กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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208

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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210

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

213

214

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

215

216

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

217

218

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักสํษาดิ
แดน
กกกกก

กยกกก
ก
ระเบี
บกองอาสารักษาดินแดน
ระเบี
ย
บกองอาสารั
ก
ษาดิ
นแดน
วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กกกกก

๑กกกก
ว่าด้วยการลาของสมาชิ
กกองอาสารั
กษาดินแดน ก
กกกก
กพ.ศ. ๒๕๓๘

กกกกก

พ.ศ. ๒๕๓๘๑

กกกกก

กกกกก

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของ
กกกกก
สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนให เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๐ แห ง
พระราชบัญญัติกองอาสารั
กษาดินแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ
ญญัติกองอาสา ก
กกกก
ก
กกกก
ก ่มเติมโดยพระราชบั
กกกก
รั ก ษาดิ น แดน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยและรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม
งออกระเบียบไว ดังตอกไปนี
กจึกกก
 ้
กกกกก
กกกกก

กกกก
กกก
ก ก ษาดิ น แดน
กวกกก
ข อก๑ ระเบี ย บนี้ เรียกกว
า “ระเบี ย บกองอาสารั
า ด ว ยการลาของ ก

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๘”
กกกกก

กกกกก

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

กกกกก

กกกกก

กกกกก

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดิ
นแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสา
กกกกก
กกกกก
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๑๑
บรรดาระเบี
ยบ ขอบังกคักกก
บ มติของคณะรัฐมนตรี
วนที่กําหนดไว ก
กกกก
ก
ก และคําสั่งอื่น
ใดในส
กกกก
แลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
กกกกก

กกกกก

ขอ ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

กกกก
 ้ และมีอํานาจตี
กคกกก
ก่ยวกับการปฏิบัติตกามระเบี
กกก
ก
รักษาการตามระเบียกบนี
วามและวินิจฉัยปญหาเกี
ยบนี้
กกกกก บททั่วไป กกกกก
กกกกก

กกกกก

๕ ในระเบียบนี้ ก
ขกอกกก

กกกกก

กกกกก

“เขารับการตรวจเลือก” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปน
ทหารกองประจําการก
กกกก
กกกกก
กกกกก
“เขารับการเตรียมพล” หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล



กกกก
ก
กกกก
ก า ด ว ยการรั บ
เข า รั บ การฝ ก วิ ช าการทหารหรื
อ เข า รั บ การทดลองความพรั
่ ง พร อ ม ตามกฎหมายว
ราชการทหาร
กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก
กกกกก
กกกกก
๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๔๐ ง/หนา ๖๓/๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘
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- ๒ - ยบการกองบัญสําชาการกองอาสารั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี
กษาดินแดน
ขอ ๖ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองที่

กปฏิ
กกก
ก ๆ ตามที่ไดรับอนุ
กกกก
ก
นกแดนหรื
กกก
ก
บัติหนาที่ในภารกิจใด
มัติจากกองบัญชาการกองอาสารั
กษาดิ
ออยูใน

ระหวางทําการฝกอบรม

กกกกก

กกกกก

ข อ ๗ การลาทุ ก ประเภทตามระเบี ย บนี้ ถ า มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ มติ ข อง
กกกกก
กกกกก
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลา จะตองปฏิบัตกิตกกก
ามกฎหมาย ระเบียบหรืกอมติของคณะรั
เกี่ยวกับการลาประเภทนั
ฐมนตรี
กกกก
ก ้นดวย

กกกกก

ขอ ๘ กผูมีอํานาจพิจารณาหรื
ออนุญาตการลาของสมาชิ
ษาดินแดน ให
กกกก
กกกก
ก กกองอาสารั
กกกกก
ก

เปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
ในกรณี
กกกก
ก
ยบนี
กกกก
ก บัติราชการ
ที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบี
้ไมอยูหรือไมสามารถปฏิ
ได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมี
กอํกกก
 ว ใหแจงให
ผูมกีอกกก
ก
านาจอนุญาตการลาชั้นกเหนือขึ้นไปเพื่อพิจกกกก
ารณา และเมื่อไดอนุญกาตแล
ํานาจอนุญาต
ตามระเบียบทราบดวย
กกกกก
กกกกก
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรื
อมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงที่เห็นสมควรเป
นผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได กกกกก
กกกกก
กกกกก
การนับวันลาตามระเบี
บประมาณ
ขอก๙กกก
กยบนี้ ใหนับตามป
กงกกก
ก

การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณ
นลาใหนับตอเนื่องกันกโดยนั
่อยูในระหวางวันกลาประเภทเดี
ยวกั
รวมเปนวันลา
กวักกก
 บวันหยุดราชการที
กกกก

กนกกก
ก
ดวย
การลาป
กกกก
กอกกก
วยหรือลากิจสวนตักว ซึ่งมีระยะเวลาต
เนื่องกัน จะเปนในปเดีกยวกันหรือไม
ก็ตามใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาต
กระดั
กกก
ก ้นไปตามลําดับจนถึ
กกกก
กกกกก
บใดใหนําใบลาเสนอขึ
งผูมีอํานาจอนุญาต ก
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติหนาที่ระหวางการลา ใหถือ
กกกกก
กกกกก
วาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันกอนวันมาปฏิบัติหนาที่ และวันทํางานเริ่มตนตั้งแตวันปฏิบัติหนาที่
นตนไป
กเป
กกก
ก
กกกกก
กกกกก
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการ
ลานั้น ๆ
กกกกก
กกกกก
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่
กยักกก
กนกกก
ก าดับจนถึงผูมีอกํานาจอนุ
กกก
ก
งไมไดหยุดปฏิบัติหนากที่ ใหเสนอขอถอนวั
ลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ
ญาตให
ลา และใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
กกกกก

กกกกก

ขอ ๑๐ เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหแตละกองรอยจัดทําบัญชีลงเวลา

กปฏิ
กกก

นกแดนในสั
กกก
บัติหนาที่ของสมาชิกกกองอาสารั
กษาดิ
งกัด ตามแบบทกายระเบียบนี้ กกกกก
กกกกก
กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

223
๓านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญ- ชาการกองอาสารั
กสํษาดิ
แดน
ขอ ๑๑ การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน

กจะใช
กกก
ก ครบถวนตามแบบ
กกกก
ก างอื่นก็ได แต
ท
ั้กงนี
กกก
ก
ใบลาที่มีขอความไม
หรือจะลาโดยวิธีการอย
้ ตองสงใบลา

ตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่

กกกกก

กกกกก

ขอ ๑๒๒ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท คือ
กกกกก
กกกกก
(๑) การลาปวย
จสวนตัว
(๒)
กการลากิ
กกก
ก
กกกกก
(๓) การลาพักผอน
(๔) การลาเข
ารับการตรวจเลื
อกหรือเขารับการเตรี
กกกก
ก
กกกก
กยมพล
กกกกก
(๕) การลาคลอดบุตร
(๖)
กการลาอุ
กกก
ก
ธกีฮกกก
ก
ปสมบท หรือการลาไปประกอบพิ
ัจย

กกกกก

กกกกก

กกกก
ก
หมวด ๑

การลาปวย

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

ขอ ๑๓ การลาปวยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกําหนดไว ดังนี้
วยกรณีปกติ สมาชิ
นแดนมีสิทธิลาปวยกโดยได
รับเงิน
(๑)
กการลาป
กกก
ก กกองอาสารั
กษาดิ
กกกก

