
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบนั 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เสียใหม 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 

๒๔๙๗” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) วิธีนับอายุ ถาเกิดพุทธศักราชใดใหถือวามีอายุครบหนึ่งปบริบูรณเมื่อส้ิน

พุทธศักราชที่เกิดนั้น สวนการนับอายุตอไปใหนับแตเฉพาะปที่ส้ินพุทธศักราชแลว ถาไมปรากฏป
เกิดใหนายอําเภอทองที่เปนผูกําหนด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒)๒ “ทหารกองเกิน” หมายความวา ผูซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยัง
ไมถึงสามสิบปบริบูรณ ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหาร
กองเกินตามมาตรา ๑๘ แลว 

(๓) “ทหารกองประจําการ” หมายความวา ผูซึ่งข้ึนทะเบียนกองประจําการ และ
ไดเขารับราชการในกองประจําการจนกวาจะไดปลด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๑๓/หนา ๑๙๕/๑๖ กุมภาพันธ ๒๔๙๗ 
๒ มาตรา ๔ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกอง
ประจําการ โดยรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝก
วิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และไดข้ึนทะเบียนกองประจําการแลว
ปลดเปนกองหนุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองเกินตาม
มาตรา ๓๙ หรือปลดจากกองประจําการตามมาตรา ๔๐ 

(๖) “พนราชการทหารประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ไดรับ
ราชการในชั้นตาง ๆ จนครบกําหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซ่ึงไมสามารถจะรับ
ราชการทหารไดในระหวางรับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) “พนราชการทหารประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารกองหนุนประเภทที่ 
๒ ที่มีอายุส่ีสิบหกปบริบูรณแลวหรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการ
ทุพพลภาพ หรือมีโรคอันไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับราชการทหารตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ 

(๘)  “ทหารประจํ า ก า ร” หมายความว า  ทหารซึ่ ง รับร าชการตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดซึ่งไมใชทหารกองประจําการ 

(๙)๓ “อําเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย 
(๑๐)๔ “ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่วาการกิ่งอําเภอดวย 
(๑๑)๕ “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิง

อําเภอดวย 
 
มาตรา ๕๖  บุคคลซึ่งตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีที่อําเภอดังตอไปนี้ 
(๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลวมารดายังมีชีวิตอยู 

หรือถาทั้งบิดาและมารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่
บิดาหรือมารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี 

(๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถามารดา
ถึงแกกรรมแลวมีผูปกครองใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมี
ภูมิลําเนา แลวแตกรณี 

                                                 
๓ มาตรา ๔ (๙) เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๔ (๑๐) เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๔ (๑๑) เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๖ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) บุคคลนอกจากที่กลาวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไมอาจลงบัญชีทหาร
กองเกินตาม (๑) หรือ (๒) ไดไมวาดวยกรณีใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่
บุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ถาบุคคลนั้นไมปรากฏภูมิลําเนาก็ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่
พบตัวบุคคลนั้น 

เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่
อําเภอที่ไดลงบัญชีทหารกองเกิน 

ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว 
 
มาตรา ๖  การเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปนตํารวจกองประจําการตลอดถึง

การยกเวนและการปลดตํารวจซึ่งอยูในกองประจําการ ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเรียกและการ
ตรวจเลือกคนเขาเปนทหารกองประจําการ การยกเวน และการปลดทหาร 

การเรียกคนเขากองประจําการเปนตํารวจ ใหกระทรวงมหาดไทยทําไดโดยตกลง
กับกระทรวงกลาโหม 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๗  ชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวย

ตนเองทุกคน 
 
มาตรา ๘  การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการ ใหกระทําดวยวิธีเรียกมา

ตรวจเลือก หรือจะรับเขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได 
ถามีความจําเปน การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการจะไมกระทําในบาง

ทองที่ก็ได 
 
มาตรา ๙๗  ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบป

บริบูรณ เปนผูที่อยูในระหวางที่จะตองเขารับราชการทหารกองประจําการ และเมื่อตองเขากอง
ประจําการจะตองเขารับราชการทหารกองประจําการมีกําหนดสองป สวนผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือ
เมื่อมีกรณีพิเศษ จะใหรับราชการทหารกองประจําการนอยกวาสองปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ก็ได แตสําหรับผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอ
คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรอง
ขอ 

