
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๓๑ แห.งพระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว1 ดังต.อไปน้ี 

 
ข1อ ๑๒  ให1มีตําแหน.งผู1บังคับบัญชาและเจ1าหน1าท่ีกองอาสารักษาดินแดน ดังต.อไปน้ี 
๑. ผู1บัญชาการ ใช1อักษรย.อว.า ผ.บ.ช. 
๒. รองผู1บัญชาการ ใช1อักษรย.อว.า ร.ผ.ช. 
๓. ผู1ช.วยผู1บัญชาการ ใช1อักษรย.อว.า ช.ผ.ช. 
๔. ผู1บังคับการจังหวัด ใช1อักษรย.อว.า ผ.ก.จ. 
๕. รองผู1บังคับการจังหวัด ใช1อักษรย.อว.า ร.ก.จ. 
๖. ผู1บังคับกองร1อย ใช1อักษรย.อว.า ผ.ก.ร. 
๗. รองผู1บังคับกองร1อย ใช1อักษรย.อว.า ร.ก.ร. 
๘. ผู1บังคับหมวด ใช1อักษรย.อว.า ผ.บ.ม. 
๙. จ.ากองร1อย ใช1อักษรย.อว.า จ.ก.ร. 
๑๐. ผู1บังคับหมู. ใช1อักษรย.อว.า ผ.บ.หมู. 
 
ข1อ ๒  ให1รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทยเป<นผู1บัญชาการ รัฐมนตรีช.วยว.าการ

กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงมหาดไทยเป<นรองผู1บัญชาการ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและจเรตํารวจเป<นผู1ช.วยผู1บัญชาการ และให1ผู1ดํารงตําแหน.ง
ดังกล.าวเป<นผู1ปกครองบังคับบัญชาเจ1าหน1าท่ีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท้ังในส.วนกลางและ
ส.วนภูมิภาค 

นอกจากจะมีผู1ดํารงตําแหน.งตามความในวรรคแรก ให1ผู1บัญชาการมีอํานาจแต.งต้ัง
บุคคลอ่ืนท่ีเห็นสมควรเป<นรองผู1บัญชาการหรือผู1ช.วยผู1บัญชาการ และให1มีอํานาจถอดถอนด1วย 

 
ข1อ ๓๓  ให1ผู1บังคับการจังหวัดเป<นผู1ปกครองบังคับบัญชาเจ1าหน1าท่ีและสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนซึ่งสังกัดอยู.ในจังหวัดน้ัน 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๗๑/ตอนท่ี ๓๙/หน1า ๘๗๙/๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๗ 
๒ ข1อ ๑ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓ ข1อ ๓ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข1อ ๔  ให1นายอําเภอเป<นผู1บังคับกองร1อย เว1นแต.ในท1องท่ีอําเภอใดมีอัตรากําลัง
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมากกว.าหน่ึงกองร1อยหรือไม.ถึงหน่ึงกองร1อยให1ผู1บังคับการเป<นผู1แต.งต้ัง
บุคคลใดท่ีเห็นสมควรเป<นผู1บังคับกองร1อยน้ัน และให1มีอํานาจถอดถอนด1วย 

ผู1บังคับกองร1อยเป<นผู1ปกครองบังคับบัญชาเจ1าหน1าท่ีและสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ซึ่งสังกัดอยู.ในกองร1อยน้ัน 

 
ข1อ ๕๔  ผู1บัญชาการเป<นผู1แต.งต้ังบุคคลใดท่ีเห็นสมควรเป<นรองผู1บังคับการจังหวัด 

และรองผู1บังคับกองร1อย และให1มีอํานาจถอดถอนด1วย และให1ผู1ดํารงตําแหน.งดังกล.าว เป<นผู1ปกครอง
บังคับบัญชาเจ1าหน1าท่ีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งสังกัดอยู.ในจังหวัด อําเภอ หรือใน
กองร1อยน้ัน แล1วแต.กรณี และให1เป<นผู1ช.วยผู1บังคับการจังหวัด หรือผู1บังคับกองร1อยตามลําดับ 

 
ข1อ ๖  ผู1บัญชาการหรือผู1ท่ีได1รับมอบหมายเป<นผู1แต.งต้ังบุคคลใดท่ีเห็นสมควรเป<นผู1

บังคับหมวด จ.ากองร1อย และผู1บังคับหมู. และให1มีอํานาจถอดถอนด1วย 
 
ข1อ ๗  ให1มีเจ1าหน1าท่ีในกองอาสารักษาดินแดนส.วนกลาง และส.วนภูมิภาคตามท่ีผู1

บัญชาการเห็นสมควรและให1ผู1บัญชาการหรือผู1ที่ได1รับมอบหมายเป<นผู1แต.งต้ังหรือถอดถอน 
 
ข1อ ๘  อัตรากําลังของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให1กําหนดดังน้ี 
(๑) กองร1อย ให1มีผู1บังคับกองร1อยเป<นผู1บังคับบัญชา รองผู1บังคับกองร1อยเป<นผู1ช.วย

กองร1อยหน่ึงให1แบ.งออกเป<นสามหมวด และมีเจ1าหน1าท่ีประจํากองร1อยอีกตามสมควร 
(๒) หมวด ให1มีผู1บังคับหมวดเป<นผู1บังคับบัญชา หมวดหน่ึงแบ.งออกเป<นสี่หมู. 

นอกจากน้ีอาจมีผู1ช.วยหรือเจ1าหน1าท่ีตามท่ีเห็นสมควร 
(๓) หมู. ให1มีผู1บังคับหมู.เป<นผู1บังคับบัญชา มีอัตรากําลังและผู1ช.วยหรือเจ1าหน1าท่ี

ตามท่ีเห็นสมควร 
 
ข1อ ๙  การจัดต้ังกองร1อย และการจัดระเบียบภายในกองร1อยให1เป<นไปตามระเบียบ

ข1อบังคับท่ีผู1บัญชาการจะได1กําหนดข้ึน 
 
 

ให1ไว1 ณ วันท่ี ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ 

รัฐมนตรีว.าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๔ ข1อ ๕ แก1ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช1กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ กําหนดตําแหน.งผู1บังคับบัญชา และ
เจ1าหน1าท่ีกองอาสารักษาดินแดน และอํานาจการปกครองบังคับบัญชาตลอดถึงกําหนดอัตรากําลัง
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 
๒๔๙๗๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช1กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ.นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ได1แก1ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ.นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยเลิกภาค ให1มีเฉพาะเขต สําหรับการจัด
ระเบียบบริหารราชการส.วนภูมิภาค ให1มีเฉพาะจังหวัดและอําเภอ และโอนอํานาจหน1าท่ีของผู1ว.า
ราชการภาค ไปเป<นของผู1ว.าราชการจังหวัด จึงสมควรแก1ไขกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยให1ยกเลิกตําแหน.งผู1
บัญชาการภาค รองผู1บัญชาการภาค  ท้ังน้ี เพ่ือให1สอดคล1องต1องกันกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ.นดิน ฉบับดังกล.าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๗๔/ตอนท่ี ๖๓/หน1า ๑๑๗๐/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๐ 