คาตอบแทนปหนึ่งไมเกินสิบหาวัน
(๒) การลาป
วยกรณีประสบอั
นตรายเพราะเหตุปกฏิบัติหนาที่ สมาชิ
กษา
กกกก
ก
กกกก
กกกองอาสารั
กกก
ก
ดินแดนซึ่งปวยเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุ
กกก
กกกก
ก
กระทําตามหนาที่ ถากลาป
วยครบสิบหาวัน แลกวยังไมหายและแพทย
ของทางราชการลงความเห็
นวา มี
ทางที่จะรักษาใหหายและสามารถทํางานได ก็ใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาลเทาที่ผูมีอํานาจอนุญาต
กเห็
กกก
แต
กกกก
กถาแพทยลงความเห็
กกกก
ก
นสมควร โดยไดรับเงิกนคาตอบแทนได
ตองไมเกินหกสิบวัน แต
นวา ไมมีทาง
ที่จะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาตามขอบังคับที่ ๔ เรื่อง กําหนดวิธีการใหออกจากสมาชิก
กกกกก
กกกกก
กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๘
ขอ ๑๔ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบกังกกก
คับบัญชาตามลําดับจนถึ
อนหรือในวันที่ลา เวกนแตในกรณี
ก งผูมีอํานาจอนุ
ญกาตก
กกก
จําเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่
กกกก
กที่สมาชิกกองอาสารั
กกกก
สกามารถลงชื
กกก
ก
ในกรณี
กษาดินแดนผูขอลามีกอ าการปวยจนไม
่อใน
ใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว การลาปวย
ก วย
กกกกก
ตั้งแตสามวันขึ้นไปตกอกกก
งมีใบรับรองแพทยแนบไปด
การลาปวยไมถึงสามวัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน ถาผูมี
กอํกกก
ก จะสั่งใหมีใบรั
บกรองแพทย
กกก
ก
หรื
อกสักกก
ก
านาจอนุญาตเห็นสมควร
ตามวรรคสองประกอบใบลา
่งใหผูลาไปรับ
การตรวจจากแพทย
ของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุ
ญาตก็ได
กกกกก
กกกกก
๒
ขอ ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสา
กรักกก
ก ๒๕๔๘
กกกกก
กกกกก
กษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

กกกกก

กกกก
ก
หมวด ๒

การลากิจสวนตัว

กกกกก
กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

ข อ ๑๕ สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนมี สิ ท ธิ ล ากิ จ ส ว นตั ว โดยได รั บ เงิ น
คาตอบแทนปละไม
สิบวัน
เกิกนกกก
ก
กกกกก

ขอ ๑๖
กษาดินแดนซึ่งประสงค
ใหสงใบลาตอ
กกกก
ก สมาชิกกองอาสารั
กกกก
ก จะลากิจสวนตั
วกกกก
ก
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดปฏิบัติหนาที่ได
ก ทัน ใหสงใบลาพร
กกกก
เวนแตมีเหตุจําเปนไมกกกก
สามารถรอรับอนุญาตได
อมดวยระบุเหตุจําเปนกไว แลวหยุด
ปฏิบัติหนาที่ไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผล ใหผูมีอํานาจอนุญาตตรวจสอบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุ
กพิกกก
่งได
กกกก
ก ผลความจําเปนตกอกกก
ก
เศษที่ไมอาจสงใบลากกอนตามวรรคหนึ
ใหสงใบลาพรอมทั้งเหตุ
ผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติหนาที่
กกกกก

กกกกก

ข อ ๑๗ ผู ท่ี ไ ด รั บ อนุ
ญ าตให ล ากิ จ ส ว นตั ว ซึ่ ง ได ห ยุ ด ปฏิ บั ติ หนากทีกกก
่ ไ ปยั ง ไม ค รบ
กกกกก
ก
กําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติหนาที่ก็
ได
กกกกก
กกกกก

กกกกก

กกกกก

หมวด ๓
กกกก
ก
การลาพักผอน

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกก
กกกก
ก กผอนประจําปในป
กกกก
ก
ขอ ๑๘ก สมาชิกกองอาสารั
กษาดินแดนมีสิทธิลาพั
หนึ่งไดสิบวัน

