
207กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



208 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



209กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



210 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



211กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



212 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



213กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



214 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



215กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



216 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



217กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



218 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



219กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



220 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๕๓๘๑ 
   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไว

แลวในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 
ขอ ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

บทท่ัวไป 
   

 
ขอ ๕  ในระเบียบน้ี 
“เขารับการตรวจเลือก” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเปน

ทหารกองประจําการ 
“เขารับการเตรียมพล” หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล 

เขารับการฝกวิชาการทหารหรือเขารับการทดลองความพร่ังพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร 

 

                                                
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๐ ง/หนา ๖๓/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 



221กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๕๓๘๑ 
   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไว

แลวในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 
ขอ ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

บทท่ัวไป 
   

 
ขอ ๕  ในระเบียบน้ี 
“เขารับการตรวจเลือก” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเปน

ทหารกองประจําการ 
“เขารับการเตรียมพล” หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล 

เขารับการฝกวิชาการทหารหรือเขารับการทดลองความพร่ังพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร 

 

                                                
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๐ ง/หนา ๖๓/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน
ว่าด้วยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

พ.ศ. ๒๕๓๘๑



222 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ขอ ๑๑  การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบน้ี เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน 
จะใชใบลาท่ีมีขอความไมครบถวนตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการอยางอ่ืนก็ได แตท้ังน้ี ตองสงใบลา
ตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่ 

 
ขอ ๑๒๒  การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท คือ 
(๑) การลาปวย 
(๒) การลากิจสวนตัว 
(๓) การลาพักผอน 
(๔) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(๕) การลาคลอดบุตร 
(๖) การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
 

หมวด ๑ 
การลาปวย 

   
 

ขอ ๑๓  การลาปวยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกําหนดไว ดังน้ี 
(๑) การลาปวยกรณีปกติ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาปวย โดยไดรับเงิน

คาตอบแทนปหน่ึงไมเกินสิบหาวัน 
(๒) การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ี สมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดนซึ่งปวยเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุ
กระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบสิบหาวัน แลวยังไมหายและแพทยของทางราชการลงความเห็นวา มี
ทางท่ีจะรักษาใหหายและสามารถทํางานได ก็ใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาลเทาท่ีผูมีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควร โดยไดรับเงินคาตอบแทนได แตตองไมเกินหกสิบวัน แตถาแพทยลงความเห็นวา ไมมีทาง
ท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาตามขอบังคับท่ี ๔ เร่ือง กําหนดวิธีการใหออกจากสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
ขอ ๑๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาปวยเพ่ือรักษาตัว ใหเสนอ

หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตในกรณี
จําเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถลงช่ือใน
ใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว การลาปวย
ต้ังแตสามวันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทยแนบไปดวย 

การลาปวยไมถึงสามวัน ไมวาจะเปนการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดตอกัน ถาผูมี
อํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสองประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับ
การตรวจจากแพทยของทางราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 
                                                

๒ ขอ ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ขอ ๖  ระเบียบน้ีใหใชบังคับแกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจใด ๆ ตามท่ีไดรับอนุมัติจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนหรืออยูใน
ระหวางทําการฝกอบรม 

 
ขอ ๗  การลาทุกประเภทตามระเบียบน้ี ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีกําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลา จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทน้ันดวย 

 
ขอ ๘  ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให

เปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายระเบียบน้ี 
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบน้ีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการ

ได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมี
อํานาจอนุญาตการลาช้ันเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณา และเมื่อไดอนุญาตแลว ใหแจงใหผูมีอํานาจอนุญาต
ตามระเบียบทราบดวย 

ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงที่เห็นสมควรเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได 

 
ขอ ๙  การนับวันลาตามระเบียบน้ี ใหนับตามปงบประมาณ 
การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณ

วันลาใหนับตอเน่ืองกัน โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลา
ดวย 

