
กฎกระทรวงวา่ด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ. ๒๕๐๗ 
---------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๒  
แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ภาค ๑ 
ลักษณะ ชนิดและประเภทของเคร่ืองแบบลูกเสอื 

------------- 
หมวด ๑ 

ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 
------------- 

ข้อ ๑ เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ท าด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า ๖ ช้ิน แนวตะเข็บระหว่าง

ช้ินและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธี ประจ ากองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้า
เสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า "ลูกเสือ" สีเหลือง บนผ้าสีกรมท่า ขลิบริมสีกรมท่า รูปไข่ ยาว ๔ เซนติเมตร กว้าง ๓.๕ 
เซนติเมตร 

(ข) เส้ือแขนส้ัน แบบและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนดให้สอดชายเส้ืออยู่ภายใน
กางเกง 

(ค) ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวด้านฐาน ๙๐ เซนติเมตร ด้านต้ัง ๖๕เซนติเมตร สีตามท่ีผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 

(ง) กางเกงขาส้ัน แบบและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด 
(จ) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะ

ลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
(ฉ) ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเลือกแต่ละโรงเรียนก าหนด 
ข้อ ๒ เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ ประกอบด้วย 
(ก) หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้นประดับด้วยดอกจันช้ันเดียว ท าด้วยผ้าสีตามสีประจ าภาคศึกษา

ตามใบแนบ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง มีหนังหรือวัตถุ
เทียมหนังสีน้ าตาลแก่กว้าง ๒ เซนติเมตรพันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ าตาลแก่ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับ
ร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะสายรัดท าด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง 



(ข) เส้ือคอพับสีกากี แขนส้ันเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเส้ือท าเป็นสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีดุมเหนือเข็ม
ขัด ๔ ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง ปกรูปมนชายกลาแหลม เจาะรังดุม
กึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ืออยู่เหนือบ่าท้ังสองข้าง ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เย็บติดกับ
ตะเข็บไหล่เส้ือ ด้านคอกว้าง๒.๕ เซนติเมตร ปลายมนมีดุมท่ีปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะ
กลมแบนท าด้วยวัตถุสีน้ าตาลแก่ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 

(ค) ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว ด้านฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร ด้านต้ัง ๗๕ เซนติเมตร สีตามสีประจ าภาค
ศึกษาตามใบแนบ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 

(ง) กางเกงสีกากี ขาส้ันเหนือเข่าประมาณ ๕ เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา
ต้ังแต่ ๘ - ๑๒ เซนติเมตร ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ เซนติเมตร กว้าง ๑ เซนติเมตร 

(จ) เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 

(ฉ) ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีสายรัดถุง 
(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
ข้อ ๓ เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
(๑) เคร่ืองแบบกากี ประกอบด้วย 
(ก) หมวกกะลาสีสีกากีท าด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีด ากว้าง ๓ เซนติเมตร มีอักษร"ลูกเสือสมุทร" สีทอง และ

มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองก ากับหน้าและหลัง ปลายแถบท้ังสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูป
สมอสีทองนอนตามยาว 

(ข) เส้ือกะลาสีสีกากีแขนส้ัน อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ 
ชาย ยาวชายละ ๒.๕ เซนติเมตร ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 

(ค) เส้ือช้ันในคอกลม แขนส้ัน สีขาว 
(ง) ผ้าผูกคอสีด ารูปสามเหล่ียม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่งให้ส่วนท่ีพับซ้อนกันกว้าง ๖ 

เซนติเมตร ผูกชายท้ัง ๒ ข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเส้ือ ให้ส่วนกึ่งกลางท่ีพับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเส้ือ โดยให้ส่วน
ซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาว ส าหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ เซนติเมตร 

 (จ) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
 (ช) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ (ซ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบ

ลูกเสือสามัญ 
(๒) เคร่ืองแบบขาว ประกอบด้วย 
(ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกากี 



(ข) เส้ือกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือกะลาสีเครื่องแบบกากี แต่ปกคอด้านบนท าด้วยผ้าสีกรมท่า 
มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง ๒ เซนติเมตร เย็บติดห่างจากขอบปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกว้าง ๕ 
มิลลิเมตร เย็บติดห่างจากแถบนอก ๕ มิลลิเมตร ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 

ค) เส้ือช้ันใน เช่นเดียวกับเส้ือช้ันในเครื่องแบบกากี 
(ง) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบกากี 
(จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ช) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ซ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๔ เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ  ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ 

เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
(ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัดหนังสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๕ เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้

ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ.สี

เหลือง 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
 (จ)  เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๖ เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร  มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย 



(ก) หมวกกะลาสีสีกากีท าด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมูกว้าง ๓ เซนติเมตรมีอักษร "ลูกเสือสมุทร" สี
ทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองก ากับหน้าและหลังปลายแถบท้ังสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว
มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว 

(ข) เส้ือกะลาสีสีกากีแขนส้ัน อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ 
ชาย ยาวชายละ ๒๕ เซนติเมตร ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 

(ค) เส้ือช้ันในคอกลม แขนส้ัน สีขาว 
ง) ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหล่ียม  พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่งให้ส่วนท่ีพับซ้อนกันกว้าง 

๖ เซนติเมตร ผูกชายท้ัง ๒ ข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเส้ือ ให้ส่วนกึ่งกลางท่ีพับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเส้ือ โดยให้ส่วน
ซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวส าหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ เซนติเมตร 

(จ) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ช) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ๒ พู่ 
(ซ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(2) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย 
(ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกากี 
(ข) เส้ือกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือกะลาสีเครื่องแบบกากี แต่ปกคอด้านบนท าด้วยผ้าสีกรมท่า 

มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง ๒ เซนติเมตร เย็บติดห่างจากขอบปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกว้าง ๕ 
มิลลิเมตร เย็บติดห่างจากแถบนอก ๕ มิลลิเมตร ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 

(ค) เส้ือช้ันใน เช่นเดียวกับเส้ือช้ันในเครื่องแบบกากี 
(ง) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบกากี 
(จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ช) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
(ซ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๗ เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล้าอากาศ ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ 

เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
(ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมี

อักษร ล.ญ. สีเหลือง 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 



(จ) เข็มขัดหนังสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๘  เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  เวลาสวมให้

ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
(ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สี

เหลือง 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๙  เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย 
(ก) หมวกกะลาสีสีกากีท าด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเขียวกว้าง ๓ เซนติเมตรมีอักษร "ลูกเสือสมุทร" สีทอง 

และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองก ากับหน้าและหลังปลายแถบท้ังสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูป
สมอสีทองนอนตามยาว 