โดยไมถือเปนวันลา เวนแตสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป ในป
กกกกก
กกกกก
ที่ไดรับการบรรจุสั่งใชยังไมถึงหกเดือน
(๑) ผูซกึ่งไดรับการบรรจุ
ใชเปนสมาชิกกองอาสารั
้งแรก
กกกก
สกั่งกกก
กกษาดินแดนเป
นครั
กกกก
ก
(๒) ผูซึ่งลาออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือใหออกจากการปฏิบัติหนาที่
แลวตอมาไดรับบรรจุ
าเปนสมาชิกกองอาสารั
กเขกกก
กกษาดินแดนอีกกกกกก
กกกก
ก สมาชิ ก กองอาสารั
กกกก
ก จ ะลาพั ก ผอนกกกก
ก
ขอ ๑๙
กษาดินแดนซึ่ งประสงค
ให สงใบลาต อ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดปฏิบัติหนาที่ได
กกกกก

กกกกก

ขอ ๒๐ การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียว หรือ

กหลายครั
กกก
กกกกก
้งก็ได โดยมิใหเกสียหายแกราชการ
กกกกก

กกกกก

กกกกก

ขอ ๒๑ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดปฏิบัติหนาที่ไปยังไมครบกําหนด ถามี
าเปนเกิดขึ้น ผูกบังคับบัญชาหรือผูกมกกก
ีอํานาจอนุญาตจะเรียกตั
็ได
กราชการจํ
กกก
กวมาปฏิบัติหนาที
ก่กกกก
ก
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
กกกกก

กกกก
ก
หมวด ๔

กกกกก

การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล

กกกกก
กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

ขอ ๒๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิลาไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพลโดยได
ับเงินคาตอบแทน โดยให
ังคับบัญชากอนวันเขากรับการตรวจ
กรกกก
ก รายงานลาตอผูกบกกก
เลือกหรือไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลไมนอยกวาสี่สิบแปดชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียก
นตนไป และใหไปเขการับการตรวจเลื
อเขารับการเตรียมพล
ยกนั้น
กเป
กกก
อกหรื
กกกก
ก ตามวัน เวลาในหมายเรี
กกกก
ก
โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาตและใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงผูบังคับบัญชา
กกกกก
กกกกก
สูงสุด
กกกก
ก เมื่อสมาชิกกองอาสารั
กกกก
 ้น พนจากการเข
กกกก
ก
ขอ ๒๓
กษาดินแดนที่ลกานั
ารับการตรวจ

เลือก หรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ตามปกติตอผูบังคับบัญชา
กกกกก
กกกกก
ภายในเจ็ดวัน เวนแต
กรณีที่มีเหตุจําเปน ผูบังคับบัญชาตามข
อ ๒๒ อาจขยายเวลาใหได แตรวมแลว
ไมเกินสิบหาวัน
กกกกก
กกกกก
กกกกก
กกกกกหมวด ๕

กกกกก

การลาคลอดบุตร๓

กกกกก

กกกกก

กกกกก

๔
ขอก๒๔
กกก
ก ก ษาดิ น แดนมี
กกกก
ก รั บ เงิ น
สมาชิ ก กองอาสารั
สิ ท ธิ ล าคลอดบุ ต ร โดยได

คาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน

กกกกก

กกกกก

กกกกก

๕

ขอ ๒๕ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหสงใบลาตอ
กกกกก
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อใน
จะใหผูอื่นลาแทนก็
่อไดแลว ใหเสนอหรื
อจัดสงใบลาโดยเร็
ว โดยไม
กใบลาได
กกก
ก ได แตเมื่อสามารถลงชื
กกกก
ก
กกกก
ก
ตองมีใบรับรองแพทย
 ว ยหั วหน าฝ ายอํ านวยการ
กองบั ญชาการกองอาสารั
กษาดิ นกแดน
ให
ผกู ชกกก
ก
กกกก
 เป น ผู มี
อํ า นาจในการอนุ ญ าตให ล า สํ า หรั บ สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนสั ง กั ด ส ว นกลาง หั ว หน า ฝ า ย
กอํกกก
ก
กน
กกก
กกกก
ก
านวยการกองบังคับการกองอาสารั
กษาดิ
แดนจังหวัด เปนผูมีอกํานาจในการอนุญาตให
ลา สําหรับ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองรอยบังคับการและบริการ และกองรอยอาสารักษาดินแดน
กกกกก

