
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กองอาสารักษาดนิแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองอาสารักษาดินแดน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป และจะใชบังคับในทองที่ใด ใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับใน

ทองที่ใด บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ซึ่งมีขอความแยงหรือขัดตอพระราชบัญญัตินี้ 
มิใหใชบังคับในทองที่นั้น 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้งกองอาสารักษาดนิแดน 
   

 
มาตรา  ๔   ให จั ดตั้ ง กองอาสา รั กษ าดิ นแดน เป นองค ก า รขึ้ น อยู ใ น

กระทรวงมหาดไทยมีฐานะเปนนิติบุคคล เรียกวา “กองอาสารักษาดินแดน” 
 
มาตรา ๕  กองอาสารักษาดินแดนแบงออกเปนสองสวน คือ 
(๑) สวนกลาง 
(๒) สวนภูมิภาค 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๑๔/หนา ๒๘๕/๒๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๒  ใหมีกรรมการคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวาสิบคน และไมเกินยี่สิบคน 

เรียกวา “คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนรองประธาน โดยตําแหนง 
สวนกรรมการอื่น เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๗๓  คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหนาที่จัด

และดําเนินงานกองอาสารักษาดินแดนโดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความ
มั่นคงแหงชาติ และวางระเบียบและขอบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการใหออกจากสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน 

(๒) กําหนดยศ ช้ัน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๓) กําหนดเหลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๔) กําหนดหลักสูตร การอบรม และการฝก 
(๕) กําหนดการใชจายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 
(๖) กําหนดการเก็บ รักษา และการใชอาวุธ 
 
มาตรา ๘  กองอาสารักษาดินแดนสวนภูมิภาค ประกอบดวย กองอาสารักษา

ดินแดนจังหวัด และกองอาสารักษาดินแดนอําเภอ ตามชื่อทองที่ที่ไดประกาศตั้งข้ึน 
 
มาตรา ๙  ตําแหนงผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ ตลอดจนอํานาจการปกครอง

บังคับบัญชารวมทั้งการกําหนดอัตรากําลังของแตละหนวยในกองอาสารักษาดินแดน ใหกําหนด
โดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐  วินัยและการลงโทษผูกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่และสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยกองอาสารักษาดินแดน 
 
มาตรา ๑๑  การเขาเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหกระทําโดยวิธีรับสมัคร

ผูอาสา แตถาในทองที่ใดไมมีบุคคลสมัคร หรือมีบุคคลสมัครไมเพียงพอตามความตองการ จะ
กําหนดใหทองที่นั้นมีการเรียกบุคคลใหสมัครเพื่อคัดเลือกเขาเปนสมาชิกโดยพระราชกฤษฎีกาก็

                                                 
๒ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๔ 
๓ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ได และใหถือวาผูที่ไดรับสมัครหรือไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิ
และหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นับแตวันไดรับสมัครหรือไดรับการคัดเลือก 

 
มาตรา ๑๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตองมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้ 
(๑) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในทองที่ที่เขาเปนสมาชิก 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) มีอายุตั้งแต ๑๗ ปบริบูรณข้ึนไป แตไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ 
(๔) มีรางกายสมบูรณ และสมควรแกการเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแหงศาสนาใด 
(๗) ไมเปนสมาชิกกองอาสากาชาด 
(๘) ไมเปนทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(๙) ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนที่รังเกียจ เชน เปนคนเสเพลอันธพาล หรือ

เปนผูติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนผูมีสันดานเปนผูราย เปนตน 
 
มาตรา ๑๓  ขาราชการที่เปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะปฏิบัติหนาที่ของ

กองอาสารักษาดินแดนไดในเมื่อไมติดราชการจําเปน 
 
มาตรา ๑๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี ๓ ประเภท คือ 
(๑) ประเภทสํารอง คือสมาชิกที่ยังไมไดเขารับการฝกหัดและอบรม 
(๒) ประเภทประจํากอง คือสมาชิกที่ไดรับการฝกหัดและอบรม และบรรจุอยูใน

อัตรากําลัง 
(๓) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกที่ไดปลดออกจากประจํากอง 
 
มาตรา ๑๕  การรับบุคคลเขาเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ใหผูวาราชการ

จังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อรับสมัครหรือคัดเลือก 
 

หมวด ๒ 
หนาที่ของกองอาสารักษาดนิแดน 

   
 