(ข) เส้ือกะลาสีสีกากีแขนส้ัน อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ 
ชาย ยาวชายละ ๒๕ เซนติเมตร ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 

(ค) เส้ือช้ันในคอกลม แขนส้ัน สีขาว 
(ง) ผ้าผูกคอสีเขียวรูปสามเหล่ียม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่งให้ส่วนท่ีพับซ้อนกันกว้าง ๖ 

เซนติเมตร ผูกชายท้ัง ๒ ข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเส้ือ ให้ส่วนกึ่งกลางท่ีพับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเส้ือ โดยให้ส่วน
ซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาว ส าหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ เซนติเมตร 

(จ) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ช) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ  ๒ พู่ 
ซ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย 
(ก) หมวกกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกะลาสีเครื่องแบบกากี 



(ข) เส้ือกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือกะลาสีเครื่องแบบกากี แต่ปกคอด้านบนท าด้วยผ้าสีกรมท่า 
มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง ๒ เซนติเมตร เย็บติดห่างจากของปกคอ ๕ มิลลิเมตร แถบในกว้าง ๕ 
มิลลิเมตร เย็บติดห่างจากแถบนอก ๕ มิลลิเมตรให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 

(ค) เส้ือช้ันใน เช่นเดียวกับเส้ือช้ันในเครื่องแบบกากี 
 (ง) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบกากี 
(จ) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
 (ช) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
(ซ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๐ เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ  ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ 

เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
(ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมี

อักษร ล.ว. สีเหลือง 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัดหนังสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หมวด ๒ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสอื 

------------- 
ส่วนที่ ๑ 

ชาย 
------------ 

ข้อ ๑๑ เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เว้น
แต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือประกอบด้วย 

(ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ 
หมวกปีกกว้างสีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ าตาลแก่กว้าง ๓ เซนติเมตรพันรอบหมวก มีหัวขัดสี

น้ าตาลแก่ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดท าด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก 
ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทอง 

หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 

(ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
แต่ส าหรับสภานายก อุปนายกกรรมการ สภานายกกิตติมศักด์ิ อุปนายกกิตติมศักด์ิและกรรมการ

กิตติมศักดิ์แห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธาน รองประธาน และกรรมการแห่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
สีกรมท่า มีขลิบสีเหลือง ขนาด ๐.๕  เซนติเมตร และส าหรับผู้อ านวยการใหญ่ รองผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการใหญ่  ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ ผู้ตรวจการใหญ่ รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงาน 
คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ รองผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผู้ช่วย
ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือส านักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่ามีขลิบสีฟ้าขนาด ๐.๕ เซนติเมตร 

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ 
 (ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๒ เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร 

เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
 



(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีด า ผ้าพันหมวกสีด ากว้าง 4 เซนติเมตร มีสายรัดคางกว้าง 1 

เซนติเมตร ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด าปลายสายรัดคางมีดุมลายดุน รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วย
โลหะสีทองขนาดเล็กติดท่ีริมขอบหมวกข้างละ 1 ดุม มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูป
สมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 

(ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลุกเสือสามัญ 
(ค) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(จ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ 
(ฉ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี 
(ข) เส้ือสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(จ) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ 
(ฉ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๓  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่า

อากาศ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ 

เซนติเมตร  ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
(ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัดหนังสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่กว้าง ๒ เซนติเมตร 
(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ 
(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๔  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย  
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทองเวลาสวมให้

ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 



(ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ. สี
เหลือง 

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๕  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เหล่าสมุทร เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีด า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมูกว้าง ๔ เซนติเมตร มีสายรัดคางกว้าง ๑ 

เซนติเมตร ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า ปลายสายรัดคางมีดุมลายดุน รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วย
โลหะสีทองขนาดเล็ก ติดท่ีริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยรูป
สมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 

(ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(จ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
(ฉ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี 
(ข) เส้ือสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(จ) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่  
(ฉ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๖  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เหล่าอากาศ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ 

เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 



(ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมี
อักษร "ล.ญ." สีเหลือง 

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะ เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัดหนังสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๗  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เว้นแต่

นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตรา

หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
(ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ว." สี

เหลือง 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๘  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือวิสามัญเหล่า

สมุทร เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
(๑) เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีด า ผ้าพันหมวกสีเขียว กว้าง ๔ เซนติเมตร มีสายรัดคางกว้าง ๑ 

เซนติเมตร ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า ปลายสายรัดคางมีดุมลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วย
โลหะสีทองขนาดเล็ก ติดท่ีริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุมมีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยรูป
สมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 

(ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(จ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
(ฉ) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
 



(๒) เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเครื่องแบบกากี 
(ข) เส้ือสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) กางเกงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(จ) ถุงเท้ายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่ สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
ฉ) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๑๙  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเหล่า

อากาศ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย 
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ 

เซนติเมตร ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
(ข) เส้ือสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีอินทรธนูสีเขียวปลายอินทรธนูมีอักษร 

"ล.ว" สีเหลือง 
(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
(ง) กางเกงสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(จ) เข็มขัดหนังสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่กว้าง ๔ เซนติเมตร 
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีเทา ลักษณะเช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
(ช) รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
ข้อ ๒๐  เครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือเช่นเดียวกับเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่า

ท่ีสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ 
หญิง 

------------- 
ข้อ ๒๑  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือและ 

เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ ประกอบด้วย 
(ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ 
หมวกปีกกว้างสีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ าตาลแก่กว้าง ๓ เซนติเมตร พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ าตาล

แก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดท าด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูก
เป็นปมไว้ข้างหลัง มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทอง 

หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 

(ข) เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
(ค) กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน 
(ง) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๓  
(ฉ) ถุงเท้าส้ันสีกากี 
(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๓ 
เคร่ืองแบบพเิศษผู้บังคับบัญชาลูกเสอื  ผู้ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสอื 

ใช้ในโอกาสไม่ประจ าแถวหรือน าขบวนลูกเสือ 
------------- 
ส่วนที่ ๑ 

ชาย 
------------- 

ข้อ ๒๒  เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย 

(ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ 
หมวกปีกกว้างสีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ าตาลแก่กว้าง ๓ เซนติเมตร พันรอบหมวก มีหัวขัดสี

น้ าตาลแก่ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดท าด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก 
ผูกเป็นปมไว้ข้างหลังมีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทอง 

หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีด าผ้าพันหมวกสีเหลืองสลับสีขาบกว้าง ๔ เซนติเมตร มีสายรัดคางกว้าง 
๑ เซนติเมตร ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า ปลายสายรัดคางมีดุมลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วย
โลหะสีทองขนาดเล็กติดท่ีริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสี
ทอง 