การลาปวยหรือลากิจสวนตัว ซึ่งมีระยะเวลาตอเน่ืองกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไม
ก็ตามใหนับเปนการลาคร้ังหน่ึง ถาจํานวนวันลาคร้ังหน่ึงรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาต
ระดับใดใหนําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติหนาท่ีระหวางการลา ใหถือ
วาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันกอนวันมาปฏิบัติหนาท่ี และวันทํางานเร่ิมตนต้ังแตวันปฏิบัติหนาท่ี
เปนตนไป 

การลาคร่ึงวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาคร่ึงวันตามประเภทของการ
ลาน้ัน ๆ 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาท่ี
ยังไมไดหยุดปฏิบัติหนาที่ ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตให
ลา และใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลาน้ัน 

 
ขอ ๑๐  เพ่ือควบคุมใหเปนไปตามระเบียบน้ี ใหแตละกองรอยจัดทําบัญชีลงเวลา

ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ตามแบบทายระเบียบน้ี 
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ขอ ๑๑  การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบน้ี เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน 
จะใชใบลาท่ีมีขอความไมครบถวนตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการอยางอ่ืนก็ได แตท้ังน้ี ตองสงใบลา
ตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่ 

 
ขอ ๑๒๒  การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท คือ 
(๑) การลาปวย 
(๒) การลากิจสวนตัว 
(๓) การลาพักผอน 
(๔) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(๕) การลาคลอดบุตร 
(๖) การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
 

หมวด ๑ 
การลาปวย 

   
 

ขอ ๑๓  การลาปวยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกําหนดไว ดังน้ี 
(๑) การลาปวยกรณีปกติ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาปวย โดยไดรับเงิน

คาตอบแทนปหน่ึงไมเกินสิบหาวัน 
(๒) การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ี สมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดนซึ่งปวยเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ี หรือเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุ
กระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบสิบหาวัน แลวยังไมหายและแพทยของทางราชการลงความเห็นวา มี
ทางท่ีจะรักษาใหหายและสามารถทํางานได ก็ใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาลเทาท่ีผูมีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควร โดยไดรับเงินคาตอบแทนได แตตองไมเกินหกสิบวัน แตถาแพทยลงความเห็นวา ไมมีทาง
ท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาตามขอบังคับท่ี ๔ เร่ือง กําหนดวิธีการใหออกจากสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
ขอ ๑๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาปวยเพ่ือรักษาตัว ใหเสนอ

หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตในกรณี
จําเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถลงช่ือใน
ใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว การลาปวย
ต้ังแตสามวันข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทยแนบไปดวย 

การลาปวยไมถึงสามวัน ไมวาจะเปนการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดตอกัน ถาผูมี
อํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสองประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับ
การตรวจจากแพทยของทางราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 
                                                

๒ ขอ ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ขอ ๖  ระเบียบน้ีใหใชบังคับแกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจใด ๆ ตามท่ีไดรับอนุมัติจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนหรืออยูใน
ระหวางทําการฝกอบรม 

 
ขอ ๗  การลาทุกประเภทตามระเบียบน้ี ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีกําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลา จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทน้ันดวย 

 
ขอ ๘  ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให

เปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายระเบียบน้ี 
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบน้ีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการ

ได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมี
อํานาจอนุญาตการลาช้ันเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณา และเมื่อไดอนุญาตแลว ใหแจงใหผูมีอํานาจอนุญาต
ตามระเบียบทราบดวย 

ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงที่เห็นสมควรเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได 

 
ขอ ๙  การนับวันลาตามระเบียบน้ี ใหนับตามปงบประมาณ 
การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณ

วันลาใหนับตอเน่ืองกัน โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลา
ดวย 

การลาปวยหรือลากิจสวนตัว ซึ่งมีระยะเวลาตอเน่ืองกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไม
ก็ตามใหนับเปนการลาคร้ังหน่ึง ถาจํานวนวันลาคร้ังหน่ึงรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาต
ระดับใดใหนําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติหนาท่ีระหวางการลา ใหถือ
วาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันกอนวันมาปฏิบัติหนาท่ี และวันทํางานเร่ิมตนต้ังแตวันปฏิบัติหนาท่ี
เปนตนไป 

