
พระราชบัญญัติ 

กองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

-------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองอาสารักษาดินแดน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทน 

ราษฎร ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗” 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และ 

จะใชบังคับในทองที่ใด ใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๓ เมื่อไดประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในทองที่ใด บรรดากฎหมาย  

กฎและขอบังคับอื่น ๆ ซึ่งมีขอความแยงหรือขัดตอพระราชบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับในทองที่นั้น 

 

หมวด ๑ 

การจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน 

--------------- 

 

มาตรา ๔ ใหจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเปนองคการขึ้นอยูในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเปนนิติ 

บุคคล เรียกวา “กองอาสารักษาดินแดน” 

 

มาตรา ๕ กองอาสารักษาดินแดนแบงออกเปนสองสวน คือ 

(๑) สวนกลาง 

(๒) สวนภูมิภาค 
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มาตรา ๖1 ใหมีกรรมการคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวาสิบคน และไมเกินยี่สิบคน เรียกวา  

“คณะ กรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน รัฐมนตรีวา

การกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานโดยตําแหนง สวนกรรมการอื่น เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๗2 คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหนาที่จัดและดําเนินงานกองอาสา 

รักษาดินแดนโดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความมั่นคงแหงชาติ และวางระเบียบและขอบังคับ

สําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการใหออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

(๒) กําหนดยศ ชั้น ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

(๓) กําหนดเหลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

(๔) กําหนดหลักสูตร การอบรม และการฝก 

(๕) กําหนดการใชจายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 

(๖) กําหนดการเก็บ รักษา และการใชอาวุธ 

 

มาตรา ๘ กองอาสารักษาดินแดนสวนภูมิภาค ประกอบดวยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกอง 

อาสารักษาดินแดนอําเภอ ตามชื่อทองที่ที่ไดประกาศตั้งขึ้น 

 

มาตรา ๙ ตําแหนงผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ ตลอดจนอํานาจการปกครองบังคับบัญชารวมทั้งการ 

กําหนดอัตรากําลังของแตละหนวยในกองอาสารักษาดินแดน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๐ วินัยและการลงโทษผูกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให 

เปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยกองอาสารักษาดินแดน 

 

มาตรา ๑๑ การเขาเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหกระทําโดยวิธีรับสมัครผูอาสาแตถาในทองที่ 

ใดไมมีบุคคลสมัคร หรือมีบุคคลสมัครไมเพียงพอตามความตองการ จะกําหนดใหทองที่นั้นมีการเรียกบุคคลใหสมัครเพื่อ

คัดเลือกเขาเปนสมาชิกโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได และใหถือวาผูที่ไดรับสมัครหรือไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดนมีสิทธิและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นับแตวันไดรับสมัครหรือไดรับการคัดเลือก 

 

มาตรา ๑๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตองมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในทองที่ที่เขาเปนสมาชิก 

(๒) มีสัญชาติไทย 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
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(๓) มีอายุตั้งแต ๑๗ ปบริบูรณขึน้ไป แตไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ 

(๔) มีรางกายสมบูรณ และสมควรแกการเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแหงศาสนาใด 

(๗) ไมเปนสมาชิกกองอาสากาชาด 

(๘) ไมเปนทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

(๙) ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนที่รังเกียจ เชน เปนคนเสเพลอันธพาล หรือเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ  

หรือเปนผูมีสันดานเปนผูราย เปนตน 

 

มาตรา ๑๓ ขาราชการที่เปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะปฏิบัติหนาที่ของกองอาสารักษาดินแดน 

ไดในเมื่อไมติดราชการจําเปน 

 

มาตรา ๑๔ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี ๓ ประเภท คือ 

(๑) ประเภทสํารอง คือสมาชิกที่ยังไมไดเขารับการฝกหัดและอบรม 

(๒) ประเภทประจํากอง คือสมาชิกที่ไดรับการฝกหัดและอบรม และบรรจุอยูในอัตรากําลัง 

(๓) ประเภทกองหนุนคือสมาชิกที่ไดปลดออกจากประจํากอง 

 