(ข) เส้ือช้ันนอกคอแบะสีกากี แบบคอป้านเอวเส้ือโดยรอบเย็บเป็นตะเข็บต่อกันเป็น ๒ ท่อน มีตะเข็บหลัง 
๓ ตะเข็บ ท่ีตะเข็บกลางเปิดชานเส้ือไว้ถึงแนวเอว ท่ีแนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๔ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าบน
และล่างข้างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนเป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกรูปมนชายกลางแหลม 
กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่าม มีปกรูปตัดชายมน ปกกระเป๋าท้ังส่ีขัดดุมโลหะสีทองขนาดกลาง กระเป๋าละ ๑ 
ดุม  และมีอินทรธนูอ่อนสีเดียวกับเส้ือ เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร 
เย็บติดกับตะเข็บไหล่เส้ือ ด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร ปลายมน มีดุมท่ีปลายอินทรธนูด้านคอ ด้านละ ๑ ดุม ดุม
ท้ังส้ินมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติเส้ือแบบนี้ให้ใช้กับเส้ือคอพับสีกากีแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีกากีเงื่อนกะลาสีด้วย 
แต่ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนกะลาสี 

(ค) กางเกงขายาวสีกากีไม่พับปลายขา 
(ง) ถุงเท้าส้ันสีกากี 
(จ) รองเท้าหนังสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 

 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
หญิง 

------------- 
ข้อ ๒๓  เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 

ประกอบด้วย 
(ก) หมวกมี ๒ แบบ คือ 
หมวกปีกกว้างสีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ าตาลแก่ กว้าง ๓ เซนติเมตร พันรอบหมวก มีหัวขัดสี

น้ าตาลแก่ด้านซ้ายปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดท าด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก 
ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทอง 

หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 

(ข) เส้ือกระโปรงติดกันสีกากี คอแหลม ไม่มีปก ไหล่ตลบลงมาทางด้านหน้าประมาณ ๗ เซนติเมตร เอว
เส้ือแบบเอวท้ิง แขนต่อยาว ๒๐ เซนติเมตร ปลายแขนพับข้างในกระโปรงส่ีตะเข็บ ยาวปิดเข่า ด้านหน้าขวาและ
ซ้ายมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า ต่ ากว่าเอวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กึ่งกลางกระเป๋าพับจีบเป็นแถบกว้าง ๓ 
เซนติเมตร ปากกระเป๋า มีปกมนชายกลางแหลมและขัดดุม ๑ ดุม ผูกผ้าผูกคอเช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบ
ลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 

(ค) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๓ เซนติเมตร 
(ง) ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 
(จ) รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น สีน้ าตาลแก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๔ 
ผ้าผูกคอพิเศษ 

------------- 
ข้อ ๒๔  ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสอืที่ไปต่างประเทศใช้ผ้าผูกคอสีเขียวลักษณะเช่นเดียวกับผ้าผูก

คอเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ แต่ขลิบริมสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ตรงข้ามกับด้านฐาน มีรูปแผนที่
ประเทศไทยสีเหลือง 

ข้อ ๒๕  ผู้ส าเร็จวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์และห่วงที่สวมผ้าผูกคอให้ใช้ห่วง
กิลเวลล์ 

ภาค ๒ 
 เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสอื 

------------- 
หมวด ๑ 

ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 
------------- 

ข้อ ๒๖ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือส ารอง 
(๑) เครื่องหมายจังหวัด ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ท้าย กฎกระทรวงนี้ ติดท่ีมุมผ้าผูกคอ

ตรงข้ามด้านฐาน แต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษส าหรับไปต่างประเทศ ไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด 
๒) เครื่องหมายลูกเสือส ารอง ท าด้วยผ้าสีกรมท่า รูปไข่ยาว ๔ เซนติเมตร กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีรูปหน้า

เสือและค าว่า "ลูกเสือ" สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่า  ติดท่ีอกเส้ือข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 
(๓) เครื่องหมายหมู่ ท าด้วยผ้าสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด รูปสามเหล่ียมด้านเท่า 

ยาวด้านละ ๓.๕ เซนติเมตร ติดท่ีแขนเส้ือใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย ๑ เซนติเมตร ให้มุมแหลมข้ึน 
(๔) เครื่องหมายช้ัน รูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร เมื่อสอบได้ตามหลักสูตรดาว

ดวงท่ี ๑ ให้ติดท่ีข้างขวาน้าหมวก ๑ ดาว เมื่อสอบได้ตามหลักสูตร ดาวดวงท่ี ๒ ให้ติดเพิ่มขึ้นท่ีข้างซ้ายหน้าหมวก
อีก ๑ ดาว 

(๕) เครื่องหมายประจ าการ ท าด้วยผ้าสีเหลือง รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร มีรูปดาว ๖ แฉกสี
เงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดท่ีอกเส้ือข้างซ้ายเหนือ เครื่องหมายลูกเสือส ารอง ๑ เซนติเมตร จ านวน
เครื่องหมายประจ าการให้ติดตามจ านวนปีท่ีได้เป็นลูกเสือส ารอง เว้นระยะระหว่างกัน ๕ มิลลิเมตร ตามแนวนอน 

(๖) เครื่องหมายสังกัด 
(ก) ช่ือกลุ่มหรือกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ยาว ๗ เซนติเมตร กว้าง ๑.๕ เซนติเมตรขลิบริมสี

ขาว มีช่ือกลุ่มหรือกองสีขาว ติดโค้งตามไหล่เส้ือขา้งขวา 



(ข) เลขกลุ่มและเลขกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๓.๕ เซนติเมตร ขลิบสีขาวมี
ตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง ๑.๕ เซนติเมตร อยู่ข้างบน และเลขกอง สีขาวสูง ๑ เซนติเมตร อยู่ข้างล่างติดใต้
เครื่องหมายช่ือกลุ่มหรือ กองลูกเสือท่ีจัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกองอย่างเดียว 

(๗) เครื่องหมายเสือเผ่น ท าด้วยผ้าสีเขียว รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๓.๕ เซนติเมตร มีรูปเสือเผ่นและ
ค าว่า "ลูกเสือ" สีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋า 

(๘) เครื่องหมายภาษาต่างประเทศท าด้วยผ้าสีกากี รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาว ๖ เซนติเมตร กว้าง ๑.๕ 
เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศท่ีลูกเสือพูดได้ดีสีขาว ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋า ถ้าติด
เครื่องหมายเสือเผ่นอยู่แล้ว ให้ติดใต้เครื่องหมายเสือเผ่น 

(๙) เครื่องหมายวิชาพิเศษ รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวมุมมนด้านฐานยาว ๓.๕ เซนติเมตร ด้านต้ังยาว ๒.๕ 
เซนติเมตร ท าด้วยผ้า มีอักษรและรูป ดังนี้ 