การลาคร่ึงวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาคร่ึงวันตามประเภทของการ
ลาน้ัน ๆ 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาท่ี
ยังไมไดหยุดปฏิบัติหนาที่ ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตให
ลา และใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลาน้ัน 

 
ขอ ๑๐  เพ่ือควบคุมใหเปนไปตามระเบียบน้ี ใหแตละกองรอยจัดทําบัญชีลงเวลา

ปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ตามแบบทายระเบียบน้ี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมวด ๔ 

การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 
   

 
ขอ ๒๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ

การเตรียมพลโดยไดรับเงินคาตอบแทน โดยใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจ
เลือกหรือไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลไมนอยกวาสี่สิบแปดช่ัวโมง นับแตเวลารับหมายเรียก
เปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามวัน เวลาในหมายเรียกน้ัน 
โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาตและใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงผูบังคับบัญชา
สูงสุด 

 
ขอ ๒๓  เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีลาน้ัน พนจากการเขารับการตรวจ

เลือก หรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีตามปกติตอผูบังคับบัญชา
ภายในเจ็ดวัน เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ อาจขยายเวลาใหได แตรวมแลว
ไมเกินสิบหาวัน 

 
หมวด ๕ 

การลาคลอดบุตร๓ 
   

 
ขอ ๒๔๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับเงิน

คาตอบแทนคร้ังหน่ึงไมเกินเกาสิบวัน 
 
ขอ ๒๕๕  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงช่ือใน
ใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไม
ตองมีใบรับรองแพทย 

ใหผูชวยหัวหนาฝายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปนผูมี
อํานาจในการอนุญาตใหลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดสวนกลาง หัวหนาฝาย
อํานวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหลา สําหรับ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองรอยบังคับการและบริการ และกองรอยอาสารักษาดินแดน
                                                

๓ หมวด ๕ การลาคลอดบุตร ขอ ๒๔ ถึง ขอ ๒๕ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วา
ดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔ ขอ ๒๔ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕ ขอ ๒๕ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

 
หมวด ๒ 

การลากิจสวนตัว 
   

 
ขอ ๑๕  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลากิจสวนตัว โดยได รับเงิน

คาตอบแทนปละไมเกินสิบวัน 
 
ขอ ๑๖  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดปฏิบัติหนาท่ีได 
เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน ใหสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไว แลวหยุด
ปฏิบัติหนาท่ีไปกอนก็ได แตจะตองช้ีแจงเหตุผล ใหผูมีอํานาจอนุญาตตรวจสอบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุ
พิเศษท่ีไมอาจสงใบลากอนตามวรรคหน่ึงได ใหสงใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่ 

 
ขอ ๑๗  ผู ท่ีไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว ซึ่งไดหยุดปฏิบัติหนาท่ีไปยังไมครบ

กําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติหนาท่ีก็
ได 

 
หมวด ๓ 

การลาพักผอน 
   

 
ขอ ๑๘  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหน่ึงไดสิบวัน 

โดยไมถือเปนวันลา เวนแตสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดังตอไปน้ีไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป ในป
ที่ไดรับการบรรจุสั่งใชยังไมถึงหกเดือน 

(๑) ผูซึ่งไดรับการบรรจุสั่งใชเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเปนคร้ังแรก 
(๒) ผูซึ่งลาออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือใหออกจากการปฏิบัติหนาท่ี 

แลวตอมาไดรับบรรจุเขาเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีก 
 
ขอ ๑๙  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดปฏิบัติหนาที่ได 
 
ขอ ๒๐  การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาคร้ังเดียว หรือ

หลายคร้ังก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ 
 
ขอ ๒๑  ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดปฏิบัติหนาที่ไปยังไมครบกําหนด ถามี

ราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติหนาที่ก็ได 



225กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมวด ๔ 

การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 
   

 
ขอ ๒๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ

การเตรียมพลโดยไดรับเงินคาตอบแทน โดยใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจ
เลือกหรือไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลไมนอยกวาสี่สิบแปดช่ัวโมง นับแตเวลารับหมายเรียก
เปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามวัน เวลาในหมายเรียกน้ัน 
โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาตและใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงผูบังคับบัญชา
สูงสุด 

