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คำ�นำ�

ตุลาคม ๒๕๖๑



คำ�นำ� ส�รบัญ

หน้�

พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗   ๑

พระราชบัญญัติ ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗         ๘

พระราชบัญญัติ วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙                                                     ๑๑

พระราชบัญญัติ บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  ๑๙

พระราชบัญญัติ เหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗  ๕๙

พระราชบัญญัติ เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒  ๖๑

พระราชบัญญัติ ธง พ.ศ. ๒๕๒๒  ๖๕

พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท้องที่  ๘๐

 ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๗

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗  ๘๓

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน  ๘๕

 พ.ศ. ๒๔๙๗

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน  ๘๘

 พ.ศ. ๒๔๙๗

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน  ๙๔

 พ.ศ. ๒๔๙๗

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบ   ๙๙

 ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗

กฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ๑๑๒

 ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ

 พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อบังคับที่  ๑  เรื่อง ก�าหนดวิธีการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ๑๒๐

ข้อบังคับที่ ๒ เรื่อง ก�าหนดชั้นและเครื่องหมายชั้น ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ๑๒๒

ข้อบังคับที่ ๓ เรื่อง การเบิกจ่าย เก็บรักษา การรับผิดชอบ และการรายงานขอจ�าหน่ายอาวุธกระสุน ๑๒๔

 และวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อบังคับที่ ๔ เรื่อง ก�าหนดวิธีการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๘ ๑๒๘

ข้อบังคับที่ ๕ เรื่อง การเบิกจ่าย เก็บรักษา การรับผิดชอบ และการรายงานขอจ�าหน่ายอาวุธ ๑๓๐

 กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๐๐



	 	 	หน้�

ข้อบังคับที่ ๓/๒๕๐๒ เรื่อง หลักการลงประวัติความชอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๑๓๒

ข้อบังคับกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วย การเทียบต�าแหน่งบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ ๑๓๔ 

 กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๑๒

ระเบียบที่  ๑ เรื่อง การใช้เครื่องแบบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ๑๓๖

ระเบียบที่ ๒ เรื่อง การใช้เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๘ ๑๓๗

ระเบียบที่ ๔ เรื่อง การแต่งตั้งและการเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๑๓๘

ระเบียบที่ ๕ เรื่อง ผู้ซึ่งไม่สมควรจะด�ารงอยู่ในยศกองอาสารักษาดินแดน ๑๔๐

ระเบียบที่ ๖ เรื่อง การแต่งตั้งและเลื่อนยศชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ๑๔๒

ระเบียบที่ ๗ เรื่อง การรายงานเมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องหาคดีอาญา ๑๔๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยประมวลค�าย่อของกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ ๑๔๖

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการพิจารณามอบรางวัลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๑๔๘

 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. ๒๕๑๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเรียกชื่อยศและต�าแหน่งในกองอาสารักษาดินแดน ๑๕๑

 เป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อพลาง) พ.ศ. ๒๕๑๑

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการก�าหนดอัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด ๑๕๕

 ส�าหรับใช้ในกิจการกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๕

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วย การปลดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๑๕๖

 ประเภทประจ�ากองเป็นประเภทกองหนุน พ.ศ. ๒๕๑๖

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วย การปลดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๑๕๘

 ประเภทประจ�ากองเป็นประเภทกองหนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษของ ๑๖๐

 กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๒๐

เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษของกองอาสารักษาดินแดน ๑๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย “เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี” พ.ศ. ๒๕๒๔ ๑๖๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย “เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี” (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๒๖ ๑๗๐

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ยศกองอาสารักษาดนิแดนไว้หน้าชือ่และลายมอืชือ่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๗๙

ระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนส่งเสริมกิจการร้านสวัสดิการ อส. พ.ศ. ๒๕๒๕ ๑๘๐

ระเบยีบกองอาสารกัษาดนิแดน ว่าด้วยการมอบรางวัลแก่เยาวชนอาสารกัษาดนิแดนดเีด่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ๑๘๓



                                                                                                         หน้�

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยบัตรประจ�าตัว ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ๑๘๖

 กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก ๑๙๐

 กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๓

ระเบียบกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเชิญธงประจ�า ๑๙๙

 กองอาสารักษาดินแดน และธงประจ�ากองอาสารักษาดินแดนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสมาชิก ๒๐๒

 กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๕

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยอัตราเงินเดือนผู้บังคับบัญชาและสมาชิก ๒๑๑

 กองอาสารักษาดินแดน เพื่อใช้ประกอบการค�านวณบ�านาญพิเศษ (ฉบับที่ ๗)

 พ.ศ. ๒๕๓๙

ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และสิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน ๒๑๓

ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน ๒๑๕

 และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน ๒๑๖

 สิทธิ บัตรประจ�าตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ�าตัวผู้ได้รับพระราชทาน

 เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๑๒

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘ ๒๒๑

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการมอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ๒๓๔

 ที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศและการขอเลื่อนยศ ๒๔๓

 กองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒๔๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานชั้นยศนายหมวดตรีให้แก่สมาชิก ๒๕๐

 กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ว่าด้วยการมอบทุนการศึกษาบุตร ๒๕๔

 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๕

การสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิก อส. ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ๒๕๘

 จากการปฏิบัติหน้าที่



หน้�

ค�าสั่งที่ ๖๐/๒๕๐๐ เรื่อง มอบหมายการแต่งตั้งถอดและให้ออกจากยศกองอาสารักษาดินแดน ๒๖๑