๑. วิชาศิลปะ ผ้าสีเหลือง มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปดินสอสีด า 
๒. วิชากรีฑา ผ้าสีเขียว มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปลูกเสือยืนกางแขนสีขาว 
๓. วิชาอ่านหนังสือ ผ้าสีเหลือง มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปหนังสือสีด า 
๔. วิชาสะสม ผ้าสีกรมท่า มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปแว่นขยายสีขาว 
๕. วิชาขับขี่จักรยาน ๒ ล้อ ผ้าสีเขียว มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปล้อจักรยานสีขาว 
๖. วิชาการบันเทิง ผ้าสีเขียว มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปหน้ากากสีขาว 
๗. วิชาปฐมพยาบาล ผ้าสีแดง มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปม้วนผ้าพันแผลสีขาว 
๘. วิชาท าสวน ผ้าสีกรมท่า มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปบัวรดน้ าสีขาว 
๙. วิชามัคคุเทศก์ ผ้าสีแดง มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปลูกศรสีขาว 
๑๐. วิชาการฝีมือ ผ้าสีเหลือง มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปบ้านบนเรือสีด า 
๑๑. วิชางานบ้าน ผ้าสีแดง มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปแปรงถูพื้นสีขาว 
๑๒. วิชาสังเกตุและจ า ผ้าสีกรมท่า  มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปกระต่ายสีขาว 
๑๓. วิชาสัญญาณ ผ้าสีแดง มีค าว่า "ลูกเสือ" สีขาว และรูปธงไขว้สีเขียวและสีขาว 
๑๔. วิชากีฬา ผ้าสีเขียว มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปฟุตบอลสีขาว 
๑๕. วิชาว่ายน้ า ผ้าสีเขียว มีค าว่า "ลูกเสือ" และรูปกบสีขาว 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถ้าสอบได้ไม่เกิน ๙ วิชา ให้ติดท่ีแขนเส้ือข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียง

กันเป็นแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน ๓ วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว ๑ 
เซนติเมตร ถ้าสอบได้เกินวิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันท่ีใต้เอวขวา ท าด้วยต่วนหรือสักหลาดสี
เหลืองกว้าง ๘ เซนติเมตร ขลิบริมสีขาบข้างละ ๑ เซนติเมตร และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

 
 



ข้อ ๒๗  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ 
(๑) เครื่องหมายจังหวัด ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ติดท่ีมุมผ้าผูกคอ

ตรงข้ามด้านฐาน แต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษส าหรับไปต่างประเทศไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด 
การใช้ประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร ให้ติดเครื่องหมายจังหวัดท่ีปกด้านหลังของเส้ือกะลาสี

อยู่กึ่งกลาง 
๒) เครื่องหมายหมู่ ท าด้วยผ้าสีตามสีประจ าหมู่ลูกเสือสามัญตามใบแนบ ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ รูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร ๔ แถบซ้อนกัน ติดท่ีแขนเส้ือใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย ๑ 
เซนติเมตร 

(๓) เครื่องหมายช้ัน 
(ก) ลูกเสือตรี ท าด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว ๔ เซนติเมตร กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร มีรูปตราคณะลูกเสือ

แห่งชาติสีแดงแต่ไม่มีแถบค าขวัญ และมีค าว่า "ลูกเสือ" สีเหลือง ติดท่ีกึ่งกลางกระเป๋าเส้ือข้างซ้าย 
(ข)  ลูกเสือโท ท าด้วยผ้าสีกากี รูปไต ยาว ๔.๕ เซนติเมตร  มีค าว่า "ลูกเสือ" สีเหลืองเหนือกรอบสีแดง ใน

กรอบสีแดงมีค าว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" สีเหลือง ติดท่ีแขนเส้ือ ข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก 
(ค) ลูกเสือเอก ท าด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว ๕ เซนติเมตร  กว้าง ๓ เซนติเมตร มีรูปตราคณะลูกเสือ

แห่งชาติสีแดง และมีค าว่า "ลูกเสือ" สีเหลือง ติดท่ีแขนเส้ือข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก 
(๔) เครื่องหมายประจ าการ ท าด้วยผ้าสีเขียว รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร มีรูปดาว ๖ แฉกสีเงิน 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดท่ีอกเส้ือข้างซ้ายเหนือกระเป๋า ๑ เซนติเมตร จ านวนเครื่องหมายประจ าการ
ให้ติดตามจ านวนปีท่ีได้เป็นลูกเสือสามัญ เว้นระยะระหว่างกัน ๕ มิลลิเมตร ตามแนวนอน 

(๕) เครื่องหมายสังกัด 
(ก) ช่ือกลุ่มหรือกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาว ๗ เซนติเมตร กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ขลิบริมสี

ขาว มีช่ือกลุ่มหรือกองสีขาว ติดโค้งตามไหล่เส้ือข้างขวา 
(ข) เลขกลุ่มและเลขกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๓.๕ เซนติเมตร ขลิบริมสีขาว มี

ตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาว สูง ๑.๕ เซนติเมตร อยู่ข้างบน  และเลขกองสีขาว สูง ๑ เซนติเมตร อยู่ข้างล่าง ติดใต้
เครื่องหมายช่ือกลุ่มหรือกอง 

กองลูกเสือท่ีจัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกองอย่างเดียว 
(๖) เครื่องหมายเสือเผ่น ส าหรับลูกเสือตรีและลูกเสือโท ซึ่งได้รับเครื่องหมายเสือเผ่นเมื่อเป็นลูกเสือส ารอง 

ให้ติดได้เช่นเดียวกับลูกเสือส ารอง 
(๗) เครื่องหมายภาษาต่างประเทศใช้ประกอบเครื่องหมายวิชาล่ามเบื้องต้นท าด้วยผ้าสีกากี รูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ยาว ๖ เซนติเมตร กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศท่ีลูกเสือพูดได้ดีสี
ขาว ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋า ถ้าติดเครื่องหมายเสือเผ่นอยู่แล้วให้ติดใต้เครื่องหมายเสือเผ่น 



(๘) สายยงยศ ท าด้วยเชือกสีเขียวถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนูปลายสายรวมติดท่ีดุมใต้ปก
กระเป๋าเส้ือข้างขวา ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญท่ีสอบได้วิชาลูกเสือเอกกับสอบได้วิชาพิเศษตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

(๙) เครื่องหมายวิชาพิเศษ ท าด้วยผ้าสีกากี รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร มีกรอบและค าว่า 
"ลูกเสือ" สีเขียวภายในกรอบมีรูปดังนี้ 

