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ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบั ญญัต ิล ู กเสื อ พ.ศ. ๒๕๐๗ และข้อบั ง คั บ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕o๙ ข้อที่ ๒๗๑ ว่าด้วยสมาคม
ลูกเสือเก่าคณะกรรมการบริหารลู กเสือแห่งชาติจึงออกข้อบังคับ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรถูกเสือ พ.ศ. ๒๕๔๕
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๔๕"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ คำว่า
"ลูกเสือ" หมายถึง บรรดาลูกเสือทั้งปวง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลู กเสื อ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และลูกเสือชาวบ้าน
"สโมสรลู กเสือ " หมายถึง การรวมตัว ของบุคคลที่เป็นลูกเสือทั้งส่วนกลางส่ว นภูมิภ าค ส่ว นท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เพื่อกระทำกิจการลูกเสือ
"สมาชิก" หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกของสมสรถูกเสือ
ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
รักษาการตามข้อบังกับนี้ และมีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติตามข้อบังกับนี้
ส่วนที่ ๑
การก่อตั้งสโมสรลูกเสือ
ข้ อ ๕ ให้ส ำนักงานคณะกรรมการบริ ห ารลูก เสื อ แห่ งชาติ สำนักงานคณะกรรมการลู กเสื อจั ง หวั ด
และสำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ ส่งเสริมให้มีการก่อตั้งสโมสรลูกเสือให้แพร่หลาย
ข้อ ๖ ลูกเสือรวมตัวกันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปสามารถก่อตั้งสโมสรลูกเสือได้ซึ่งอาจใช้ชื่อหมู่บ้าน ตำบล
อำเภอ จังหวัด หรือชื่ออื่นใดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นชื่อสโมสรลูกเสือ
ได้ และอาจกำหนดให้มีเครื่องหมายสโมสรลูกเสือได้
ข้อ ๗ สโมสรลูกเสือมีวัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพื่อ
(๑) ให้สมาชิกยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
(๒) ให้สมาชิกนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปเผยแพรในชุมชน
(๓) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการลูกเสือและกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ
สโมสรลูกเสืออาจกำหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะแต่ละสโมสรได้โดยวัตถุประสงค์นั้นต้อง
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรม
อันดีของประชาชน

๒

ข้อ ๘ เมื่อลูกเสือตามข้อ ๖ ประสงค์จะก่อตั้งสโมสรลูกเสือให้ประชุมกันเพื่อกำหนดชื่อสโมสรลูกเสื อ
และที่ตั้งอันเป็นสถานที่ติดต่อ ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร โดยให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก
ที่มาร่วมประชุมแล้วส่งรายงานการประชุมต่อผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ
สำหรั บ สโมสรถู ก เสื อ ที ่ จ ะจั ด ตั ้ ง ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ ส ่ ง รายงานการประชุ ม ต่ อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารถูกเสือแห่ชาติ รายงานการก่อตั้ง
สโมสรลูกเสือต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ ๙ เมื่อผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ ได้รับแจ้งการก่อตั้งสโมสรลูกเสือในเขตพื้นที่ปกครอง ให้พิจารณา
แล้วประกาศการก่อตั้งสโมสรถูกเสือ ณ ที่ว่าการอำเภอภายใน ๓ วัน แล้วรายงานต่อผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ รายงานการก่ อ ตั ้ ง สโมสรลู ก เสื อ ต่ อ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือ มีตำแหน่งหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
(๑) นายกสโมสร ทำหน้ าที่เป็น หัว หน้า ในการบริห ารกิจ การของสโมสร เป็นตัว แทนของสโมสรใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่างๆ ของสโมสร รวมทั้งเป็นผู้ควบคุม
การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของสโมสร
(๒) อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรในการบริหารงานของสโมสร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายก
สโมสรมอบหมาย และทำหน้าที่แทนเมื่อนายกสโมสรไม่อยู่ หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
(๓) เลขาธิการ ทำหน้ าที่เกี่ยวกับงานธุ รการของสโมสรทั้งหมดเป็นผู้บังคั บบัญชาเจ้าหน้าที่ของสโมสร
ในการปฏิบัติกิจ การของสโมสร และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสโมสร ตลอดจนทำหน้ าที่เป็นเลขานุก ารใน
การประชุมต่างๆ ของสโมสร
(๔) นายทะเบียน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิก ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของสโมสร
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) เหรัญญิก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของสโมสร จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสโมสร และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ
(๖) ปฏิคม ทำหน้ าที่เกี่ยวกับการต้อนรับแขกของสโมสร เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ต ่า งๆ
และเตรียมสถานที่ประชุมของสโมสร
(๗) ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่การดำเนินกิจกรรม และชื่อเสียงเกียรติคุณของสโมสรแก่สมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่แพร่หลาย
(๘) กรรมการกลาง ทำหน้ าที่โดยปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุมสโมสรตำแหน่งนอกจากนี้อาจกำหนด
เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละสโมสร
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน ๒ ปี นายกสโมสร
ลูกเสือจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓ วาระ
ข้อ ๑๒ กรรมการบริหารสโมสรลูกเสือ พันจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ครบวาระตามข้อ ๑๑

