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คําชี้แจงการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส
หนังสืออิเล็กทรอนิกสฉบับนี้เปดอานไดดวยการใชโปรแกรม Acrobat Reader เวอรชั่น ๖
ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh รวมทั้ง เครื่อง Palm OS การ
เปดอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสในเครื่อง Palm OS ผูใชตองมีโปรแกรม Adobe Reader สําหรับเครื่อง
Palm OS เวอรชั่น ๓ หรือสูงกวา โดยจะตองดาวโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร
กอน หลังจากนี้จึงถายโอนไปติดตั้งในเครื่อง Palm OS
ผูใชสามารถเลือกอานขอมูลในแตละหนาได โดยการกดเมาสขางซายเลื่อนรูปมือ (cursor)
ในจอภาพขึ้นลง เพื่อไปยังขอมูลหนาที่ตองการ หรืออาจเลือกหัวขอหรือมาตราที่ตองการอานในหนาสารบาญ
ของหนังสือ แลวกดเมาสขางซายเพื่อไปสูหัวขอหรือมาตรานั้น รวมทั้งอาจเลือกหัวขอจากสารบาญอิเล็กทรอนิกส
ดวยการเคลื่อนเมาสไปกดคําวา Bookmarks ซึ่งอยูในขอบซายของจอภาพไดดวย สําหรับรูปสามเหลี่ยม
และ
ซึ่งอยูดานขวามือตอนบนของแตละหนา มีไวเพื่อความสะดวกในการเลือกไปสูหนากอน (previous)
หรือหนาถัดไป (next)ได โดยเลื่อนเคอรเซอรรูปมือไปที่รูปสามเหลี่ยม แลวกดเมาสขางซาย นอกจากนี้ การ
กดเมาสขางขวาจะปรากฎเมนูเชื่อมโยงไปสูหนาถัดไปหรือหนากอนใหเลือกไดเชนกัน ในกรณีตองการปรับจอ
ภาพใหกวางขึ้น หรือปรับแถบรายการ (menu bar) และแถบเครื่องมือ (tool bar) ใหกด Ctrl – L หรือ F8 ,
F9 แลวแตกรณี
หนังสืออิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ เปนฉบับไมเสียมูลคา (Free copy) การนําไปติดตั้งในเครือ
ขาย (web site) จะตองแจงใหเจาของลิขสิทธิ์ทราบและอนุญาตกอน การนําขอมูลกฎหมายนี้ไปใชตองตรวจ
สอบกับราชกิจจานุเบกษากอนใชทุกครั้ง
อรรณพ จันทรกิติสกุล
พฤศจิกายน ๒๕๔๗
annopch@mfa.go.th
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พระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗
เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เสียใหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน
ยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) วิธีนับอายุ ถาเกิดพุทธศักราชใดใหถือวามีอายุครบหนึ่งปบริบูรณเมื่อสิ้นพุทธ
ศักราชที่เกิดนั้น สวนการนับอายุตอไปใหนับแตเฉพาะปที่สิ้นพุทธศักราชแลว ถาไมปรากฏปเกิด
ใหนายอําเภอทองที่เปนผูกําหนด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ๒ “ทหารกองเกิน” หมายความวา ผูซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไม
ถึงสามสิบปบริบูรณ ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกิน
ตามมาตรา ๑๘ แลว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓ หนา ๑๙๕ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๙๗

๒

มาตรา ๔ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
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(๓) “ทหารกองประจําการ” หมายความวา ผูซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจําการ และได
เขารับราชการในกองประจําการจนกวาจะไดปลด
(๔) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองประจําการ
โดยรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และไดขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนกอง
หนุนตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองเกินตาม
มาตรา ๓๙ หรือปลดจากกองประจําการตามมาตรา ๔๐
(๖) “พนราชการทหารประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ไดรับ
ราชการในชั้นตาง ๆ จนครบกําหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราช
การทหารไดในระหวางรับราชการตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) “พนราชการทหารประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
ที่มีอายุสี่สิบหกปบริบูรณแลวหรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพล
ภาพ
หรือมีโรคอันไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับราชการทหารตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ
(๘) “ทหารประจําการ” หมายความวา ทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวง
กลาโหมกําหนดซึ่งไมใชทหารกองประจําการ
(๙) ๓ “อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
(๑๐) ๔ “ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่วาการกิ่งอําเภอดวย
(๑๑) ๕ “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ดวย
มาตรา ๕ ๖ บุคคลซึ่งตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีที่อําเภอดังตอไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลวมารดายังมีชีวิตอยู หรือ
ถาทั้งบิดาและมารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บิดาหรือ
มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------๓ ๔ ๕ ๖

มาตรา ๔ (๙), มาตรา ๔ (๑๐), มาตรา ๔ (๑๑), มาตรา ๕ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
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(๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถามารดาถึง
แกกรรมแลวมีผูปกครองใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา
แลวแตกรณี
(๓) บุคคลนอกจากที่กลาวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไมอาจลงบัญชีทหารกอง
เกินตาม (๑) หรือ (๒) ไดไมวาดวยกรณีใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บุคคล
นั้นมีภูมิลําเนา ถาบุคคลนั้นไมปรากฏภูมิลําเนาก็ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่พบตัว
บุคคลนั้น
เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภอ
ที่ไดลงบัญชีทหารกองเกิน
ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว
มาตรา ๖ การเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปนตํารวจกองประจําการตลอดถึง
การยกเวนและการปลดตํารวจซึ่งอยูในกองประจําการ ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเรียกและการ
ตรวจเลือกคนเขาเปนทหารกองประจําการ การยกเวน และการปลดทหาร
การเรียกคนเขากองประจําการเปนตํารวจ ใหกระทรวงมหาดไทยทําไดโดยตกลง
กับกระทรวงกลาโหม
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวยตน
เองทุกคน
มาตรา ๘ การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการ ใหกระทําดวยวิธีเรียกมา
ตรวจเลือก หรือจะรับเขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
ถามีความจําเปน การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการจะไมกระทําในบาง
ทองที่ก็ได
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สารบาญ

๑๑

มาตรา ๙ ๗ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบป
บริบูรณ เปนผูที่อยูในระหวางที่จะตองเขารับราชการทหารกองประจําการ และเมื่อตองเขากอง
ประจําการจะตองเขารับราชการทหารกองประจําการมีกําหนดสองป สวนผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือ
เมื่อมีกรณีพิเศษ จะใหรับราชการทหารกองประจําการนอยกวาสองปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ก็ได แตสําหรับผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะ
กรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ
วันเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการ ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการ
ในกรณีที่ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการแลว แตยังขึ้นทะเบียนกองประจําการให
ไมไดในวันที่ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น จะขึ้นทะเบียนกองประจําการ
ภายหลังจากวันเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได และใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนกองประจํา
การตั้งแตวันที่เขารับราชการทหารกองประจําการ เมื่ออยูในกองประจําการจนครบกําหนดแลวให
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังนี้
กองหนุนชั้นที่ ๑ เจ็ดป
กองหนุนชั้นที่ ๒ สิบป
กองหนุนชั้นที่ ๓ หกป
ตามลําดับชั้นไปจนปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑
บุคคลซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตาม
กฎหมายวาดวย การสงเสริมการฝกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะใหรับ
ราชการทหารกองประจําการนอยกวาสองป หรือใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิตองเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตจะอางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะ
กรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ
หรือตอหนวยที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แลวแตกรณี สวนที่จะใหอยูในกองหนุนชั้นใดและเปน
เวลาเทาใดนั้น ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ตองเขารับราชการทหารกองประจํา
การตามวรรคสอง
------------------------------------------------------------------------------------------------๗

มาตรา ๙ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
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สารบาญ

๑๒

ใหผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลด
เปนทหารกองหนุนไวเปนหลักฐาน หากหนังสือสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอ
ทองที่เพื่อขอรับหนังสือสําคัญใหม โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญ
หายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๑๐ นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุสิบแปดปบริบูรณใหขึ้นทะเบียนกองประจํา
การ ถาตองออกจากนักเรียนในขณะที่อยูในกองประจําการยังไมครบกําหนด ใหสงตัวไปรับราช
การในกรมกองทหารจนกวาจะครบกําหนด
มาตรา ๑๑ การรับราชการทหารประจําการ การแบงประเภท และการปลดทหาร
ประจําการ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมทหารประจําการ
นั้น ถายังมิไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ ก็ตองขึ้นทะเบียนกองประจําการ และรับราชการในกอง
ประจําการจนครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเปนทหาร
ประเภทอื่น
มาตรา ๑๒ ๘ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกิน
หรือทหารกองหนุนผูใดประสงคจะไปอยูตางทองที่ในอําเภอเดียวกันหรือตางอําเภอเปนการชั่ว
คราวเกินสามสิบวัน ใหแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขามาอยู และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการ
สอบสวนและออกใบรับให แลวแจงใหนายอําเภอทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารทราบ
ถาบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงคจะยายภูมิลําเนาทหาร ใหแจงตอนายอําเภอทองที่
ที่ตนเขามาอยูนั้น ใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวน เมื่อพิจารณาเห็นวาผูขอยายไดมาตั้งทํา
มาหาเลี้ยงชีพเปนประจําหรือมีที่อยูเปนหลักฐานและไมประสงคจะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร
ก็ใหแจงไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารเดิมทราบ เมื่อไดรับตอบยืนยันเปนการถูกตอง
จึงใหรับแจงการยายภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้นและออกใบรับให แลวใหนายอําเภอที่เกี่ยวของ
แจงใหผูวาราชการจังหวัดของตนทราบ
การแจงยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ยายเขามาอยูในทองที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------๘

มาตรา ๑๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
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สารบาญ

๑๓

มาตรา ๑๒ ทวิ ๙ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกอง
เกินหรือทหารกองหนุนผูใดไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ใหผูนั้นนําหลักฐานไปแจง
ตอนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต ใหนาย
อําเภอออกใบรับใหและแกใบสําคัญและบัญชีใหถูกตอง ในกรณีหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญที่
จังหวัดเปนผูออก ใหสงผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดจัดการแก
หมวด ๒
การยกเวน
มาตรา ๑๓ บุคคลดังตอไปนี้ ยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการคือ
(๑) ภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เปนเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหง
นิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์
(๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารได
(๓) บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ ตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๑๔ ๑๐ บุคคลดังตอไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแลวไมเรียกมาตรวจ
เลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ คือ
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่ง
เปนนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว
(๓) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
---------------------------------------------------------------------------------------------------๙
๑๐

มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๑๔ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
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สารบาญ

๑๔

(๕) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ที่อยูในความควบคุมของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการ
จังหวัดออกใบสําคัญใหไว
(๖) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
(๘) บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
(๙) บุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกครั้งเดียวตั้งแตสิบป
ขึ้นไป หรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแตสิบปขึ้นไป
หรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน
การไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ และการ
ออกใบสําคัญตาม (๒) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๑๕ ๑๑ บุคคลซึ่งพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา
๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๒๗ (๒) หรือมาตรา ๒๙ (๓) ใหแจงดวยตนเองตอนาย
อําเภอทองที่ที่ตนอยูหรือทําการประจํา ภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากฐานะเชนนั้น และใหนาย
อําเภอออกใบรับให ถาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออื่น ใหนายอําเภอที่ไดรบั แจงแจงตอ
ไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของผูนั้น
หมวด ๓
การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ
มาตรา ๑๖ ๑๒ บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปในพุทธ
ศักราชใด ใหไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น
--------------------------------------------------------------------------------------------------๑๑ ๑๒

มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
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๑๕

ผูใดไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและเชื่อถือไดไปแจงแทน ใหนายอําเภอสอบสวน เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหลงบัญชีทหารกองเกิน
ไว ถาไมมีผูมาแจงแทน ใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน
เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญ
หรือใบรับใหผูขอลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือ
แจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการ
ชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลวใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแตวัน
ที่ ๑ มกราคม ของพุทธศักราชถัดไป
การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ในเดือนกันยายนทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหผูที่มีอายุถึงเขต
ที่จะตองลงบัญชีทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๖
ประกาศเชนวานี้ ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุม
ชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่
ของตนทราบดวย
มาตรา ๑๘ ๑๓ บุคคลซึ่งยังมิไดลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอพรอมกับคนชั้นป
เดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ถาอายุยังไมถึงสี่สิบหกปบริบูรณ ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับมาตรา ๑๖
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สามารถจะปฏิบัติได แตจะใหผูอื่นแจงแทนไมได ถานายอําเภอจะ
เรียกตัวลงบัญชีทหารกองเกินก็ยอมทําไดโดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาดังกลาวแลว
เมื่อไดรับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือ
ใบรับใหไวเปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับ
ใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุ
สุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๓

มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๑๖

ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลวใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแตวัน
ลงบัญชีทหารกองเกิน แตถามีอายุครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๓๙
เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ทันที
การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ เมื่อจําเปน นายอําเภอมีอํานาจประกาศเรียกบุคคลที่ไดลงบัญชีทหาร
กองเกินไวที่อําเภอตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ แลว ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม
ได ภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันประกาศ
ประกาศเชนวานี้ ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุม
ชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่
ของตนทราบดวย
ผูใดไมสามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุ
นิติภาวะและพอจะเชื่อถือไดไปแจงแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน
เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญ
หรือใบรับใหผูขอลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากใบ
สําคัญชํารุดหรือสูญหายใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรม
เนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสียคาธรรม
เนียม
มาตรา ๒๐ บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๓) ใหยกเวนไมตองลงบัญชีทหารกองเกิน
มาตรา ๒๑ ๑๔ บุคคลดังตอไปนี้ไมตองไปแสดงตนตอนายอําเภอ ตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ คือ
(๑) สามเณรเปรียญ
(๒) ผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังของเจาพนักงาน
แตใหลงบัญชีทหารกองเกินไวตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
------------------------------------------------------------------------------------------๑๔

มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๑๗

หมวด ๔
การเรียกคนเขากองประจําการ
มาตรา ๒๒ บุคคลที่อยูในกําหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเขาเปนทหารกอง
ประจําการนั้น คือ ผูที่เปนทหารกองเกิน
มาตรา ๒๓ การที่จะเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการเมื่อใดอายุใด
บาง และกี่ครั้งนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ๑๕ การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น ให
นายอําเภอออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไวตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๑๙ มาตรวจเลือก ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ๑๖ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขายี่สิบเอ็ดปในพุทธศักราชใด ตองไป
แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชนั้น
ทหารกองเกินที่พนจากฐานะการยกเวนตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือการผอนผันตาม
มาตรา ๒๗ (๒) และมาตรา ๒๙ (๓) ในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกหรือเพื่อ
จําหนายบัญชีเรียกทหารกองเกินตามแตกรณีที่อําเภอทองที่ ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายใน
พุทธศักราชนั้น
ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ
และพอจะเชื่อถือไดไปรับหมายเรียกแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน
มาตรา ๒๖ ในเดือนตุลาคมทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหทหารกองเกินที่
มีอายุยางเขายี่สิบเอ็ดปในพุทธศักราชนั้น ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๒๕
ประกาศเชนวานี้ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุม
ชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่
ของตนทราบดวย
--------------------------------------------------------------------------------------------------๑๕

มาตรา ๒๔ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

๑๖

มาตรา ๒๕ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๑๘

มาตรา ๒๗ ๑๗ ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทํา
การตรวจเลือกตามกําหนดหมายนั้นโดยนําใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชนและ
ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงดวย ถาไมมาหรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก
หรือไมวาอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ ใหถือวาทหารกองเกินนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาให
คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก เวนแต
(๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการ
อันสําคัญยิ่ง หรือไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง
(๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใด ในระหวาง
ที่มีการรบหรือการสงคราม อันเปนอุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความควบคุมของ
กระทรวงกลาโหม
(๔) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย
(๖) ไปเขาตรวจเลือกที่อื่น
(๗) ปวยไมสามารถจะมาได โดยใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแจง
ตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก
กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตองไดรับการผอนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีวา
กระทรวงมหาดไทย หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
หมวด ๕
การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ
มาตรา ๒๘ ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดผูดํารงตําแหนงเทียบ
ไดไมต่ํากวาผูบัญชาการกองพล เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการ
ชั้นสูง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๗ ๑๘
มาตรา ๒๗, มาตรา ๒๘ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธ
ศักราช ๒๕๑๕

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๑๙

มาตรา ๒๘ ทวิ ๑๙ ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา
๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในทองที่แตละจังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เขารับราชการทหารประจําการ โดยใหประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไมต่ํากวาพันโท
หนึ่งคน เปนประธานกรรมการ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเทาไมสูงกวาประธาน
กรรมการไมเกินสองคน สัสดีจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคน ซึ่งมิไดประจําอยูในทองที่จังหวัดที่ตรวจ
เลือกนั้น และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ แผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม
หนึ่งคนหรือหลายคนเปนกรรมการ ถาไมอาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรค
ศิลปะดังกลาวเปนกรรมการได ก็ใหแตงตั้งผูอื่นเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขา
เวชกรรม แทน
หนาที่ของกรรมการตรวจเลือก และวิธีการตรวจเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ตรี ๒๐ ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา
๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการชั้นสูงขึ้นในทองที่แตละจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือผู
แทนหนึ่งคน เปนประธานคณะกรรมการ เจาหนาที่สัสดี ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาสัสดีจังหวัด
หนึ่งคนและขาราชการอื่นซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาอีกหนึ่งคน เปน
กรรมการ
กรรมการชั้นสูงตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก
คณะกรรมการชั้นสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคํารองตามมาตรา ๓๑ หรือ
กรณีที่มีขอขัดแยงระหวางกรรมการตรวจเลือกซึ่งทําคําซึ่งทําคําชี้แจงเสนอขึ้นมา
คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๘ จัตวา ๒๑ ใหนายอําเภอทองที่ที่มีการตรวจเลือกมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดสถานที่ทําการตรวจเลือก
(๒) จัดเจาหนาที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อใหคณะกรรมการตรวจเลือกตรวจ
สอบไดในวันตรวจเลือก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๙

มาตรา ๒๘ ทวิ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

๒๐ ๒๑

มาตรา ๒๘ ตรี และมาตรา ๒๘ จัตวา เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
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๒๐

(๓) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกใหรวมอยูเปนตําบลเพื่อฟงเรียกชื่อ
(๔) สอบสวนบุคคลซึ่งรองขอในเหตุผลตาง ๆ แลวมอบเรื่องใหคณะกรรมการ
ตรวจเลือกพิจารณา
(๕) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอําเภอตามผลการตรวจเลือก
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ เมื่อไดคัดคนที่ยกเวนดวยเหตุตาง ๆ ออกแลว ถามีจํานวนทหารกอง
เกินที่จะรับราชการเปนทหารกองประจําการไดมากกวาจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันแก
ประเภทบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไรความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอื่นเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขากอง
ประจําการพรอมกัน คงผอนผันใหคนเดียวตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไม
สามารถจะเลือกไดก็ใหคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาผอนผันให หนึ่งคน
(๒) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไรความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ และบุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา
ซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตรหรือพี่หรือนองนั้นหาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอื่นเลี้ยงดู
(๓) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูอางสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) แหงมาตรานี้ ตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองที่
กอนวันตรวจเลือกเขากองประจําการไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีพิเศษซึ่งไมใชความผิด
ของผูรอง และผูรองตองรองตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามมาตรา ๓๐ อีกครั้ง
หนึ่ง นายอําเภอตองสอบสวนหลักฐานไวเสียกอนวันตรวจเลือก เพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะ
ไดตัดสินไดทันที การขอผอนผันตาม (๓) ใหปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาไมสามารถจะผอนผันพรอมกันทั้งสามประเภทได เพราะจะทําใหคนไมพอ
จํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันคนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมกันกอน ถาคนยัง
เหลือจึงผอนผันคนประเภทที่ ๓ ถาจํานวนคนในประเภทใดจะผอนผันไมไดทั้งหมดตองใหคน
ประเภทนั้นจับสลาก
มาตรา ๓๐ ถาผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเห็นวา ตนควรจะไดรับการยกเวนหรือ
ผอนผัน ตองนําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการตรวจเลือกกอนจับสลาก หรือกอนกําหนดให
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๒๑

เขากองประจําการ ในกรณีที่ไมมีการจับสลาก มิฉะนั้นใหถือวาหมดสิทธิที่จะไดรับการยกเวนหรือ
ผอนผัน
มาตรา ๓๑ ในการตรวจเลือกคนเขากองประจําการนั้น ถาผูที่ตองเขากองประจํา
การเห็นวา คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไมถูกหรือไมยุติธรรม ก็ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
ชั้นสูงได แตใหสงผูนั้นเขากองประจําการกอนจนกวาจะไดรับคําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูง
มาตรา ๓๒ ๒๒ ถาปรากฏวาทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินยี่สิบเอ็ดปบริบูรณ และยัง
ไมถึงสามสิบปบริบูรณในปที่จะเขารับราชการทหารกองประจําการ ไปทํามาหาเลี้ยงชีพในทองที่
อําเภออื่น และนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารไดสงหมายเรียกไปยังนายอําเภอทองที่ที่ผูนั้น
ไปอยูมอบแทนให เมื่อไดรับหมายเรียกแลว แตไมสามารถจะไปตามหมายนั้นได เพราะไมมีคา
พาหนะหรือจะไปไมทัน ผูนั้นตองรีบชี้แจงตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยู เมื่อนายอําเภอทองที่นั้น
สอบสวนไดความจริงก็ใหเขารับการตรวจเลือกพรอมกับคนในอําเภอทองที่ที่ไปอยู
แตถาไม
สามารถสงเขารับการตรวจเลือกในอําเภอทองที่นั้นได ก็ใหนายอําเภอรีบจัดสงผูนั้นไปรับการตรวจ
เลือกยังอําเภอทองที่ใกลเคียงตามที่เห็นสมควร
ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ออกหมายเรียก
มาตรา ๓๓ ๒๓ ทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามมาตรา ๒๗ ถาไมขัดตอการ
เปนทหารกองประจําการ ก็ใหสงผูนั้นเขารับราชการทหารกองประจําการในปนั้นหรือปถัดไปโดย
ไมใหจับสลาก
มาตรา ๓๔ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการผูใด จักตองเริ่มเขารับราชการ
ทหารกองประจําการเมื่อใด ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกเปนผูกําหนด และใหนายอําเภอ
ออกหมายนัดเพื่อใหทหารกองเกินผูนั้นมา ณ ที่อําเภอทองที่ตามที่ไดกําหนดไวนั้น เพื่อเขารับราช
การทหารกองประจําการ ถาทหารกองเกินผูนั้นไมมาตามนัด ใหถือวาหลีกเลี่ยงขัดขืน
มาตรา ๓๕ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ เมื่อเริ่มเขารับราชการทหารกอง
ประจําการเมื่อใด ใหรีบขึ้นทะเบียนกองประจําการโดยไมชักชา
ทหารกองประจําการตองรับราชการประจําอยูในหนวยทหารตามที่เจาหนาที่ฝาย
ทหารจะกําหนดให
-----------------------------------------------------------------------------------------------------๒๒ ๒๓

มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
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๒๒

มาตรา ๓๖ ๒๔ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหนาที่เขารับราชการทหารใน
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม และในการระดมพล
กระทรวงกลาโหมมีอํานาจกําหนดใหทําการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชา
ทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามที่เห็นสมควร สวนการระดมพลใหกระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา
การเรียกเขารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงกลาโหมเปนผูจัดเตรียม
และอํานวยการ และใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเรียกและสงทหารเขารับราชการตาม
ความประสงคของกระทรวงกลาโหม
การผอนผันไมตองเรียกหรือไมตองเขารับราชการทหารตามมาตรานี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเขารับราชการตามมาตรา
๓๖ และทหารประจําการ ตองอยูในวินัยทหารเหมือนทหารกองประจําการ
หมวด ๖
การปลด
มาตรา ๓๘ การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ นั้น ถา
กระทรวงกลาโหมเห็นวามีเหตุจําเปนจะเลื่อนกําหนดเวลาปลดไป ก็ใหสั่งเลื่อนไปไดตามความจํา
เปน
มาตรา ๓๙ ๒๕ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกําหนดปลดแลว ใหปลดเปนทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ตามลําดับ คือ
อายุสามสิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒
อายุสี่สิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓
อายุสี่สิบหกปบริบูรณ เปน พนราชการทหารประเภทที่ ๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------๒๔

มาตรา ๓๖ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

๒๕

มาตรา ๓๙ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
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๒๓

มาตรา ๔๐ ทหารกองประจําการ ถาตองจําขังหรือจําคุกครั้งเดียว หรือหลายครั้ง
เมื่อมีกําหนดวันที่จะตองทัณฑหรือตองโทษรวมไดไมนอยกวาหนึ่งปก็ดี หรือทหารกองประจําการ
ผูใดซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นวาจะกระทําใหเสื่อมเสียแกราชการทหารดวยประการใด ๆ ก็ดี จะ
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกใบสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดนี้
ไวเปนหลักฐาน
ใบสําคัญนี้ หากชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อรับใหมโดย
เสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตอง
เสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๔๑ ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ซึ่งยังไมครบ
กําหนดปลดพนราชการทหาร ถาพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แลวแตกรณี
ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ใหปลดเปนพนราชการ
ทหารประเภทที่ ๒
ทั้งนี้
ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญหรือใบ
สําคัญใหแกทหารตามประเภทที่ถูกปลดไวเปนหลักฐาน
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๒ ๒๖ หนังสือซึ่งเจาหนาที่ไดใหไวแกบุคคลใด ถาชํารุดหรือสูญหายแลว
บุคคลนั้นไมแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ เพื่อรับใหมตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๔๐ ภายในกําหนดสามสิบวันนับตั้งแตวันที่สามารถแจงได มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท
------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒๖

มาตรา ๔๒ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๒๔

มาตรา ๔๓ ๒๗ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บุคคลใดไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แลว แตยังไมเปนทหารกองเกิน
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ๒๘ บุคคลใดไมมาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา
๑๘ หรือไมมาลงบัญชีทหารกองเกินใหมตามมาตรา ๑๙ หรือไมยอมลงบัญชีทหารกองเกินตาม
มาตรา ๒๑ หรือไมมารับหมายเรียกที่อําเภอตามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นไดมาขอลงบัญชีทหาร
กองเกินหรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม หรือมาขอรับหมายเรียกที่อําเภอดวยตนเอง หรือให
บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแทนตน แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ ๒๙ บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทํา
การตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการตามหมายเรียกของนายอําเภอ หรือมาแตไมเขา
รับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนดวยประการ
ใด ๆ เพื่อจะไมใหเขารับราชการทหารกองประจําการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใดเขารับราช
การทหารกองประจําการแทนผูอื่น หรือเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่น
โดยสัญญาวาจะชวยเหลือผูหนึ่งผูใดมิใหตองเขารับราชการทหารกอง
ประจําการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
มาตรา ๔๖ ๓๐ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขา
รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม หรือในการระดม
พลตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสี่ป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒๗ ๒๘

๒๙

มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

๒๕๑๖
๓๐
มาตรา ๔๖ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๒๕

มาตรา ๔๗ ๓๑ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขา
รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ บุคคลใดทํารายรางกายตนเอง หรือใหผูอื่นทําเพื่อจะใหพนจากการรับ
ราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปจนถึงแปดป
ผูสมรูเปนใจในการทํารายรางกายเพื่อความมุงหมายดังกลาวนี้
มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนขึ้นไปจนถึงสี่ป
มาตรา ๔๙ บุคคลใดใชอุบายหลอกลวงใหเจาหนาที่หลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยง
ใหพนจากการเขารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้จนเปนผลสําเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิด
ความผิดตามมาตรานี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนอันใชได
ข. หมายเรียกคนเขารับราชการในกองประจําการ ซึ่งไดออกไวกอนวันใชพระราช
บัญญัตินี้ เปนอันใชได เวนแตบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัตินี้ไมตองปฏิบัติตาม
หมายเรียกนั้น
ค. ผูที่ยังอยูในกองประจําการตามพระราชบัญญัติเดิมตองรับราชการทหารตอไป
จนกวาจะครบกําหนดปลด
ง. ผูที่อยูในกองหนุนชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ หรือชั้นที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติเดิมตองอยู
ในกองหนุนชั้นนั้น ๆ ตอไปจนกวาจะครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
จ. ผูที่ถูกปลดพนราชการทหารตามพระราชบัญญัติเดิม ใหเปนอันพนตลอดไป
ฉ. ผูที่เปนทหารกองเกินอยูตามพระราชบัญญัติเดิมใหเปนทหารกองเกินตามพระ
ราชบัญญัตินี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------๓๑

มาตรา ๔๗ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๒๖

หมวด ๙
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพื่อปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การจัดกองทัพประจําการตาม
แผนการทหารปจจุบัน ทําใหวิธีการเรียกบุคคลเขารับราชการทหารในกองประจําการตองเปลี่ยน
แปลงตามไปเปนอันมาก จึงจําตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเสียใหม เพื่อให
เปนการเหมาะสม

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๒๗

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถานการณในขณะนี้มี
ความจําเปนที่จะตองใหชายที่มีสัญชาติไทยไดเขารับราชการทหารเพื่อปองกันประเทศชาติ โดย
เปลี่ยนแปลงประเภทบุคคลที่ควรยกเวนใหนอยลง จึงจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนดังกลาวแลว
( รก.๒๔๙๘/๖๖/๑พ/๒๖ สิงหาคม ๒๔๙๘)

พระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได
รวมโรงเรียนเตรียมทหารทั้ง ๓ กองทัพเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน เรียกวาโรงเรียนเตรียมทหาร และ
ไดมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินใหยุบเลิกภาค เปนเหตุใหผูมีอํานาจตั้งคณะ
กรรมการตรวจเลือกเปลี่ยนแปลงไป กับเห็นควรยกเวนการเรียกเขากองประจําการในยามปกติแก
นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาของศูนยฝก
การบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมดวย จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งขึ้น
( รก.๒๕๐๗/๗/๔๘/๒๑ มกราคม ๒๕๐๗)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๒๘

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ *

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ **

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ ***

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยบทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารบางมาตรายังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

* รก.๒๕๑๕/๑๕๗/๑พ/๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕
** รก.๒๕๑๕/๑๙๐/๑พ/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
*** รก.๒๕๑๖/๗๕/๑พ/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๒๙

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
--------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงรวมกันไว
ดังตอไปนี้
วิธีนับอายุตามมาตรา ๔ (๑) คือ คนเกิดในพุทธศักราชใดก็ตาม เมื่อสิ้นพุทธ
ศักราชที่เกิดนั้น ใหนับอายุครบหนึ่งปบริบูรณ และนับอายุครบ สอง สาม สี่ ฯลฯ ปบริบูรณเรียง
ตามลําดับเมื่อสิ้นพุทธศักราชตอๆ ไป อายุครบสิบแปดปบริบูรณในพุทธศักราชใด ใหเรียกวาคน
ชั้นปนั้น เชน คนเกิดในพุทธศักราช ๒๔๗๙ จะเปนวันเดือนใดก็ตาม ใหนับอายุครบหนึ่งปบริบูรณ
เมื่อสิ้นพุทธศักราช ๒๔๗๙ อายุครบสิบแปดปบริบูรณในพุทธศักราช ๒๔๙๗ และเรียกวาคนชั้นป
๒๔๙๗ เปนตน
ถาไมปรากฏปเกิด ใหนายอําเภอทองที่ถือเอาตามที่เพื่อนบานเชื่อกันวาอายุเทาใด
ประกอบกับการสังเกตรางกายเปนเกณฑสําหรับกําหนดอายุ
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พลเอก ส. ธนะรัชต
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๓๐

-----------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ มาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ใหกําหนดวิธีนับอายุตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารในกฎ
กระทรวง วิธีนับอายุตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารนี้ เดิมไดกําหนดขึ้นเปนระเบียบ และ
ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงไดรวบ
รวมวิธีนับอายุจากของเดิมขึ้นกําหนดเปนกฎกระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๔๔ หนา ๗๗๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๓๑

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
--------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงรวมกันไว ดัง
ตอไปนี้
ขอ ๑ นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนา ซึ่งใหลงบัญชีทหารกอง
เกินไว แตไมเรียกเขากองประจําการในยามปกติตามมาตรา ๑๔ (๒) คือ
ในสุเหราหนึ่ง อารามหนึ่ง หรือสํานักหนึ่ง
(๑) สําหรับศาสนาอิสลาม
๑. โตะอิหม่ํา หนึ่งคน
๒. โตะบิลา หนึ่งคน
๓. โตะกาเตบ หนึ่งคน
(๒) สําหรับศาสนาคริสตังหรือโรมันคาทอลิค
๑. เจาอธิการวัด หนึ่งคน
๒. ผูชวยเจาอธิการวัด สามคน แลวแตเจาอธิการวัดจะเห็นสมควร
ขอใบสําคัญใหแกผูใด
(๓) สําหรับศาสนาโปรเตสเตนท
ผูมีความรูความสามารถสอนศาสนาได ซึ่งเปนเจาหนาที่หรือผูชวยหัวหนาในสํานัก
สอนศาสนาสํานักใหญแหงละสามคน แลวแตผูเปนหัวหนาจะขอใบสําคัญใหแกผูใด
ขอ ๒ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกใบสําคัญ เมื่อไดออกใบสําคัญนักบวชใหแก
ผูใดแลว ตองแจงใหนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของผูนั้นทราบดวย

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๓๒

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พลเอก ส. ธนะรัชต
รัฐมนตรีชวยวาการฯรักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

-------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ มาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหกําหนดนักบวชซึ่งไมเรียกเขากองประจําการในยามปกติ
ในกฎกระทรวง นักบวชซึ่งไมเรียกเขากองประจําการนี้ เดิมไดกําหนดขึ้นเปนระเบียบและขอตกลง
ระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายจึงไดรวบรวมขอ
กําหนดจากของเดิมมากําหนดเปนกฎกระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๔ หนา ๘๓๖ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๓๓

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
--------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎ
กระทรวงรวมกันไว ดั่งตอไปนี้
ทหารกองเกินซึ่งจะเรียกเขารับราชการกองประจําการตามมาตรา ๒๓ คือ
(๑) ทหารกองเกินซึ่งมีอายุยี่สิบเอ็ดปบริบูรณในปที่จะเขากองประจําการ ถาไมพอ
จึงใหเรียกทหารกองเกินซึ่งมีอายุถัดจากอายุยี่สิบเอ็ดปบริบูรณขึ้นไปตามลําดับ
(๒) ทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินกวายี่สิบเอ็ดปบริบูรณในปที่จะเขากองประจําการซึ่ง
ก. ยังไมเคยเขารับการตรวจเลือก
ข.หลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกตามมาตรา ๓๓
ค. พนจากฐานะยกเวน หรือผอนผัน
ง. จะไดรับการผอนผันตามมาตรา ๒๙ หรือ
จ. คณะกรรมการตรวจเลือกจัดเขาเปนคนจําพวกที่ ๓ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการนี้ ปหนึ่งใหเรียกครั้งเดียวระหวาง
เดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะสั่งเปนอยางอื่น
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พลเอก ส. ธนะรัชต
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๓๔

-----------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหกําหนดการที่จะเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการเมื่อ
ใด อายุใดบาง และกี่ครั้งในกฎกระทรวงการเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการนี้ เดิม
ไดกําหนดขึ้นเปนระเบียบและขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให
เปนไปตามกฎหมายจึงไดรวบรวมการเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการจากของเดิม
ขึ้นกําหนดเปนกฎกระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๔ หนา ๘๔๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๓๕

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
--------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎ
กระทรวงรวมกันไว ดังตอไปนี้
นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ และไมตองมาใหคณะกรรมการตรวจ
เลือกทําการตรวจเลือกตามกําหนดหมายเรียก ตามมาตรา ๒๗ (๒) คือ
(๑) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ โดยอยูในความปกครองทั้งฝาย
วิชาการและความประพฤติของผูดูแลนักเรียนไทยของรัฐบาลไทยสําหรับประเทศนั้น ๆ
(๒) นักเรียนซึ่งไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ โดยไดรับอนุญาตจากกระทร
มหาดไทย
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พลเอก ส. ธนะรัชต
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯรักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ มาตรา ๒๗ (๒) แหงพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ใหกําหนดนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ และ
ไมตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกตามหมายกําหนดเรียกในกฎกระทรวง เพื่อ
ใหเปนไปตามกฎหมาย จึงไดตรากฎกระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๔ หนา ๘๔๕ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๓๖

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎ
กระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๒ ผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษซึ่งสมควรใหอยูในกองประจําการนอยกวาสองป ตาม
ความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง คือ
(๑) ขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
(๒) ขาราชการตุลาการ
(๓) ดะโตะยุติธรรม
(๔) ขาราชการฝายตุลาการซึ่งเปนขาราชการธุรการ และรับเงินเดือนประจําตั้งแต
ชั้นตรีหรือเทียบเทาชั้นตรีขึ้นไป
(๕) ขาราชการอัยการ
(๖) ขาราชการพลเรือนซึ่งรับเงินเดือนประจําตั้งแตชั้นตรีหรือเทียบเทาชั้นตรีขึ้นไป
(๗) พนักงานเทศบาลซึ่งรับเงินเดือนประจําตั้งแตชั้นตรี หรือเทียบเทาชั้นตรีขึ้นไป
(๘) ผูสําเร็จชั้นอุดมศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะเทียบไดไมต่ํากวาชั้นอุดมศึกษา
(๙) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารจากตางประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะ
เทียบเทาผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(๑๐) ผูสําเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปที่ ๒ หรือผูซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะเทียบไดไมต่ํากวาชั้นที่กลาวนั้น
(๑๑) ผูสําเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๓๗

