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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห.งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๓๐ แห.งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก4ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีว.าการ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว.าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว4 ดังต.อไปน้ี 

 
ข4อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“การสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดน” หมายความว.า การเรียกรวมกําลังของ

กองอาสารักษาดินแดนเพ่ือปฏิบัติหน4าท่ี ไม.ว.าจะใช4อาวุธหรือไม.ก็ตาม 
 
ข4อ ๒  ผู4บังคับบัญชามีอํานาจท่ีจะสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนได4 ดังน้ี 
(๑) ผู4บัญชาการสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนได4ทั่วราชอาณาจักร 
(๒) ผู4บังคับการจังหวัดสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนได4ภายในเขตพ้ืนท่ีของ

จังหวัด 
(๓) ผู4บังคับกองร4อยสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนได4ภายในเขตพ้ืนท่ีของ

อําเภอ 
 
ข4อ ๓  การสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนเพ่ือปฏิบัติการตามหน4าท่ีโดยไม.ใช4

อาวุธ ผู4มีอํานาจสั่งใช4ได4เต็มตามอัตรากําลังท่ีมีอยู. 
 
ข4อ ๔  การสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนเพ่ือปฏิบัติการตามหน4าท่ีโดยใช4

อาวุธ หมายถึง 
(๑) กรณีใช4อาวุธในเขตพ้ืนท่ี 
(๒) กรณีใช4อาวุธนอกเขตพ้ืนท่ี 
 
ข4อ ๕  การสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนเพ่ือปฏิบัติการตามหน4าท่ีโดยใช4

อาวุธในเขตพ้ืนท่ี จะต4องได4รับอนุมัติจากผู4บัญชาการก.อน เม่ือได4รับอนุมัติแล4วจึงจะกระทําได4 เว4นแต. 
(๑) ในกรณีมีเหตุจําเปGนและเร.งด.วนท่ีจะต4องปฏิบัติหน4าท่ีเก่ียวกับการปHองกันการ

รุกรานของข4าศึกจากภายนอกประเทศ ให4ผู4บังคับบัญชาตามข4อ ๒ สั่งใช4กําลังของกองอาสารักษา
ดินแดนโดยใช4อาวุธได4เต็มตามอัตรากําลังท่ีมีอยู. 

(๒) ในกรณีมีความจําเปGนท่ีจะต4องใช4กําลังปHองกันและปราบปรามผู4กระทําผิด

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน4า ๑/๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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กฎหมาย ให4ผู4บังคับบัญชาตามข4อ ๒ (๒) และ (๓) สั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนโดยใช4อาวุธ
ได4ตามความจําเปGนร.วมกับพนักงานฝMายปกครองหรือตํารวจ 

เม่ือได4สั่งใช4กําลังตาม (๑) และ (๒) แล4ว ให4ผู4สั่งใช4กําลังรายงานผู4บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันจนถึงผู4บัญชาการทราบ 

 
ข4อ ๖  ในกรณีท่ีมีความจําเปGนและเร.งด.วนท่ีจะต4องใช4กําลังของกองอาสารักษา

ดินแดนปฏิบัติงานตามความต4องการของทางราชการ ผู4บัญชาการจะมอบหมายให4ผู4บังคับการจังหวัด
สั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนเปGนกําลังสํารองส.วนหน่ึงท่ีพร4อมจะเพ่ิมเติมหรือสนับสนุนกําลัง
ทหารได4เม่ือจําเปGน โดยใช4อาวุธภายในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดก็ได4 

เม่ือผู4บังคับการจังหวัดได4สั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนไปแล4วให4ส.งแผนและ
คําสั่งบรรจุกําลังให4ผู4บัญชาการทราบ 

 
ข4อ ๗  การสั่งใช4กําลังของกองอาสารักษาดินแดนเพ่ือปฏิบัติการตามหน4าท่ีโดยใช4

อาวุธนอกเขตพ้ืนท่ี ให4ผู4บังคับบัญชาตามข4อ ๒ (๒) และ (๓) มีอํานาจกระทําได4ในกรณีฉุกเฉินอย.างย่ิง
และมีความจําเปGนเร.งด.วน หรือเปGนกรณีการต.อสู4ในภาวะติดพันหรือผู4บังคับบัญชาตามข4อ ๒ (๒) และ 
(๓) ของเขตพ้ืนท่ีข4างเคียงร4องขอ โดยให4ผู4บังคับบัญชาหรือผู4นําหน.วยแจ4งผู4รับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีเข4าไป
ปฏิบัติหน4าท่ีทราบในโอกาสแรกท่ีจะกระทําได4 และเม่ือเสร็จภารกิจให4กลับพ้ืนท่ีทันทีแล4วรายงานให4
ผู4บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู4บัญชาการทราบ 

 
 

ให4ไว4 ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
พลเอก สิทธิ  จิรโรจนN 

รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย 
พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตนN 

รัฐมนตรีช.วยว.าการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว.าการกระทรวงกลาโหม 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช4กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๘ แห.งพระราชบัญญัติ
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติว.าผู4บังคับบัญชามีอํานาจท่ีจะสั่งใช4กําลังของกองอาสา
รักษาดินแดนให4ทําการตามอํานาจหน4าท่ีได4ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปGนต4องออก
กฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 


