
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยเขม็ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๗) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจึงออกข้อบังคับคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็ม
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๑) ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๑๕  
(๒) ระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาให้เข็มลูกเสือ บ าเพ็ญ

ประโยชน์ พ.ศ.  ๒๕๑๕ 
ข้อ ๔ เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์มีไว้ส าหรับมอบให้แก่ลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมการที่ ได้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ของลูกเสือ และยกย่องลูกเสือที่ได้บ าเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น ซ่ึงมีคุณลักษณะ ดังก าหนด ไว้ในข้อ 
๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งขอ้บังคับนี้  
ข้อ ๕ เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์มีลักษณะเป็นรูปกลมรีมีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๒  เซนติเมตร 
พื้นลงยาสีตามชั้นของเข็ม  ริมขอบนอกเป็นสีทอง  ตรงกลางมีรูปเฟลอร์เดอลีส์ ท าด้วยโลหะสีทอง  มีอักษรสี
ทองจารึกค าว่า “ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์” โค้งอยู่ใต้เฟลอร์เดอลีส์ ตามตัวอย่างแนบท้ายขอ้บังคับนี้ 

ข้อ ๖ เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์มีสามชั้น คือ ชั้นที่หนึ่ง พื้นสีแดง ช้ันที่สอง พื้นสีขาว ช้ันที่สาม พื้น
สีน้ าเงิน  

ข้อ ๗ เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามจะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะครบทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นลูกเสือมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๒) บ าเพ็ญตนเป็นลูกเสือที่ดีสมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสืออื่น ๆ 
(๓) ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอ 
(๔) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอ 
(๕)  บ า เพ็ญประโยชน์ เป็นที่ ประจักษ์ ต่อโรงเ รียนของตนหรือต่อผู้อื่น  หรือ กิจการที่ เป็น 

สาธารณประโยชน์ 



ข้อ ๘ เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองจะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะครบทั้งสองข้อ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๒) นับต้ังแต่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วได้บ าเพ็ญตนตามคุณลักษณะที่ ได้

ก าหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) (๓) (๔) (๕) และบ าเพ็ญประโยชน์อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียนของตน หรือต่อ
ผู้อื่น  หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ข้อ ๙ เขม็ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่หนึ่งจะมอบให้แก่ลูกเสือผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๒) นับแต่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วได้บ าเพ็ญตนตามคุณลักษณะ ที่ได้

ก าหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) (๓) (๔) (๕) และบ าเพ็ญประโยชน์อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียน ของตนหรือต่อ
ผู้อื่น หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ข้อ ๑๐ การขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ให้มีเกณฑ์จ านวนลูกเสือที่จะขอได้ ดังนี้  
(๑) จ านวนลูกเสือต้ังแต่สิบสองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนให้มีสิทธิขอได้หนึ่งเข็ม 
(๒) จ านวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคน ให้มีสิทธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อหนึ่งเข็ม  เศษ

ต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไปมีสิทธิขอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเข็ม  
ข้อ ๑๑ วิธีการขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เม่ือลูกเสือผู้ใดมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้  

ให้ผู้ก ากับกองลูกเสือหรือผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือรับรองคุณลักษณะของลูกเสือตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ และให้
ผูอ้ านวยการลูกเสือโรงเรียน หรือหัวหน้าหน่วยลูกเสือนั้นเป็นผู้เสนอขอผ่านต้นสังกัด จนถึงผู้อ านวยการลูกเสือ
จังหวัด  เพื่อเสนอต่อเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  หน่วยลูกเสือ และสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ขึ้นตรงต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติให้เสนอต่อ เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครให้เสนอผ่านต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ จนถึง
ผูอ้ านวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ใน
กรณีมีความจ าเป็นหรือเห็นสมควร  เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติอาจแต่งต้ังคณะกรรมการ ขึ้น
พิจารณาคุณลักษณะของลูกเสือที่เสนอขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เป็นกรณีพิเศษก็ได้  

ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดท าประกาศส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อยกย่อง
ลูกเสือที่ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  พร้อมทั้งให้จัดท าทะเบียนควบคุมและให้เลขาธิการ ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติและผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดประกอบพิธีมอบเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นประจ าทุกปี 

ข้อ ๑๓ ผู้ซ่ึงได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์อยู่ก่อนแล้วในวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถือว่าเป็นผู้ ซ่ึงได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สอง และชั้นที่สามตาม  



พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีสิทธิประดับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ตามชั้นที่ได้รับ อยู่ก่อนแล้ว
ได้  

ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 