(๑๒) ผูสําเร็จวิชาชีพที่มีหลักสูตรเวลาเรียนไมนอยกวาสามปจากโรงเรียนอาชีพซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และรับผูสําเร็จตั้งแตชั้นมัธยมปที่ ๖ หรือผูสําเร็จประโยค
มัธยมศึกษาตอนตน ชั้นที่ ๓ หรือผูซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบไดไมต่ํากวาชั้น
ที่กลาวนั้น
(๑๓) ผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต ๒ ชั้นขึ้นไป หรือผูซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบไดไมต่ํากวาชั้นที่กลาวนั้น
ถาเปนบุคคลดังกลาวใน (๑) ถึง (๘) ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งป แตถาเปนผู
ที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหกเดือน
ถาเปนบุคคลดังกลาวใน (๙) ใหรับราชการทหารดังนี้
ก. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ ใหรับราชการ
ทหารกองประจําการหนึ่งปหกเดือน แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ให
รับราชการทหารกองประจําการเพียงหนึ่งป
ข. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒ ใหรับราชการ
ทหารกองประจําการหนึ่งป แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ใหรับราช
การทหารกองประจําการเพียงหกเดือน
ค. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ใหรับราชการ
ทหารกองประจําการหกเดือน แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ใหรับราช
การทหารกองประจําการเพียงสามเดือน
ง. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔ ใหรับราชการ
ทหารกองประจําการสี่เดือน แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ให
รับราชการทหารกองประจําการเพียงสองเดือน
จ. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ ใหรับราชการ
ทหารกองประจําการสองเดือน แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ใหรับราช
การทหารกองประจําการเพียงหนึ่งเดือน
ถาเปนบุคคลดังกลาวใน (๑๐) ถึง (๑๓) และเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการใน
กองประจําการ ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหนึ่งป
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ขอ ๓ ทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารซึ่งสมควรใหอยูในกองประจําการ
นอยกวาสองป หรือมิตองเขารับราชการในกองประจําการตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม คือ
(๑) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารตาม
หลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งปหกเดือน แตถาเปนผู
ที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหนึ่งป
(๒) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารตาม
หลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒ ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งป แตถาเปนผูที่ไดรอง
ขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหกเดือน
(๓) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารตามหลักสูตร
การฝกวิชาทหารตั้งแตชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป ใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุน
โดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการ
(๔) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารตามหลักสูตร
การฝกวิชาทหารสําหรับนักศึกษาและนิสิตในมหาวิทยาลัยซึ่งใชอยูกอน พ.ศ. ๒๕๐๓ ตั้งแตชั้นปที่
๑ ขึ้นไป ใหขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุน โดยมิตองเขารับราชการ
ในกองประจําการ
ใหไว ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร
ปรับปรุงระยะเวลาการรับราชการอยูในกองประจําการของผูสําเร็จการฝกวิชาทหารจากตางประเทศ
ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเทาผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสง
เสริมการฝกวิชาทหารเสียใหมเพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และแกไขขอความบางตอนในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๑ ฯ ใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๔ ตอนที่ ๒๖๒ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๘)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๑๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
----------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
เหตุการณพิเศษที่จะใหทหารกองประจําการรับราชการในกองประจําการนอยกวา
สองปตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่งไดแกกรณีที่มีการรบเกิดขึ้นในตางประเทศ และรัฐบาลสง
กองทหารไปรวมรบ ณ ประเทศนั้น เมื่อทหารกองประจําการที่ไดไปกับกองทหารเพื่อรวมรบดัง
กลาวเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยไดปฏิบัติราชการครบรอบในการผลัดเปลี่ยนกําลังพลแลว
หรือเมื่อทหารกองประจําการที่ไดไปกับกองทหารเพื่อรวมรบดังกลาวเดินทางกลับถึงประเทศไทย
เนื่องจากรัฐบาลเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะรวมรบตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๔
จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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----------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารกําหนดใหทหารกองประจําการตองรับราชการอยูในกองประจําการมีกําหนดสองป
กระทรวงกลาโหมประสบปญหาเกี่ยวกับการปลดทหารอาสาสมัครเพื่อไปปฏิบัติการรบ ณ สา
ธารณรัฐเวียดนาม ออกจากกองประจําการกอนครบกําหนดสองป กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร
กําหนดขอยกเวน ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อ
ใหปลดทหารอาสาสมัคร ดังกลาวออกจากกองประจําการไดกอนครบกําหนดสองปและเพื่อให
ความเปนธรรมแกทหารกองประจําการประเภทอื่นที่ไดอาสาสมัครไปปฏิบัติการรบดังกลาวโดยได
รับการปลดออกจากกองประจําการกอนครบกําหนดสองปดวยเชนเดียวกัน จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๙๕ ตอนที่ ๑ พ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๔)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๕ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ )
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๒ การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีอื่น ใหกระทําโดยวิธีรองขอ
และบุคคลที่จะรองขอตองมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณ
ขอ ๓ การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีรองขอตามขอ ๒ ใหกระทํา
ไดดังนี้
(๑) การรองขอเขาเปนทหารกองประจําการในวันตรวจเลือก ใหผูซึ่งถูกเรียกรอง
ขอตอคณะกรรมการตรวจเลือกกอนการกําหนดตัวบุคคลเขากองประจําการ เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือกพิจารณารับผูใด ผูนั้นมีสิทธิเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการเปนทหารบก ทหาร
เรือ ทหารอากาศหรือตํารวจ แลวแตกรณี
(๒) การรองขอเขาเปนทหารกองประจําการ กอนวันตรวจเลือก ใหผูซึ่งถูกเรียก
รองขอตอเจาหนาที่กรมกองที่ผูนั้นประสงคจะเขาเปนทหารกองประจําการ เมื่อเจาหนาที่ดังกลาว
พิจารณารับผูใดใหนําผูนั้นขึ้นทะเบียนกองประจําการในปที่ถูกเรียกใหเสร็จกอนวันตรวจเลือก
(๓) การรองขอเขาเปนทหารกองประจําการโดยผูซึ่งยังไมถูกเรียกเขาเปนทหาร
กองประจําการหรือผูซึ่งเคยถูกเรียกเขาเปนทหารกองประจําการแลว แตไมถูกเขากองประจําการ ให
บุคคลดังกลาวรองขอตอเจาหนาที่กรมกองฝายทหารหรือฝายตํารวจที่บุคคลนั้นประสงคจะเขารับ
ราชการกองประจําการ เมื่อเจาหนาที่ดังกลาวพิจารณารับบุคคลใด ใหนําบุคคลนั้นขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการ การที่กรมกองฝายทหารหรือฝายตํารวจจะรับผูรองขอเขาในสังกัดหรือเหลาใด ใหเปน
ไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
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ขอ ๔ การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการตามขอ ๓ (๑) หรือ (๒) ใหกรมกอง
ฝายทหารหรือฝายตํารวจรับไดเฉพาะบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่ที่มีการเรียกบุคคลเขา
เปนทหารกองประจําการไมเกินจํานวนเฉลี่ยของอําเภอทองที่ที่ทําการตรวจเลือก เวนแตการรับ
บุคคลเขาเปนทหารกองประจําการในกองทัพเรือ
ใหรับบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่
กรุงเทพมหานครไดดวย
(๒) การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการตามขอ ๓ (๒) ในกรณีที่ผูซึ่งถูก
เรียกเปนผูซึ่งสําเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาในประเทศไทย หรือจากตางประเทศ ที่กระทรวง ทบวง
กรม ซึ่งมีหนาที่ไดรับรองวิทยฐานะเทียบไดไมต่ํากวาชั้นอุดมศึกษา ใหรับไดโดยไมจํากัดภูมิลําเนา
ทหาร ทั้งนี้ ใหผูนั้นรองขอตอกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แลวแตกรณีกอนวันตรวจ
เลือกไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๕ การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการตามขอ ๓ (๓) และการรับบุคคลเขา
เปนนักเรียนในโรงเรียนทหาร ใหรับไดโดยไมจํากัดภูมิลําเนาทหาร
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิธีการรับบุคคลเขาเปน
ทหารกองประจําการโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีเรียกมาตรวจเลือกที่ปฏิบัติอยูตามกฎกระทรวงใน
ปจจุบันยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมวิธีการดังกลาวเสียใหม จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๐ ตอนที่ ๑ พ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖)
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๔๓

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น
(๑) สําหรับทหารกองเกินซึ่งมีอายุยางเขายี่สิบเอ็ดปในพุทธศักราชใดตามที่ปรากฏ
รายชื่อในบัญชีทหารกองเกิน ใหนายอําเภอออกหมายเรียกเขารับราชการทหารตั้งแตเดือนมกราคม
เปนตนไป
(๒) สําหรับทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินกวายี่สิบเอ็ดปบริบูรณขึ้นไปที่อยูในกําหนด
เรียกมาตรวจเลือกตาม (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามที่ปรากฏรายชื่อในบัญชีทหารกองเกินและบัญชีเรียก
ทหารกองเกินเขากองประจําการที่ไดทําการตรวจเลือกครั้งสุดทายเมื่อเสร็จการตรวจเลือกแลว ให
นายอําเภอออกหมายเรียกเขารับราชการทหารโดยจะสงหมายเรียกใหหรือจะเรียกใหมารับที่อําเภอ
ทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของผูนั้นก็ได
ขอ ๒ ในกรณีที่ทหารกองเกินไปขอรับหมายเรียกเขารับราชการทหารดวยตนเองที่
อําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารกอนมอบหมายเรียก ใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง
และใหทหารกองเกินนั้นลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวในใบรับ
ทหารกองเกินซึ่งอยูในกําหนดที่จะตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอทองที่
ที่เปนภูมิลําเนาทหาร หากไมสามารถไปรับหมายเรียกดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ
และพอเชื่อถือไดไปรับแทน ใหเจาหนาที่สอบสวนและใหบุคคลดังกลาวใหคํารับรองในการสอบ
สวนวาจะมอบหมายเรียกใหแกทหารกองเกินผูนั้นได
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ขอ ๓ ในกรณีที่ทหารกองเกินซึ่งไดรับหมายเรียกเขารับราชการทหารแลวยายภูมิ
ลําเนาทหาร ใหนายอําเภอทองที่ใหมเรียกหมายเรียกคืนจากทหารกองเกินนั้นและออกหมายเรียก
ใหใหมพรอมกับออกใบรับแจงการยายภูมิลําเนาทหาร
ขอ ๔ หมายเรียกเขารับราชการทหารและบัญชีเรียกทหารกองเกินเขากองประจําการ
ใหเปนไปตามแบบ สด. ๓๕ และสด. ๑๖ ทายกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๔ แหงพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดใหนายอําเภอออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชี
ทหารกองเกินไวตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาตรวจเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการและ
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๐ ตอนที่ ๕ พ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ )
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรับราช
การทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๒ ใหคณะกรรมการตรวจเลือกมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจเลือกโดยแยก
หนาที่กันกระทําดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมการตรวจเลือก มีหนาที่อํานวยการและควบคุมการตรวจเลือกให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่เปนปญหาในทางปฏิบัติเมื่อคณะ
กรรมการตรวจเลือกไมอาจตกลงกันโดยเสียงขางมากได กับใหมีหนาที่ตรวจสอบการปลอยทหาร
กองเกิน พรอมกับมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจํา
การตามแบบ สด. ๔๓ ทายกฎกระทรวงนี้ ใหทหารกองเกินรับไปเปนหลักฐาน
(๒) กรรมการนายทหารสัญญาบัตร มีหนาที่
(ก) เรียกชื่อทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกมาตรวจเลือก จัดดูแลทหารกองเกินซึ่ง
ตรวจเลือกแลวใหรวมอยูเปนจําพวก ปองกันมิใหทหารกองเกินซึ่งตรวจเลือกแลวปะปนกับทหาร
กองเกินซึ่งยังไมไดตรวจเลือก และรับทหารกองเกินซึ่งคณะกรรมการการตรวจเลือกกําหนดใหเขา
กองประจําการเพื่อนําขึ้นทะเบียนหรือนําตัวสงนายอําเภอเพื่อออกหมายนัด
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(ข) วัดขนาด เก็บยอดเปนจําพวก ตรวจสอบจํานวนสลาก ควบคุมการทําสลาก
และอานสลากในระหวางการจับสลาก
(๓) กรรมการสัสดีจังหวัด มีหนาที่บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียกรับเรื่อง
ราวรองขอในเหตุตาง ๆ ซึ่งนายอําเภอไดสอบสวนแลว เตรียมทําสลากบันทึกผลการจับสลาก และ
รวบรวมสลากที่จับแลวไวเปนหลักฐานตรวจสอบขึ้นทะเบียนและทําบัญชีคนที่สงเขากองประจํา
การ
(๔) กรรมการซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรมมีหนา
ที่ตรวจรางกายผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกและออกใบสําคัญใหแกคนจําพวกที่ ๓ และคนจําพวกที่ ๔
รวมทั้งควบคุมการจับสลาก
ขอ ๓ ในการตรวจรางกาย ใหคณะกรรมการแบงคนที่ไดตรวจเลือกออกเปน ๔
จําพวก
จําพวกที่ ๑ ไดแกคนซึ่งมีรางกายสมบูรณดีไมมีอวัยวะพิการ หรือผิดสวนแตอยางใด
จําพวกที่ ๒ ไดแกคนซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจําพวกที่ ๑
แตไมถึงทุพพลภาพ คือ
๑. ตาบอดขางเดียว
๒. ตาเหล ( Squint ) จนปรากฏชัด
๓. แกวตาขุนขางเดียว ( Single Cataract )
๔. แผลที่กระจกตาขางเดียว ซึ่งทําใหกระจกตาขุน ( Corneal Ulcer Unilateral ,
With Opacity Of Cornea )
๕. ลูกตาสั่น ( Nystagmus ) จนปรากฏชัด
๖. หนังตาตก ( Ptosis ) หรือหนังตามวนออกนอก ( Ectropion ) หรือหนังตามวน
เขาใน ( Entropion ) แมแตขางเดียว
๗. ชองหูมีหนองเรื้อรังทั้งแกวหูทะลุขางเดียว
๘. ใบหูลีบเล็ก หรือใหญ หรือบี้จนปรากฏชัด แมแตขางเดียว
๙. จมูกบี้จนผิดรูป หรือจมูกบี้เล็กนอยและพูดไมชัด
๑๐. รูปวิปริตตาง ๆ ( Malformations ) ของชองปาก ริมฝปาก หรือจมูก เชน ปาก
หรือจมูกแหวง ริมฝปากแบะ หรือเชิดจนนาเกลียด หรือหุบไมลง
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๑๑. แผลเปนหรือปานที่หนามีเนื้อที่ตั้งแต ๑/๔ ของหนาขึ้นไป หรือมีความยาวมาก
จนแลดูนาเกลียด
๑๒. อัมพาตครึ่งซีกที่หนา ( Facial Paralysis )
๑๓. เนื้องอก ( Neoplasm ) ที่หนา มีขนาดวัดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๕ เซนติเมตร
ขึ้นไป
๑๔. คอพอก ( Simple Goitre )
๑๕. แขน ขา มือ หรือเทาบิดเกแตเล็กนอย
๑๖. นิ้วมือหรือนิ้วเทาดวนถึงโคนเล็บหรือมีจํานวนเกินกวา หรือนอยกวาปกติ
หรือนิ้วบิดเกและทํางานไมถนัด
๑๗. ขอนิ้วมือหรือขอนิ้วเทาเคลื่อนไหวไมสะดวกจะเนื่องจากเหตุใด ๆ ก็ตาม จน
ทําใหอวัยวะที่ติดตอกับขอนั้น ๆ ใชการไมไดดี
๑๘. ชองระหวางนิ้วมือหรือนิ้วเทา ชองซอกคอหรือชองรักแรติดกัน
๑๙. ขอใหญ เชน ขอไหล ขอศอก ขอตะโพก หรือขอเขาหลวมหลุดบอย ๆ (
Subluxation of large joint ) แมเพียงขอเดียว
๒๐. กระดูกชิ้นใหญ เชน กระดูกขากรรไกร กระดูกอกและกระดูกสวนอื่นของราง
กายผิดรูปจากปกติ
๒๑. ไสเลื่อนชนิดลงถุง
๒๒. โรคเนื้อกระตุกชนิดตาง ๆ ( Tics ) ที่หนา
๒๓. คนเผือก ( Albino )
จําพวกที่ ๓ ไดแกคนซึ่งมีรางกายยังไมแข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้น
ได เพราะปวยซึ่งจะบําบัดใหหายภายในกําหนด ๓๐ วันไมได
จําพวกที่ ๔ ไดแกคนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไมสามารถจะรับราชการทหาร
ไดตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา ๔๑
การวินิจฉัยลักษณะพิการและโรคตาง ๆ นั้น ถาผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น
๑ สาขาเวชกรรมผูตรวจยังมีความสงสัย ก็ใหคณะกรรมการตรวจเลือกจัดเขาไวในคนจําพวกที่ ๑
กอน
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ใบสําคัญที่จะออกใหแกคนจําพวกที่ ๓ และคนจําพวกที่ ๔ ใหเปนไปตามแบบ สด.
๔ และแบบ สด. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกลงชื่อแลวมอบใหกรรมการ
สัสดีจังหวัดไวเปนหลักฐานเพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป
บุคคลซึ่งกรรมการซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ชั้น ๑ สาขาเวชกรรม
เห็นวาเขาอยูในคนจําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ หรือ จําพวกที่ ๔ ถากรรมการซึ่งมิใชผูประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบัน ชั้น ๑ สาขาเวชกรรมมีความเห็นแยงรวมกันสองคนใหสงตัวบุคคลนั้นเขาตรวจ
เลือกรวมกับคนในจําพวกเดียวกันตามความเห็นแยงของกรรมการซึ่งมิใชผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม ถาบุคคลนั้นตองเขากองประจําการก็ใหกรรมการซึ่งมีความเห็นแยง
กันนั้นตางฝายตางทําคําชี้แจงยื่นตอกรรมการชั้นสูงภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันเสร็จการตรวจเลือก
ในจังหวัดนั้น
ขอ ๔ บุคคลซึ่งจะเขารับราชการทหารกองประจําการนั้นตองมีขนาดรอบตัวตั้งแต
เจ็ดสิบหกเซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออกและสูงตั้งแตหนึ่งเมตรสี่สิบหกเซนติเมตรขึ้นไป
วิธีวัดขนาดนั้น ใหกระทําดังนี้ คือ ใหยืนตั้งตัวตรงสนเทาชิดกัน ขนาดสูงใหวัดตั้ง
แตสนเทาจนสุดศีรษะ ขนาดรอบตัวใหคลองแถบเมตรรอบตัวใหริมลางของแถบไดระดับราวนม
โดยรอบ วัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่งครั้งและหายใจเขาเต็มที่หนึ่งครั้ง
ขอ ๕ วิธีคัดเลือกนั้นใหเลือกคนจําพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแตหนึ่งเมตรหกสิบ
เซนติเมตรขึ้นไปกอน ถามีจํานวนมากกวาจํานวนที่ตองการก็ใหจับสลาก
ถาคนจําพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแตหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรขึ้นไปมีไมพอกับ
จํานวนที่ตองการ ใหเลือกขนาดสูงถัดรองลงมาตามลําดับจนพอกับความตองการ ถาเลือกถึงขนาด
ใดเกินจํานวนตองการ ใหจับสลากเฉพาะขนาดนั้น
ถาคนจําพวกที่ ๑ มีไมพอกับจํานวนที่ตองการ ใหเลือกจากคนจําพวกที่ ๒ ถายังไม
พออีก ก็ใหเลือกจากคนที่จะไดรับการผอนผันโดยวิธีเดียวกับที่กลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
คนจําพวกที่ ๓ ใหเรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไป เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกได
ตรวจเลือกแลวยังคงเปนคนจําพวกที่ ๓ อยู รวม ๓ ครั้ง ใหงดเรียก
ขอ ๖ การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการนั้น ถามีจํานวนมาก
กวาจํานวนที่ตองการก็ใหจับสลากผูใดจับไดสลากเปนแผนกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือ
ตํารวจ ใหสงเขากองประจําการแผนกนั้น สลากนั้นใหมีเทาจํานวนทหารกองเกินที่จะตองจับสลาก
แบงเปนเครื่องหมายสีแดงอยางหนึ่ง สีดําอยางหนึ่ง สีแดงใหมีเทาจํานวนที่ตองการรับเขากอง
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ประจําการ นอกนั้นเปนสีดํา ถาในแหงเดียวกันนั้นจะตองสงทหารกองเกินเขากองประจําการหลาย
แผนก ใหเขียนนามแผนกนั้น ๆ ในสลากเครื่องหมายสีแดง ตามจํานวนที่ตองการ
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

