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ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เรื่อง ข้ันตอนการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนาร ี

----------------------------- 

 ตามท่ีได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งความ
ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้นได้บัญญัติให้ในระหว่างที ่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ คำสั ่ง เพื ่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ นี ้ ให้นำ
กฎกระทรวง ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ คำสั ่งที ่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ         
พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ และฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม และข้อบังคับ                
คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร วิชาพิเศษและเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว           
พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้กำหนดให้มีการเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี และได้กำหนดสัดส่วนและ
ลำดับ ในการนำส่งเงินบำรุงค่าลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารีเป็นการทั่วไปแล้วนั้น 
  เพื่อให้การดำเนินการของกองลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัด ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๕)            
และมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๓๔ 
แห่งข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว ่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙                 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร วิชาพิเศษ
และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๐ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงออกประกาศสำนักง าน
ลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารีไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารีให้ดำเนินการดังนี้ 
๑. สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๑.๑. สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ขั้นตอนที่ ๑ ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ จัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ

และเนตรนารีจากลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ลูกเสือและเนตรนารี จัดเก็บคนละ ๕ บาทต่อปี 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดเก็บคนละ ๑๐ บาทต่อปี หรือ 
  จัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาทครั้งเดียวตลอดชีพ 

- หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือชำระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
 
 

/ให้กองลูกเสือ... 



- ๒ - 
 

ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๓.๑๕ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือ
จำนวน ๑.๘๕ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๒.๔๕ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน 
๒.๕๕ บาท ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พร้อมทั้งแบบรายงาน บร.๑ ป บร.๑ – ผบ.
กลุ่ม บร.๑ - รอง ผบ.กลุ่ม บร.๑ – ผบ.กอง และ บร.๑ – รอง ผบ.กอง และสำเนาใบแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ          
(ลส. ๑๓) หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดเป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้กองลูกเสือส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมกันด้วย 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ส่งเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพป. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ให้หักเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพป. 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพื่อเก็บไว้ใช้ใน สพป. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีตลอดชีพ ให้หักเงิน เงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพป. 

ขั้นตอนที่ ๒   ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหักเงินในส่วนของกอง
ลูกเสือเป็นเงิน ๐.๓๖ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๔๙ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้          
หักเงิน ๐.๒๘ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๒.๒๗ บาท ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด พร้อมทั้งแบบ
รายงาน บร.๒ ป 

ขั้นตอนที่ ๓  ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๐.๓๖ บาท  
ต่อคน แล้วนำส่งเงินที ่เหลือจำนวน ๑.๑๓ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั ้นให้หักเงิน ๐.๒๘ บาท        
ต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๙๙ บาท  ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งแบบรายงาน บร. ๓ จ 

๑.๒  สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ขั้นตอนที่ ๑ ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ จัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ

และเนตรนารีจาก ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี            
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ลูกเสือและเนตรนารี จัดเก็บคนละ ๕ บาทต่อปี 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดเก็บคนละ ๑๐ บาทต่อปี หรือ 
  จัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาทครั้งเดียวตลอดชีพ 

- หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือชำระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๓.๑๕ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือ  

จำนวน ๑.๘๕ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๒.๔๕ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน 
๒.๕๕ บาท  ให ้สำนักงานลูกเส ือเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา พร ้อมทั ้งแบบรายงาน บร .๑ ม                   
บร.๑ – ผบ.กลุ่ม บร.๑ - รอง ผบ.กลุ่ม บร.๑ – ผบ.กอง และ บร.๑ – รอง ผบ.กอง และสำเนาใบแต่งตั้ง
ตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส. ๑๓) หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดเป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้กองลูกเสือส่งเอกสารหลักฐาน        
มาพร้อมกันด้วย 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ส่งเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพม. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ให้หักเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพม. 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพื่อเก็บไว้ใช้ใน สพม. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีตลอดชีพ ให้หักเงิน เงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพม. 
 