 
ขอ ๒๓  เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีลาน้ัน พนจากการเขารับการตรวจ

เลือก หรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีตามปกติตอผูบังคับบัญชา
ภายในเจ็ดวัน เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ อาจขยายเวลาใหได แตรวมแลว
ไมเกินสิบหาวัน 

 
หมวด ๕ 

การลาคลอดบุตร๓ 
   

 
ขอ ๒๔๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับเงิน

คาตอบแทนคร้ังหน่ึงไมเกินเกาสิบวัน 
 
ขอ ๒๕๕  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงช่ือใน
ใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไม
ตองมีใบรับรองแพทย 

ใหผูชวยหัวหนาฝายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปนผูมี
อํานาจในการอนุญาตใหลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดสวนกลาง หัวหนาฝาย
อํานวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหลา สําหรับ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองรอยบังคับการและบริการ และกองรอยอาสารักษาดินแดน
                                                

๓ หมวด ๕ การลาคลอดบุตร ขอ ๒๔ ถึง ขอ ๒๕ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วา
ดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔ ขอ ๒๔ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕ ขอ ๒๕ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมวด ๒ 

การลากิจสวนตัว 
   

 
ขอ ๑๕  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลากิจสวนตัว โดยได รับเงิน

คาตอบแทนปละไมเกินสิบวัน 
 
ขอ ๑๖  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดปฏิบัติหนาท่ีได 
เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน ใหสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไว แลวหยุด
ปฏิบัติหนาท่ีไปกอนก็ได แตจะตองช้ีแจงเหตุผล ใหผูมีอํานาจอนุญาตตรวจสอบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุ
พิเศษท่ีไมอาจสงใบลากอนตามวรรคหน่ึงได ใหสงใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่ 

 
ขอ ๑๗  ผู ท่ีไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว ซึ่งไดหยุดปฏิบัติหนาท่ีไปยังไมครบ

กําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติหนาท่ีก็
ได 

 
หมวด ๓ 

การลาพักผอน 
   

 
ขอ ๑๘  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหน่ึงไดสิบวัน 

โดยไมถือเปนวันลา เวนแตสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดังตอไปน้ีไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป ในป
ที่ไดรับการบรรจุสั่งใชยังไมถึงหกเดือน 

(๑) ผูซึ่งไดรับการบรรจุสั่งใชเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเปนคร้ังแรก 
(๒) ผูซึ่งลาออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือใหออกจากการปฏิบัติหนาท่ี 

แลวตอมาไดรับบรรจุเขาเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีก 
 
ขอ ๑๙  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดปฏิบัติหนาที่ได 
 
ขอ ๒๐  การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาคร้ังเดียว หรือ

หลายคร้ังก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ 
 
ขอ ๒๑  ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดปฏิบัติหนาที่ไปยังไมครบกําหนด ถามี

ราชการจําเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติหนาที่ก็ได 



226 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘๙ 
 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผูจัดทาํ 
๑๔ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

 

                                                
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๐ ง/หนา ๖๘/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

จังหวัดสวนผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอหรือก่ิงอําเภอ เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตให
ลาสําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอหรือก่ิงอําเภอ 

 
หมวด ๖ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย๖ 
   

 
ขอ ๒๖๗  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ียังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 

หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และไดรับการสั่งใชใหปฏิบัติ
หนาท่ีมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน มีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย โดยไดรับเงิน
คาตอบแทนไมเกินหน่ึงรอยย่ีสิบวัน 

 
ขอ ๒๗๘  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจยใหสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือ
วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได 

ใหหัวหนาฝายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปนผูมีอํานาจใน
การอนุญาตใหลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดสวนกลาง และผูบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัด เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสวน
ภูมิภาค 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บรรหาร  ศิลปอาชา พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

                                                
๖ หมวด ๖ การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ขอ ๒๖ ถึง ขอ ๒๗ เพ่ิมโดยระเบียบ

กองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗ ขอ ๒๖ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘ ขอ ๒๗ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



227กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘๙ 
 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผูจัดทาํ 
๑๔ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