-------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเลือกและวิธีการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการในปจจุบันยังไม
เหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมเสียใหม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๐ ตอนที่ ๙ พ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๙ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ )
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๒ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับราช
การทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมคือ
(๑) พระภิกษุ สามเณร
(๒) นักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน
(๓) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจการของศาสนาและไมเรียกเขารับราชการทหาร
กองประจําการในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๒)
(๔) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ
(๕) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาการทหาร
(๖) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
(๗) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ
(๘) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
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(๙) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศและไดรับการผอนผันตามกฎ
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๗ (๒)
(๑๐) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมของ
กระทรวงทบวง กรม หรือ ราชการสวนทองถิ่น และซึ่งไมเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ
ในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๕)
(๑๑) พนักงานวิทยุของกระทรวง ทบวง กรม หรือ องคการของรัฐบาล
(๑๒) ขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง หรือคนงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้ เฉพาะผูซึ่งทํางานโดยใชวิชาหรือฝมือ
(๑๓) ขาราชการพลเรือน ขาราชการกลาโหมพลเรือนขาราชการฝายอัยการ ขาราช
การฝายตุลาการ ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล ซึ่งรับเงินเดือนประจําและเปนขาราชการ
หรือพนักงานตั้งแตชั้นตรีหรือเทียบเทาขึ้นไป แลวแตกรณี
(๑๔) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราช
การอันสําคัญยิ่ง หรือไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง
(๑๕) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
(๑๖) ปลัดอําเภอ
(๑๗) ตํารวจประจําการ
(๑๘) กํานัน
(๑๙) ผูใหญบาน
(๒๐) สารวัตรกํานัน
(๒๑) แพทยประจําตําบลซึ่งมิใชทหารกองหนุน
(๒๒) นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
(๒๓) ผูซึ่งทํางานประจําในตําแหนงหนาที่สําคัญในราชการ เทศบาล องคการของ
รัฐบาล หรือในกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การขนสง การธนาคาร
หากขาดไปจะทําใหกิจการเสียหายและจะหาผูอื่นแทนไมไดตามที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวง
ทบวง กรม เจาหนาที่จะไดตกลงกัน
(๒๔) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๙ (๓)
(๒๕) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผอนผันเปนพิเศษ
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ขอ ๓ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชา
ทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม แตไดรับการผอนผันไมตองเขารับการตรวจสอบการฝกวิชา
ทหารหรือการทดลองความพรั่งพรอม คือ
(๑) บุคคลซึ่งจําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไรความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพหรือชรา จนหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอื่นเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขารับราช
การทหารในการเรียกพลพรอมกัน คงผอนผันใหคนเดียวตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก
(๒) บุคคลซึ่งจําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตาย ไรความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ และบุคคลซึ่งจําเปนตองหาเลี้ยงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดา
ซึ่งบิดาหรือมารดาตาย ทั้งนี้ เมื่อบุตรหรือพี่หรือนองนั้นหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอื่นเลี้ยงดู
ขอ ๔ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไปทํามาหาเลี้ยงชีพในทองที่อําเภออื่น
ชั่วคราว ถาไดทราบประกาศเรียกพลหรือไดรับหมายเรียกพลเพื่อตรวจสอบของอําเภอที่เปนภูมิ
ลําเนาทหาร ณ อําเภอทองที่ที่ไปอยูชั่วคราว และไมสามารถจะไปเขารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
ตามที่ถูกเรียกได ใหไปชี้แจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยูชั่วคราวนั้นกอนถึงกําหนดวัน
เรียกพล เมื่อนายอําเภอสอบสวนเห็นเปนการสมควรก็อนุญาตใหผูนั้นไดรับการผอนผันได แลว
แจงไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ขอ ๕ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไปทํามาหาเลี้ยงชีพอยูในทองที่อําเภอ
อื่นชั่วคราว ถาไดทราบประกาศเรียกพลหรือไดรับหมายเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพรอมของอําเภอที่เปนภูมิลําเนาทหาร ณ อําเภอทองที่ที่ไปอยูชั่วคราวและไมสามารถจะ
ไปเขารับการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือไมสามารถจะไปเขารับการเรียกพลเพื่อทดลองความ
พรั่งพรอมตามที่ถูกเรียกไดเพราะไมมีคาพาหนะหรือจะไปไมทัน ใหผูนั้นไปชี้แจงดวยตนเองตอ
นายอําเภอทองที่ที่ไปอยูชั่วคราวนั้นทันที เมื่อนายอําเภอสอบสวนไดความจริงก็ใหสงผูนั้นไปเขา
รับการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารหรือเขารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอมยังทองที่อําเภอที่
เรียกนั้น ถาจะสงไปไมทันหรือไมสามารถจะสงไปยังทองที่อําเภอที่เรียกไดก็ใหสงผูนั้นไปเขารับ
การเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารหรือเขารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอมในทองที่อําเภอที่มี
การเรียกพลตามที่เห็นสมควร แลวแจงไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจง
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ขอ ๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับราช
การทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม ใหปฏิบัติ
ดังนี้ คือ
(๑) บุคคลตาม (๑) และ (๒) ของขอ ๒ ใหเจาอาวาสสงบัญชีรายชื่อตอนายอําเภอ
ทองที่ แตถาเปนผูที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออื่นใหนายอําเภอทองที่ที่ไดรับบัญชีรายชื่อ
แจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๒) บุคคลตาม (๓) และ (๑๐) ของขอ ๒ ใหนําหลักฐานไปแจงตอนายอําเภอทอง
ที่ดวยตนเอง แตถาเปนผูที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออื่นใหนายอําเภอทองที่ที่ไดรับแจง
แจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๓) บุคคลตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๒๒) (๒๓) และ
(๒๔) ของขอ ๒ ใหกระทรวง ทบวง กรม องคการ เทศบาล สวนราชการ หรือสํานักงานนั้น ๆ สง
บัญชีรายชื่อตอกระทรวงกลาโหม
(๔) บุคคลตาม (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ของขอ ๒ ใหสวน
ราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูสงบัญชีรายชื่อตอนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติกอนถึงวันกําหนดเขารับราชการทหารในการเรียกพลไมนอยกวา
สามสิบวัน
ขอ ๗ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเขารับการ
ตรวจสอบ การฝกวิชาทหาร หรือการทดลองความพรั่งพรอม ตาม (๑) และ (๒) ของขอ ๓ ใหรอง
ตอนายอําเภอทองที่กอนถึงกําหนดวันเขารับราชการทหารในการเรียกพลไมนอยกวาสามสิบวัน
เวนแตในกรณีซึ่งไมใชความผิดของผูรอง ใหนายอําเภอจัดการสอบสวนหลักฐานแลวสงใหคณะเจา
หนาที่ซึ่งผูบังคับการจังหวัดทหารบกแตงตั้งขึ้นพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ผอนผันให
ขอ ๘ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเขารับการ
ระดมพล คือ
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวนซึ่ง
เปนนักธรรม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาและไมเรียกเขารับราช
การทหารกองประจําการในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๒)
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(๓) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(๔) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(๕) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
(๖) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศและไดรับการผอนผันตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๒๗ (๒)
(๗) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือ ราชการสวนทองถิ่นและซึ่งไมเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ
ในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๕)
(๘) พนักงานวิทยุของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการของรัฐบาล
(๙) ขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้ง
นี้เฉพาะผูซึ่งทํางานโดยใชวิชาหรือฝมือ
(๑๐) ขาราชการพลเรือน ขาราชการกลาโหมพลเรือน ขาราชการฝายอัยการ ขาราช
การฝายตุลาการ ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล ซึ่งรับเงินเดือนประจําและเปนขาราชการ
หรือพนักงานตั้งแตชั้นตรีหรือเทียบเทาขึ้นไปแลวแตกรณี
(๑๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการ
อันสําคัญยิ่ง หรือไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง
(๑๒) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
(๑๓) ปลัดอําเภอ
(๑๔) ตํารวจประจําการ
(๑๕) กํานัน
(๑๖) ผูใหญบาน
(๑๗) สารวัตรกํานัน
(๑๘) แพทยประจําตําบลซึ่งมิใชทหารกองหนุน
(๑๙) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี
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(๒๐) ผูซึ่งทํางานประจําในตําแหนงหนาที่สําคัญในราชการ องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการของรัฐบาล หรือในกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชย
กรรม การขนสง การธนาคาร หากขาดไปจะทําใหกิจการเสียหายและจะหาผูอื่นแทนไมได ทั้งนี้
ตามที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวง ทบวง กรม เจาหนาที่จะไดตกลงกัน
(๒๑) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผอนผันเปนพิเศษ
ขอ ๙ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเขารับการระดม
พลใหปฏิบัติดังนี้ คือ
(๑) บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๗) ของ ขอ ๘ ใหนําหลักฐานไปแจงตอนายอําเภอ
ทองที่ดวยตนเอง แตถาเปนผูที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออื่นใหนายอําเภอทองที่ที่ไดรับ
แจงแจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๒) บุคคลตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๙) และขอ (๒๐) ของขอ ๘
ใหกระทรวง ทบวง กรม องคการ เทศบาล สวนราชการ หรือสํานักงานนั้น ๆ สงบัญชีรายชื่อตอ
กระทรวงกลาโหม
(๓) บุคคลตาม (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ของ ขอ ๘ ใหสวน
ราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูสงบัญชีรายชื่อตอนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติกอนถึงวันกําหนดเขารับการระดมพลไมนอยกวาสามสิบวันขอ ๑๐
เพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง รัฐมนตรีวากระทรวงกลาโหมจะสั่งเพิกถอนการ
ผอนผันแกทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนบางคน หรือบางประเภทตามที่เห็นสมควรก็ได
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๖ แหงพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดบัญญัติเรื่องการผอนผันไมตองเรียกเขารับการเรียกพลและการ
ผอนผันไมตองเขารับราชการทหารในการเรียกพลหรือการระดมพลขึ้นใหม จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๓๐ ตอนที่ ๒๗ พ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๕๗