กกกกก

กกกกก

๓

หมวด ๕ การลาคลอดบุตร ขอ ๒๔ ถึง ขอ ๒๕ เพิ่มโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วา
กดกกก
ก กษาดินแดน
(ฉบั
กกกก
ก
กกกกก
วยการลาของสมาชิกกองอาสารั
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๔

ขอ ๒๔ เพิ่มโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
กกกก
ก
กกกกก
ดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘
๕
ขอ ๒๕ เพิ่มโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
กดิกกก
ก
กกกกก
กกกกก
นแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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- ๖ - ยบการกองบัญ
สําชาการกองอาสารั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี
กษาดินแดน

จังหวัดสวนผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอหรือกิ่งอําเภอ เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตให
กลาสํ
กกก
ก กษาดินแดนสั
งกกักกก
อกิก่งกกก
ก
าหรับสมาชิกกองอาสารั
ดกองรอยอาสารักษาดิกน แดนอําเภอหรื
อําเภอ
กกกกกหมวด ๖
กกกกก

กกกกก

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย๖
กกกกก

กกกก
ก
๗

กกกกก

กกกกก

ขอ ๒๖ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
อยังไมเคยไปประกอบพิ
ประเทศซาอุดิอาระเบี
่งใชใหปฏิบัติ
กหรื
กกก
ก ธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ
กกกก
ก ย และไดรับการสั
กกกก
ก
หนาที่มาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน มีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย โดยไดรับเงิน
ก่งกกก
ก
กกกกก
คาตอบแทนไมเกินหนึ
รอยยี่สิบวัน
กกกก
ก๘ สมาชิ ก กองอาสารั
กกกก
ก
กกกก
ก
ข อ ๒๗
ก ษาดิ น แดนซึ่ ง ประสงค
จ ะลาอุปสมบท
หรื อ ลาไป

ประกอบพิธีฮัจยใหสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือ
กกกกก
กกกกก
วั น เดิ น ทางไปประกอบพิ
ธี ฮั จ ย ไ ม น อ ยกว า หกสิ บ วั น เว นแต
มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรจะเสนอใบลาต อ
ผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได กกกกก
กกกกก
กกกกก
ใหหัวหนาฝายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปนผูมีอํานาจใน
การอนุญาตใหลาสํากหรั
บสมาชิกกองอาสารักกษาดินแดนสังกัดกสกกก
วนกลาง และผูบังคับการกองอาสา
กกก
ก
รักษาดินแดนจังหวัด เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหลา สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสวน
มิภาค
กภูกกก
ก
กกกกก
กกกกก
กกกกก
กกกกก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
กตกกก
ก
พลเอก ชวลิ
ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
กกกก
บรรหาร ศิลกปอาชา

กกกกก
กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก
กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

๖

หมวด ๖ การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ขอ ๒๖ ถึง ขอ ๒๗ เพิ่มโดยระเบียบ
กกองอาสารั
กกก
กกกองอาสารั
กกก
กกกกก
กษาดินแดน วาดกวยการลาของสมาชิ
กษาดินแดน (ฉบักบ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๗

ขอ ๒๖ เพิ่มโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
กกกก
ก
กกกกก
ดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘
๘
ขอ ๒๗ เพิ่มโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษา
กดิกกก
ก
กกกกก
กกกกก
นแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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๗านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญ- ชาการกองอาสารั
กสํษาดิ
แดน
ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๙
ก๒๕๔๘
กกก
ก

ไป

กกกกก

กกกกก

ขอก๒กกก
นกประกาศในราชกิ
กกก

ระเบียบนี้ใหใชบังคับกตั้งแตวันถัดจากวั
จจานุเกบกษาเป
นตน

กกกกก

กกกกก

กกกกก
กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

กกกกก

กกกกก

กกกกก

บปรุง
จุฑกามาศ/ปรั
กกก
ก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

สุนันทา/ผูจัดทํา
๑๔
มิ
ุ ายน ๒๕๔๘
กกกกถกน

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก
กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