 

/ขั้นตอนที่ ๒… 



- ๓ - 
 

ขั้นตอนที่ ๒ ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หักเงินในส่วนของกอง
ลูกเสือเป็นเงิน ๐.๓๖ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๔๙ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้น   
ให้หักเงิน ๐.๒๘ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๒.๒๗ บาท   ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด พร้อมทั้ง
แบบรายงาน บร.๒ ม 

ขั้นตอนที่ ๓   ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๐.๓๖ บาท 
ต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๑๓ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๐.๒๘ บาทต่อคน 
แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๙๙ บาท ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งแบบรายงาน บร.๓ จ 

๑.๓  สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ ๑ ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ จัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ

และเนตรนารีจากลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ลูกเสือและเนตรนารี จัดเก็บคนละ ๕ บาทต่อปี 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดเก็บคนละ ๑๐ บาทต่อปี หรือ 
  จัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาทครั้งเดียวตลอดชีพ 

- หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือชำระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๓.๕๑ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือ

จำนวน ๑.๔๙ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๒.๗๓ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน 
๒.๒๗ บาท ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแบบรายงาน              
บร.๑ ป.กทม. บร.๑ – ผบ.กลุ่ม บร.๑ - รอง ผบ.กลุ่ม บร.๑ – ผบ.กอง และ บร.๑ – รอง ผบ.กอง และสำเนา
ใบแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส. ๑๓) หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดเป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้กองลูกเสือส่งเอกสาร
หลักฐานมาพร้อมกันด้วย 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ส่งเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพป. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ให้หักเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพป. 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพื่อเก็บไว้ใช้ใน สพป. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีตลอดชีพ ให้หักเงิน เงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพป. 

ขั้นตอนที่ ๒   ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครหักเงิน
ในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๐.๗๒ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที ่เหลือจำนวน ๐.๗๗ บาท และในส่วนของ        
กองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๐.๕๖ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๗๑ บาท ให้สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ พร้อมทั้งแบบรายงาน บร.๒ ป. กทม. 

๑.๔  สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ จัดเก็บเงินบำรุงลูกเสือ    

และเนตรนารีจากลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

/- ลูกเสือและเนตรนารี... 
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- ลูกเสือและเนตรนารี จัดเก็บคนละ ๕ บาทต่อปี 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดเก็บคนละ ๑๐ บาทต่อปี หรือ 
  จัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาทครั้งเดียวตลอดชีพ 

- หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือชำระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๓.๕๑ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือ 

จำนวน ๑.๔๙ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๒.๗๓ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน 
๒.๒๗ บาท ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแบบรายงาน บร.๑ 
ม.กทม. บร.๑ ม.กทม. – ผบ.กลุ ่ม บร.๑ - รอง ผบ.กลุ ่ม บร.๑ – ผบ.กอง และ บร.๑ – รอง ผบ.กอง          
และสำเนาใบแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส. ๑๓) หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดเป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้กองลูกเสือ     
ส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมกันด้วย 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ส่งเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพม. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ให้หักเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพม. 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพื่อเก็บไว้ใช้ใน สพม. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีตลอดชีพ ให้หักเงิน เงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สพม. 

ขั้นตอนที่ ๒   ให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ หรือ เขต ๒       
หักเงิน ในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๐.๗๒ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๐.๗๗ บาท และในส่วนของ
กองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๐.๕๖ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๗๑ บาท ให้สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ พร้อมทั้งแบบรายงาน บร.๒ ม. กทม. 

๒. สถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 
ขั้นตอนที่ ๑   ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ จัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ

และเนตรนารีจาก ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี             
โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

- ลูกเสือและเนตรนารี จัดเก็บคนละ ๕ บาทต่อปี 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดเก็บคนละ ๑๐ บาทต่อปี หรือ 
  จัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาทครั้งเดียวตลอดชีพ 

- หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือชำระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
 ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๓.๕๑ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงิน 

