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สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
ถนนสุวรรณศร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
25 มิถุนายน 2558

เรื่อง

การเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือ – เนตรนารี ประจาปี 2558

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือ
2. ใบนาส่งเงินค่าบารุงลูกเสือ

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

ด้วยข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509
ข้อ 20 เงินค่าบารุงลูกเสือได้แก่ เงินค่าบารุงประจาปีที่เก็บจากลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในอัตราคนละ
5 บาทต่อปี สาหรับลูกเสือ เนตรนารี สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คนละ 10 บาทต่อปี เมื่อชาระครบ 10 ปีแล้วถือว่า
เป็นสมาชิกตลอดชีพ หรือจะชาระเงินค่าบารุงตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 100 บาทก็ได้ ระยะเวลาชาระ ให้ลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชาระค่าบารุงประจาปีตามอัตราที่กาหนด ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ขอความร่วมมือ
โรงเรียนดาเนินการเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือ และส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2558
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0 3723 2263 ต่อ 24
โทรสาร 0 3723 3381

การเงิน
ข้อ ๑๘ รายได้ คณะลูกเสื อแห่งชาติอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินค่าบารุ งลูกเสื อ
(๓) เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่ งมีผอู ้ ุทิศให้แก่คณะลูกเสื อแห่งชาติ
(๕) รายได้อื่น ๆ ซึ่ งไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ข้อ ๑๙ วัตถุประสงค์การเก็บเงินค่าบารุ งลูกเสื อ วัตถุประสงค์ในการเก็บเงินค่าบารุ งลูกเสื อ
มีดงั ต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการลูกเสื อ
(๒) เพื่อให้ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อทะนุบารุ งองค์การของตนด้วยความเสี ยสละ
(๓) เพื่อฝึ กอบรมลูกเสื อให้รู้จกั ทางานเพื่อให้ได้เงินมาด้วยน้ าพักน้ าแรงของตนเองโดยสุ จริ ต
ข้อ ๒๐ เงินค่าบารุ งลูกเสื อ เงินค่าบารุ งลูกเสื อได้แก่ เงินค่าบารุ งประจาปี ที่เก็บจากลูกเสื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อพิเศษ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ
ข้อ ๒๑ อัตราเงินค่าบารุ งลูกเสื อ เงินค่าบารุ งลูกเสื อเก็บคนหนึ่ งไม่เกินปี ละ๕ บาท จะเก็บใน
อัตราเท่าใดให้ผอู ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดเป็ นผูก้ าหนด สาหรับการลูกเสื อที่สังกัดสานักงานคณะ
กรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ให้เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติเป็ นผูก้ าหนด
ข้อ ๒๒ เงินค่าบารุ งประจาปี ของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสื อ กาหนดปี ละ ๑๐ บาทเมื่อชาระครบ ๑๐ปี แล้วถือว่าเป็ นสมาชิกตลอดชี พ หรื อจะชาระ
เงินค่าบารุ งตลอดชีพครั้งเดียวเป็ นเงิน ๑๐๐ ก็ได้
ข้อ ๒๓ ระยะเวลาชาระให้ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ
และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ ชาระเงินค่าบารุ งประจาปี ตามอัตราที่กาหนดไว้ให้เสร็ จภายในเดือนสิ งหาคมของ
ทุกปี
ข้อ ๒๔ การเก็บเงินค่าบารุ งลูกเสื อ กลุ่มหรื อกองลูกเสื อที่ต้ งั อยูใ่ นโรงเรี ยนหรื อนอกโรงเรี ยน
ให้อาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ หรื อผูจ้ ดั การโรงเรี ยนเป็ นผูเ้ ก็บเงินค่าบารุ ง หรื อผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อในสังกัด
เป็ นผูเ้ ก็บเงินก็ได้ ในการเก็บเงินนั้น จะต้องออกใบเสร็ จรับเงินทุกคราว
สาหรับผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ ที่สังกัด
สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการลูกเสื ออาเภอให้สานักงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป็ นผูจ้ ดั เก็บ