๑. วิชาจักสาน รูปตะกร้าสีแดง 
๒. วิชาช่างไม้ รูปกบไสไม้สีแดง 
๓. วิชาช่างหนัง รูปเข็มเย็บหนังสีแดง 
๔. วิชาท านา รูปคันไถสีแดง 
๕. วิชาท าสวน รูปใบไม้สีเขียวและดอกไม้สีแดง 
๖. วิชาท าไร่ รูปจอบสีแดง 
๗. วิชาเล้ียงสัตว์เล็ก รูปโรงเล้ียงสัตว์สีแดง 
๘. วิชาขับขี่จักรยาน ๒ ล้อ รูปล้อจักรยานสีแดง 
๙. วิชาว่ายน้ าเบ้ืองต้น รูปคนในท่ากระโดดน้ าสีขาว 
๑๐. วิชาป้องกันอัคคีภัย รูปเปลวไฟสีแดง 
๑๑. วิชาปฐมพยาบาล รูปงูพันไม้สีแดง 
๑๒. วิชาช่วยผู้ประสบภัยเบื้องต้น รูปเครื่องชูชีสีขาวและสีด า 
๑๓. วิชาสังเกตและจ า รูปกล้องส่องทางไกลสีแดง 
๑๔. วิชาการพราง รูปหัวกวางสีแดง 
๑๕. วิชาชาวค่าย รูปเต็นท์สีแดง 
๑๖. วิชาล่ามเบ้ืองต้น รูปมือสัมผัสกันสีแดง 
๑๗. วิชาดนตรีเบ้ืองต้น รูปพิณสีแดง 
๑๘. วิชาชาวป่า รูปกองไฟสีแดง 
๑๙. วิชาการส ารวจ รูปเข็มทิศสีแดง 
๒๐. วิชามัคคุเทศก์เบ้ืองต้น รูปมือช้ีสีแดง 
๒๑. วิชาออกแบบ รูปจานสีและพู่กันสีแดง 
๒๒. วิชาสัญญาณเบ้ืองต้น รูปธงไขว้สีแดงและสีขาว 
๒๓. วิชาการบุกเบิก รูปเชือกผูกไม้สีขาวและสีแดง 
๒๔. วิชาเชิงพราน รูปใบไม้สีแดง 
๒๕. วิชาช่างเบ็ดเตล็ด รูปค้อนและรูปแปรงสีแดง 
๒๖. วิชาบริบาลคนไข้ รูปพญานาคพันคบเพลิงสีแดง 
๒๗. วิชาสูทกรรมเบ้ืองต้น รูปเตาไฟและรูปหม้อข้าวสีแดง 



๒๘. วิชาการประมงเบ้ืองต้น รูปปลาสีขาว 
๒๙. วิชาผู้ช่วยต้นเด่น รูปขันชะเนาะด้วยฉะโดสีแดง 
๓๐. วิชาพายเรือเบ้ืองต้น รูปคนพายเรือสีแดง 
๓๑. วิชานายท้ายเรือบด รูปพังงากลมสีขาว 
๓๒. วิชานายท้ายเรือเล็กเบ้ืองต้น รูปเรือใบสีเหลือง 
๓๓. วิชากรรเชียงเรือ รูปกรรเชียงไขว้สีขาว 
๓๔. วิชาดาราศาสตร์เบ้ืองต้น รูปดาว ๕ แฉกสี 
๓๕. วิชาอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น รูปเครื่องหมายทางลมสีขาวและสีแดง 
๓๖. วิชายามอากาศเบ้ืองต้น รูปปีกนก ๒ ปีกสีฟ้า 
๓๗.วิชานักเครื่องบินเล็กเบ้ืองต้น รูปเครื่องบินสีแดง 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถ้าสอบได้ไม่เกิน ๙ วิชา ให้ติดท่ีแขนเส้ือข้างขวา กึ่งกลาง ระหว่างไหล่กับศอกเรียง

กันเป็นแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน ๓ วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว ๑ 
เซนติเมตร ถ้าสอบได้เกิน ๙ วิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันท่ีใต้เอวขวา ท าด้วยต่วนหรือสักหลาดสี
เหลืองกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ขลิบริม สีขาบข้างละ ๑ เซนติเมตร และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

ข้อ ๒๘  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(๑)  เครื่องหมายจังหวัด ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ท้าย กฎกระทรวงนี้ ติดท่ีมุมผ้าผูกคอ

ตรงข้ามฐานแต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษส าหรับไปต่างประเทศไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด 
การใช้ประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทรให้ติดเครื่องหมายจังหวัดท่ีปกด้านหลังของเส้ือ

กะลาสีอยู่กึ่งกลาง 
(๒) เครื่องหมายหมู่ ท าด้วยผ้ารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๓.๕ เซนติเมตรมีรูปสามเหล่ียม ๒ รูป สีตาม

สีประจ าหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามใบแนบ ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ขลิบริมสีเลือดหมู ติดท่ีไหล่เส้ือข้างซ้ายใต้ตะเข็บประมาณ ๑ เซนติเมตร 
(๓) เครื่องหมายประจ าการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจ าการลูกเสือสามัญ 
(๔) เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ 
(๕) เครื่องหมายภาษาต่างประเทศใช้ประกอบเครื่องหมายวิชาล่าม ท าด้วยผ้าสีกากี รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ยาว 

๖ เซนติเมตร กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศท่ีลูกเสือพูดได้ดีสีขาว ติดท่ีอกเส้ือข้าง
ขวาเหนือกระเป๋า 

(๖) สายยงยศ ท าด้วยหนังสีน้ าตาลถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนูปลายสายรวมติดท่ีดุมใต้ปก
กระเป๋าเส้ือข้างขวา ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ท่ีสอบได้วิชาลูกเสือเอกกับสอบได้วิชาพิเศษตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตร 



(๗) เครื่องหมายชาวเรือ ท าด้วยผ้าสีขาบ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๔ เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มี
รูปสมอเรือและอักษร "ล.ญ." สีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ท่ีสอบได้
วิชาลูกเสือเอกกับสอบได้วิชาพิเศษตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

(๘) เครื่องหมายการบิน ท าด้วยผ้าสีขาบ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๔  เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง มี
รูปปีกนก ๒ ปีก ยาว ๓ เซนติเมตร และอักษร "ล.ญ." สีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ท่ีสอบได้วิชาลูกเสือเอกกับสอบได้วิชาพิเศษตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