กกกกก

๙
กกกก
กกกก
ก พฤษภาคม ๒๕๔๘
กกกกก
ราชกิกจจานุเบกษา เลม๑๒๒/ตอนที
่ ๔๐ ง/หนา ๖๘/๑๙
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นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญสําชาการกองอาสารั
กษาดินแดน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สําระเบี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยบกระทรวงมหาดไทยกา
ระเบี
ย
บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารั
กษาดินแดน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๔๗สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๔๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกองอาสารั ก ษาดิ น แดน ว่ า ด้ ว ยการขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๔ มาตรา
๕ และมาตรา
๑๔ แห่งพระราชบัญกญั
้บังคับบัญชา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ติยศและเครืสํ่อานังแบบผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
และเจ้ า หน้ า ที่ ก องอาสารั ก ษาดิ น แดน พ.ศ. ๒๔๙๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยจึ ง ออก
ระเบียบไว้ ดังต่สําอนัไปนี
้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อก๑า ระเบียบนี้เสํรีายนักว่
า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้สํวายการขอพระราชทาน

ยศกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๔๗”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต้นไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง การขอพระราชทานยศกอง
อาสารักษาดินแดน (ฉบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๒) พ.ศ.สํา๒๕๑๘
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํา้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อก๔า ในระเบียบนี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ผู้มีวิทยฐานะ” หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา แ ก่ กิ จ การกองอาสารั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดํ า รงตํ า แหน่ งสําหรื
ผู้ ป ระกอบคุ ณ ประโยชน์
ก ษาดิ น แดนอย่กาางหนึ่ ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ญชาการกองอาสารักกา ษาดินแดน
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาดํารงตําแหน่งสํในกองบั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓) เป็นผู้จบหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับหมวดอาสารักษา
ดินแดน หรือหลักสูตกรอื
ชาการกองอาสารักษาดิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่นใดตามที่กสํองบั
านักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานแดนกําหนดขึ
สํา้น
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัข้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก ษาดิ นแดน
๕ ผู้ ที่จะได้ รั บการขอพระราชทานยศ
หรื อเลื่ อนยศกองอาสารั

ตั้งแต่ชั้นนายหมวดตรีขึ้นไป จะต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะตามข้อ ๔ และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกอง

านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กษาดินแดนอํ
สํานัากเภอโดยตํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อาสารักษาดินสํแดนจั
งหวัด หรือกองร้อยอาสารั
าแหน่ง

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

๒านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญ- ชาการกองอาสารั
กสํษาดิ
แดน
(๒) เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและปฏิบัติ

สํานักหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าที่มาแล้ว เป็นเวลาติกดา ต่อกันไม่น้อยกว่
๑ ปี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) เป็ นผู้ ปฏิ บัติ ง านในหน้ า ที่ กิ จ การกองอาสารั ก ษาดิ นแดนด้ ว ยความอุ ตสาหะ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
า
ซื่อสัตย์สุจริต และเอาใจใส่
ต่อหน้าที่ทําให้เกิดกประโยชน์
อันดีสํแาก่นักกิจงานคณะกรรมการกฤษฎี
การกองอาสารักษาดินกแดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๒กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ การเสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ให้เป็นไปตามตําแหน่ง

