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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แห-งพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว0 ดังต-อไปน้ี 

 
ข0อ ๑  ธงประจํากองกองอาสารักษาดินแดน มีลักษณะและสัณฐาน ดังน้ี 
ยอดคันธง เป6นรูปตรีทําด0วยโลหะสีทอง ตอนบนเป6นรูปพระขรรค9ทําด0วยโลหะสีเงิน

ประดิษฐานพระพุทธรูปภายใน 
ใต0ฐานยอดคันธงชิดกับมุมบนของธงด0านเสา มีแถบธงชาติเป6นโบหูกระต-ายห0อยชาย

ท้ังสอง มีส-วนยาวเลยมุมธงด0านล-าง ชายแถบท้ังสองเป6นครุย 
ธงสี่เหลี่ยม ลักษณะและสัณฐานเหมือนธงชาติมีส-วนและขนาดพองาม พ้ืนธงมุมบน

ด0านหน0าใกล0คันธง มีพระมหามงกุฎและเลขหมายประจํารัชกาลสีเหลือง ภายใต0มีอักษรพระบรม
นามาภิไธยย-อสีทอง ขลิบริมสีเหลือง รัศมีสีทอง 

ตรงก่ึงกลางธงด0านหน0า มีรูปพระนเรศวรทรงช0างภายในวงกลมสีแดง มีขอบสีเหลือง 
มีตัวอักษรสีเหลืองเขียนว-า “กองอาสารักษาดินแดน” เป6นแถวโค0งโอบใต0รูปวงกลมดังกล-าว 

ตรงก่ึงกลางธงด0านหลัง มีรูปช-อชัยพฤกษ9 มีอุณาโลมอยู-กลางภายใต0พระมหามงกุฎ 
ริมชายธงตอนท่ีตรงกับคันธงเป6นสีแดง ส-วนริมชายธงด0านอ่ืน ๆ เป6นครุยสีเหลือง 
 
ข0อ ๒๒  ข0อ ๒  ธงประจํากอง กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมีลักษณะและสัณฐาน

เหมือนข0อ ๑ แต-ตัวอักษรด0านหน0าของธงให0มีช่ือจังหวัดเป6นตัวอักษรสีเหลืองใต0คําว-า “กองอาสา
รักษาดินแดน” ด0วย 

 
 

ให0ไว0 ณ วันท่ี ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ 

รัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๗๑/ตอนท่ี ๓๙/หน0า ๘๗๖/๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๗ 
๒ ข0อ ๒ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมีพระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับ
ใช0พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในบางจังหวัดแล0ว จึงเป6นการสมควร
กําหนดให0มีธงประจํากองกองอาสารักษาดินแดนข้ึน เพ่ือเป6นท่ีหมาย ท่ีเคารพต-อไป 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 
๒๔๙๗๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได0กําหนดให0มีเฉพาะธงประจํา
กองอาสารักษาดินแดนและธงประจํากอง กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มิได0กําหนดให0มีธงประจํา
กองสําหรับภาคด0วย จึงเป6นการสมควรท่ีจะได0แก0ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให0มีธงประจํากองสําหรับ
ภาค เพ่ือเป6นศักด์ิศรีและเป6นม่ิงขวัญของแต-ละภาค 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 
๒๔๙๗๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ-นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ได0แก0ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ-นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยเลิกภาค ให0มีเฉพาะเขต สําหรับการจัด
ระเบียบบริหารราชการส-วนภูมิภาค ให0มีเฉพาะจังหวัดและอําเภอ และโอนอํานาจหน0าท่ีของผู0ว-า
ราชการภาค ไปเป6นของผู0ว-าราชการจังหวัด จึงสมควรยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยให0ยกเลิกธงประจํากอง
อาสารักษาดินแดนภาค  ท้ังน้ี เพ่ือให0สอดคล0องต0องกันกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ-นดินฉบับดังกล-าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๗๒/ตอนท่ี ๔๖/ฉบับพิเศษ หน0า ๑/๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๘ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๗๕/ตอนท่ี ๖๓/หน0า ๑๑๗๔/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๐ 