ค�าสั่งที่ ๖๑/๒๕๐๐ เรื่อง มอบหมายการแต่งตั้งและถอดถอนการด�ารงต�าแหน่ง ๒๖๒

 ในกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งที่ ๖๒/๒๕๐๐ เรื่อง มอบหมายการแต่งตั้งและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๒๖๓

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๘๑๒/๒๕๐๙ เรื่อง การมอบอ�านาจหน้าที่ ๒๖๔

 และการด�าเนินงานทางเอกสารในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่  ๑๙๙/๒๕๐๙ เรื่อง การจัดตั้งกองบัญชาการ ๒๖๗

 กองอาสารักษาดินแดนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๘๕๙/๒๕๑๐ เรื่อง การจัดตั้งกองบัญชาการ ๒๗๑

 กองอาสารักษาดินแดนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่  ๑๗/๒๕๓๐ เรื่อง การจัดตั้งกองบัญชาการ ๒๗๔

 กองอาสารักษาดินแดนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๕๒/๒๕๓๒ เรื่อง การจัดตั้งกองบัญชาการ ๓๐๙

 กองอาสารักษาดินแดนในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ค�าสั่งฝ่ายอ�านวยการ ที่  ๑/๒๕๑๐ เรื่อง การมอบอ�านาจหน้าที่และการด�าเนินงานทางเอกสาร ๓๑๖

 ในฝ่ายอ�านวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๒/๒๕๑๑ เรื่อง การมอบอ�านาจหน้าที่ ๓๑๗

 และการด�าเนินงานทางเอกสารในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๒๔/๒๕๒๖ เรื่อง การมอบและการประดับ ๓๑๙

 เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๔๕/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายการแต่งตั้ง ๓๒๔

 และถอดถอนการด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด 

 รองผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย

 อาสารักษาดินแดนอ�าเภอ

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๓๖/๒๕๒๗ เรื่อง มอบอ�านาจการสั่งใช้ก�าลัง ๓๒๕

 ของกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๒๖/๒๕๒๘ เรื่อง การออกบัตรประจ�าตัว ๓๒๖

 ให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่สังกัดในส่วนกลาง
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ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๕/๒๕๓๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ๓๒๖ 

 ในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่  ๑/๒๕๓๙ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ ๓๒๘

 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจ�าปี

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๙/๒๕๔๘ เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ ๓๓๗ 

 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจ�าปี

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๕๒/๒๕๓๔ เรื่อง มอบหมายการแต่งตั้ง ๓๓๙ 

 และถอดถอนการด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๖/๒๕๓๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๓๔๐ 

 ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๑๓/๒๕๓๘ เรื่อง การก�าหนด ๓๔๑ 

เครื่องแบบฝึก เครื่องประกอบเครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบปกติเสื้อคอพับ

 ของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๓/๒๕๒๗ เรื่อง การใช้สายยงยศ และเครื่องหมาย ๓๕๓ 

 แสดงคุณวุฒิส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอ�านวยการกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๙๙/๒๕๓๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ๓๕๖ 

 กองอาสารักษาดินแดน

ค�าสัง่กระทรวงมหาดไทย ท่ี ๕๐๐/๒๕๓๑ เร่ือง แต่งต้ังคณะอนกุรรมกรรมการกลางกองอาสารักษาดนิแดน ๓๕๘

ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงกรรมการในคณะกรรมการกลาง ๓๕๙ 

 กองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๗/๒๕๓๘ เรื่อง มอบอ�านาจให้อธิบดีกรมการปกครอง ๓๖๐ 

 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เฉพาะเรื่องการขอรับบ�านาญพิเศษ

 ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๒/๒๕๔๑ เรื่อง มอบหมายอ�านาจการแต่งตั้ง ๓๖๑ 

 ถอด ให้ออกจากยศ และแต่งตั้ง เลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการท�าลาย ๓๖๒

 วัตถุระเบิดและอุปกรณ์ส่วนควบที่ช�ารุดเสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานแล้ว

ค�าสั่งกรมการปกครอง ที่ ๘๐๐/๒๕๓๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อ ๓๖๓

 ผู้สมควรขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ
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ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่  ๑๓/๒๕๔๓ เรื่อง มอบอ�านาจ ๓๖๕

 การสั่งการใช้ก�าลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๓๐/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๓๖๖

 ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๔๒/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๓๖๗

 ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพิ่มเติม

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๒๔/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ๓๖๘

 ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพิ่มเติม

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๓๙/๒๕๔๘ เรื่อง การจัดผังโครงสร้าง ๓๖๙

 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ�าเภอ

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๘๓/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้งกองร้อย ๓๗๙

 อาสารักษาดินแดนอ�าเภอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชายแดนภาคใต้

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๑๗/๒๕๕๔ เรื่อง การจัดผังโครงสร้างกองร้อย ๓๘๗

 อาสารักษาดินแดนอ�าเภอและการจัดก�าลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๒ ๓๙๕ 

 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓  ๔๐๑

 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในกองบัญชาการ ๔๐๗

 กองอาสารักษาดินแดน

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ�านาจการสั่งใช้ก�าลังพล ๔๓๑

 ของกองร้อยอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

 ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร

ค�าสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ ๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ ๔๓๒

 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ�าเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ๔๓๔

 และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ

 เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ๔๕๑

แนวทางการด�าเนินการขอรับบ�านาญพิเศษ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๔๘๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๔๙๓

 และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

แนวทางการด�าเนินการขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๕๐๖

 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

 กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๕๐๘

 และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๘)

 พ.ศ. ๒๕๖๑