หน้าที่ ดังต่อไปนีสํ้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ก ษาดิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ก)
กา ตํ า แหน่ง ผูสํ้บานััญกชาการกองอาสารั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น แดน ให้ขสํอพระราชทานยศ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกองใหญ่
สํานัก(ข)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําแหน่ง รองผู้บัญกชาการกองอาสารั
ษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ
นายกองเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ค)
กา ตําแหน่ง ผู้ชสํ่วายผู
นัก้บงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นแดน หัวสํหน้
านัากฝ่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ัญชาการกองอาสารักกษาดิ
ายอํานวยการ
รองหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) ตําแหน่ง ที่ปรึกษากองบัญชาการกองอาสารั
กษาดินแดน ให้ขอพระราชทาน
ยศ นายกองตรี ถึงนายกองเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(จ) ตําแหน่ง ประจํากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทาน
ยศ นายกองตรี ถึสํงานายกองโท
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉ) ตําแหน่ง หัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี เว้นแต่หัวหน้ากอง
่เคยดํารงตําแหน่ง ผู้บกังา คับกองร้อยอาสารั
กษาดินแดนอําเภอมาแล้
ถึง
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว ให้ขอพระราชทานยศได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นายกองโท
สํานัก(ช)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ถึงนายกอง
ตําแหน่ง รองหัวหน้กาากอง ให้ขอพระราชทานยศ
นายหมวดเอก
ตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ซ)
กา ตําแหน่ง หัวสํหน้
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แผนก ให้ขอพระราชทานยศ
นายหมวดเอก
สําหรับผู้ที่
ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดํารงตําแหน่ง หัวหน้าแผนกนั้น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ขอพระราชทานยศถึงนายกองตรี
แผนก ให้ขอพระราชทานยศ
นายหมวดตรี
ถึงนายหมวด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ฌ)
กา ตําแหน่ง ประจํ
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เอก
งคับการกองอาสารั
สํ(๒)
านักกองบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กากษาดินแดนจัสํงาหวั
นักดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) ตําแหน่ง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทานยศ
สํานักนายกองเอก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทาน
สํ
า
นั
ก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยศ นายกองเอก
(ค) ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด ให้ ข อ
สํานักพระราชทานยศ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ถึงนายกองเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกองโท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒
ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสา
สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
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- ๓ - ยบการกองบัญสําชาการกองอาสารั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี
กษาดินแดน
(ง) ตําแหน่ง หั วหน้า ฝ่ายอํ านวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองโท ถึ ง

สํานักนายกองเอก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(จ) ตําแหน่ง รองหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ให้ขอพระราชทานยศ นายกองตรี

สํานัก(ฉ)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาฝ่ายอํานวยการ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้
ขอพระราชทานยศ นายกองตรี