๙) เครื่องหมายลูกเสือหลวง ท าด้วยผ้าสีขาบ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๔ เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง 
มีรูปพระมหามงกุฎประกอบด้วยอุณาโลมและอักษร "ล.ญ."  สีเหลืองติดท่ีอกเส้ือข้างซ้ายเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ท่ีมีสิทธิใช้สายยงยศเครื่องหมายชาวเรือหรือเครื่องหมายการบินอย่างใดอย่างหนึ่ง และสอบได้
วิชาพิเศษตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

(๑๐) เครื่องหมายผู้ฝึกสอน ท าด้วยผ้าสีขาบ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๔ เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง 
มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติและค าว่า "ผู้ฝึกสอน ล.ญ." สีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือข้างซ้ายเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ท่ีสอบได้วิชาลูกเสือเอกกับสอบได้วิชาพิเศษตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

๑๑) เครื่องหมายวิชาพิเศษ ท าด้วยผ้าสีเลือดหมู รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ ๔ เซนติเมตร มีกรอบและ
อักษร "ล.ญ." สีเขียว ภายในกรอบมีรูป ดังนี้ 

๑. วิชาการผจญภัย รูปมือถือคบเพลิงสีเหลือง 
๒. วิชาสูทกรรม รูปเตาไฟและหม้อข้าวสีเหลือง 
๓. วิชาธรรมชาติวิทยา รูปใบไม้สีเหลือง 
๔. วิชาการบุกเบิก รูปเชือกสีขาวผูกไม้สีเหลือง 
๕. วิชาจัดการค่าย รูปเต็นท์สีเหลือง 
๖. วิชาการส่ือสารด้วยยานพาหนะ รูปล้อจักรยานสีเหลือง 
๗. วิชาการดับเพลิง รูปเปลวไฟสีเหลือง 
๘. วิชาพิทักษ์ป่า รูปขวานสับขอนไม้สีเหลือง 
๙. วิชาเดินทางไกล รูปลูกเสือใส่เครื่องหลังสีเหลือง 
๑๐. วิชาล่าม รูปมือสัมผัสกันสีเหลือง 
๑๑. วิชาสะกดรอย รูปรอยเท้าสัตว์สีเหลือง 
๑๒. วิชาหน้าท่ีพลเมือง รูปพระมหามงกุฎอยู่ภายในรูปแผนท่ีประเทศไทยสีเหลือง 
๑๓. วิชามัคคุเทศก์ รูปมือช้ีสีเหลือง 
๑๔. วิชาช่วยผู้ประสบภัย รูปเครื่องชูชีพสีเหลือง 
๑๕. วิชาสัญญาณ รูปธงไขว้สีเหลือง 
๑๖. วิชาสารพัดช่าง รูปค้อนและแปรงทาสีสีเหลือง 



๑๗. วิชาโบราณคดี รูปอีเตอร์สีเหลือง 
๑๘. วิชาศิลปะ รูปจานผสมสีและพู่กันสีเหลือง 
๑๙. วิชาการฝีมือ รูปมือและแป้นสีขาว และแจกันสีเหลือง 
๒๐. วิชาอ่านหนังสือ รูปหนังสือสีเหลือง 
๒๑. วิชาช่างไฟฟ้า รูปไขควงและกระแสไฟฟ้าสีเหลือง 
๒๒. วิชาสะสม รูปแว่นขยายขอบสีเหลือง ด้านสีขาว 
๒๓. วิชาช่างวิทยุ รูปเสาอากาศและกระแสไฟฟ้าสีเหลือง 
๒๔. วิชาสาธารณสุข รูปพญานาคพันคบเพลิงสีเหลือง 
๒๕. วิชาดนตรี รูปพิณสีเหลือง 
๒๖. วิชาผูกมิตร รูปโลกสีเหลือง 
๒๗. วิชาสงวนทรัพยากรธรรมชาติ รูปต้นไม้สีเหลือง 
๒๘. วิชาปาฐกถา รูปไมโครโฟนสีขาวและสีเหลือง 
๒๙. วิชาพลาธิการ รูปอักษร พ. สีเหลือง 
๓๐. วิชาท าแผนท่ี รูปวงเวียนและไม้บรรทัดสีเหลือง 
๓๑. วิชาช่างภาพ รูปกล้องถ่ายรูปและขาต้ังสีเหลือง 
๓๒. วิชาช่างเครื่องยนต์ รูปฟันเฟืองและปีกนกสีเหลือง 
๓๓. วิชาการประมง รูปปลาสีเหลือง 
๓๔. วิชาต้นเด่น รูปขันชะเนาะด้วยฉะโดสีเหลือง 
๓๕. วิชาพายเรือ รูปคนพายเรือสีเหลือง 
๓๖. วิชาน าร่อง รูปพังงากลมสีเหลือง 
๓๗. วิชานายท้ายเรือเล็ก รูปเรือใบสีเหลือง 
๓๘. วิชาดาราศาสตร์ รูปดาว ๕ แฉกสีเหลือง 
๓๙. วิชาว่ายน้ า รูปคนในท่ากระโดดน้ าสีขาว 
๔๐. วิชาอุตุนิยมวิทยา รูปเครื่องหมายทางลมสีเหลือง 
๔๑. วิชานักเครื่องบินเล็ก รูปเครื่องบินสีเหลือง 
๔๒. วิชาช่างเครื่องอากาศ รูปกุญแจและปีกนกสีเหลือง 
๔๓. วิชายามอากาศ รูปปีกนกและระหว่างปีกมีอักษร "ร" สีเหลือง 
๔๔. วิชาพยาบาล รูปกาชาดบนพื้นวงกลมสีขาว 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถ้าสอบได้ไม่เกิน ๙ วิชา ให้ติดท่ีแขนเส้ือข้างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กับศอกเรียง

กันเป็นแถวตามแนวนอน แถวใดเกิน ๓ วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่ เว้นระยะระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว ๑ 



เซนติเมตร ถ้าสอบได้เกิน ๙ วิชาให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันท่ีใต้เอวขวา ท าด้วยต่วนหรือสักหลาดสี
เหลือง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ขริบริมสีขาบข้างละ ๑ เซนติเมตร และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

ส าหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ซึ่งได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญขณะเมื่อเป็นลูกเสือสามัญ ให้ติด
เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญได้จนกว่าจะสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่วิชาเดียวกันได้แล้ว 

ข้อ ๒๙  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญ 
(๑) เครื่องหมายจังหวัด ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ติดท่ีมุมผ้าผูกคอ

ตรงข้ามด้านฐาน แต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษส าหรับไปต่างประเทศไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด 
การใช้ประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร ให้ติดเครื่ องหมายจังหวัดท่ีปกด้านหลังของเส้ือ

กะลาสีให้อยู่กึ่งกลาง 
๒) เครื่องหมายหมู่  ท าด้วยผ้ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาว ๑๔ เซนติเมตร กว้าง ๒ เซนติเมตร ถ้ายังไม่เข้า

