
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วินัยกองอาสารักษาดนิแดน 

พ.ศ. ๒๕๐๙ 
   

 
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สังวาลย 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยวินัยกองอาสารักษาดินแดน 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ

รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษา

ดินแดน พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 
วินัย 

   
 

มาตรา ๔  วินัย คือการที่ตองประพฤติหรือปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและ
แบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดน 

 
มาตรา ๕  ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เฉพาะ

ในขณะที่รวมกันอยูเปนหมู หมวด กองรอย หรือในเวลาปฏิบัติงานตามหนาที่ ตองรักษาวินัย
ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัด ผูกระทําผิดวินัยตองรับทัณฑตามที่บัญญัติไวในหมวด ๒ 

 
มาตรา ๖  การกระทําผิดวินัยใหรวมถึงการกระทําตอไปนี้ดวย คือ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓/ตอนที่ ๘๓/หนา ๖๐๕/๒๗ กันยายน ๒๕๐๙ 



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 
 

(๑)  ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเล่ียง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาซึ่งส่ัง
ในหนาที ่

(๒)  ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย 
(๓)  ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของกองอาสารักษาดินแดน 
(๔)  กอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคีในกองอาสารักษาดินแดน 
(๕)  เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ 
(๖)  กลาวเท็จตอผูบังคับบัญชา 
(๗)  ใชกิริยาวาจาไมสมควรหรือประพฤติไมสมควร 
(๘)  ไมตักเตือนสั่งสอน หรือไมลงทัณฑผูอยูในบังคับบัญชาที่กระทําผิดตาม

โทษานุโทษ 
(๙)  เสพสุรายาเมาจนเสียกิริยา หรือเสพยาเสพติดใหโทษ 
(๑๐)  กระทําดวยประการใดๆ เปนเชิงบังคับผูบังคับบัญชาเปนทางทําใหเสีย

วินัยกองอาสารักษาดินแดน 
 
มาตรา ๗  ผูบังคับบัญชามีหนาที่สอดสองอบรมเจาหนาที่และสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดนใหประพฤติหรือปฏิบัติตนอยูในวินัยโดยเครงครัด 
 

หมวด ๒ 
การลงทัณฑ 

   
 

มาตรา ๘  ทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดวินัย มีสามสถาน 
(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ทัณฑกรรม 
(๓)  กักบริเวณ 
 
มาตรา ๙  ภาคทัณฑ ใชสําหรับลงแกผูกระทําผิดวินัย แตมีเหตุอันควรปรานี 

โดยแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏไวเปนหนังสือ และจะใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได 
 
มาตรา ๑๐  ทัณฑกรรม ใชสําหรับลงแกผูกระทําผิดวินัย โดยใหทํางานสุขาภิบาล 

งานโยธา หรืองานอื่นทํานองเดียวกันเพิ่มจากหนาที่ประจําซึ่งตนจะตองปฏิบัติอยูแลว 
 
มาตรา ๑๑  กักบริเวณ ใชสําหรับลงแกผูกระทําผิดวินัย โดยกักตัวไวในบริเวณ

หนึ่งบริเวณใดตามแตจะกําหนดให 
 
มาตรา ๑๒  หามลงทัณฑอยางอ่ืนนอกจากทัณฑที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๘ และ

ใหลงทัณฑไดเพียงสถานเดียว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - 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 
 

มาตรา ๑๓  ผูใดมีอํานาจเปนผูลงทัณฑช้ันใด และผูใดเปนผูรับทัณฑช้ันใด ให
เปนไปตามตารางชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ และตารางกําหนดทัณฑทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูรักษาการในตําแหนง ผูรักษาการแทน หรือผูทําการแทนในตําแหนงใด ใหถือ
เสมือนเปนผูดํารงตําแหนงนั้น แตถาผูนั้นมียศตั้งแตช้ันนายหมูลงมา จะใชอํานาจของตําแหนงผู
บังคับหมวดขึ้นไปในการลงทัณฑดังกลาวไมได 

ผูที่เปนวาที่ยศชั้นใด ใหถือเสมือนมียศชั้นนั้น 
 
มาตรา ๑๔  ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เฉพาะ

ในเวลาปฏิบัติงานตามหนาที่อยูในบังคับบัญชาเจาหนาที่ฝายทหารตามกฎหมายวาดวยกองอาสา
รักษาดินแดน ใหเจาหนาที่ฝายทหารเปนผูมีอํานาจลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

เจาหนาที่ฝายทหารผูใด จะมีตําแหนงเปนผูบังคับบัญชาช้ันใด มีอํานาจเปนผูลง
ทัณฑช้ันใด ใหถือเกณฑตามตารางเกณฑเทียบชั้นเจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจลงทัณฑทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  กอนที่จะลงทัณฑผูใดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นอยางนอยสามคนเพื่อ

ทําการสอบสวน ผูเปนประธานกรรมการตองมียศสูงกวาผูถูกสอบสวน และผูที่เปนกรรมการตอง
มียศไมต่ํากวาผูถูกสอบสวน 

ในกรณีที่ผูกระทําผิดไดกระทําผิดตอหนาผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจสั่งลงทัณฑ
หรือไดรับสารภาพตอผูบังคับบัญชานั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งลงทัณฑ ส่ังลงทัณฑไดโดย
ไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
มาตรา ๑๖  การสั่งลงทัณฑผูใด ตองพิจารณาใหไดความชัดเสียกอนวา ผูนั้นได

กระทําผิดจริงแลวจึงส่ังลงทัณฑตามควรแกความผิดนั้น และในคําส่ังลงทัณฑใหแสดงความผิดวา
กระทําผิดวินัยตามมาตราใดและขอใด 

 
มาตรา ๑๗  การสั่งลงทัณฑผูมียศตั้งแตช้ันนายหมวดขึ้นไป ใหผูส่ังลงทัณฑ

รายงานตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการ 
 
มาตรา ๑๘  ถาผูกระทําผิดจะตองไดรับทัณฑเกินกวาอํานาจที่ผูบังคับบัญชาช้ัน

ใดจะสั่งลงทัณฑได ใหรายงานชี้แจงแสดงความผิดของผูกระทําผิด ตลอดจนความเห็นในการที่จะ
ส่ังลงทัณฑ เสนอไปตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาท่ีมี อํานาจสั่ งลงทัณฑได เ พ่ือให
ผูบังคับบัญชานั้นพิจารณาสั่งการตอไป 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อผูมีอํานาจไดส่ังลงทัณฑผูใดแลว ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเหนือ

ผูส่ังลงทัณฑอาจสั่งเพ่ิมทัณฑ ลดทัณฑ หรือยกทัณฑเสียก็ได ในกรณีส่ังเพ่ิมทัณฑ ทัณฑที่ส่ัง
เพ่ิมขึ้นนั้น รวมกับทัณฑที่ส่ังไวแลวตองไมเกินอํานาจของผูที่ส่ังเพ่ิม 

 



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 
 

หมวด ๓ 
การรองทุกข 

   
 

มาตรา ๒๐  เมื่อผูอยูในบังคับบัญชาเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจ หรือส่ังลง
ทัณฑในทางที่ผิด หรือไมเปนธรรมหรือผิดกฎหมาย ระเบียบแบบธรรมเนียมหรือวินัยกองอาสา
รักษาดินแดน หรือเห็นวาตนเสียประโยชนหรือสิทธิตามที่ควรไดใหมี สิทธิรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ันได 

ในกรณีที่ผูรองทุกขไมทราบชัดวาตนไดรับความเดือดรอนจากผูใด ใหรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพ่ือเสนอตอไปตามลําดับชั้นจนถึงผูที่จะสั่งการไตสวนและแกไข
ความเดือดรอนนั้นได 

 
มาตรา ๒๑  การรองทุกขใหทําเปนหนังสือมีรายละเอียดและเหตุผลโดยชัดเจน 

พรอมดวยลายมือช่ือผูรองทุกข คํารองทุกขฉบับใดไมมีลายมือช่ือผูรองทุกข จะรับพิจารณามิได 
แตถารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับคํารองทุกขบันทึกขอความสําคัญของเรื่องที่รองทุกขนั้นไว พรอม
กับลงวัน เดือน ป และลายมือช่ือผูรับคํารองทุกข แลวอานใหผูรองทุกขฟงตามที่จดไวและใหผู
รองทุกขลงลายมือช่ือไว 

 
มาตรา ๒๒  การรองทุกขจะกระทําไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามรองทุกขแทน

ผูอ่ืน และหามลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามประชุมกันเพื่อหารือ
เร่ืองจะรองทุกข 

 
มาตรา ๒๓  หามรองทุกขในเวลาที่ตนกําลังเขาแถว หรือในขณะที่กําลังทําหนาที่

อยางหนึ่งอยางใด และหามรองทุกขกอนยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตที่มีเหตุรองทุกขเกิดขึ้น 
 
มาตรา ๒๔  หามรองทุกขวาผูบังคับบัญชาลงทัณฑหนักเกินไป ถาหากวา

ผูบังคับบัญชานั้นมิไดลงทัณฑเกินอํานาจที่จะกระทําไดตามที่บัญญัติไวในหมวด ๒ 
 
มาตรา ๒๕  เมื่อผูใดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบดังกลาวแลว และ

เวลาลวงพนไปเจ็ดวันยังมิไดรับคําช้ีแจงประการใด ทั้งความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ให
รองทุกขใหมตอผูบังคับบัญชาชั้นสูงถัดขึ้นไปเปนลําดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหช้ีแจงดวย
วา ไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นใดมาแลวแตเมื่อใด 