๓

(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มี ค วามประพฤติ เ สื ่ อ มเสี ย และคณะกรรมการบริ ห ารสโมสรลู ก เสื อ มี ม ติ ใ ห้ พ ้ น จากตำแหน่ ง
โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือ
(๕) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๗
ส่วนที่ ๒
คุณสมบัตขิ องสมาชิกและกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือ
ข้อ ๑๓ สมาชิกของสโมสรลูกเสือมี ๓ ประเภท
(๑) สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกวิสามัญ
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ ๑๔ สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นลูกเสือ และมีคุณสมบัติ
(๑) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
(๓) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
ข้อ ๑๕ สมาชิกวิสามัญ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
(๒) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
(๓) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
ข้อ ๑๖ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุกกลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มี อุปการะคุณแก่สโมสร
ลูกเสือ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเบ้าเป็นสมาชิกของสโมสร
ข้อ ๑๗ กรรมการบริหารของสโมสรลูกเสือต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกสามัญ
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ส่วนที่ ๓
การดำเนินงานสโมสรลูกเสือ
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือเป็นตัวแทนของสมาชิกสโมสรลูกเสือ และเป็นผู้ดำเนินงาน
(๑) บริหารกิจการของสโมสรลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูก เสื อ
ทั้งทางร่า งกาย สติป ัญญา สังคม จิตใจ และศีล ธรรมให้เป็นพลเมืองดี ตามกฎ และคำปฏิญาณของลูกเสื อ
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

๔

(๒) จัดหาสมาชิกเพิ่ม กำหนดวิธีการรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ และการจัดทำทะเบียนสมาชิก
(๓) จัดกิจกรมที่สอดคล้องกับธรรมเนียมของลูกเสือ โดยเฉพาะวันสำคัญของคณะลูกเสื อแห่งชาติ เป็นต้น
ว่าวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และวันคล้ายวันสวรรคตของพระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือแห่งชาติ
(๔) จัดให้มีการประชุมสมาชิกอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งกิ จรรมที่ได้
จัดขึ้นในแต่ละปี รายงานต่อผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอเป็นประจำทุกรอบปีของการบริหาร
(๕) จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสโมสร การบัญชี และทรัพย์สินของสโมสร
(๖) การรายงานใดๆ ตามข้อบังคั บนี้ กระทำโดยนายกสโมสรลูกเสือด้วยความสุจริตภายในหลักการที่ว่า
"ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้"
ข้อ ๑๙ นายกสโมสรลูกเสือมีห น้าที่เสนอรายชื่อสมาชิกของสโมสรผ่านผู้อำนวยการลูก เสืออำเภอ
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ถึงเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๐ สโมสรลูกเสืออาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าสมัครเป็นสมาชิกสโมสรลูกเสือ
(๒) เงินค่าบำรุงตามที่สโมสรลูกเสือกำหนด
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้สโมสรลูกเสือ โดยปราศจากภาระผูกพัน
(๔) เงินรายได้อื่นซึ่งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(๕) รายได้จากการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจการลูกเสือ
(๖) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณแผ่นดิน
(๗) ดอกผลจากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้สโมสรลูกเสือ
ข้อ ๒๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ งชาติ
มีห น้ าที่ส ่งเสริ ม สนับ สนุน ควบคุมดูแล ให้ส โมสรถูกเสื อดำเนิน กิ จ กรรมของสโมสรลู กเสื อ ตามข้อบั ง คั บ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๔๕
ส่วนที่ ๔
จริยธรรมของสมาชิกสโมสรลูกเสือ
ข้อ ๒๒ จักต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒๓ จักต้องเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ข้อ ๒๔ จักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีลูกเสือ
ข้ อ ๒๕ จั ก ต้ อ งมี อ ุ ด มการณ์ ใ นการทำงานเพื ่ อ ประเทศชาติ ชุ ม ชนและช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อ ื ่ น อย่ า งเต็ ม
ความสามารถด้วยความรับผิดชอบเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ
ข้อ ๒๖ จักต้องร่วมกิจกรรมของลูกเสืออย่างสม่ำเสมอโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างไม่ควรหลีกเลี่ยง
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

๕

ส่วนที่ ๕
การสิ้นสุดของสโมสรลูกเสือ
ข้อ ๒๗ ให้สโมสรลูกเสือสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกทั้งหมด ให้เลิกกิจการของสโมสรลูกเสือ
(๒) เมื่อปรากฏว่าการดำเนินกิจการของสโมสรลูกเสือขัดต่อวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของลูกเสือ หรือ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเป็นอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ
(๓) เมื่อสโมสรลูกเสือไม่สมารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ให้ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ โดยมติที่ประชุมเสียงข้างมากของคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ มีอำนาจสั่ง
ให้สโมสรลูกเสือสิ้นสุดลง เมื่อได้รับรายงานหรือทราบเหตุตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอประกาศการสิ้นสุดของสโมสรลูกเสือนั้น ณ ที่ว่าการอำเภอ
ข้อ ๒๘ เมื่อสโมสรลูกเสือสิ้นสุดการดำเนินกิจการ ให้เงินและทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ ๒๙ ให้ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ หรือผู้อำนวยการลูกเสือเขต ที่สโมสรลูกเสือที่สิ้นสุดการดำเนิ น
กิจการตั้งอยู่ ทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินของสโมสรลูกเสือที่สิ้นสุดการดำเนินกิ จการ และตกเป็นทรัพย์สินของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ตามข้อ ๒๘ แล้วนำส่งมอบให้แก่คณะถูกเสือแห่ชาติ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเลิกกิจการ
การส่งมอบทรัพย์สินของสโมสรลูกเสือที่สิ้นสุดการดำเนินกิจการ ให้เสนอผ่านผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด
หรือผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร และเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ รายงานการสิ ้ น สุ ด ของสโมสรลู ก เสื อ ต่ อ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

