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พระราชบัญญัติ 
กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให/ไว/ ณ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป4นป5ที่ ๖๙ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล/าฯ 

ให/ประกาศว<า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรแก/ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว<าด/วยกองอาสารักษาดินแดน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล/าฯ ให/ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว/โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห<งชาติ ดังต<อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว<า “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให/ใช/บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต/นไป 
 
มาตรา ๓  ให/ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห<งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ และให/ใช/ความต<อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๒๕  เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงแก<ความตาย

หรือพิการทุพพลภาพเน่ืองในการปฏิบัติหน/าท่ี ให/ได/รับบํานาญพิเศษตามกฎหมายว<าด/วยบําเหน็จ
บํานาญข/าราชการโดยอนุโลม 

เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได/รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพ
ตามวรรคหน่ึงถึงแก<ความตาย ให/จ<ายเงินเป4นบําเหน็จตกทอดแก<ทายาทผู/มีสิทธิตามท่ีกฎหมายว<าด/วย
บําเหน็จบํานาญข/าราชการบัญญัติไว/ เป4นจํานวนสามสิบเท<าของบํานาญพิเศษรายเดือน และให/นํา
บทบัญญัติว<าด/วยการจ<ายบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายว<าด/วยบําเหน็จบํานาญข/าราชการมาใช/บังคับ
โดยอนุโลม” 

 
 

ผู/รับสนองพระบรมราชโองการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๗๙ ก/หน/า ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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พลเอก ประยุทธL  จันทรLโอชา 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติกองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติให/เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการ
ทุพพลภาพเน่ืองในการปฏิบัติหน/าท่ีมีสิทธิได/รับเพียงบํานาญพิเศษ ทําให/ทายาทของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตภายหลังจากท่ีได/รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพไม<มีสิทธิได/รับ
บําเหน็จตกทอด แม/สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะได/ปฏิบัติหน/าท่ีในการรักษาความม่ันคงภายใน
ในพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือในการปกปOองอธิปไตยของประเทศชาติร<วมกับข/าราชการ 
ทหาร หรือตํารวจก็ตาม ซึ่งแตกต<างกับกรณีทายาทของข/าราชการ พลทหารกองประจําการ หรือ
บุคคลท่ีทําหน/าท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งมีสิทธิได/รับบําเหน็จตกทอดตามกฎหมาย
ว<าด/วยบําเหน็จบํานาญข/าราชการ ดังน้ัน เพ่ือความเป4นธรรมและเป4นการสร/างขวัญกําลังใจให/กับ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สมควรกําหนดให/ทายาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิ
ได/รับบําเหน็จตกทอดด/วย  จึงจําเป4นต/องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู/จัดทํา 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
วิศนี/ผู/ตรวจ 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 