 

                                                
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนท่ี ๔๐ ง/หนา ๖๘/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

จังหวัดสวนผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอหรือก่ิงอําเภอ เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตให
ลาสําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอหรือก่ิงอําเภอ 

 
หมวด ๖ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย๖ 
   

 
ขอ ๒๖๗  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ียังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 

หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และไดรับการสั่งใชใหปฏิบัติ
หนาท่ีมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน มีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย โดยไดรับเงิน
คาตอบแทนไมเกินหน่ึงรอยย่ีสิบวัน 

 
ขอ ๒๗๘  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจยใหสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือ
วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได 

ใหหัวหนาฝายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปนผูมีอํานาจใน
การอนุญาตใหลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดสวนกลาง และผูบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัด เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสวน
ภูมิภาค 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บรรหาร  ศิลปอาชา พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

                                                
๖ หมวด ๖ การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ขอ ๒๖ ถึง ขอ ๒๗ เพ่ิมโดยระเบียบ

กองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗ ขอ ๒๖ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘ ขอ ๒๗ เพ่ิมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



228 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



229กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



230 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



231กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



232 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



233กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



234 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



235กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



236 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



237กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



238 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



239กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



240 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



241กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



242 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



243กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



244 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการขอ

พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา
และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทาน

ยศกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง การขอพระราชทานยศกอง

อาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ี

แทน 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“ผู้มีวิทยฐานะ” หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถ  ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้

ดํารงตําแหน่ง หรือผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
(๓) เป็นผู้จบหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับหมวดอาสารักษา

ดินแดน หรือหลักสูตรอ่ืนใดตามที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกําหนดขึ้น 
 
ข้อ ๕  ผู้ที่จะได้รับการขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดน

ต้ังแต่ช้ันนายหมวดตรีขึ้นไป จะต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะตามข้อ ๔ และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัด หรือกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอโดยตําแหน่ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๑๑/๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

พ.ศ. ๒๕๔๗

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 
 
 

(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีกองอาสารักษาดินแดนและปฏิบัติ
หน้าท่ีมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่กิจการกองอาสารักษาดินแดนด้วยความอุตสาหะ 
ซื่อสัตย์สุจริต และเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีทําให้เกิดประโยชน์อันดีแก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน 

 
ข้อ ๖๒  การเสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ให้เป็นไปตามตําแหน่ง

หน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

(ก) ตําแหน่ง ผู ้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ 
นายกองใหญ่ 

(ข) ตําแหน่ง รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ 
นายกองเอก 

(ค) ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
รองหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองเอก 

(ง) ตําแหน่ง ที่ปรึกษากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทาน
ยศ นายกองตรี ถึงนายกองเอก 

(จ) ตําแหน่ง ประจํากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทาน
ยศ นายกองตรี ถึงนายกองโท 

(ฉ) ตําแหน่ง หัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี เว้นแต่หัวหน้ากอง
ที่เคยดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอมาแล้ว ให้ขอพระราชทานยศได้ถึง
นายกองโท 

(ช) ตําแหน่ง รองหัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก ถึงนายกอง
ตรี 

(ซ) ตําแหน่ง หัวหน้าแผนก ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับผู้ที่
ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดํารงตําแหน่ง หัวหน้าแผนกนั้น ๆ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ขอพระราชทานยศถึงนายกองตรี 

(ฌ) ตําแหน่ง ประจําแผนก ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวด
เอก 

(๒) กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
(ก) ตําแหน่ง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทานยศ 

นายกองเอก 
(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทาน

ยศ นายกองเอก 
(ค )  ตําแหน่ง ผู้ ช่วยผู้ บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ให้ขอ

พระราชทานยศ นายกองโท ถึงนายกองเอก 

                                                 
๒ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสา

รักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



245กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว่าด้วยการขอ

พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา
และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทาน

ยศกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง การขอพระราชทานยศกอง

อาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ี

แทน 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผู้มีวิทยฐานะ” หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถ  ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้