ที่เหลือจำนวน ๑.๔๙ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๒.๗๓ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือ
จำนวน ๒.๒๗ บาท ให้สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเทศบาล พร้อมทั้งแบบรายงาน    
บร.๑ ท บร.๑ –ผบ.กลุ่ม บร.๑ - รอง ผบ.กลุ่ม บร.๑ – ผบ.กอง และ บร.๑ – รอง ผบ.กอง และสำเนาใบ
แต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส. ๑๓) หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดเป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้กองลูกเสือส่งเอกสารหลักฐานมา
พร้อมกันด้วย 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ส่งเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลส.เทศบาล 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ให้หักเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลส.เทศบาล 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลส.เทศบาล 
-  ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลส.เทศบาล 

 
/ขั้นตอนที่ ๒... 
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ขั้นตอนที่ ๒   ให้สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเทศบาล หักเงินในส่วน
ของกองลูกเสือเป็นเงิน ๐.๗๒ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๐.๗๗ บาท และในส่วนของกอง             
เนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๐.๕๖ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๗๑ บาท  ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
พร้อมทั้งแบบรายงาน บร.๒ ท 

๓. สถานศึกษาที่สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนที่ ๑   ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ จัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ

และเนตรนารีจาก ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ลูกเสือและเนตรนารี จัดเก็บคนละ ๕ บาทต่อปี 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดเก็บคนละ ๑๐ บาทต่อปี หรือ 
  จัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาทครั้งเดียวตลอดชีพ 

- หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือชำระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
 ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๓.๑๕ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือ 

จำนวน ๑.๘๕ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๒.๔๕ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน 
๒.๕๕ บาท  ให้สำนักงานเขต พร้อมทั ้งแบบรายงาน บร.๑ ก บร.๑ –ผบ.กลุ ่ม บร.๑ - รอง ผบ.กลุ่ม             
บร.๑ – ผบ.กอง และ บร.๑ – รอง ผบ.กอง และสำเนาใบแต่งต ั ้งตำแหน่งทางล ูกเส ือ (ลส. ๑๓)                  
หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดเป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้กองลูกเสือส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมกันด้วย 

ขั้นตอนที่ ๒   ให้สำนักงานเขตหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๐.๓๖ บาทต่อคน     
แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๔๙ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้น   ให้หักเงิน ๐.๒๘ บาทต่อคน     
แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๒.๒๗ บาท ให้สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแบบรายงาน บร. ๒ ก 

ขั้นตอนที่ ๓   ให้สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน 
๐.๓๖ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที ่เหลือจำนวน ๑.๑๓ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั ้นให้หักเงิน      
๐.๒๘ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๙๙ บาท ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งแบบรายงาน 
บร. ๓ ก 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ส่งเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลส.กทม. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ให้หักเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลส.กทม. 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลส.กทม. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลส.กทม. 

๔. สถานศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ จัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือและเนตรนารี

จาก ลูกเส ือ เนตรนารี ผ ู ้บ ังคับบัญชาลูกเส ือในส ังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเด ือนสิงหาคมของทุกปี                  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ลูกเสือและเนตรนารี จัดเก็บคนละ ๕ บาทต่อปี 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดเก็บคนละ ๑๐ บาทต่อปี หรือ 
  จัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาทครั้งเดียวตลอดชีพ 

- หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือชำระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
 

/ให้กองลูกเสือ... 



- ๖ - 
 

ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๓.๑๕ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือ
จำนวน ๑.๘๕ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั ้นให้หักเงิน ๒.๔๕ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที ่เหลือ    
จำนวน ๒.๕๕ บาท  ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งแบบรายงาน บร.๑ อ (กทม.) บร.๑ – ผบ.กลุ่ม     
บร.๑ - รอง ผบ.กลุ่ม บร.๑ – ผบ.กอง และ บร.๑ – รอง ผบ.กอง และสำเนาใบแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ 
(ลส. ๑๓) หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดเป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้กองลูกเสือส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมกันด้วย 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ส่งเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สลช. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ให้หักเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สลช. 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพื่อเก็บไว้ใช้ใน สลช. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีตลอดชีพ ให้หักเงิน เงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สลช. 

๕. สถานศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ ๑ ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ จัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ

และเนตรนารีจาก ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี            
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ลูกเสือและเนตรนารี จัดเก็บคนละ ๕ บาทต่อปี 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดเก็บคนละ ๑๐ บาทต่อปี หรือ 
  จัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาทครั้งเดียวตลอดชีพ 

- หากผู้บังคับบัญชาลูกเสือชำระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
 ให้กองลูกเสือหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๓.๕๑ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือ

จำนวน ๑.๔๙ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั ้นให้หักเงิน ๒.๗๓ บาทต่อคน แล้วนำส่งเงินที ่เหลือ    
จำนวน ๒.๒๗ บาท ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด พร้อมทั้งแบบรายงาน บร.๑ อ (นอก กทม) บร.๑ –ผบ.กลุ่ม             
บร.๑ - รอง ผบ.กลุ่ม บร.๑ – ผบ.กอง และ บร.๑ – รอง ผบ.กอง และสำเนาใบแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ 
(ลส. ๑๓) หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดเป็นสมาชิกตลอดชีพ ให้กองลูกเสือส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมกันด้วย 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้ส่งเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลสจ. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ให้หักเงิน ๑๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลสจ. 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลสจ. 
- ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีตลอดชีพ ให้หักเงิน ๑๐๐ บาทต่อคน เพ่ือเก็บไว้ใช้ใน สนง.ลสจ. 

 ขั้นตอนที่ ๒  ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดหักเงินในส่วนของกองลูกเสือเป็นเงิน ๐.๗๒ บาท   
ต่อคน แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๐.๗๗ บาท และในส่วนของกองเนตรนารีนั้นให้หักเงิน ๐.๕๖ บาทต่อคน 
แล้วนำส่งเงินที่เหลือจำนวน ๑.๗๑ บาท  ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งแบบรายงาน บร. ๓ จ 

                   ข้อ ๒  ระยะเวลาในการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารีให้ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้กองลูกเสือดำเนินการนำส่งเงินแก่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขต 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเทศบาล ที่สถานศึกษาสังกัดแล้วแต่กรณี ภายในเดือน
กันยายนของทุกปี 

๒. สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานำส่งเงินแก่สำนักงานลูกเสือจังหวัดที่สังกัดหรือตั้งอยู่
แล้วแต่กรณี ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

/๓. สำนักงานลูกเสือ… 
 





ภาคผนวก ก   
 

ตารางที่ ๔  ตารางแสดงอัตราการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารีของกองลูกเสือหรือกองเนตรนารีในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 

ประเภทลูกเสือ/
บุคลากรลูกเสือ 

อัตรา
จัดเก็บ(ต่อ
คนต่อปี) 

นำส่ง  
สนล. 

ตัวเลขฐาน 
ที่นำมาคำนวณ 

กลุ่มหรือกองลกูเสือ สำนักงานเทศบาล 

เก็บไว้ใช้จ่ายในกลุ่ม/กองลูกเสือ 
นำส่งสำนกังานเทศบาล 

เก็บไว้ใช้ในสำนักงานเทศบาล นำส่ง 
สลช. 

(ร้อยละ ๗๘) (ร้อยละ ๑๖) 

ลูกเสือ ๕ ๐.๕ ๔.๕ ๓.๕๑ ๑.๔๙ ๐.๗๒ ๐.๗๗ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๐ - - - ๑๐ ๑๐ - 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

(ตลอดชีพ) ๑๐๐ - - - ๑๐๐ ๑๐๐ - 

เนตรนารี ๕ ๑.๕ ๓.๕ ๒.๗๓ ๒.๒๗ ๐.๕๖ ๑.๗๑ 

ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ๑๐ - - - ๑๐ ๑๐ - 
ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี 

(ตลอดชีพ) ๑๐๐ - - - ๑๐๐ ๑๐๐ - 

หมายเหตุ 
- สนล.   หมายถึง  อัตราค่าบำรุงให้สมาคมลูกเสือโลก 
- สลช.  หมายถึง  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
- หน่วยในการเก็บเงินค่าบำรุง เป็นบาทต่อปี  

 
**ตารางนี้ใช้กับประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี ข้อที่ ๒ 

 
 
 

/ตารางท่ี ๓ ... 



