  (๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ  
เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือ เชนเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบ 
เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหลาที่สังกัด แตมีปลอกแขนเชนเดียวกับ (๑) 
มีขลิบริมสีขาว ขางละ ๑ เซนติเมตร โดยรอบ 
  (๓) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมูลูกเสือและ 
รองนายหมูลูกเสือ เชนเดียวกับ (๑) และมีเคร่ืองหมายตามขอ ๓๑ ดวย 
  ขอ ๓๗  หนวยสารวัตร 
  (๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เชนเดียวกับ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหลาที่สังกัด แตมีปลอกแขน 
สวมแขนเสื้อขางขวาระหวางไหลกับศอก ทําดวยผาสีแดง กวาง ๑๐ เซนติเมตร ดานนอกมีรูปตรา 
คณะลูกเสือแหงชาติทําดวยโลหะสีทอง 
  (๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือ  
เวนแตนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือเชนเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบ 
เครื่องแบบผูบังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหลาที่สังกัด แตมีปลอกแขนเชนเดียวกับ (๑) 
มีขลิบริมสีขาวขางละ ๑ เซนติเมตร โดยรอบ 
  (๓) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมูลูกเสือและ 
รองนายหมูลูกเสือ  เชนเดียวกับ (๑) และมีเคร่ืองหมายตามขอ ๓๑ ดวย 
 
         ภาค ๔ 
         เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
     สําหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
              ------------- 
 
  ขอ ๓๘  เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสําหรับ 
พระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ เชนเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ 
ลูกเสือสําหรับสภานายกแหงสภาลูกเสือแหงชาติ แตผาผูกคอสีกรมทา ขลิบริมสีธงชาติกวาง 
๒ เซนติเมตร และเคร่ืองหมายตําแหนง พื้นสีธงชาติรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติและขอบสีทอง 
 
         ภาค ๕ 
       เบ็ดเตล็ด 
              ------------- 
 
  ขอ ๓๙  เมื่อแตงเครื่องแบบลูกเสือใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เข็มแสดง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วิทยฐานะและเครื่องหมายแสดงความสามารถไดตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการ
นั้น 
  ขอ ๔๐  เครื่องแบบตามกฎกระทรวงนี้  ใหสํานักงานคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแหงชาติสรางหรือเขียนรูปตัวอยางขึ้นไวเปนมาตรฐาน 
  ขอ ๔๑  บรรดาเครื่องแบบตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๙๐ วาดวยเครื่องแบบลูกเสือผอนผันใหใชไดสืบไปจนถึงสิ้นป 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
    ใหไว ณ วันที ่๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
             หมอมหลวงปน มาลากุล 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหต  ุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๔๒ แหงพระราช 
บัญญัติลูกเสือแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบลูกเสือ 
และการแตงเครื่องแบบลูกเสือในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองตรากฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้น 
 
[รก.๒๕๑๐/๑๔/๔พ./๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๐] 
 
 