ดํารงตําแหน่ง หรือผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
(๓) เป็นผู้จบหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับหมวดอาสารักษา

ดินแดน หรือหลักสูตรอ่ืนใดตามที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกําหนดขึ้น 
 
ข้อ ๕  ผู้ที่จะได้รับการขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดน

ต้ังแต่ช้ันนายหมวดตรีขึ้นไป จะต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะตามข้อ ๔ และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัด หรือกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอโดยตําแหน่ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๑๑/๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ 

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 
 
 

(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและปฏิบัติ
หน้าที่มาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่กิจการกองอาสารักษาดินแดนด้วยความอุตสาหะ 
ซื่อสัตย์สุจริต และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ทําให้เกิดประโยชน์อันดีแก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน 

 
ข้อ ๖๒  การเสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ให้เป็นไปตามตําแหน่ง

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

(ก) ตําแหน่ง ผู ้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ 
นายกองใหญ่ 

(ข) ตําแหน่ง รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ 
นายกองเอก 

(ค) ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
รองหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองเอก 

(ง) ตําแหน่ง ที่ปรึกษากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทาน
ยศ นายกองตรี ถึงนายกองเอก 

(จ) ตําแหน่ง ประจํากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทาน
ยศ นายกองตรี ถึงนายกองโท 

(ฉ) ตําแหน่ง หัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี เว้นแต่หัวหน้ากอง
ที่เคยดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอมาแล้ว ให้ขอพระราชทานยศได้ถึง
นายกองโท 

(ช) ตําแหน่ง รองหัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก ถึงนายกอง
ตรี 

(ซ) ตําแหน่ง หัวหน้าแผนก ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับผู้ที่
ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดํารงตําแหน่ง หัวหน้าแผนกนั้น ๆ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ขอพระราชทานยศถึงนายกองตรี 

(ฌ) ตําแหน่ง ประจําแผนก ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวด
เอก 

(๒) กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
(ก) ตําแหน่ง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทานยศ 

นายกองเอก 
(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทาน

ยศ นายกองเอก 
(ค )  ตําแหน่ง ผู้ ช่วยผู้ บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ให้ขอ

พระราชทานยศ นายกองโท ถึงนายกองเอก 

                                                 
๒ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสา

รักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



246 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 
 

(ง) ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองโท ถึง
นายกองเอก 

(จ) ตําแหน่ง รองหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี 
(ฉ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี 
(ช) ตําแหน่ง หัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับผู้ที่ผ่าน

การอบรมหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศถึงนายกองตรี 
(ซ) ตําแหน่ง รองหัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดโท ถึงนายหมวด

เอก 
(ฌ) ตําแหน่ง หัวหน้าแผนก ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวด

เอก 
(ญ) ตําแหน่ง ประจําแผนก ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวด

เอก 
(๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยบังคับการและบริการ 

(ก) ตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับผู้ที่
ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ขอพระราชทานยศถึงนายกองตรี 

(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนาย
หมวดเอก 

(ค) ตําแหน่ง จ่ากองร้อย และผู้บังคับหมวด ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวด
ตรี ถึงนายหมวดโท 

(ง) ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมวด และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ให้ขอพระราชทานยศ นาย
หมวดตรี ถึงนายหมวดโท 

(๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ 
(ก) ตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี สําหรับผู้

บังคับกองร้อย ระดับอํานวยการสูง ให้ขอพระราชทานยศได้ถึงนายกองโท 
(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับ

ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดํารงตําแหน่ง ปลัดอําเภอ ระดับ
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ให้ขอพระราชทานยศนายกองตรี 

(ค) ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนาย
หมวดเอก 

(ง) ตําแหน่ง จ่ากองร้อย และผู้บังคับหมวด ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี 
ถึงนายหมวดโท 

(จ) ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมวด และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ให้ขอพระราชทานยศ 
นายหมวดตรี ถึงนายหมวดโท 

(๕) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 

(ก) ประจําผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ นาย
หมวดเอก ถึงนายกองโท 

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 
 
 

(ข) ประจํารองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ นาย
หมวดเอก ถึงนายกองโท 

(ค) ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
และรองหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายกองตรี สําหรับผู้ที่ไม่ได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศถึงนายหมวดเอก 

(ง) ประจําผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประจําผู้บังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด และผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวดเอก 

บรรดาตําแหน่งที่จะขอพระราชทานยศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
กองอาสารักษาดินแดน 

 
ข้อ ๗  ในการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดนให้พิจารณาปี

ละ ๑ ครั้ง 
 
ข้อ ๘  การขอพระราชทานยศครั้งแรกให้เริ่มขอพระราชทานยศต่ําสุด ตามตําแหน่ง

ที่ระบุในข้อ ๖ และจะต้องครองชั้นยศเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษาก่อนที่ จะเสนอขอพระราชทานเลื่ อนยศในชั้นสู งขึ้ นไป  เ ว้นแต่รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ 

 
ข้อ ๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โภคิน  พลกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



247กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 
 

(ง) ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองโท ถึง
นายกองเอก 

(จ) ตําแหน่ง รองหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี 
(ฉ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี 
(ช) ตําแหน่ง หัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับผู้ที่ผ่าน

การอบรมหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศถึงนายกองตรี 
(ซ) ตําแหน่ง รองหัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดโท ถึงนายหมวด

เอก 
(ฌ) ตําแหน่ง หัวหน้าแผนก ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวด

เอก 
(ญ) ตําแหน่ง ประจําแผนก ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวด

เอก 
(๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยบังคับการและบริการ 

(ก) ตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับผู้ที่
ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ขอพระราชทานยศถึงนายกองตรี 

(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนาย
หมวดเอก 

(ค) ตําแหน่ง จ่ากองร้อย และผู้บังคับหมวด ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวด
ตรี ถึงนายหมวดโท 

(ง) ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมวด และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ให้ขอพระราชทานยศ นาย
หมวดตรี ถึงนายหมวดโท 

(๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ 
(ก) ตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี สําหรับผู้

บังคับกองร้อย ระดับอํานวยการสูง ให้ขอพระราชทานยศได้ถึงนายกองโท 
(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับ

ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดํารงตําแหน่ง ปลัดอําเภอ ระดับ
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ให้ขอพระราชทานยศนายกองตรี 

(ค) ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนาย
หมวดเอก 

(ง) ตําแหน่ง จ่ากองร้อย และผู้บังคับหมวด ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี 
ถึงนายหมวดโท 

(จ) ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมวด และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ให้ขอพระราชทานยศ 
นายหมวดตรี ถึงนายหมวดโท 

(๕) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดน และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 

(ก) ประจําผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ นาย
หมวดเอก ถึงนายกองโท 

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 
 
 

(ข) ประจํารองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ นาย
หมวดเอก ถึงนายกองโท 

(ค) ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
และรองหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายกองตรี สําหรับผู้ที่ไม่ได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศถึงนายหมวดเอก 

(ง) ประจําผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประจําผู้บังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด และผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวดเอก 

บรรดาตําแหน่งที่จะขอพระราชทานยศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
กองอาสารักษาดินแดน 

 
ข้อ ๗  ในการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดนให้พิจารณาปี

ละ ๑ ครั้ง 
 
ข้อ ๘  การขอพระราชทานยศครั้งแรกให้เริ่มขอพระราชทานยศต่ําสุด ตามตําแหน่ง

ที่ระบุในข้อ ๖ และจะต้องครองชั้นยศเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษาก่อนที่ จะเสนอขอพระราชทานเลื่ อนยศในชั้นสู งขึ้ นไป  เ ว้นแต่รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ 

 
ข้อ ๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โภคิน  พลกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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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 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุษมล/ผู้จัดทํา 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
ณัฐพร/ผู้ตรวจ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน้า ๑/๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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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 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุษมล/ผู้จัดทํา 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
ณัฐพร/ผู้ตรวจ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน้า ๑/๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







  






























 

 
 
 
 


 


 



                                                 


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

พ.ศ. ๒๕๕๖



250 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 






















































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


















251กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 






















































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


















252 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
































 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



253กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
































 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



254 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



255กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



256 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



257กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



258 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



259กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



260 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน


