
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกฤษฎีกา 
ให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บังคับในท�องท่ีทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เป3นป4ที่ ๔๙ ในรัชกาลป5จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า
ฯ ให�ประกาศว9า 

 
โดยท่ีเป3นการสมควรให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บังคับในท�องท่ีทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักร 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๒ แห9งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�
ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว� ดังต9อไปน้ี 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว9า “พระราชกฤษฎีกาให�ใช�พระราชบัญญัติกอง

อาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท�องท่ีทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บังคับในบางจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บังคับในบางจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บังคับในบางจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๓๓ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๓๖ ก/หน�า ๒๔/๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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บังคับในจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
มาตรา ๔  ให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท�องท่ี

ทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๕  ให� รั ฐมนตรีว9 าการกระทรวงมหาดไทยและ รัฐมนตรีว9 าการ

กระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในป5จจุบันได�มีพระราช
กฤษฎีกาประกาศให�ใช�พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท�องท่ีทุกจังหวัด
ท่ัวราชอาณาจักรแล�ว และได�มีการจัดต้ังจังหวัดสระแก�ว จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัด
หนองบัวลําภูเพ่ิมข้ึน สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล9าว โดยกําหนดให�ใช�พระราชบัญญัติกอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บังคับในท�องท่ีทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักรแทนการระบุช่ือจังหวัด
ทุกจังหวัด  ท้ังน้ี เพ่ือความสะดวกในการใช�กฎหมายและเพ่ือให�พระราชบัญญัติดังกล9าวมีผลใช�บังคับ
กรณีท่ีมีการจัดต้ังจังหวัดเพ่ิมข้ึนโดยไม9ต�องแก�ไขพระราชกฤษฎีกาน้ีอีก  จึงจําเป3นต�องตราพระราช
กฤษฎีกาน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


