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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๐ แห/งพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว2 ดังต/อไปน้ี 

 
ส/วนท่ี ๑ 

ประเภทเคร่ืองแบบ 
   

 
ข2อ ๑  เคร่ืองแบบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) เคร่ืองแบบปกติ 
(๒) เคร่ืองแบบฝ:ก 

 
หมวด ๑ 

เคร่ืองแบบปกติ 
   

 
ข2อ ๒  เคร่ืองแบบปกติประกอบด2วย 
(๑) หมวดทรงหม2อตาลสีกากี 
(๒) เสื้อคอพับหรือคอพับเป;ดคอแขนยาวสีกากี 
(๓) กางเกงขายาวสีกากี 
(๔) เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล คาดทับขอบกางเกง 
(๕) รองเท2าหุ2มส2นหนังสีดําหรือสีนํ้าตาล 
สมาชิกหญิงจะใช2หมวกหนีบ เสื้อแขนสั้นแบบหญิงหรือกระโปรงสีกากีก็ได2 

 
หมวด ๒ 

เคร่ืองแบบฝ:ก 
   

 
ข2อ ๓  เคร่ืองแบบฝ:กประกอบด2วย 
(๑) หมวดทรงหม2อตาล หมวกหนีบ หมวกแก@ปทรงอ/อน หรือหมวกเหล็ก สีกากีหรือ

สีกากีแกมเขียว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๗๑/ตอนท่ี ๘๑/หน2า ๑๘๒๐/๗ ธันวาคม ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๒) เสื้อคอพับ หรือคอพับเป;ดคอแขนยาวหรือแขนสั้น สีกากีหรือสีกากีแกมเขียว 
(๓) กางเกงขายาว ด2านหลังมีกระเปEาพิเศษสําหรับบรรจุซองกระสุน ๒ กระเปEา 

กางเกงขายาวหรือกางเกงขาสั้น สีกากีหรือสีกากีแกมเขียว 
(๔) เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล เข็มขัดผ2าสีกากีหรือสีกากีแกมเขียว 
(๕) รองเท2าหุ2มข2อหนังสีดํา หรือสีนํ้าตาล ในกรณีใช2กางเกงขายาว ให2สวมรองเท2า

หุ2มข2อทับขากางเกง หรือจะใช2สนับแข2งสีเดียวกับสีของรองเท2าด2วยก็ได2 
สมาชิกหญิงจะใช2เสื้อแขนสั้นแบบหญิง หรือกระโปรง สีกากีหรือสีกากีแกมเขียวก็ได2 
เคร่ืองแบบฝ:กน้ีเม่ือใช2สีใด ให2ใช2ส/วนประกอบสีเดียวกัน เว2นแต/รองเท2าให2เปHนไป

ตาม (๕) 
 

ส/วนท่ี ๒ 
ส/วนของเคร่ืองแบบ 
   

 
หมวด ๑ 
หมวก 

   
 

ข2อ ๔  หมวกมี ๔ แบบ คือ 
(๑) หมวกทรงหม2อตาล มีกะบังดํามันและมีเคร่ืองประกอบด่ังน้ี 

ก. สายรัดคางสีดํากว2าง ๑ เซนติเมตร 
ข. ดุมโลหะสีทองดุนเปHนรูปพระนเรศวรทรงช2าง ขนาดเล็กตรึงปลายสายรัดคาง

ติดท่ีข2างหมวก ท่ีข2างหมวกข2างละ ๑ ดุม 
ค. เคร่ืองหมายตราหน2าหมวก ทําด2วยโลหะสีทองดุนเปHนรูปอุนาโลมประดับ

ด2วยช/อชัยพฤกษK มีพระมหามงกุฎครองอุนาโลมภายใต2อุนาโลมมีอักษรว/า “ไทยต2องเปHนไทย” 
ง. ผ2าพันหมวกทําด2วยผ2า หรือสักหลาดพ้ืนสีดําขนาดกว2าง ๔ เซนติเมตร และมี

ขลิบทําด2วยผ2า หรือสักหลาดสีเหลือง ขนาดกว2าง ๕ มิลลิเมตร เปHนขอบท้ังด2านบนและด2านล/าง 
(๒) หมวกหนีบมีเคร่ืองประกอบ ดังน้ี 

ก. ขอบหมวกสีดํา ด2านบนขลิบด2วยผ2าหรือสักหลาดสีเหลือง กว2าง ๕ มิลลิเมตร 
โดยรอบ 

ข. เคร่ืองหมายตราหน2าหมวก มีลักษณะเช/นเดียวกับท่ีกล/าวใน (๑) ค. แต/ขนาด
เล็กกว/า ติดทางด2านซ2ายเหนือขอบหมวกห/างจากมุมพับ ๔ เซนติเมตร 