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๑๖ และมาตรา๑๙ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอ
ไปนี้
ขอ ๑ การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหผูขอลง
บัญชียื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินพรอมดวยสูติบัตรหรือบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานของผูขอลงบัญชีตอนายอําเภอทองที่ ในกรณีที่มีผูแจงแทนตามมาตรา ๑๖ วรรค
สอง หรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม ใหผูแจงแทนปฏิบัติเชนเดียวกับผูขอลงบัญชี
การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๙ ใหผูขอลงบัญชีหรือผูแจงแทนนําใบสําคัญ
หรือใบรับ แลวแตกรณี ของผูขอลงบัญชีมามอบคืนใหนายอําเภอทองที่เพื่อทําลายดวย
ขอ ๒ เมื่อนายอําเภอทองที่ไดรับใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินและตรวจ
สอบเอกสารหลักฐานเห็นวาถูกตองแลวใหรับลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบสําคัญมอบใหผูขอ
ลงบัญชีทหารกองเกินรับไป
ในกรณีที่ไมอาจออกใบสําคัญใหไดทัน ใหออกใบรับใหไปพลางกอนพรอมกับนัด
ใหมารับใบสําคัญภายหลัง
ขอ ๓ การลงบัญชีทหารกองเกินของสามเณรเปรียญตามมาตรา ๒๑ (๑) ใหนาย
อําเภอทองที่ไปจัดทําที่วัดหรือสํานักสงฆโดยใหสามเณรเปรียญกรอกขอความตามรายการในใบ
แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
เมื่อนายอําเภอทองที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเห็นวาถูกตองแลว ใหรับลงบัญชี
ทหารกองเกินและออกใบสําคัญมอบใหสามเณรเปรียญรับไป
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ขอ ๔ การลงบัญชีทหารกองเกินของผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังของเจา
พนักงานตามมาตรา ๒๑ (๒) ใหนายอําเภอทองที่สงใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไปใหเจา
พนักงานผูควบคุมหรือคุมขัง เพื่อใหผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังกรอกขอความตามรายการ
ในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
เมื่อนายอําเภอทองที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเห็นวาถูกตองแลว ใหรับลงบัญชี
ทหารกองเกินและออกใบสําคัญมอบใหผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังรับไป
ขอ ๕ เมื่อบุคคลตามขอ ๓ และขอ ๔ กรอกขอความตามรายการในใบแสดงตนเพื่อ
ลงบัญชีทหารกองเกินแลว ถาปรากฏวาบุคคลนั้นเปนผูซึ่งจะตองลงบัญชีทหารกองเกินในทองที่
อําเภออื่น ใหนายอําเภอทองที่สงใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไปยังนายอําเภอทองที่ที่
บุคคลนั้นจะตองลงบัญชีทหารกองเกินเพื่อจัดการลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบสําคัญใหเมื่อ
นายอําเภอทองที่ดังกลาวรับลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบสําคัญใหแลว ใหสงบัญชีทหารกอง
เกินและใบสําคัญไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนผูสงใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินเพื่อให
บุคคลนั้นลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวในบัญชีทหารกองเกิน แลวมอบใบสําคัญใหบุคคล
นั้นรับไป สําหรับบัญชีทหารกองเกินนั้นใหสงคืนไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนผูรับลงบัญชีทหาร
กองเกิน
ขอ ๖ ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ใบสําคัญใบรับและบัญชีทหารกองเกิน
ใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวง ดังนี้
(๑) ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน แบบ สด.๔๔
(๒) ใบสําคัญ
แบบ สด.๙
(๓) ใบรับ
แบบ สด.๑๐
(๔) บัญชีทหารกองเกิน
แบบ สด.๑
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พวง สุวรรณรัฐ
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๕๙

-------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๖ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบเกี่ยวกับการลงบัญชีทหารกองเกินไวใน
กฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๑๖๗ ตอนที่ ๖๔๔ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๐

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๒ ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการ สวนทองถิ่นซึ่งใหลงบัญชีทหารกองเกินไว แตยกเวนไม
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแกครูในมหาวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัย โรงเรียนทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนชางฝมือทหาร โรงเรียนการชลประทานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โรงเรียนฝกอาชีพและโรงเรียนประชาสงเคราะหของกระทรวง
มหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนประชาบาลกรมการฝกหัดครู กรมพลศึกษากรมศิลปากร กรม
สามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน วิทยาลัยวิชาการศึกษา
วิทยาลัยเอกชน โรงเรียนราษฎรที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไปทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพซึ่งใชหลักสูตรที่มีเวลาเรียนไมนอยกวาสองป กรมการแพทยและอนามัย และสถานศึกษาเคมี
ปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม
ขอ ๓ ครูซึ่งจะไดรับการยกเวนตามขอ ๒ ตอง
(๑) เปนครูประจําทําการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคน
เปนปกติและในจํานวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคนนี้ยกเวนครูไดคนเดียว
หรือเปนครูสอนประจําเฉพาะวิชาซึ่งทําการสอนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคน

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๑

เปนปกติ และในจํานวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคนนี้ก็ยกเวนครูไดคนเดียว
เชนเดียวกัน
(๒) มีเวลาสอนสัปดาหละไมนอยกวาสิบแปดชั่วโมงสําหรับครูซึ่งประจําทําการ
สอนในสถานศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไมนอยกวาสิบหาชั่วโมงสําหรับครูซึ่งประจํา
ทําการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา
ขอ ๔ วิธีการยกเวนครู
(๑) ใหสวนราชการที่เกี่ยวของสงรายชื่อครูซึ่งจะไดรับการยกเวนไปยังผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งครูผูนั้นทําการสอนอยูในทองที่กอนเดือนเมษายนของ
ปที่ถูกเรียกไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตกรณีการยายไปประจําทําการสอนในสถานศึกษาอื่นนอก
จากที่กําหนดไวในใบสําคัญยกเวนครู ใหสวนราชการที่เกี่ยวของสงรายชื่อครูที่ยายมาประจําทําการ
สอนซึ่งจะไดรับการยกเวนนอยกวาหกสิบวันได แตตองกอนการตรวจเลือกในจังหวัดที่เปนภูมิ
ลําเนาทหารของครูผูนั้น
(๒) ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกใบสําคัญ
การยกเวนครูใหแกครูซึ่งทําการสอนอยูในทองที่ แลวแจงใหหัวหนาเขตหรือนายอําเภอทองที่ที่เปน
ภูมิลําเนาทหารของครูผูนั้นทราบ ถาครูผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่นตองแจงใหผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของครูผูนั้นทราบ
แลวใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับแจงแจงใหหัวหนาเขตหรือ
นายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของครูผูนั้นทราบอีกตอหนึ่ง
ทั้งนี้ใหแจงตอกันภายใน
กําหนดสามสิบวัน
สําหรับครูซึ่งทําการสอนอยูในหนวยฝกอาชีพเคลื่อนที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกใบสําคัญยกเวนครูให แลวดําเนินการนัยเดียวกับที่กลาวใน
วรรคหนึ่ง
ขอ ๕ ใบสําคัญยกเวนครู ใหเปนไปตามแบบ สด. ๓๗ ทายกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
กมล วรรณประภา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๓

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความใน ขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒ ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่นซึ่งใหลงบัญชีทหารกองเกินไว แตยกเวนไม
ไดแกครูในวิทยาลัยสถาบัน
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยโรงเรียนทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนชางฝมือทหาร โรงเรียนการชลประทานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โรงเรียนฝกอาชีพและโรงเรียนประชาสงเคราะหของกระทรวง
มหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กรมการฝกหัดครู กรมพละศึกษา กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน วิทยาลัยเอกชน โรงเรียนราษฎร ที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้น
ไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพซึ่งใหหลักสูตรที่มีเวลาเรียนไมนอยกวาสองป
สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุมโรคติด
ตอ และสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม”

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๔

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗
พลเอก ครวญ สุทธานินทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรใหครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ไดรับการยกเวนไมตองเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจํา
การในยามปกติเชนเดียวกับครูโรงเรียนอื่น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๒๒๕ ตอนที่ ๑๕ พ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๗)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๕

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราช
การทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ขอ ๒ ใหบุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูใน
ทองที่ตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ ไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘
พลตรี ป.อดิเรกสาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
บุญเทง ทองสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๖

บัญชี
ทายกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
-------------๑. จังหวัดกระบี่
๒. จังหวัดกาญจนบุรี
๓. จังหวัดกําแพงเพชร
๔. จังหวัดเชียงราย
๕. จังหวัดเชียงใหม
๖. จังหวัดตรัง
๗. จังหวัดตาก
๘. จังหวัดนราธิวาส
๙. จังหวัดนาน
๑๐. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๑. จังหวัดพิษณุโลก
๑๒. จังหวัดเพชรบุรี
๑๓. จังหวัดเพชรบูรณ
๑๔. จังหวัดแพร
๑๕. จังหวัดภูเก็ต
๑๖. จังหวัดแมฮองสอน
๑๗. จังหวัดยะลา
๑๘. จังหวัดราชบุรี
๑๙. จังหวัดลําปาง
๒๐. จังหวัดลําพูน
๒๑. จังหวัดเลย
๒๒. จังหวัดสตูล

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๗

๒๓. จังหวัดสุโขทัย
๒๔. จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๕. จังหวัดอุตรดิตถ
๒๖. จังหวัดอุทัยธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากปรากฏวา ในทองที่บางแหง
มีบุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดมีภูมิลําเนาอยูในทองที่นั้น สมควรไดรับการยกเวนไมตอง
เขารับราชการทหารกองประจําการและในทองที่บางแหงซึ่งแตเดิมบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่อยูใน
ทองที่นั้นไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารได และไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจํา
การ ไดพัฒนาและมีความเจริญขึ้นแลวสมควรใหบุคคลดังกลาว ไดมีโอกาสเขารับราชการทหาร
กองประจําการได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๒๑๒ ตอนที่ ๑ พ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๘)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๗

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ ในการตรวจรางกาย ใหคณะกรรมการแบงคนที่ไดตรวจเลือกออกเปน ๔
จําพวก
จําพวกที่ ๑ ไดแกคนซึ่งมีรางกายสมบูรณดีไมมีอวัยวะพิการหรือผิดสวนแต
อยางใด
จําพวกที่ ๒ ไดแกคนซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจําพวก
ที่ ๑ แตไมถึงทุพพลภาพ คือ
(๑) ตาหรือหนังตาผิดปกติจนปรากฏชัดอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แมเพียงขางเดียว
(ก) ตาเหล ( Squint )
(ข) ลูกตาสั่น ( Nystagmus )
(ค) แกวตาขุน ( Cataract )
(ง) กระจกตาขุน ( Opacity of Cornea )
(จ) หนังตาตก ( Ptosis )
(ฉ) หนังตามวนเขา ( Entropion )
(ช) หนังตามวนออก ( Ectropion )

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๖๙

(ซ) ชองหนังตา ( Palpebral Fissure ) ทั้งสองขางกวางไมเทากันจนดูนาเกลียด
(๒) หูผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แมเพียงขางเดียว
(ก) ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดปรากฏชัดเจนจนดูนาเกลียด เชน ลีบ หรือเล็บ
หรือใหญหรือบี้
(ข) ชองหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแกวหูทะลุ
(๓) จมูกผิดรูปจนดูนาเกลียดเชนบี้ หรือแหวง
(๔) ปากผิดรูปจนดูนาเกลียด เชน แหวง หรือผิดรูปจนพูดไมชัด
(๕) ชองปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไมชัด
(๖) หนาผิดปกติจนดูนาเกลียดอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(ก) อัมพาต ( Facial Paralysis )
(ข) เนื้อกระตุก ( Tics )
(ค) แผลเปนหรือปานที่หนา มีเนื้อที่ตั้งแต ๑/๔ ของหนาขึ้นไปหรือยาวมาก
(ง) เนื้องอก ( Benign Tumour )
(๗) คอพอก ( Simple Goitre )
(๘) ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน
(๙) อวัยวะเคลื่อนไหวผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แมเพียงขางเดียว
(ก) ขอติด ( Ankylosis ) หรือหลวมหลุดงายหรือเคลื่อนไหวไมสะดวก จน
ทํางานไมถนัด
(ข) นิ้วมือหรือนิ้วเทามีจํานวนหรือขนาดของนิ้วผิดปกติจนดูนาเกลียด หรือนิ้ว
บิดเกจนดูนาเกลียดหรือจนทํางานไมถนัด หรือชองนิ้วติดกัน หรือนิ้วมือดวนถึงโคนเล็บ
(ค) มือหรือแขนลีบหรือบิดเก
(ง) เทาหรือขาลีบหรือบิดเก
(๑๐) กระดูกชิ้นใหญผิดรูปจนทําใหอวัยวะนั้นทํางานไมสะดวกหรือจนดูนาเกลียด
(๑๑) ไสเลื่อนลงถุง
จําพวกที่ ๓ ไดแกคนซึ่งมีรางกายยังไมแข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะ
นั้นได เพราะปวยซึ่งจะบําบัดใหหายภายในกําหนด ๓๐ วันไมได
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สารบาญ

๗๐

จําพวกที่ ๔ ไดแกคนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไมสามารถจะรับราชการทหาร
ไดตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑
การวินิจฉัยลักษณะพิการและโรคตาง ๆ นั้น ถาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูตรวจ
ยังมีความสงสัย ก็ใหคณะกรรมการตรวจเลือกจัดเขาไวในคนจําพวกที่ ๑ กอน
ใบสําคัญที่จะออกใหแกคนจําพวกที่ ๓ และคนจําพวกที่ ๔ ใหเปนไปตามแบบ สด.
๔ และแบบ สด. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกลงชื่อแลวมอบใหกรรมการ
สัสดีจังหวัดไวเปนหลักฐานเพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป
บุคคลซึ่งกรรมการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นวาเขาอยูในคนจําพวกที่ ๒
จําพวกที่ ๓ หรือจําพวกที่ ๔ ถากรรมการซึ่งมิใชผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความเห็นแยงรวมกัน
สองคน
ใหสงตัวบุคคลนั้นเขาตรวจเลือกรวมกับคนในจําพวกเดียวกันตามความเห็นแยงของ
กรรมการซึ่งมิใชผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถาบุคคลนั้นตองเขากองประจําการก็ใหกรรมการซึ่งมี
ความเห็นแยงกันนั้นตางฝายตางทําคําชี้แจงยื่นตอกรรมการชั้นสูงภายในเจ็ดวันนับแตวันเสร็จการ
ตรวจเลือกในจังหวัดนั้น”
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘
พลตรี ป. อดิเรกสาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
บุญเทง ทองสวัสดิ์
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑความไมสมบูรณ
ในรางกายของคนจําพวกที่ ๒ ของคนที่ไดตรวจเลือก ๔ จําพวกในการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เขารับราชการทหารกองประจําการ ไดกําหนดไวเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณ
ปจจุบัน สมควรแกไขหลักเกณฑดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๒๓๗ ตอนที่ ๘ พ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๗๐