ประจ ากอง จ านวน ๔ ช้ิน ช้ินนอกสีเขียว ๒ ช้ิน และช้ินในสีเหลือง ๒ ช้ิน ถ้าเข้าประจ ากองแล้ว จ านวน ๖ ช้ิน 
จากนอกไปในสีแดง ๒ ช้ิน สีเหลือง ๒ ช้ิน และสีเขียว ๒ ช้ิน ติดท่ีแขนเส้ือใต้ตะเข็บไหล่ซ้ายประมาณ ๑ 
เซนติเมตร 

(๓) เครื่องหมายประจ าการ เช่นเดียวกับเครื่องหมายประจ าการลูกเสือสามัญ 
(๔) เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ 
(๕) เครื่องหมายลูกเสือหลวง เช่นเดียวกับเครื่องหมายลูกเสือหลวง ประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ 
(๖) เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ท าด้วยผ้าสีกากีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ยาว ๖ เซนติเมตร กว้าง ๑.๕ 

เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกช่ือภาษาต่างประเทศท่ีลูกเสือพูดได้ดีสีขาว ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋า 
(๗) เครื่องหมายวชิราวุธ ท าด้วยผ้าสีขาบรูปไข่ ยาว ๔ เซนติเมตร กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง 

มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี สีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือ ข้างขวาเหนือกระเป๋า ใช้ได้เฉพาะลูกเสือวิสามัญซึ่ง
สอบได้วิชาพิเศษตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

(๘) เครื่องหมายวิชาพิเศษ ท าด้วยผ้าสีขาบรูปไข่ ยาว ๔ เซนติเมตร กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ขลิบริมสีเหลือง 
มีรูปดังนี้ 

๑. วิชาการลูกเสือ รูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือ
กระเป๋า 

๒. วิชาจาริก รูปกิ่งไม้สีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋า 
๓. วิชาโครงการ รูปใบไม้สีเหลือง ติดท่ีอกเส้ือข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 
๔. วิชาบริการ รูปดาว ๖ แฉกสีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดท่ีอกเส้ือข้างซ้ายเหนือกระเป๋า 
๕. วิชาผู้ฝึกสอน รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติและค าว่า "ผู้ฝึกสอน" สีเหลือง  ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือ

กระเป๋า 



หมวด ๒ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ 

กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสอื 
------------- 

ข้อ ๓๐  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 
และเจ้าหน้าที่ลูกเสอืเว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ 

๑) เครื่องหมายจังหวัด ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามใบแนบ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ติดท่ีมุมผ้าผูกคอ
ตรงข้ามด้านฐานแต่ถ้าใช้ผ้าผูกคอพิเศษส าหรับไปต่างประเทศหรือผ้าผูกคอกิลเวลล์ ไม่ต้องใช้เครื่องหมายจังหวัด
สภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักด์ิแห่งสภาลูกเสือ
แห่งชาติ ประธาน รองประธานและกรรมการ แห่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้ใช้รูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติสีขาวอยู่ในวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ติดท่ีมุมผ้าผูกคอตรงข้ามด้านฐานแทนเครื่องหมาย
จังหวัดและผู้อ านวยการใหญ่ รองผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษผู้ตรวจการใหญ่ 
รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจ า ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ
ส านักงานงาน 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร ให้ติดเครื่องหมายจังหวัดท่ี
แขนเส้ือข้างขวาระหว่างไหล่กับศอก 

 (๒) สายนกหวีด ท าด้วยด้ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับด าเป็นห่วงคล้องคอปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ใน
กระเป๋าเส้ือข้างซ้าย 

(๓) เครื่องหมายต าแหน่ง ท าด้วยโลหะ รูปโล่ ยาว ๕.๕ เซนติเมตร กว้าง๓ เซนติเมตร มีรูปตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติสีทองพื้นและขอบเครื่องหมายสีตามใบแนบ ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ส าหรับผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้
ก ากับลูกเสือท่ีควบคุมลูกเสือส ารอง มีอักษร "ล.ร." ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอักษร "ล.ญ."  ลูกเสือวิสามัญ มีอักษร 
"ล.ว." เหนือรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติตามล าดับ ติดท่ีกึ่งกลางกระเป๋าเส้ือข้างขวา 

(๔)  เครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทองวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร 
ติดท่ีอินทรธนูท้ังสองข้าง ใช้เฉพาะสภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักด์ิ อุปนายกกิตติมศักด์ิ และ
กรรมการกิตติมศักด์ิแห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธาน รองประธาน กรรมการแห่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติผู้อ านวยการใหญ่ รองผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษผู้ตรวจการใหญ่ รอง
ผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รองผู้ตรวจการลูกเสือ
ประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 



(๕) เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ ใช้เฉพาะ ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือ 
ส าหรับผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนไม่มีเลขกลุ่มและเลขกอง 

(๖) เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือเบ้ืองต้น ท าด้วยหนังเป็นห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 
(๗) เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ ท าด้วยไม้สองท่อน ร้อยด้วยเชือกหนังสวมคอด้านหลัง ให้

เชือกอยู่ใต้ผ้าผูกคอ ด้านหน้าให้ไม้วางทับผ้าผูกคอ 
ถ้าด ารงต าแหน่งผู้ช่วยรองผู้อ านวยการค่ายฝ่ายลูกเสือสามัญ (A.DCC)  และผู้ช่วยหัวหน้าผู้ก ากับลูกเสือ

ส ารอง (A.AKL) เพิ่มไม้เป็น ๓ ท่อน 
ถ้าด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการค่ายฝ่ายลูกเสือสามัญ (D.CC)  และหัวหน้า ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง (AK.L) 

เพิ่มไม้เป็น ๔ ท่อน 
ข้อ ๓๑  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือเช่นเดียวกับเครื่องหมาย

ประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าสังกัด แต่มี 
(๑) เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ 
(ก) ลูกเสือส ารอง ท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร เย็บติดรอบแขนเส้ือข้างซ้ายเหนือปลายแขน

เส้ือ ๕ เซนติเมตร 
นายหมู่ ๒ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๑ เซนติเมตร รองนายหมู่ ๑ แถบ 
(ข) ลูกเสือสามัญ ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาวเท่าแนวต้ังของกระเป๋ากว้าง ๑.๕ เซนติเมตร 

มีจ านวนแถบและติดดังนี้ 
หัวหน้านายหมู่ ๓ แถบ ติดท่ีกระเป๋าเส้ือข้างซ้ายตามแนวต้ัง เว้นระยะระหว่างแถบ 1 เซนติเมตร ให้