(๓) หมวกแก@ปอ/อนมีเคร่ืองหมายตราหน2าหมวกลักษณะเช/นเดียวกับท่ีกล/าวใน (๒) 
ข. ติดตรงก่ึงกลางด2านหน2าของหมวก 

(๔) หมวกเหล็ก มีสายรัดคางสีเดียวกับหมวกกว2าง ๑ เซนติเมตร 
 

หมวด ๒ 
เสื้อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข2อ ๕  เสื้อมี ๒ แบบ คือ 
(๑) เสื้อคอพับ มีดุมท่ีคอและแนวอกเสื้อรวม ๕ ดุม แขนยาวรัดข2อมือ มีดุมข2างละ 

๑ ดุม หรือแขนสั้นเพียงศอก มีกระเปEาและปกท่ีอกเสื้อข2างละ ๑ กระเปEา มีดุมขัดกระเปEาข2างละ ๑ 
ดุม ท่ีมุมกระเปEาด2านล/างและมุมปากกระเปEาเปHนรูปตัดพองามกับมีอินทรธนูอ/อน ทําด2วยผ2าสีเดียวกับ
เสื้อ เย็บเปHนแผ/นสีเหลี่ยมเรียวจากด2านไหล/ไปทางคอปลายมน ด2านไหล/กว2าง ๔ เซนติเมตร เย็บติด
กับตะเข็บเสื้อด2านคอกว2าง ๓ เซนติเมตร ยาวตามขนาดของบ/า ตอนปลายขัดดุมขนาดเล็กดุมท้ังสิ้นท่ี
กล/าวน้ีมีลักษณะกลมแบนทําด2วยวัตถุสีนํ้าตาล ถ2าเปHนเสื้อชนิดแขนสั้นแบบหญิง ให2ใช2แขนสั้นเหนือ
ศอกประมาณ ๕ เซนติเมตร 

(๒) เสื้อคอพับเป;ดคอ มีดุมท่ีแนวอกเสื้อระยะห/างกันพอสมควร และมีส/วนประกอบ
อย/างอ่ืนเช/นเดียวกับเสื้อคอพับตาม (๑) 

เม่ือสวมเสื้อน้ีต2องสอดชายเสื้อให2อยู/ภายในกางเกงหรือกระโปรง 
ในเวลาท่ีมิได2บังคับแถว หรือประจําแถว เม่ือใช2เสื้อแบบ (๑) สีกากีชนิดแขนยาว จะ

ผูกผ2าผูกคอสีดําเง่ือนกลาสีด2วยก็ได2 และให2สอดชายผ2าผูกคอไว2ภายในเสื้อใต2ดุมเม็ดท่ี ๒ 
 

หมวด ๓ 
กางเกงและกระโปรง 
   

 
ข2อ ๖  กางเกงมี ๓ แบบ คือ 
(๑) กางเกงขายาวไม/พับปลายขา 
(๒) กางเกงขายาวไม/พับปลายขา ด2านหลังมีกระเปEาพิเศษสําหรับบรรจุซองกระสุน 

๒ กระเปEา 
(๓) กางเกงขอสั้นเพียงเข/า 
 
ข2อ ๗  กระโปรงยาวประมาณคร่ึงน/อง มีจีบพับทบตรงกลางด2านหลัง ชายกระโปรง

ไม/บาน 
 

หมวด ๔ 
เข็มขัด 

   
 

ข2อ ๘  เข็มขัดมี ๒ แบบ คือ 
(๑) เข็มขัดหนังเลี่ยน กว2าง ๔.๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด2วยโลหะสีทองเปHนรูปสี

เหลี่ยมผืนผ2าทางต้ัง มีเข็มสําหรับสอดรู ๑ เข็ม 
(๒) เข็มขัดผ2า กว2าง ๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด2วยโลหะมีขอเก่ียว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมวด ๕ 
รองเท2า ถุงเท2า และสนับแข2ง 

   
 

ข2อ ๙  รองเท2ามี ๒ แบบ คือ 
(๑) รองเท2าหุ2มส2นหนังชนิดผูกเชือก 
(๒) รองเท2าหุ2มข2อหนังชนิดผูกเชือก 
รองเท2าทุกแบบต2องไม/มีลวดลายอย/างใด เวลาสวมรองเท2าต2องสวมถุงเท2าสีเดียวกับ