 

สถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัด 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่

การศึกษา 

สถานศึกษา 

สถานศึกษาเอกชน 
ท่ีตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานคร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มธัยมศึกษา 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

สำนักงานลูกเสือจังหวัด 

สถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร/ 
มัธยมศึกษา เขต ๑ / เขต ๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร/
มัธยมศึกษา เขต ๑ / เขต ๒ 

สถานศึกษา 

สถานศึกษาเอกชน 
 ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

สถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

สถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหรือเทศบาล 

สำนักงานเขต สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือเทศบาล 

ภาคผนวก ข 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๘๕ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๒.๕๕ บาท/คน 

 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๔๙ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๒.๒๗ บาท/คน 

 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๑๓ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๑.๙๙ บาท/คน 

 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๔๙ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๒.๒๗ บาท/คน 

 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๔๙ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๒.๒๗ บาท/คน 

 นำส่งลูกเสือ จำนวน ๐.๗๗ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๑.๗๑ บาท/คน 

 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๘๕ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๒.๕๕ บาท/คน 

 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๔๙ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๒.๒๗ บาท/คน 

 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๔๙ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๒.๒๗ บาท/คน 

 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๐.๗๗ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๑.๗๑ บาท/คน 

 
นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๘๕ บาท/คน 

นำส่งเนตรนารี จำนวน ๒.๕๕ บาท/คน 
 

นำส่งลูกเสือ จำนวน ๑.๑๓ บาท/คน 
นำส่งเนตรนารี จำนวน ๑.๙๙ บาท/คน 

 



ภาคผนวก ค   

แบบ บร. ๑ – ผบ.กลุม่ 
 

  รายชื่อผู้กำกับกลุ่มลูกเสอื 
 
๑. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๒. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๓. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๔. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๕. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๖. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๗. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๘. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๙. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๑๐. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
 
หมายเหตุ 

โปรดแนบสำเนา ลส. ๑๓ และสำเนาวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาลูกเสือข้ันสูงสุดที่ได้รับมาพร้อมกันด้วย 
 

ผู้นำส่ง .................................................. 
       (ชื่อ-นามสกุล) 

ตำแหน่ง................................................. 
 

 



ภาคผนวก ค   

แบบ บร. ๑ – รอง ผบ.กลุ่ม 
 

  รายชื่อรองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ 
 
๑. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๒. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๓. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๔. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๕. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๖. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๗. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๘. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๙. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๑๐. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
 
หมายเหตุ 

โปรดแนบสำเนา ลส. ๑๓ และสำเนาวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาลูกเสือข้ันสูงสุดที่ได้รับมาพร้อมกันด้วย 
 

ผู้นำส่ง .................................................. 
       (ชื่อ-นามสกุล) 

ตำแหน่ง................................................. 
 

 



ภาคผนวก ค   

แบบ บร. ๑ – ผบ.กอง 
 

  รายชื่อผู้กำกับกองลูกเสือ 
 
๑. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๒. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๓. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๔. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๕. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๖. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๗. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๘. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๙. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๑๐. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
 
หมายเหตุ 

โปรดแนบสำเนา ลส. ๑๓ และสำเนาวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาลูกเสือข้ันสูงสุดที่ได้รับมาพร้อมกันด้วย 
 

ผู้นำส่ง .................................................. 
       (ชื่อ-นามสกุล) 

ตำแหน่ง................................................. 
 
 
 



ภาคผนวก ค   

แบบ บร. ๑ – รอง ผบ.กอง 
 

  รายชื่อรองผู้กำกับกองลูกเสือ 
 
๑. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๒. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๓. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๔. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๕. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๖. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๗. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๘. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๙. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
๑๐. ......................................................................................... มี ลส. ๑๓ ประเภท ........................ 
ต้องชำระค่าบำรุงจำนวน ๑๐ บาท ไม่ต้องชำระค่าบำรุงเนื่องจากเป็นสมาชิกตลอดชีพ  
 
หมายเหตุ 

โปรดแนบสำเนา ลส. ๑๓ และสำเนาวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาลูกเสือข้ันสูงสุดที่ได้รับมาพร้อมกันด้วย 
 

ผู้นำส่ง .................................................. 
       (ชื่อ-นามสกุล) 

ตำแหน่ง................................................. 
 