ข้อ ๒๕ การแบ่งเงินค่าบารุ งลูกเสื อ การแบ่งเงินค่าบารุ งลูกเสื อ ให้แบ่งดังนี้
(๑) ตามข้อบังคับของสมาคมลูกเสื อโลก คณะลูกเสื อแห่งชาติจะต้องเสี ยเงินค่าบารุ งให้แก่
สานักงานลูกเสื อโลก ตามจานวนลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อในอัตราคนหนึ่งปี ละประมาณ ๕๐ สตางค์
เงินยอดนี้ให้กองลูกเสื อสังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติและจังหวัดรวบรวมส่ งไป
ยังสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติเพื่อใช้จ่ายในส่ วนที่เกี่ยวกับการ ลูกเสื อโลก
(๒) ให้แบ่งเงินค่าบารุ งที่เหลือจ่ายจากข้อ ๑ ข้างต้น (๔.๕๐บาท) ดังนี้
ก. กองลูกเสื อที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(๑) สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อร้อยละ ๗๐ (๓.๑๕บาท)
(๒) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ร้อยละ ๓๐
(๑.๓๕บาท)
ข. กองลูกเสื อที่ข้ ึนตรงต่ออาเภอ
(๑) สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อ ร้อยละ ๗๐ (๓.๑๕บาท)
(๒) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ ร้อยละ ๘ (๐.๓๖บาท)
(๓) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด ร้อยละ ๘ (๐.๓๖บาท)
(๔) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานภาคการศึกษา ร้อยละ ๘ (๐.๓๖บาท)
(๕) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ร้อยละ๖
(๐.๒๗บาท)
ค. กองลูกเสื อที่ข้ ึนตรงต่อเทศบาล
(๑) สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อ ร้อยละ ๗๘ (๓.๕๑บาท)
(๒) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานเทศบาล ร้อยละ ๑๖ (๐.๗๒บาท)
(๓) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ร้อยละ ๖
(๐.๒๗บาท)
ง. กองลูกเสื อที่ข้ ึนตรงต่อจังหวัด
(๑) สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อ ร้อยละ ๗๘ (๓.๕๑บาท)
(๒) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด ร้อยละ ๘ (๐.๓๖บาท)
(๓) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานภาคการศึกษา ร้อยละ ๘ (๐.๓๖บาท)
(๔) ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ร้อยละ ๖
(๐.๒๗บาท)
จ. เงินค่าบารุ งลูกเสื อที่เก็บจากผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ
และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ ให้เป็ นของ
สานักงานนั้น

ข้อ ๒๖ การนาส่ งเงิน เงินค่าบารุ งของกลุ่มหรื อกองลูกเสื อที่ข้ ึนตรงต่ออาเภอ เทศบาลหรื อ
จังหวัดให้กลุ่มหรื อกองลูกเสื อนาส่ งอาเภอ เทศบาลหรื อจังหวัด แล้วแต่กรณี
สาหรับกลุ่มหรื อกองลูกเสื อที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ให้กลุ่ม
หรื อกองลูกเสื อนาส่ งสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
ทั้งนี้ ให้กลุ่มหรื อกองลูกเสื อหักเงินค่าบารุ งที่เป็ นส่ วนของตนไว้ก่อน
ข้อ ๒๗ เงินค่าบารุ งลูกเสื อที่อาเภอได้รับจากกลุ่มหรื อกองลูกเสื อให้อาเภอหักส่ วนที่เป็ นของ
อาเภอไว้ก่อน ส่ วนที่เหลือให้นาส่ งจังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้ส่งเขตและสานักงานคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติต่อไป ส่ วนเงินค่าบารุ งลูกเสื อที่เทศบาลได้รับจากกลุ่มหรื อกองลูกเสื อให้สานักงาน
เทศบาลหักส่ วนที่เป็ นของตนไว้ก่อน ส่ วนที่เหลือให้นาส่ งสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่งชาติต่อไป
ข้อ ๒๘ การหาเงินรายได้ กลุ่มหรื อกองลูกเสื ออาจหาเงินรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายใน
จังหวัดของตน โดยได้รับอนุ ญาตจากเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ผูอ้ านวยการ
ลูกเสื อจังหวัด ผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด คณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ อาจหาเงินรายได้ภายในจังหวัดของ
ตนเพื่อส่ งเสริ มกิจการลูกเสื อ
ข้อ ๒๙
(๑) ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ และลูกเสื อต้องไม่เรี่ ยไรเงินและไม่เข้าร่ วมเร่ ขายสิ่ งของใด ๆ ตาม
ท้องถนนหรื อเก็บบัตรผ่านประตู หรื อปฏิบตั ิงานใด ๆ ที่ไม่สมเกียรติของลูกเสื อ
(๒) ในกรณี ที่เห็นสมควร เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ผูอ้ านวยการลูกเสื อ
จังหวัดอาจอนุญาตเป็ นกรณี พิเศษให้ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและลูกเสื อเข้าร่ วมเรี่ ยไรเงิน ขายสิ่ งของ หรื อ
เก็บบัตรผ่านประตูเฉพาะรายภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ก็ได้
ข้อ ๓๐ มาชิกของคณะลูกเสื อแห่งชาติทุกคนต้องไม่สนับสนุนหรื อเกี่ยวข้องกับวิธีการหาเงิน
ใด ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมายของบ้านเมือง หรื อเป็ นไปในทานองส่ งเสริ มให้ลูกเสื อเล่นการพนัน
ข้อ ๓๑ การควบคุมเงินรายได้กลุ่ม หรื อกองลูกเสื อ เงินรายได้ทุกประเภทที่กลุ่มหรื อกองลูกเสื อ
ได้รับ ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓ นายประกอบด้วยผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ หรื อครู ในโรงเรี ยนนั้น
มีหน้าที่เก็บรักษาและควบคุมการจ่ายเงินให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จัดทาบัญชี รับจ่ายและประกาศ
รายรับรายจ่ายให้ลูกเสื อทราบทุกเดือน เดือนใดไม่มีการรับ-จ่าย ก็ให้ประกาศว่าไม่มีการรับจ่าย
เงินรายได้น้ ีให้นาฝากธนาคารหรื อแผนกศึกษาธิ การอาเภอหรื อจังหวัด
ข้อ ๓๒ หลักการจ่ายเงินรายได้ลูกเสื อ การจ่ายเงินรายได้ลูกเสื อ ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อจัดหาอุปกรณ์การฝึ กอบรมลูกเสื อ
(๒) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและลูกเสื อ
(๓) เพื่อจัดพิมพ์ตารา คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวกับการลูกเสื อ
(๔) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ

ข้อ ๓๓ อานาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสื อทุกประเภท อานาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสื อทุกประเภท
ให้กาหนดดังนี้
(๑) ผูก้ ากับลูกเสื อ
ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท
(๒) รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
รองผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๓) ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
รองผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ
รองผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๔) ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
(มีกลุ่มลูกเสื อที่สมบูรณ์)
รองผูต้ รวจการลูกเสื อประจาสานักงาน
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา)
ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) รองประธานคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๗) ประธานคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
สั่งจ่ายได้ครั้งละตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
เงินที่กลุ่มหรื อกองลูกเสื อฝากไว้ ณ แผนกศึกษาธิ การอาเภอหรื อจังหวัดให้ผมู ้ ีอานาจสั่งจ่ายเงิน
ดังกล่าวเป็ นผูจ้ ่ายในลักษณะเงินฝากถอนคืน
ส่ วนใบเสร็ จรับเงินและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนด
ข้อ ๓๔ การควบคุม ให้เลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติมีหน้าที่
ควบคุม และตรวจสอบการเงินของลูกเสื อทัว่ ไปและให้รองผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดและ
รองผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการเงินของลูกเสื อในสังกัด ให้กองลูกเสื อ
ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติและลูกเสื อจังหวัดรายงานฐานะการเงินตามแบบ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
ข้อ ๓๕ ทรัพย์สินเมื่อยุบกองลูกเสื อ ในกรณี ที่กองลูกเสื อยุบหรื อเลิกกิจการ ให้บรรดา
ทรัพย์สินของลูกเสื อนั้นตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ

การเงิน
ข้อ ๑๑ รายได้ กิจการของเนตรนารี อาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินอุดหนุนจากคณะลูกเสื อแห่งชาติ
(๓) เงินค่าบารุ งสมาชิกเนตรนารี
(๔) เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเนตรนารี
(๕) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผอู้ ุทิศให้เนตรนารี
(๖) รายได้อื่น ๆ ซึ่ งไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของเนตรนารี
ข้อ ๑๒ ให้สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการลูกเสื อ
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ สานักงานคณะกรรมการลูกเสื อกรุ งเทพมหานคร จัดทา
บัญชีการเงินของเนตรนารี ไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ ๑๓ วัตถุประสงค์การเก็บเงินค่าบารุ งเนตรนารี วัตถุประสงค์ในการเก็บเงินค่าบารุ งสมาชิก
เนตรนารี มีดงั ต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการเนตรนารี
(๒) เพื่อให้เนตรนารี ผูบ้ งั คับบัญชาเนตรนารี ผูต้ รวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และ
เจ้าหน้าที่เนตรนารี ทะนุบารุ งองค์การของตนด้วยความเสี ยสละ
(๓) เพื่อฝึ กอบรมเนตรนารี ให้รู้จกั ทางาน เพื่อให้ได้เงินมาด้วยน้ าพักน้ าแรงของตนเองโดย
สุ จริ ต
ข้อ ๑๔ เงินค่าบารุ งเนตรนารี เงินค่าบารุ งเนตรนารี ได้แก่ เงินค่าบารุ งประจาปี ที่เก็บจาก
เนตรนารี ผูบ้ งั คับบัญชาเนตรนารี ผูต้ รวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี
ข้อ ๑๕ อัตราเงินค่าบารุ งเนตรนารี เงินค่าบารุ งเนตรนารี เก็บคนหนึ่งไม่เกินปี ละ๕ บาท กลุ่ม
หรื อกองเนตรนารี ที่อยูใ่ นส่ วนภูมิภาคจะเก็บในอัตราเท่าใด ให้ผอู ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดเป็ นผูก้ าหนด
สาหรับกองเนตรนารี ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ให้เลขาธิ การคณะ
กรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติเป็ นผูก้ าหนด
ข้อ ๑๖ เงินค่าบารุ งผูบ้ งั คับบัญชาเนตรนารี เงินค่าบารุ งประจาปี ของผูบ้ งั คับบัญชาเนตรนารี
ผูต้ รวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี กาหนดปี ละ ๑๐ บาท เมื่อชาระครบ
๑๐ ปี แล้วถือว่าเป็ นสมาชิกตลอดชีพ หรื อจะชาระเงินค่าบารุ งตลอดชีพครั้งเดียวเป็ นเงิน ๑๐๐ ก็ได้
ข้อ ๑๗ ระยะเวลาชาระ ให้เนตรนารี ผูบ้ งั คับบัญชาเนตรนารี ผูต้ รวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่
เนตรนารี ชาระเงินค่าบารุ งประจาปี ตามอัตราที่กาหนดไว้ให้เสร็ จภายในเดือนสิ งหาคมของทุกปี

