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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๐ แห0งพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว3 ดังต0อไปน้ี 

 
ให3ยกเลิกความในข3อ ๒ แห0งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และให3ใช3ความต0อไปน้ีแทน 
“ข3อ ๒  ธงประจํากองกองอาสารักษาดินแดนภาค มีลักษณะและสัณฐานเหมือนข3อ 

๑ แต0ด3านหน3าของธงให3มีช่ือภาคเป<นตัวอักษรและตัวเลขสีเหลือง ต0อจากคําว0า “กองอาสารักษา
ดินแดน” 

ธงประจํากองกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีลักษณะและสัณฐานเหมือนธงประจํา
กองกองอาสารักษาดินแดนภาค แต0ด3านหน3าของธงให3มีช่ือจังหวัดเป<นตัวอักษรสีเหลือง ใต3ช่ือกอง
อาสารักษาดินแดนภาค” 

 
 

ให3ไว3 ณ วันท่ี ๑๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๙๘ 
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ 

รัฐมนตรีว0าการกระทรวงมหาดไทย 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล0ม ๗๒/ตอนท่ี ๔๖/ฉบับพิเศษ หน3า ๑/๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช3กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได3กําหนดให3มีเฉพาะธงประจํา
กองอาสารักษาดินแดนและธงประจํากอง กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มิได3กําหนดให3มีธงประจํา
กองสําหรับภาคด3วย จึงเป<นการสมควรท่ีจะได3แก3ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให3มีธงประจํากองสําหรับ
ภาค เพ่ือเป<นศักด์ิศรีและเป<นม่ิงขวัญของแต0ละภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 