 
 



ภาคผนวก ค   

บร.๑ ท 
แบบรายงานการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เงินค่าบำรุงเนตรนารี ประจำปี ............................. 

จากกองลูกเสือมายังสำนักงานเทศบาล จังหวัด........................ 
วันที่นำส่ง............................................. 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ สถานศึกษา...................................................................................... ................................................. 
ทีอ่ยู่......................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. 
หมายเลขติดต่อ .................................................................... โทรสาร.................................... ................ 
ชื่อผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน...............................................................................................................  
หมายเลขติดต่อ .........................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......................................  
ชื่อผู้กำกับผู้รับผิดชอบการนำส่งเงิน......................................................................................... ............... 
หมายเลขติดต่อ .........................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์................................ ....... 

รายละเอียดกองลูกเสือ 
จำนวนกองลูกเสือ...................................................จำนวนกองลูกเสือ............................................ ....... 
 
ผู้กำกับลูกเสือ 

ประเภท 
ลักษณะการ

ชำระ 
ประเภท 

ลูกเสือ (คน) เนตรนารี (คน) 
ผู้กำกับกลุ่ม
ลูกเสือ 

ต้องชำระ ................................................... ................................................... 

 ไม่ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 รวมทั้งสิ้น ................................................... ................................................... 

ผู้กำกับกอง ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 ไม่ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 รวมทั้งสิ้น ................................................... ................................................... 

รองผู้กำกับกอง ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 ไม่ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 รวมทั้งสิ้น ................................................... ................................................... 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค   

รายละเอียดจำนวนลูกเสือและเนตรนารี 

ประเภท 

ประเภท 
ลูกเสือ  เนตรนารี  

จำนวนกลุ่ม 
/จำนวนกอง 

จำนวนคน จำนวนกลุ่ม 
/จำนวนกอง 

จำนวนคน 

สำรอง .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

...................................... .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

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

สามัญ .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

...................................... .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

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

สามัญรุ่นใหญ่ .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

...................................... .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

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

วิสามัญ .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

...................................... .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

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

รวมทั้งสิ้น  ......................................  ...................................... 

รายละเอียดการจัดเก็บค่าบำรุง 

ประเภท อัตราจัดเก็บ จำนวนคน 
เงินที่ได้ 
(บาท) 

เงินที่เก็บไว้ท่ี 
กองลูกเสือ 

เงินที่นำส่ง 
สำนักงานเทศบาล 

อัตราต่อคน จำนวนเงิน อัตราต่อคน จำนวนเงิน 
ลูกเสือ ๕ บาท 

ต่อคนต่อป ี ..................... ......................... 
๓.๕๑ 

......................... 
๑.๔๙ 

......................... 
ผบ.ลูกเสือ ๑๐ บาท 

ต่อคนต่อป ี ..................... ......................... 
- 

......................... 
๑๐ 

......................... 
ผบ.ลูกเสือ 
ตลอดชีพ 

๑๐๐ บาท 
ต่อคน ..................... ......................... 

- 
......................... 

๑๐๐ 
......................... 

เนตรนารี ๕ บาท 
ต่อคนต่อป ี ..................... ......................... 

๒.๗๓ 
......................... 

๒.๒๗ 
......................... 

ผบ.เนตรนารี ๑๐ บาท 
ต่อคนต่อป ี ..................... ......................... 

- 
......................... 

๑๐ 
......................... 

ผบ.เนตรนารี 
ตลอดชีพ 

๑๐๐ บาท 
ต่อคน ..................... ......................... 

- 
......................... 

๑๐๐ 
......................... 

รวมท้ังสิ้น  ..................... .........................  .........................  ......................... 

 

ผู้นำส่ง .................................................. 
(ชื่อ-นามสกุล) 

ตำแหน่ง................................................. 
 
 
 



ภาคผนวก ค   

บร.๒ ท 
แบบรายงานการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เงินค่าบำรุงเนตรนารี ประจำปี ............................. 