มาตรา ๑๖๔  กองอาสารักษาดินแดนมีหนาที่ 
(๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของขาศึก 
(๒) ทําหนาที่ตํารวจรักษาความสงบภายในทองที่รวมกับพนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจ 
                                                 

๔ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม 
(๔) ปองกันจารกรรม สดับตรับฟง และรายงานขาว 
(๕) ทําการชวยใหความสะดวกแกฝายทหารตามที่ทหารตองการ และตัดทอน

กําลังขาศึก 
(๖) เปนกําลังสํารองสวนหนึ่งที่พรอมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารไดเมื่อ

จําเปน 
 
มาตรา ๑๗  เจาหนาที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหนาที่ 
(๑) กระทําตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาที่ส่ังการโดยชอบ 
(๒) ปฏิบัติตามหนาที่ ระเบียบ ขอบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดน 
 
มาตรา ๑๘  ผูบังคับบัญชามีอํานาจที่จะสั่งใชกําลังของกองอาสารักษาดินแดนให

ทําการตามอํานาจหนาที่ได ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในทองที่ใด ใหเจาหนาที่และสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดนอยูในบังคับบัญชาเจาหนาที่ฝายทหาร 
 

หมวด ๓ 
ธงประจํากอง เครื่องหมาย และเคร่ืองแบบ 

   
 

มาตรา ๒๐  ใหมีธงประจํากอง และเครื่องหมายสําหรับกองอาสารักษาดินแดน 
กับเครื่องแบบสําหรับสมาชิก ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การอบรมและการฝก 
   

 
มาตรา ๒๑  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตองเขารับการอบรม การฝกหัด และ

การฝกซอม ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
 
มาตรา ๒๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ถูกเรียกเขารับการอบรม การฝกหัด 

และการฝกซอม ตามหลักสูตรของกองอาสารักษาดินแดนก็ดี หรือในเวลาปฏิบัติหนาที่ก็ดี ให
ผูบังคับบัญชาหรือนายจางใหความสะดวกแกสมาชิกไมตัดเงินรายเดือนหรือคาจางภายใน
กําหนดเวลาไมเกินสองเดือน และไมตัดรอนสิทธิอันควรไดของสมาชิกเหลานั้น 

 
หมวด ๕ 

สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองอาจไดรับสทิธบิาง

ประการตลอดระยะเวลาที่ยังประจํากองอยู ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษา
ดินแดนกําหนด 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจาก

การปฏิบัติหนาที่ จะไดรับการรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน
กําหนด 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการ

ทุพพลภาพ เนื่องในการปฏิบัติหนาที่ใหไดรับบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๒๖  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดย

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดแตงเครื่องแบบ หรือประดับ หรือใชธง หรือเครื่องหมายที่

กําหนดขึ้นตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ โดยไมมีสิทธิที่จะแตง ประดับ หรือใช มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๒๘  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับ

ไมเกินหาพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 

หมวด ๗ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๒๙  เจาหนาที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหวางทําการตาม
หนาที่ ใหถือวาเปนเจาพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ วางระเบียบและ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๕ มาตรา ๓๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปองกันประเทศชาติ
ในสถานการณสงครามปจจุบันเปนหนาที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะตองรวมมือชวยเหลือ 
และจะตองไดรับการศึกษาอบรมเพื่อใหมีความรูในการที่จะปองกันตนเองและประเทศชาติ จึง
จําเปนตองมีการฝกอบรมและจัดหนวยการบังคับบัญชาเตรียมไวแตเวลาปกติ 
 
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติกอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๗ บัญญัติใหคณะกรรมการกลางกองอาสารกัษาดนิแดน
มีอํานาจหนาที่จัดและดําเนินงานกองอาสารักษาดินแดนตามนโยบายและวิชาการทางเทคนิคของ
สภาปองกันราชอาณาจักร แตบัดนี้ สภาปองกันราชอาณาจักรตองถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แลว สมควรแกไขพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหสอดคลองกันดวย นอกจากนี้สมควรใหกองอาสารักษาดินแดนขึ้นอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมรวมกัน และเพ่ิมอํานาจและหนาที่ใหแก
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนในการกําหนดเหลาของกองอาสารักษาดินแดนและ
กําหนดหนาที่กองอาสารักษาดินแดนเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๙/๐๘/๔๔๔๔ 

A+B (C) 
 

พัชรินทร/แกไข 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ 

 
วศิน/แกไข 

๙ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๑๙/หนา ๒๔๕/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๐๔ 