เครื่องหมายลูกเสือตรีทับแถบกลาง 
นายหมู่ ๒ แถบ ติดท่ีกระเป๋าเส้ือข้างซ้ายตามแนวตั้ง ให้เครื่องหมายลูกเสือตรีอยู่ตรงกลาง 
รองนายหมู่ ๑ แถบ ติดท่ีกระเป๋าเส้ือข้างซ้ายตามแนวตั้ง ให้เครื่องหมายลูกเสือตรีอยู่ทางซ้าย 
(ค) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู 
(ง) ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญแต่แถบผ้าสีแดง 
(๒) สายนกหวีด ท าด้วยด้ายถัก ๑ สาย สีเหลืองเป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋า

เส้ือข้างซ้ายส าหรับลูกเสือเหล่าสมุทร เมื่อแต่งเครื่องแบบขาวใช้สายนกหวีดเช่นเดียวกันแต่สีขาว 
 
 
 
 

 



ภาค ๓ 
เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ 

และผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยพิเศษ 
------------- 

ข้อ ๓๒ กองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย 
(๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมาย

ประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ปีกหมวกช้ันล่างบุด้วยผ้าสีเหลือง ดอกจันสีด าสลับสีเหลือง และติดขนนกสี
ขาวที่ปีกหมวกด้านขวา ๑ อัน ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีรูปตราพระราชลัญจกรวชิราวุธส่วนเครื่องหมายสังกัด
ท าด้วยผ้าสีกรมท่ารูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวด้านฐาน ๙ เซนติเมตร ด้านต้ัง ๑๐ เซนติเมตร มีรูปพระมหามงกุฎ
ประกอบด้วยวชิรและอักษร "วชิราวุธวิทยาลัย" สีขาว ใต้อักษร "วชิราวุธวิทยาลัย" มีเลขกลุ่มและเลขกองสีขาวติดท่ี
แขนเส้ือข้างขวาระหว่างไหล่กับศอก 

(๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรอง
นายหมู่ลูกเสือเช่นเดียวกับ (๑) และมีเครื่องหมายตามข้อ ๓๐ ด้วย 

(๓) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ เช่นเดียวกับ (๑) 
และมีเครื่องหมายตามข้อ ๓๑ ด้วย 

ข้อ ๓๓  กองลูกเสือสามัญที่ ๑ พระปฐมวิทยาลัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมาย

ประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ปีกหมวกขลิบสีเหลือง และติดขนนกติดสีขาวที่ปีกหมวกด้านขวา ๑ อัน 
(๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรอง

นายหมู่ลูกเสือเช่นเดียวกับ (๑) และมีเครื่องหมายตามข้อ ๓๐ด้วย 
(๓) เครื่องแบบเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ เช่นเดียวกับ (๑) 

และมีเครื่องหมายตามข้อ ๓๑ ด้วย 
ข้อ ๓๔  หน่วยสวัสดิภาพนักเรียน 
(๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมาย

ประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าท่ีสังกัด แต่เข็มขัดและสายโยงท าด้วยด้ายถักสีขาว กว้าง                 
๕ เซนติเมตร สวมทับไว้นอกเส้ือและมีเครื่องหมายสวัสดิภาพนักเรียนท าด้วยโลหะสีเงินติดท่ีสายโยงระดับอกเส้ือ 

(๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรอง
นายหมู่ลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่า
ท่ีสังกัด มีเครื่องหมายสวัสดิภาพนักเรียนท าด้วยโลหะสีทองลงยาติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋า 

(๓) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ เช่นเดียวกับ (๑) 
และมีเครื่องหมายตามข้อ ๓๑ ด้วย 



ข้อ ๓๕ หน่วยดุริยางค ์
(๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมาย

ประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าท่ีสังกัด แต่จะใช้ถุงเท้าสีขาวหรือสนับแข้งสีขาว สายนกหวีดสีขาว 
เข็มขัดหนังหรือผ้าใบสีขาวหรือถุงมือสีขาวก็ได้ 

(๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ เช่นเดียวกับ (๑) 
และมีเครื่องหมายตามข้อ ๓๑ ด้วย 

ข้อ ๓๖ หน่วยดับเพลิง 
๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมาย

ประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าสังกัด แต่มีปลอกแขนสวมแขนเส้ือข้างซ้ายระหว่างไหล่กับศอก ท า
ด้วยผ้าสีเลือดหมู กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ด้านนอกมีเครื่องหมายท าด้วยผ้าสีกากีแกมเขียว รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๓.๕ เซนติเมตร มีกรอบสีฟ้าแก่ ภายในกรอบมีรูปเปลวไฟสีแดง 

(๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรอง
นายหมู่ลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่า
ท่ีสังกัด แต่มีปลอกแขนเช่นเดียวกับ (๑) มีขลิบริมสีขาว ข้างละ ๑ เซนติเมตร โดยรอบ 

(๓) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ เช่นเดียวกับ (๑) 
และมีเครื่องหมายตามข้อ ๓๑ ด้วย 

ข้อ ๓๗ หน่วยสารวัตร 
(๑) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่ องแบบและเครื่องหมาย

ประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าท่ีสังกัด แต่มีปลอกแขนสวมแขนเส้ือข้างขวาระหว่างไหล่กับศอก ท า
ด้วยผ้าสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ด้านนอกมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท าด้วยโลหะสีทอง 

(๒) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือเว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรอง
นายหมู่ลูกเสือเช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่าท่ี
สังกัด แต่มีปลอกแขนเช่นเดียวกับ (๑) มีขลิบริมสีขาวข้างละ ๑ เซนติเมตร โดยรอบ 

(๓) เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ เช่นเดียวกับ (๑) 
และมีเครื่องหมายตามข้อ ๓๑ ด้วย 

 
 
 

 
 
 



ภาค ๔ 
เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ 

ส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
------------- 

ข้อ ๓๘ เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือส าหรับ พระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือส าหรับสภานายกแห่งสภาลูกเสือ
แห่งชาติ แต่ผ้าผูกคอสีกรมท่า ขลิบริมสีธงชาติกว้าง ๒ เซนติเมตร และเครื่องหมายต าแหน่ง พื้นสีธงชาติรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติและขอบสีทอง 

ภาค ๕ 
เบ็ดเตล็ด 
------------- 

ข้อ ๓๙  เม่ือแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือให้ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เข็มแสดงวิทยฐานะและ
เคร่ืองหมายแสดงความสามารถได้ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๔๐  เคร่ืองแบบตามกฎกระทรวงนี้  ให้ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสร้างหรือ
เขียนรูปตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน 

ข้อ ๔๑  บรรดาเคร่ืองแบบตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พ.ศ. ๒๔๙๐ ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือผ่อนผันให้ใช้ได้สืบไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 