 
มาตรา ๒๖  ใหผูบังคับบัญชาท่ีไดรับคํารองทุกขรีบไตสวน และแกความ

เดือดรอน หรือช้ีแจงใหผูรองทุกขเขาใจโดยดวนจะเพิกเฉยเสียไมได ผูใดเพิกเฉยใหถือวากระทํา
ผิดวินัยกองอาสารักษาดินแดน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  เมื่อผูบังคับบัญชาที่ไดรับคํารองทุกขไดช้ีแจงแกผูรองทุกขแลว หาก
ผูรองทุกขยังไมหมดสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปได ในการรองทุกขครั้งนี้
ใหช้ีแจงดวยวา ไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นใดและไดรับคําช้ีแจงอยางใด 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาขอความที่รองทุกขเปนความเท็จ หรือการรอง

ทุกขกระทําไปโดยฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูรองทุกขกระทําผิดวินัยกองอาสา
รักษาดินแดน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตารางชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ 
   

 

ตําแหนง เปนผูลงทัณฑ 
ช้ัน 

เปนผูรับทัณฑ 
ช้ัน 

   
ผูบัญชาการ ๑ - 
รองผูบัญชาการ ๒ - 
ผูชวยผูบัญชาการ ๓ - 
ผูบังคบัการจังหวัด ๔ ก 
รองผูบังคับการจังหวัด ๕ ข 
ผูบังคบักองรอย ๖ ค 
รองผูบังคับกองรอย ๗ ง 
ผูบังคบัหมวด ๘ จ 
จากองรอย - ฉ 
ผูบังคบัหมู - ช 
สมาชิกประเภทประจํากอง - ซ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตารางเกณฑเทียบชั้นเจาหนาที่ฝายทหาร 
ผูมีอํานาจลงทณัฑตามมาตรา ๑๔ 

 

ตําแหนง เกณฑเทียบ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ 
แมทัพ รองผูบัญชาการ 
ผูบัญชาการกองพล ผูบังคบัการกองเรือ 
ผูบัญชาการกองพลบิน 

 
ผูชวยผูบัญชาการ 

ผูบังคบัการกรม ผูบังคบัหมวดเรือ  

ผูบังคบักองบนิ ผูบังคบัการจังหวัด 
ผูบังคบักองพัน ผูบังคับการเรือช้ัน ๑  

ผูบังคบัฝูงบิน หรือผูบังคบัการเรือช้ัน ๒ รองผูบังคับการจังหวัด 
ตนเรือช้ัน ๑ ผูบังคบัหมวดบินชั้น ๑  

ผูบังคบักองรอย ผูบังคบัการเรือช้ัน ๓  

ตนเรือช้ัน ๒ ผูบังคบัหมวดบินชั้น ๒ ผูบังคบักองรอย 
ผูบังคบัหมวด ตนเรือช้ัน ๓ ผูบังคบั 
หมวดบินชัน้ ๓ รองผูบังคับกองรอย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตารางกาํหนดทัณฑ 
 

ทัณฑกรรม กักบริเวณ 
ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ 

ช้ัน ช้ัน ช้ัน ช้ัน ช้ัน ช้ัน ช้ัน ช้ัน ช้ัน 

ฉ ช ซ 

ช้ัน 
ก 

ช้ัน 
ข ค ง จ ฉ ช ซ 

ผูลงทัณฑ 

วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน 
           
๓ ๓ ๓ ๒๐ ๓๐ ๔๕ ๖๐ ๖๐ ๙๐ ๙๐ ๑๒๐
๓ ๓ ๓ ๑๕ ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๖๐ ๖๐ ๙๐ 

๓ ๓ ๓ ๗ ๗ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๔๕ ๔๕ ๖๐ 

๓ ๓ ๓ - - ๓ ๗ ๗ ๑๕ ๑๕ ๒๐ 

๓ ๓ ๓ - - - ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ 

๒ ๒ ๒ - - - ๓ ๓ ๗ ๗ ๑๐ 

- ๒ ๒ - - - - - ๓ ๓ ๗ 

 
ช้ัน ๑ 
ช้ัน ๒ 
ช้ัน ๓ 
ช้ัน ๔ 
ช้ัน ๕ 
ช้ัน ๖ 
ช้ัน ๗ 
ช้ัน ๘ - ๑ ๑ - - - - - - ๒ ๕ 

หมายเหตุ 
๑. กําหนดทัณฑในตารางนี้ คือกําหนดที่สูงสุด ผูลงทัณฑจะสั่งเกินกําหนดนี้ไมได

แตต่ํากวาได 
๒. ทัณฑกรรมที่กําหนดไวเปนวันๆ หมายความวา ทําทัณฑกรรมทุกๆ วันจนกวา

จะครบกําหนด ในวันหนึ่งนั้นผูที่ส่ังลงทัณฑจะกําหนดทัณฑกรรมไดไมเกินวันละ ๖ ช่ัวโมง แตถา
ใหอยูเวรยามในวันหนึ่งตองไมเกินกําหนดระยะเวลาอยูเวรยามตามปกติ ผูใดจะสั่งลงทัณฑกรรม
ใหกําหนดโดยชัดเจนวา ทัณฑกรรมกี่วัน วันละกี่ช่ัวโมง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดวา วินัยและการลงโทษผูกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยกองอาสา
รักษาดินแดน จึงไดตราพระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดนขึ้น 

 
ศุภสรณ/อภิสิทธิ์ ผูจดัทํา 

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