ข้อ ๑๘ การเก็บเงินค่าบารุ งเนตรนารี กลุ่มหรื อกองเนตรนารี ที่ต้ งั อยูใ่ นโรงเรี ยน หรื อนอก
โรงเรี ยน ให้ผอู้ านวยการ อาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ หรื อผูจ้ ดั การโรงเรี ยนเป็ นผูเ้ ก็บเงินค่าบารุ ง หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเนตรนารี ในสังกัดเป็ นผูเ้ ก็บเงินก็ได้ ในการเก็บเงินนั้น จะต้องออกใบเสร็ จรับเงินทุกคราว
สาหรับผูบ้ งั คับบัญชาเนตรนารี ผูต้ รวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่
เนตรนารี ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการลูกเสื อ
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอให้สานักงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป็ นผูจ้ ดั เก็บ

ใบนาส่งเงินค่าบารุงลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2509 ประจาปี .........................
โรงเรียน...................................................................สังกัด...................................................................
1

2

3

ค่าบารุงลูกเสือคน
ละ 5 บาท

ค่าบารุงลูกเสือโลก
คนละ 50 สตางค์

เหลือ 4.50
บาท
100%
4.50 บาท

เงิน 4.50 บาท
4
5
ส่วน
ส่วน
โรงเรียน อาเภอ
70%
8%
3.15
0.36

คิดเป็น 100% แบ่งเป็น
6
7
8
ส่วน ส่วนภาค ส่วนชาติ
จังหวัด
(เขต)
8%
8%
6%
0.36
0.36
0.27

ลูกเสือ/เนตรนารี จานวน...................คน ค่าบารุงคนละ 5 บาท คิดเป็นเงินตาม 1-8 (คูณด้วยจานวนคน)
1. ค่าบารุงลูกเสือคนละ 5 บาท
5×.............คน = .........................บาท
2. ค่าบารุงลูกเสือโลกคนละ 0.50 บาท 0.50×........คน = .........................บาท
3. เหลือคนละ 4.50 บาท
4.50×........คน = .........................บาท
4. ส่วนโรงเรียน 70%
3.15×........คน = .........................บาท
5. ส่วน สพป.สระแก้ว เขต 2 8%
0.36×........คน = .........................บาท
6. ส่วนจังหวัด 8%
0.36×........คน = .........................บาท
7. ส่วนภาค (เขต) 8%
0.36×........คน = .........................บาท
8. ส่วนคณะลูกเสือแห่งชาติ 6%
0.27×........คน = .........................บาท
ตรวจสอบ รวมเงินตามข้อ 2 + 3
= ....................เท่ากับข้อ 1
รวมเงินตามข้อ 4+5+6+7+8
= ....................เท่ากับข้อ 3
9. ค่าบารุงลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 10 ×...........คน = .........................บาท
10. ค่าบารุงลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 100 ×.........คน = ..........................บาท
การเก็บรักษาเงินและการนาส่งเงินค่าบารุงลูกเสือ
(1) เงินตามข้อ 4 จานวน........................บาท โรงเรียนเก็บไว้ใช้ในกิจการลูกเสือโรงเรียน
(2) เงินตามข้อ 2+5+6+7+8 +9+10 จานวน.................................บาท โรงเรียนรวบรวมส่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

ลงชื่อ............................................................ผู้กรอกข้อมูล
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................