(ช) ตําแหน่ง หัวหน้ากอง ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับผู้ที่ผ่าน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอบรมหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศถึงนายกองตรี
ตําแหน่ง รองหัวหน้กาากอง ให้ขอพระราชทานยศ
นายหมวดโท กถึางนายหมวด
สํานัก(ซ)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เอก
แผนก ให้ขอพระราชทานยศ
นายหมวดตรี
ถึงนายหมวด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ฌ)
กา ตําแหน่ง หัวสํหน้
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เอก
สํานัก(ญ)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้ขอพระราชทานยศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตําแหน่ง ประจําแผนก
นายหมวดตรี กถึางนายหมวด
เอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อยอาสารักสํษาดิ
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) กองร้
แดนจังหวัด และกองร้กอายบังคับการและบริ
การ
(ก) ตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับผู้ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕สําปีนักและดํ
ารงตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ขอพระราชทานยศถึ
งนายกองตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนาย
หมวดเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) ตําแหน่ง จ่ากองร้อย และผู้บังคับหมวด ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวด
ถึงนายหมวดโท กา
สํานักตรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) ตําแหน่ง รองผู้บังคับหมวด และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ให้ขอพระราชทานยศ นาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวดตรี ถึงนายหมวดโท
(๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ก)
กา ตํ า แหน่ ง ผู้สํบาั งนัคักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองร้ อย ให้ ข อพระราชทานยศ
นายกองตรี
สํ า หรั บ ผู้
บังคับกองร้อย ระดับอํานวยการสูง ให้ขอพระราชทานยศได้ถึงนายกองโท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ตําแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อย ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดเอก สําหรับ
้ที่ได้รับพระราชทานยศนายหมวดเอกมาแล้
วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และดํ
อําเภอ ระดับ
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารงตําแหน่งสําปลั
นักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ให้ขอพระราชทานยศนายกองตรี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บังกคัาบกองร้อย ให้สํขาอพระราชทานยศ
นายหมวดตรี
สํานัก(ค)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ถึงนาย
หมวดเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(ง)กาตําแหน่ง จ่ากองร้
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กาขอพระราชทานยศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ย และผู้บังคับหมวด ให้
นายหมวดตรี
ถึงนายหมวดโท
สํานัก(จ)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําแหน่ง รองผู้บังกคัาบหมวด และเจ้
าที่ต่าง ๆ ให้ขอพระราชทานยศ
นายหมวดตรี ถึงนายหมวดโท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานัทีก่ ป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) ตํกาาแหน่ ง เจ้ า หน้
ระจํ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในกองบั
ญ ชาการกองอาสารั
ก ษา
ดินแดน และกองบั
งคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) ประจํ า ผู้ บั ญ ชาการกองอาสารั ก ษาดิน แดน ให้ ข อพระราชทานยศ นาย
ถึงนายกองโทกา
สํานักหมวดเอก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
247
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญ- ชาการกองอาสารั
กสํษาดิ
แดน
(ข) ประจํารองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศ นาย
สํานักหมวดเอก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถึงนายกองโทกา
(ค) ประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
สํ
า
นั
ก
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บผู้ที่ไม่ได้
และรองหัวหน้าฝ่ายอํางานคณะกรรมการกฤษฎี
นวยการ ให้ขอพระราชทานยศ
นายหมวดตรี
ถึงนายกองตรี สํากหรั
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ให้ขอพระราชทานยศถึงนายหมวดเอก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ง) ประจําผู้ ช่วยหั วหน้ าฝ่ายอํานวยการ ประจํ าผู้บังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด รองผู
ังคับการกองอาสารักษาดิ
้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารั
กษา
สํานัก้บงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นแดนจังหวัสําดนักและผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดินแดนจังหวัด ให้ขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ถึงนายหมวดเอก
บรรดาตํ
าด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าแหน่งที่จะขอพระราชทานยศตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองอาสารักษาดินแดน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗ ในการขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดนให้พิจารณาปี

สํานักละ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑ ครั้ง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ ๘ การขอพระราชทานยศครั้งแรกให้เสํริ่มานัขอพระราชทานยศต่
ําสุด ตามตําแหน่ง
ที่ระบุในข้อ ๖ และจะต้องครองชั้นยศเดิ
มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิ
จจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นุ เ บกษาก่ อ นที่ จ ะเสนอขอพระราชทานเลื่ อ นยศในชั้ น สู ง ขึ้ น ไป เว้ น แต่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยจะได้
ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙กาให้รัฐมนตรีว่าสํการกระทรวงมหาดไทยรั
้ และมีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกษาการตามระเบี
กา
สํยานับนี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัประกาศ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ณ วันที่ ๑๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๗

โภคิน พลกุล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี
กษาดินแดน
- ๕ - ยบการกองบัญ
สําชาการกองอาสารั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๓
สํานัก๒๕๕๖
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อุษมล/ผู้จัดทํา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๑สําพฤษภาคม
๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีณั
กาฐพร/ผู้ตรวจ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พฤษภาคม ๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิกจาจานุเบกษา เล่มสํา๑๓๐/ตอนพิ
เศษ ๕๖ ง/หน้า ก๑/๗
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดิ
แดน
น


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย








ว่าด้วยการขอพระราชทานชั
้นยศ นายหมวดตรี
ก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน


ให้
แ

 พ.ศ. ๒๕๕๖
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 ยบการกองบัญชาการกองอาสารั


กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี
กษาดินแดน























 






 










 







 
                  
      













 















 












 




 




 







 

 


 

























 




 




 













 




 














 


 



น

251
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญ
ชาการกองอาสารักษาดิ
แดน
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 ยบการกองบัญชาการกองอาสารั


กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี
กษาดินแดน
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

