
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๓๐ แห0งพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว3 ดังต0อไปน้ี 

 
ข3อ ๑  ให3ยกเลิกความในข3อ ๑ แห0งกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และให3ใช3ความต0อไปน้ีแทน 
“ข3อ ๑  ให3มีตําแหน0งผู3บังคับบัญชาและเจ3าหน3าท่ีกองอาสารักษาดินแดน ดังต0อไปน้ี 
๑. ผู3บัญชาการ ใช3อักษรย0อว0า ผ.บ.ช. 
๒. รองผู3บัญชาการ ใช3อักษรย0อว0า ร.ผ.ช. 
๓. ผู3ช0วยผู3บัญชาการ ใช3อักษรย0อว0า ช.ผ.ช. 
๔. ผู3บังคับการจังหวัด ใช3อักษรย0อว0า ผ.ก.จ. 
๕. รองผู3บังคับการจังหวัด ใช3อักษรย0อว0า ร.ก.จ. 
๖. ผู3บังคับกองร3อย ใช3อักษรย0อว0า ผ.ก.ร. 
๗. รองผู3บังคับกองร3อย ใช3อักษรย0อว0า ร.ก.ร. 
๘. ผู3บังคับหมวด ใช3อักษรย0อว0า ผ.บ.ม. 
๙. จ0ากองร3อย ใช3อักษรย0อว0า จ.ก.ร. 
๑๐. ผู3บังคับหมู0 ใช3อักษรย0อว0า ผ.บ.หมู0” 
 
ข3อ ๒  ให3ยกเลิกความในข3อ ๓ แห0งกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และให3ใช3ความต0อไปน้ีแทน 
“ข3อ ๓  ให3ผู3บังคับการจังหวัดเป>นผู3ปกครองบังคับบัญชาเจ3าหน3าท่ีและสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนซึ่งสังกัดอยู0ในจังหวัดน้ัน” 
 
ข3อ ๓  ให3ยกเลิกความในข3อ ๕ แห0งกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และให3ใช3ความต0อไปน้ีแทน 
“ข3อ ๕  ผู3บัญชาการเป>นผู3แต0งต้ังบุคคลใดท่ีเห็นสมควรเป>นรองผู3บังคับการจังหวัด 

และรองผู3บังคับกองร3อย และให3มีอํานาจถอดถอนด3วย และให3ผู3ดํารงตําแหน0งดังกล0าว เป>นผู3ปกครอง
บังคับบัญชาเจ3าหน3าท่ีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งสังกัดอยู0ในจังหวัด อําเภอ หรือใน
กองร3อยน้ัน แล3วแต0กรณี และให3เป>นผู3ช0วยผู3บังคับการจังหวัด หรือผู3บังคับกองร3อยตามลําดับ” 

 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล0ม ๗๔/ตอนท่ี ๖๓/หน3า ๑๑๗๐/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ให3ไว3 ณ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
พลโท ป.  จารุเสถียร 

รัฐมนตรีช0วยว0าการฯ ลงนามแทน 
รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช3กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ0นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ได3แก3ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ0นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยเลิกภาค ให3มีเฉพาะเขต สําหรับการจัด
ระเบียบบริหารราชการส0วนภูมิภาค ให3มีเฉพาะจังหวัดและอําเภอ และโอนอํานาจหน3าท่ีของผู3ว0า
ราชการภาค ไปเป>นของผู3ว0าราชการจังหวัด จึงสมควรแก3ไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยให3ยกเลิกตําแหน0งผู3
บัญชาการภาค รองผู3บัญชาการภาค  ท้ังน้ี เพ่ือให3สอดคล3องต3องกันกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ0นดิน ฉบับดังกล0าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 