จากสำนักงานเทศบาล......................................... มายังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่นำส่ง............................................. 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ สำนักงานเทศบาล............................................................................................................................. 
ที่อยู่...................................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................................................. .................. 
หมายเลขติดต่อ .................................................................... โทรสาร....................... ............................. 
ชื่อ นายกเทศมนตรี............................................................................................ ..................................... 
หมายเลขติดต่อ .........................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......................................  
ชื่อ ผู้ผิดชอบการนำส่งเงิน........................................................................... ........................................... 
หมายเลขติดต่อ .........................................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์................................ ....... 

รายละเอียดกองลูกเสือ 
จำนวนกองลูกเสือ...................................................จำนวนกองลูกเสือ............. ...................................... 
 
ผู้กำกับลูกเสือ 

ประเภท 
ลักษณะการ

ชำระ 
ประเภท 

ลูกเสือ (คน) เนตรนารี (คน) 
ผู้กำกับกลุ่ม
ลูกเสือ 

ต้องชำระ ................................................... ................................................... 

 ไม่ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 รวมทั้งสิ้น ................................................... ................................................... 

ผู้กำกับกอง ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 ไม่ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 รวมทั้งสิ้น ................................................... ................................................... 

รองผู้กำกับกอง ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 ไม่ต้องชำระ ................................................... ................................................... 
 รวมทั้งสิ้น ................................................... ................................................... 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค   

รายละเอียดจำนวนลูกเสือและเนตรนารี 

ประเภท 

ประเภท 
ลูกเสือ  เนตรนารี  

จำนวนกลุ่ม 
/จำนวนกอง 

จำนวนคน จำนวนกลุ่ม 
/จำนวนกอง 

จำนวนคน 

สำรอง .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

...................................... .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

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

สามัญ .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

...................................... .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

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

สามัญรุ่นใหญ่ .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

...................................... .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

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

วิสามัญ .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

...................................... .....................กลุ่ม 
/...................กอง 

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

รวมทั้งสิ้น  ......................................  ...................................... 

รายละเอียดการจัดเก็บค่าบำรุง 

ประเภท อัตราจัดเก็บ จำนวนคน 
เงินที่ได้ 
(บาท) 

เงินที่เก็บไว้ท่ี 
สำนักงานเทศบาล 

เงินที่นำส่ง 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

อัตราต่อคน จำนวนเงิน อัตราต่อคน จำนวนเงิน 
ลูกเสือ ๕ บาท 

ต่อคนต่อป ี ..................... ......................... 
๐.๗๒ 

......................... 
๐.๗๗ 

......................... 
ผบ.ลูกเสือ ๑๐ บาท 

ต่อคนต่อป ี ..................... ......................... 
๑๐ 

......................... 
- 

......................... 
ผบ.ลูกเสือ 
ตลอดชีพ 

๑๐๐ บาท 
ต่อคน ..................... ......................... 

๑๐๐ 
......................... 

- 
......................... 

เนตรนาร ี ๕ บาท 
ต่อคนต่อป ี ..................... ......................... 

๐.๕๖ 
......................... 

๑.๗๑ 
......................... 

ผบ.เนตรนาร ี ๑๐ บาท 
ต่อคนต่อป ี ..................... ......................... 

๑๐ 
......................... 

- 
......................... 

ผบ.เนตรนาร ี
ตลอดชีพ 

๑๐๐ บาท 
ต่อคน ..................... ......................... 

๑๐๐ 
......................... 

- 
......................... 

รวมทั้งสิ้น  ..................... .........................  .........................  ......................... 

 



ภาคผนวก ค   

ตารางแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกเสือในสังกัดสำนกังานเทศบาล............................................... มายังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

สถานศึกษา 
จำนวน 

กองลูกเสือ 
จำนวน 

กองเนตรนารี 
จำนวนลูกเสือ จำนวนเนตรนาร ี

จำนวน 
ผู้กำกับกลุ่ม 

จำนวน 
ผู้กำกับกอง 

จำนวนเงินที่หักไว้ที่ 
สำนักงานเทศบาล 

จำนวนเงินที่นำส่ง 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

๑..........................................................         
๒..........................................................         
๓..........................................................         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมท้ังสิ้น         
 
 

ผู้นำส่ง .................................................. 
(ชื่อ-นามสกุล) 

     ตำแหน่ง................................................. 


