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ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
ว�าด�วย การปลดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภท 

ประจํากองเป"นประเภทกองหนุน 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

   
 

โดยท่ีพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได�กําหนดสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนไว� ๓ ประเภท คือ ประเภทสํารอง ประเภทประจํากอง และประเภทกองหนุน 
โดยเฉพาะประเภทกองหนุน คือ สมาชิกท่ีได�ปลดออกจากประจํากองน้ัน ยังมิได�วางระเบียบเก่ียวกับ
การปลดไว�แต�อย�างใด จึงเห็นเป"นการสมควรท่ีจะได�กําหนดหลักเกณฑ<การปลดสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนประเภทประจํากองเป"นประเภทกองหนุนข้ึนไว� 

 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห�งพระราชบัญญัติ

กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ มาตรา ๓๐ แห�งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงให�วางระเบียบข้ึนไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกองรักษาดินแดนว�าด�วย การปลดสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองเป"นประเภทกองหนุน พ.ศ. ๒๕๑๖” 
 
ข�อ ๒  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีได�ผ�านการฝFกอบรมตามหลักสูตรและ

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนดไว� ให�บรรจุอยู�ในประเภทประจํากอง
ตามกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 

๒.๑ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคนใดท่ีมีอายุไม�เกิน ๔๐ ปHบริบูรณ< ในวันท่ีบรรจุ
เป"นประเภทประจํากอง ให�อยู�ในประเภทประจํากองได�ไม�เกิน ๑๐ ปH แล�วให�ปลดเป"นประเภท
กองหนุน 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตามความในวรรคแรกคนใด เม่ือครบกําหนดปลดเป"น
ประเภทกองหนุนและอายุไม�เกิน ๔๐ ปHบริบูรณ< ซึ่งทางราชการเห็นว�ายังเป"นผู�มีสมรรถภาพเข�มแข็ง
และมีความประสงค<ท่ีจะเป"นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองต�อไป ให�ผู�บังคับ
กองร�อยเสนอรายช่ือต�อผู�บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เป"นผู�พิจารณาอนุมัติให�เป"นสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองได�อีกไม�เกิน ๑๐ ปH แล�วให�รายงานผู�บังคับบัญชาการกอง
อาสารักษาดินแดนทราบ 

๒.๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคนใดท่ีมีอายุเกินกว�า ๔๐ ปHบริบูรณ<ข้ึนไป แต�ไม�
เกิน ๕๐ ปHบริบูรณ< ในวันท่ีบรรจุเป"นประเภทประจํากอง ให�อยู�ในประเภทประจํากองได�ไม�เกิน ๕ ปH 
แล�วให�ปลดเป"นประเภทกองหนุน 

๒.๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคนใดท่ีมีอายุเกินกว�า ๕๐ ปHบริบูรณ<ข้ึนไป ใน
วันท่ีบรรจุเป"นประเภทประจํากอง ให�อยู�ในประเภทประจํากองได�ไม�เกิน ๓ ปH แล�วให�ปลดเป"น
ประเภทกองหนุน 
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๒.๔ การนับอายุประเภทประจํากอง ถ�าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคนใดได�รับ
การบรรจุเป"นประเภทประจํากองในพุทธศักราชใด เม่ือสิ้นพุทธศักราชท่ีบรรจุน้ัน ให�นับอายุการเป"น
สมาชิกประเภทประจํากองครบหน่ึงปH และให�นับอายุครบ สอง, สาม ฯลฯ ปH เรียงตามลําดับ เม่ือสิ้น
พุทธศักราชต�อ ๆ ไป 

 
ข�อ ๓  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีได�รับการบรรจุเป"นประเภทประจํากอง

ระหว�างปH พ.ศ.๒๔๙๗ จนถึงปH พ.ศ.๒๕๑๕ ให�ดําเนินการดังน้ี 
๓.๑ ให�จังหวัดสํารวจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดและสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดนอําเภอ ว�ามีสมาชิกประเภทประจํากองคนใดท่ีมีอายุอยู�ในหลักเกณฑ<ตามข�อ ๒ และให�
จัดทําทะเบียนแยกเป"นแต�ละประเภทของอายุข้ึนไว�รวม ๓ ชุด เพ่ือเก็บรักษาไว�ท่ีอําเภอ ๑ ชุด ท่ี
จังหวัด ๑ ชุด กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ๑ ชุด 

๓.๒ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคนใดท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปHบริบูรณ< ให�พ�นสภาพ
การเป"นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

๓.๓ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคนใดได�รับการบรรจุเป"นประเภทประจํากอง
ครบกําหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ<ในข�อ ๒ ให�ปลดเป"นประเภทกองหนุน 

 
ข�อ ๔  กํานันท่ีดํารงตําแหน�งผู�บังคับหมู�อาสารักษาดินแดนตําบลโดยตําแหน�ง เม่ือ

พ�นจากสภาพการเป"นกํานันก็ให�พ�นจากสภาพการเป"นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนด�วย 
 
ข�อ ๕  การปลดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองเป"นประเภท

กองหนุน ให�กระทําโดยคําสั่งของผู�บังคับบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด แล�วให�รายงานผู�
บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนทราบ โดยแนบสําเนาคําสั่งปลดเป"นประเภทกองหนุนไปด�วย ๑ ชุด 

 
ข�อ ๖  ให�หัวหน�าฝOายอํานวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ผู�บังคับการ

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด และผู�บังคับการกองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ แก�ไขทะเบียน
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองให�ตรงกันเสมอ 

 
ข�อ ๗  ให�ใช�ระเบียบน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเป"นต�นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๖ 
จอมพล ป.  จารุเสถียร 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
จอมพล ถ.  กิตติขจร 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
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