มาตรา ๑๕ การรับบุคคลเขาเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะ  

กรรมการขึ้นเพื่อรับสมัครหรือคัดเลือก 

 

หมวด ๒ 

หนาที่ของกองอาสารักษาดินแดน 

--------------- 

 

มาตรา ๑๖3กองอาสารักษาดินแดนมีหนาที่ 

(๑) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของขาศึก 

   (๒) ทําหนาที่ตํารวจรักษาความสงบภายในทองที่รวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

(๓) รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม 

(๔) ปองกันจารกรรม สดับตรับฟง และรายงานขาว 

(๕) ทําการชวยใหความสะดวกแกฝายทหารตามที่ทหารตองการ  และตัดทอนกําลังขาศึก 

(๖) เปนกําลังสํารองสวนหนึ่งที่พรอมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารไดเมื่อจําเปน 

 

มาตรา ๑๗ เจาหนาที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหนาที่ 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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(๑) กระทําตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาที่ส่ังการโดยชอบ 

(๒) ปฏิบัติตามหนาที่ ระเบียบ ขอบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดน 

 

มาตรา ๑๘ ผูบังคับบัญชามีอํานาจที่จะส่ังใชกําลังของกองอาสารักษาดินแดนใหทําการตามอํานาจ 

หนาที่ได ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๙ เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในทองที่ใด ใหเจาหนาที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยู 

ในบังคับบัญชาเจาหนาที่ฝายทหาร 

 

หมวด ๓ 

ธงประจํากอง เครื่องหมาย และเครื่องแบบ 

--------------- 

 

มาตรา ๒๐ ใหมีธงประจํากอง และเครื่องหมายสําหรับกองอาสารักษาดินแดน กับเครื่องแบบสําหรับ 

สมาชิก ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๔ 

การอบรมและการฝก 

------------- 

 

มาตรา ๒๑ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตองเขารับการอบรม การฝกหัด และการฝกซอม ตาม 

หลักสูตรและระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 

 

มาตรา ๒๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ถูกเรียกเขารับการอบรม การฝกหัด และการฝกซอม ตาม 

หลักสูตรของกองอาสารักษาดินแดนก็ดีหรือในเวลาปฏิบัติหนาที่ก็ดี ใหผูบังคับบัญชาหรือนายจางใหความสะดวกแก

สมาชิกไมตัดเงินรายเดือนหรือคาจางภายในกําหนดเวลาไมเกินสองเดือนและไมตัดรอนสิทธิอันควรไดของสมาชิกเหลานั้น 

 

หมวด ๕ 

สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

--------------- 

 

มาตรา ๒๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองอาจไดรับสิทธิบางประการตลอด 

ระยะเวลาที่ยังประจํากองอยู ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 

 

มาตรา ๒๔ เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ จะได 

รับการรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
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มาตรา ๒๕ เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ เนื่องใน 

การปฏิบัติหนาที่ใหไดรับบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 

-------------- 

 

มาตรา ๒๖ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  

๑๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 

มาตรา ๒๗ ผูใดแตงเครื่องแบบ หรือประดับ หรือใชธง หรือเครื่องหมายที่กําหนดขึ้นตามบทบัญญัติใน 

มาตรา ๒๐ โดยไมมีสิทธิที่จะแตง ประดับ หรือใช มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 

มาตรา ๒๘ ผูใดฝาฝนบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือ 

จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 

หมวด ๗ 

เบ็ดเตล็ด 

-------------- 

 

มาตรา ๒๙  เจาหนาที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหวางทําการตามหนาที่ ใหถือวาเปนเจา 

พนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา 

 

มาตรา ๓๐4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่วางระเบียบและออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

    จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

           นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การปองกันประเทศชาติในสถานการณสงคราม 

ปจจุบันเปนหนาที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะตองรวมมือชวยเหลือ และจะตองไดรับการศึกษาอบรมเพื่อใหมีความรู

ในการที่จะปองกันตนเองและประเทศชาติจึงจําเปนตองมีการฝกอบรมและจัดหนวยการบังคับบัญชาเตรียมไวแตเวลาปกติ 

 