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน (๓๑) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.
๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้
แทน
"๑๓) ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการการเมือง ขาราชการ
กลาโหมพลเรือน ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการสวนทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งรับเงินเดือนประจําและเปนขาราชการ
หรือพนักงานตั้งแตระดับ ๕ หรือเทียบเทาขึ้นไป แลวแตกรณี"
ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน (๑๐) ของขอ ๘ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.
๒๕๑๖) อกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้
แทน
"(๑๐) ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการการเมือง ขาราชการ
กลาโหมพลเรือน ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการสวนทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งรับเงินเดือนประจําและเปนขาราชการ
หรือพนักงานตั้งแตระดับ ๕ หรือเทียบเทาขึ้นไป แลวแตกรณี"

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๗๒

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
พลเรือเอก สงัด ชลออยู
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
สมัคร สุนทรเวช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรเปลี่ยนแปลงการผอน
ผันใหทหารกองเกินและทหารกองหนุนซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาลไมตองถูกเรียกเขา
รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
และในการระดมพลเสียใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๘๗ ตอนที่ ๖๖๓ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๗๓

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ.๒๔๙๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
"ขอ ๒ ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่นซึ่งใหลงบัญชีทหารกองเกินไว แตยกเวนไม
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแกครูในมหาวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยโรงเรียนทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนชางฝมือ
ทหาร โรงเรียนการชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โรงเรียนฝกอาชีพ และโรงเรียน
ประชาสงเคราะหของกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรมการฝกหัดครู กรมพลศึกษา กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา กรม
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนวิทยาลัยเอกชน โรงเรียนราษฎรที่เปดทําการ
สอนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพซึ่งใชหลักสูตรที่มีเวลาเรียนไมนอยกวา
สองป สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร
การแพทย กรมควบคุมโรคติดตอและสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม"

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๗๔

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐
พลเรือเอก สงัด ชลออยู
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
สมัคร สุนทรเวช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการจัดตั้งวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
สมควรใหครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษามีสิทธิไดรับยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหาร กองประจําการในยามปกติเชน
เดียวกับครูของวิทยาลัยอื่น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๙๗ ตอนที่ ๕๙ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๗๕

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่
๕๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
"ขอ ๒ ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่นซึ่งใหลงบัญชีทหารกองเกินไว แตยกเวนไม
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแก ครูในมหาวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โรงเรียนทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนชางฝ
มือทหาร โรงเรียนการชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โรงเรียนฝกอาชีพและโรง
เรียนประชาสงเคราะหของกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนประชาบาล โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรมการฝกหัดครู กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพลศึกษา
กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเอกชน โรงเรียนราษฎรที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไป ทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพซึ่งใชหลักสูตรที่มีเวลาเรียนไมนอยกวาสองป สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทยกรมควบคุมโรคติดตอและสถานศึกษาเคมี
ปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม"

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๗๖

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
พลเอก ป. ติณสูลานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ประเทือง กีรติบุตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

-----------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหครูซึ่ง
ประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ในความควบคุมของกรมการศึกษานอกโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการไดรับการยกเวนไมตองเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ
ในยามปกติ เชนเดียวกับครูโรงเรียนอื่น และมาตรา ๑๔ (๕) แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดบัญญัติใหการยกเวนดังกลาวตองกําหนดโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๒๘ ตอนที่ ๔ พ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๔)

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๗๗

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑
(พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอ
ไปนี้แทน
"ขอ ๒ ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆที่อยูในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ซึ่งใหลงบัญชีทหารกองเกินไว แตยกเวนไม
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแก ครูในมหาวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โรงเรียนทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนชางฝ
มือทหารโรงเรียนการชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โรงเรียนฝกอาชีพและโรงเรียน
ประชาสงเคราะหของกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรมการฝกหัดครู กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพลศึกษา กรมศิล
ปากร กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน วิทยาลัยเอกชน
โรงเรียนราษฎรที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งใชหลัก
สูตรที่มีเวลาเรียนไมนอยกวาสองป สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรม
อนามัยกรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุมโรคติดตอ และสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน"

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

สารบาญ

๗๘

ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๕
พลเอก ป. ติณสูลานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก สิทธิ จิรโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

---------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ครูซึ่งประจําทําการสอน
หนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ในความควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรมในสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม เคยไดรับการยกเวนไมเรียกมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
กองประจําการในยามปกติตามขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑
(พ.ศ.๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตอมาสถานศึกษา
เคมีปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดโอนไปเปนสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน สมควรใหครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ
ในความควบคุมของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานในสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ไดรับการยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขา
รับราชการทหารกองประจําการในยามปกติเชนเดียวกับครูในสถานศึกษาเดิมดังกลาวแลว จึงจําเปน
ตองออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๗๐ ตอนที่ ๓ พ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕)
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๗๘

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗
(พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
"ขอ ๒ ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆที่อยูในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ซึ่งใหลงบัญชีทหารกองเกินไว แตยกเวนไม
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแกครูในมหาวิทยาลัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โรงเรียนทหาร โรงเรียนชางฝมือทหารโรงเรียนการ
ชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โรงเรียนฝกอาชีพและโรงเรียนประชาสงเคราะหของ
กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียน
สังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรมการฝกหัดครู กรมการศึกษานอก
โรงเรียน กรมพลศึกษา กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรง
เรียนเอกชนที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งใชหลักสูตร
ที่มีเวลาเรียนไมนอยกวาสองป สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรม
อนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุมโรคติดตอ และสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน"
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๘๐

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖
พลเอก ป. ติณสูลานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก สิทธิ จิรโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ครูซึ่งประจําทําการสอน
หนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ในโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัด โรงเรียนประถม
ศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนประชาบาลของ
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสุขาภิบาลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนเตรียมทหารของ
กระทรวงกลาโหม เคยไดรับการยกเวนไมเรียกมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารฃองประจํา
การในยามปกติ
ตอมาไดมีการโอนโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัด และโรง
เรียนประถมศึกษา ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและไดมีการจัดระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครขึ้นใหมกับไดยุบเลิกสุขาภิบาลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี และจัดตั้งเปนเมืองพัทยาขึ้น
ทําใหฐานะของโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนประชาบาลของกรุงเทพมหานครและของสุขาภิบาล
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนไปเปนโรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียน
ในสังกัดเมืองพัทยา แตครูของโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โรง
เรียนและสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยายังไมไดรับการยกเวน
ดังกลาว
ดังนั้นสมควรใหครูซึ่งประจําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ในโรงเรียนดัง
กลาวไดรับการยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติเชนเดียว
กับครูในโรงเรียนเดิมที่ไดเคยไดรับการยกเวนมาแลว นอกจากนี้ไดมีการยุบเลิกโรงเรียนเตรียม
ทหารซึ่งอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมแลว จึงตองยกเลิกการยกเวนดังกลาวใหครูซึ่ง
ประจําการทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ในโรงเรียนเตรียมทหารดวย จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๑๗๑ ตอนที่ ๘๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖)
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๘๑

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
-------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ ๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับ
ราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม ตาม
ขอ ๒ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ใหบุคคลตาม (๑) และ (๒) ของขอ ๒ แจงตอเจาอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมีที่อยู
หรือพํานักอาศัยอยู และใหเจาอาวาสที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.
๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่วัดนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถา
บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสง
บัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๒) ใหบุคคลตาม (๓) ของขอ ๒ นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอแหง
ทองที่ที่บุคคลนั้นมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาอยู และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีราย
ชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหง ทองที่
ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถาบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราช
การจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิ
สําเนาทหารของบุคคลนั้น
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สารบาญ

๘๒

(๓) ใหบุคคลตาม (๔) ของขอ ๒ แจงตอเลขาธิการรัฐสภา และใหเลขาธิการรัฐ
สภา จัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังกระทรวง
กลาโหมโดยไมชักชา ใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุด
และผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๔) ใหบุคคลตาม (๙) ของขอ ๒ แจงหลักฐานไปยังนายอําเภอแหงทองที่ที่เปนภูมิ
สําเนาทหารของบุคคลนั้น และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตาม
แบบ สด. ๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สั่งไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไม
ชักชา
(๕) ใหบุคคลตาม (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๒๔) ของขอ ๒ แจงตอสถานศึกษาที่
บุคคลนั้นศึกษาอยู และใหสถานศึกษาที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ
สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไมชักชา ใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชี
รายชื่อนั้นตอไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนา
ทหารของบุคคลนั้น
(๖) ใหบุคคลตาม (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๒๒) และ (๒๓) ของขอ ๒ แจงตอสวน
ราชการที่เกี่ยวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยาหรือเทศบาลซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู
แลวแตกรณี และใหสวนราชการที่เกี่ยวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยาหรือเทศ
บาลที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยัง
กระทรวงกลาโหมโดยไมชักชาใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด และผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๗) ใหบุคคลตาม (๑๐) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ของขอ ๒
นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอแหงทองที่ที่บุคคลนั้นประจําหรือสังกัดอยู แลวแตกรณี
และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด. ๔๕ ทายกฎ
กระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถา บุคคลนั้นมี
ภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสงบัญชีรายชื่อนั้น
ตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
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การผอนผันไมตองเรียกเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝก
วิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งมีฐานะตามที่
กําหนดไวในขอ ๒ ใหมีผลนับแตวันที่เจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวนราชการที่เกี่ยว
ของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาลหรือนายอําเภอ สงบัญชีรายชื่อของบุคคล
ดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่วัดหรืออําเภอนั้นตั้งอยู หรือไปยังกระทรวงกลาโหม
แลวแตกรณี
ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๒
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑)
(๒๒) (๒๓) และ (๒๔) ใหเจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวนราชการที่เกี่ยวของ องค
การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาลหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี จัดทําบัญชีรายชื่อของ
บุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้ แลว ดําเนินการตอไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามที่กําหนดไวใน (๑) (๓) (๕) (๖) และ (๗) โดยไมชักชา สวนในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหาร
กองหนุนพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ (๓) และ (๙) ใหบุคคลนั้นแจงดวยตนเองตอนาย
อําเภอแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้นโดยไมชักชา และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัด
ทําบัญชีราชื่อของบุคคล ดังกลาวตามแบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัด
แหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยเร็ว
การพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ใหมีผลทันทีนับแตวันที่บุคคลนั้นพนจาก
ฐานะดังกลาว"
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖)ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ ๙ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเขารับการ
ระดมพล ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ใหบุคคลตาม (๑) ของขอ ๘ แจงตอเจาอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมีที่อยูหรือพํานัก
อาศัยอยู และใหเจาอาวาสที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทาย
กฎกระทรวงนี้สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่วัดนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถาบุคคลนั้นมี
ภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสงบัญชีรายชื่อนั้น
ตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
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(๒) ใหบุคคลตาม (๒) ของขอ ๘ นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอแหง
ทองที่ที่บุคคลนั้นมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาอยูใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อ
ของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่
อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถาบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการ
จังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนา
ทหารของบุคคลนั้น
(๓) ใหบุคคลตาม (๓) ของขอ ๘ แจงตอเลขาธิการรัฐสภา และใหเลขาธิการรัฐ
สภาจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังกระทรวง
กลาโหมโดยไมชักชา ใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุด
และผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๔) ใหบุคคลตาม (๔) และ (๕) ของขอ ๘ แจงตอสถานศึกษาที่บุคคลนั้นศึกษาอยู
และใหสถานศึกษาที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎ
กระทรวงนี้สงไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไมชักชา ใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไป
ยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๕) ใหบุคคลตาม (๖) ของขอ ๘ แจงหลักฐานไปยังนายอําเภอแหงทองที่ที่เปนภูมิ
ลําเนาทหารของบุคคลนั้น และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตาม
สด. ๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยู โดยไมชักชา
(๖) ใหบุคคลตาม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ของขอ ๘ นํา
หลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอ รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา หรือเทศบาลวาบุคคลนั้นสังกัดอยู
แลวแตกรณี และใหสวนราชการที่เกี่ยวของ องคการของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา หรือเทศ
บาลที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด. ๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยัง
กระทรวงกลาโหมโดยไมชักชาใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด และผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
(๗) ใหบุคคลตาม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ของขอ ๘
นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอแหงทองที่ที่บุคคลนั้นประจําหรือสังกัดอยู แลวแตกรณี
และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบสด. ๔๕ ทายกฎ
กระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถาบุคคลนั้นมี
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ภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสงบัญชีรายชื่อนั้น
ตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น
การผอนผันไมตองเขารับการระดมพลของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งมี
ฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘ ใหมีผลนับแตวันที่เจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวน
ราชการที่เกี่ยวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือ นายอําเภอสงบัญชี
รายชื่อของบุคคลดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่วัดหรืออําเภอนั้นตั้งอยู หรือไปยัง
กระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี
ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘
(๑) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๐)
ใหเจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวนราชการที่ เกี่ยวขององคการของรัฐบาล รัฐ
วิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอําเภอ แลวแตกรณี จัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตาม
แบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้ แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กําหนดไวใน
(๑) (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไมชักชา สวนในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพนจาก
ฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘(๒) และ (๖) ใหบุคคลนั้นแจงดวยตนเองตอนายอําเภอแหงทองที่ที่
เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้นโดยไมชักชา และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของ
บุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอ
นั้นตั้งอยูโดยเร็ว
การพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘ ใหมีผลทันทีนับแตวันที่บุคคลนั้นพนจาก
ฐานะดังกลาว"
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ ๑๐ ในกรณีจําเปนเพื่อการปองกันประเทศโดยตรงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม จะสั่งเพิกถอนการผอนผันตามขอ ๒ หรือ ขอ ๘ แกทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนบาง
คนหรือ บางประเภทการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
หรือในการระดมพลคราวใดตามที่เห็นสมควรก็ได"
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ขอ ๔ ใหเพิ่มแบบ สด.๔๕ และแบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้เปนแบบ สด. ๔๕
และแบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการ ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔
พลเรือเอก ประพัฒน กฤษณจันทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

-------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุง
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมและในการ
ระดมพลเพื่อใหทางราชการสามารถตรวจสอบจํานวนและรายชื่อของทหารกองเกินหรือทหารกอง
หนุนซึ่งไดรับการผอนผันดังกลาวไดถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสมควรแกไขอํานาจ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในการเพิกถอนการผอนผันใหสอดคลองกับการแกไขปรับ
ปรุงวิธีปฏิบัติดังกลาวดวย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๑๘๓ หนา ๙๑๖ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๔)
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๘๗

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
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๘๘

(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
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๘๙

ขอ ๒ บุคคลซึ่งจะไดรับการผอนผันตามมาตรา ๒๙ (๓) คือ
(ก) นิสิตหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังตอไปนี้
(๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(๓) มหาวิทยาลัยขอนแกน
(๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(๖) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(๗) มาหาวิทยาลัยนเรศวร
(๘) มหาวิทยาลัยบูรพา
(๙) มหาวิทยาลัยมหิดล
(๑๐) มหาวิทยาลัยรามคําแหง เฉพาะผูซึ่งมีผลการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยสอบ
ไลไดภาคละไมนอยกวาเกาหนวยกิตทุกภาคติดตอกัน เวนแตภาคใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับรอง
(๑๑) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๑๒) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(๑๓) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(๑๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(๑๕) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
(๑๖) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
(๑๗) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(๑๘) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(๑๙) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(๒๐) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(๒๑) วิทยาลัยครู สังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการแตสําหรับการ
ศึกษาภาคนอกเวลา ผอนผันใหเฉพาะผูซึ่งมีผลการศึกษาโดยสอบไลไดภาคละไมนอยกวาเกาหนวย
กิตทุกภาคติดตอกัน เวนแตภาคใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถาบันการศึกษารับรอง
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๙๐

ทั้งนี้ ผอนผันใหเฉพาะผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาที่ไมสูงกวาชั้นปริญญาโทและ
ผอนผันใหจนถึงอายุครบยี่สิบหกปบริบูรณ เวนแตนิสิตหรือนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผอนผันให
ในระหวางที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางแพทยเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมอีกหนึ่งป
(ข) นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังตอไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(๒) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(๓) มหาวิทยาลัยพายัพ
(๔) มหาวิทยาลัยรังสิต
(๕) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(๖) มหาวิทยาลัยสยาม
(๗) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
(๘) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(๙) สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก)
(๑๐) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
ทั้งนี้
ผอนผันใหเฉพาะผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาที่ไมสูงกวาชั้นปริญญาโทและผอนผันใหจนถึงอายุครบยี่สิบหกปบริบูรณ เวนแตนักศึกษา
วิชาแพทยศาสตรผอนผันใหในระหวางที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางแพทยเพื่อขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมอีก
หนึ่งป
(ค) นักเรียนหรือนักศึกษาโรงเรียนอาชีพหรือวิทยาลัย สังกัดหรืออยูในความควบ
คุมของกระทรวง ทบวง หรือองคการของรัฐ ดังตอไปนี้
(๑) กระทรวงกลาโหม ไดแก โรงเรียนชางฝมือทหาร
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแก
๑. โรงเรียนการชลประทาน
๒. โรงเรียนปาไมแพร
๓. โรงเรียนสัตวแพทย
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๙๑

(๓) กระทรวงคมนาคม ไดแก
๑. ศูนยฝกพาณิชยนาวี
๒. โรงเรียนอุตุนิยมวิทยา
(๔) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดแก สถานศึกษาเคมี
ปฏิบัติ
(๕) กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก
๑. สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาทุกระดับซึ่งเรียนตามหลักสูตรที่
เปดสอนไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา
๒. โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๓. วิทยาลัยชางศิลป สังกัดกรมศิลปากร
๔. วิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกรมศิลปากร
๕. วิทยาลัยพลศึกษา สังกัดกรมพลศึกษา
(๖) กระทรวงสาธารณสุข ไดแก
๑. นักเรียนกายอุปกรณ
๒. นักเรียนผูชวยพยาบาล
๓. นักเรียนพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย
๔. นักศึกษาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ
๕. โรงเรียนเจาพนักงานเภสัชกรรม
๖. โรงเรียนเจาพนักงานรังสีการแพทย
๗. โรงเรียนเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย สาขาพยาธิวิทยา
๘. โรงเรียนเซลลวิทยา
๙. โรงเรียนผูชวยทันตแพทย
๑๐. โรงเรียนผูชวยเภสัชกร
๑๑. โรงเรียนเวชสถิติ
๑๒. โรงเรียนเวชสาธิต
๑๓. วิทยาลัยการสาธารณสุข
๑๔. วิทยาลัยพยาบาล
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๙๒

(๗) ทบวงมหาวิทยาลัย ไดแก
๑ นักเรียนผูชวยพยาบาล
๒ วิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๓ วิทยาลัยคริสเตียน
๔ วิทยาลัยเซนตจอหน
๕ วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก
๖ วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
๗ วิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส
๘ วิทยาลัยภาคกลาง
๙ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๐ วิทยาลัยมหานคร
๑๑ วิทยาลัยมิชชัน
๑๒ วิทยาลัยโยนก
๑๓ วิทยาลัยวงษชวลิตกุล
๑๔ วิทยาลัยศรีโสภณ
๑๕ วิทยาลัยสยามบัณฑิต
๑๖ วิทยาลัยแสงธรรม
๑๗ วิทยาลัยหัวเฉียว
๑๘ วิทยาลัยเอเชียอาคเนย
(๘) การรถไฟแหงประเทศไทย ไดแก โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
(๙) การสื่อสารแหงประเทศไทย ไดแก โรงเรียนการไปรษณียและโทรคมนาคม
(๑๐) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ไดแก นักเรียนผูชวยพยาบาลและ
นักศึกษาพยาบาล
(๑๑) สภากาชาดไทย ไดแก โรงเรียนรังสีเทคนิค
ทั้งนี้
ผอนผันใหเฉพาะผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาตรีหรือวิทยาฐานะซึ่งทางราชการรับรองวาเทียบไดไมสูงกวาชั้นปริญญาตรีและผอนผันให
จนถึงอายุครบยี่สิบหกปบริบูรณ
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(ง) นักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาที่อยูในสังกัดหรือในความ
ควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยโดยใหไดรับการผอนผันจนสําเร็จ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ไมเกินอายุยี่สิบสองปบริบูรณ
ขอ ๓ ใหเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย สถาบัน โรงพยาบาล หรือ วิทยาลัยของรัฐ
กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทากรม หรือองคกรของรัฐ แลวแตกรณี
สงรายชื่อบุคคลที่จะไดรับการผอนผันตามขอ ๒ ไปยังผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูนั้นมีภูมิลําเนาทหาร
อยู ภายในเดือนกุมภาพันธของปที่จะตองตรวจเลือกเขากองประจําการ
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียดวย
ขอ ๔ ใหเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย แลวแตกรณี ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สงรายชื่อบุคคลที่จะไดรับการผอนผันตามขอ ๒ ตอ
ทบวงมหาวิทยาลัยและใหทบวงมหาวิทยาลัยสงรายชื่อบุคคลดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดซึ่งผู
นั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของปที่จะตองตรวจเลือกเขากองประจําการ
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๖
พลเอก วิจิตร สุขมาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันกฎกระทรวงวาดวย
การผอนผันการรับราชการทหารกองประจําการของบุคคลซึ่งอยูในระหวางการศึกษามีอยูหลาย
ฉบับไมสะดวกแกการปฏิบัติ สมควรรวมไวในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ประกอบกับมีการจัดตั้ง
สถานศึกษาขึ้นใหมสมควรผอนผันใหนิสิต นักศึกษาในสถานศึกษานั้นไดรับการผอนผันการรับ
ราชการทหารกองประจําการ รวมทั้งสถานศึกษาบางแหงไดยกเลิกไปแลว สมควรปรับปรุงกฎ
กระทรวงในเรื่องดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๑๘ พ หนา ๓๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๖)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๒ โรคหรือสภาพรางกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
ตามมาตรา ๔๑ คือ
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาขางหนึ่งขางใดบอด คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลว
การมองเห็นยังอยูในระดับต่ํากวา ๓/๖๐ หรือลานสานตาโดยเฉลี่ยแคบกวา ๑๐ องศา
(ข) สายตาไมปกติ คือเมื่อรักษาและแกสายตาดวยแวนแลวการมองเห็น
ยังอยูในระดับ ๖/๒๔ หรือต่ํากวาทั้งสองขาง
(ค) สายตาสั้นมากกวา ๘ ไดออปเตอร หรือสายตายาวมากกวา ๕
ไดออปเตอรทั้งสองขาง
(ง) ตอแกวตาทั้งสองขาง (Bilateral Cataract)
(จ) ตอหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ขาง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตามอักเสบเรื้อรังหรือขุนทั้งสองขาง
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(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองขาง คือตองใชเสียงในชวงคลื่นความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ รอบตอ
วินาทีหรือเกินกวา ๕๕ เดซิเบล จึงจะไดยินทั้งสองขาง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองขาง
(ค) เยื่อแกวหูทะลุทั้งสองขาง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเตนของหัวใจผิดปกติอยางถาวร จนอาจเกิดอันตรายรายแรง
(ง) โรคของกลามเนื้อหัวใจชนิดที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและอาจเปนอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศรีษะโปงพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเปนอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด
(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสรางเลือดผิดปกติอยางถาวรและอาจเปนอันตราย
(ข) ภาวะมามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไมหายและอาจเปนอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)
(ค) โรคหืด (Asthma)
(ง) โรคของระบบหายใจที่ทําใหสมรรถภาพปอดลดลงอยางถาวรจน Forced
Expiratior Volume in One Second ต่ํากวา ๒ ลิตร หรือ ForcedVital Capacity ต่ํากวารอยละ
๖๐ ของคาปกติ
(๖) โรคของระบบปสสาวะ
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุมอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
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(ง) ไตพองเปนถุงน้ําแตกําเนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ขอ และกลามเนื้อ
(ก) ขออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป
(ข) แขน ขา มือ เทา นิ้ว อยางใดอยางหนึ่งผิดปกติ ดังตอไปนี้
๑. แขน ขา มือ หรือเทา ดวนหรือพิการ ถึงแมวาจะรักษาดวยวิธีใหมที่สุด
แลวก็ยังใชการไมได
๒. นิ้วหัวแมมือดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๓. นิ้วชี้ของมือดวนตั้งแตขอปลายนิ้ว
๔. นิ้วมือในมือขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๕. นิ้วหัวแมเทาดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือการถึงขั้นใชการไมได
๖. นิ้วเทาในเทาขางเดียวกันตั้งแตสองนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใชการไมได
๗. นิ้วเทาในเทาแตละขางตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใชการไมได
๘. นิ้วเทาในเทาขางใดขางหนึ่งตั้งแตหนึ่งนิ้วขึ้นไปดวนจนถึงขอโคนนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใชการไมได
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโกงหรือคดหรือแอนจนเห็นไดชัด หรือแข็งที่อชนิดถาวร
(จ) กลามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเปนผลให
อวัยวะสวนหนึ่งสวนใดใชอากรไมได
(๘) โรคของตอมไรทอและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัน
(ก) ภาวะตอมธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
(ข) ภาวะตอมพาราธัยรอยดทํางานนอยไปอยางถาวร
(ค) ภาวะตอมใตสมองผิดปกติอยางถาวร
(ง) เบาหวาน
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(จ) ภาวะอวน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย (Body Mass Index)
ตั้งแต ๓๕ กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแรธาตุ สารอาหาร ดุลสารน้ํา
อีเล็กโทรลัยทและกรดดาง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเปนอันตราย
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเทาชาง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญลาชา (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาวปญญา ๖๙ หรือต่ํากวา
นั้น
(ข) ใบ(Mutism) หรือดูดไมเปนภาาาหรือฟงภาษาไมรูเรื่อง(Aphasia)
ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Eoukeost) หรือโรคที่ทําใหมีอาการชัก(Seizures) อยางถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขนขา มือ หรือเทา ชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม(Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทําใหเกิดความผิดปกติอยางมาก
ในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอยางถาวร
(ช) กลามเนื้อหมดกําลังอยางหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตหรือโรคที่ทําใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร
(๑๒) โรคอื่น ๆ
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Maligant)
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดรายแรง (Chronic Active Hepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
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(ฉ) โรงลูปสอิริธิมาโตซัสทั่วรางกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วรางกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตตาง ๆ ไดแก
(๑) จมูกโหว
(๒) เพดานโหวหรือสูงหรือสิ้นไกสั้นพูดไมชัด
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เสนาะ เทียมทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖(พ.ศ.
๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชบังคับมาเปนเวลา
นาน การกําหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดจึงยังไมสอด
คลองกับสภาพของความพิการทุพพลภาพ หรือโรคที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ดังนั้น เพื่อใหการกําหนด
ความพิการทุพพลภาพหรือโรค
เปนไปอยางถูกตองและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงใน
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงการกําหนดความพิการ ทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไมสามารถจะรับราชการ
ทหารไดเสียใหม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๑๘ ก หนา ๑๑ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐)