รองเท2า เว2นแต/เม่ือใช2กางเกงขาน้ันให2สวมถุงเท2ายาวสีเดียวกับสีของกางเกง 
 
ข2อ ๑๐  สนับแข2งหนังเลี่ยน ใช2ประกอบกับรองเท2าหุ2มข2อ 

 
หมวด ๖ 

เคร่ืองหมายประกอบท่ีไหล/เสื้อ 
   

 
ข2อ ๑๑  เคร่ืองหมายประกอบท่ีไหล/เสื้อ ทําด2วยผ2าหรือสักหลาดเปHนรูปอารKม กว2าง 

๗ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ตอนบนเปHนพ้ืนสีดํากว2าง ๓ เซนติเมตร ตอนล/างเปHนพ้ืนสีธงชาติ 
กลัดติดท่ีโคนแขนเสื้อเคร่ืองแบบด2านไหล/ข2างซ2าย 

 
หมวด ๗ 

เคร่ืองหมายสังกัด 
   

 
ข2อ ๑๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองมีเคร่ืองหมายสังกัด คือ 
(๑) เคร่ืองหมายสังกัดภาค เปHนตัวเลขอารบิคทําด2วยโลหะสีทอง กลัดติดท่ี

เคร่ืองหมายประกอบท่ีไหล/เสื้อบนแผ/นอารKม ส/วนบนตรงก่ึงกลางของพ้ืนสีดํา 
(๒) เคร่ืองหมายสังกัดจังหวัด เปHนตัวอักษรย/อช่ือจังหวัดทําด2วยโลหะสีทองติดท่ีปก

คอเสื้อข2างขวา 
(๓) เคร่ืองหมายสังกัดกองร2อย เปHนตัวเลขอารบิคทําด2วยโลหะสีทอง ติดท่ีปกคอเสื้อ

ข2างซ2าย 
 
ข2อ ๑๓  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสํารองและประเภทกองหนุน ให2ใช2

เคร่ืองหมายสังกัดภาค และเคร่ืองหมายสังกัดจังหวัดเช/นเดียวกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประเภทประจํากอง สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสํารอง ให2ใช2อักษรย/อ สร. และ
สําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทกองหนุน ให2ใช2อักษรย/อ นก. ทําด2วยโลหะสีทองติดท่ี
ปกคอเสื้อข2างซ2าย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมวด ๘ 
เลขหมายประจําตัว 
   

 
ข2อ ๑๔  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากอง ให2มีเลขหมายประจําตัว

เปHนตัวเลขอารบิค ทําด2วยโลหะสีทองติดเหนือกระเปEาเสื้อด2านขวา 
 

ส/วนท่ี ๓ 
การใช2เคร่ืองแบบ 
   

 
ข2อ ๑๕  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกประเภท มีสิทธิท่ีจะแต/งเคร่ืองแบบตาม

กฎกระทรวงน้ีตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
ข2อ ๑๖  เพ่ือประโยชนKในการฝ:กหรือปฏิบัติหน2าท่ีในบางโอกาส ผู2บัญชาการกอง

อาสารักษาดินแดนจะกําหนดเคร่ืองแบบฝ:ก หรือเคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบฝ:กตามความจําเปHนก็ได2 
 
ข2อ ๑๗  ผู2บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจะสั่งให2สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

แต/งเคร่ืองแบบประเภทใด ใช2หรืองดใช2เคร่ืองประกอบชนิดใดในกรณีใด ตามความเหมาะสมแก/
พฤติการณKก็ได2 

 
ส/วนท่ี ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

ข2อ ๑๘  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได2รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณK 
หรือได2รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให2ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณKต/างประเทศให2ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณKน้ัน ๆ ได2ตามหมายกําหนดการและให2ประดับเฉพาะเคร่ืองแบบปกติ ในโอกาส
ท่ัว ๆ ไปให2ใช2แพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณKน้ัน ๆ ทําเปHนแผ/นกว2างไม/เกิน ๑.๕ เซนติเมตร ติดท่ีอก
เสื้อเบ้ืองซ2ายเหนือกระเปEาบน 

 
ข2อ ๑๙  ในเวลาแต/งเคร่ืองแบบ ห2ามมิให2ใช2สิ่งอ่ืนใดติดหรือทับเคร่ืองแบบ นอกจาก

เคร่ืองหมายท่ีทางราชการอนุญาต 
 
ข2อ ๒๐  ให2กระทรวงมหาดไทยจัดทําหรือเขียนรูปตัวอย/างเคร่ืองแบบตาม

กฎกระทรวงน้ีขึ้นไว2เปHนมาตรฐาน 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ให2ไว2 ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ 

รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได2มีพระราชกฤษฎีกา
ประกาศบังคับใช2พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ในบางจังหวัดแล2ว จึงเปHนการ
สมควรตรากฎกระทรวงกําหนดเคร่ืองแบบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนข้ึนไว2 เพ่ือให2การได2เปHนไป
ตามพระราชบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 