                                                 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการ ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการ 
ในกรณีที่ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการแลว แตยังข้ึนทะเบียนกองประจําการ
ใหไมไดในวันที่ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น จะขึ้นทะเบียนกองประจําการ
ภายหลังจากวันเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได และใหถือวาผูนั้นไดข้ึนทะเบียนกอง
ประจําการตั้งแตวันที่เขารับราชการทหารกองประจําการ เมื่ออยูในกองประจําการจนครบกําหนด
แลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังนี้ 

กองหนุนชั้นที่ ๑ เจ็ดป 
กองหนุนชั้นที่ ๒ สิบป 
กองหนุนชั้นที่ ๓ หกป 

ตามลําดับชั้นไปจนปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑ 
บุคคลซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตาม

กฎหมายวาดวย การสงเสริมการฝกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะใหรับ
ราชการทหารกองประจําการนอยกวาสองป หรือใหข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิตองเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กําหนดในกฎกระทรวง แตจะอางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอ
คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรอง
ขอ หรือตอหนวยที่ข้ึนทะเบียนกองประจําการ แลวแตกรณี สวนที่จะใหอยูในกองหนุนชั้นใดและ
เปนเวลาเทาใดนั้น ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ตองเขารับราชการทหารกอง
ประจําการตามวรรคสอง 

ใหผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลด
เปนทหารกองหนุนไวเปนหลักฐาน หากหนังสือสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอาํเภอ
ทองที่เพ่ือขอรับหนังสือสําคัญใหม โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญ
หายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๑๐  นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุสิบแปดปบริบูรณใหข้ึนทะเบียนกอง

ประจําการ ถาตองออกจากนักเรียนในขณะที่อยูในกองประจําการยังไมครบกําหนด ใหสงตัวไปรับ
ราชการในกรมกองทหารจนกวาจะครบกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  การรับราชการทหารประจําการ การแบงประเภท และการปลดทหาร

ประจําการ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม 
ทหารประจําการนั้น ถายังมิไดข้ึนทะเบียนกองประจําการ ก็ตองข้ึนทะเบียนกอง

ประจําการ และรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
กระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเปนทหารประเภทอื่น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๘  บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหาร
กองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดประสงคจะไปอยูตางทองที่ในอําเภอเดียวกันหรือตางอําเภอเปน
การชั่วคราวเกินสามสิบวัน ใหแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขามาอยู และใหนายอําเภอท่ีไดรับ
แจงทําการสอบสวนและออกใบรับให แลวแจงใหนายอําเภอทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารทราบ 

ถาบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงคจะยายภูมิลําเนาทหาร ใหแจงตอนายอําเภอ
ทองที่ที่ตนเขามาอยูนั้น ใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวน เมื่อพิจารณาเห็นวาผูขอยาย
ไดมาตั้งทํามาหาเล้ียงชีพเปนประจําหรือมีที่อยูเปนหลักฐานและไมประสงคจะหลีกเล่ียงการรับ
ราชการทหาร ก็ใหแจงไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารเดิมทราบ เมื่อไดรับตอบยืนยัน
เปนการถูกตองจึงใหรับแจงการยายภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้นและออกใบรับให แลวให
นายอําเภอที่เก่ียวของแจงใหผูวาราชการจังหวัดของตนทราบ 

การแจงยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ยายเขามาอยูในทองที่ 

 
มาตรา ๑๒ ทวิ๙  บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหาร

กองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัวหรือช่ือสกุล ใหผูนั้นนําหลักฐานไป
แจงตอนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต ให
นายอําเภอออกใบรับใหและแกใบสําคัญและบัญชีใหถูกตอง ในกรณีหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญที่
จังหวัดเปนผูออก ใหสงผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดจัดการแก 

 
หมวด ๒ 
การยกเวน 

   
 

มาตรา ๑๓  บุคคลดังตอไปนี้ ยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ
คือ 

(๑) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เปนเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนา
แหงนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ ์

(๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารได 
(๓) บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

                                                 
๘ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๙ มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๑๐  บุคคลดังตอไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแลวไมเรียกมาตรวจ
เลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ คือ 

(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน 
ซึ่งเปนนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว 

(๓) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 
(๕) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ที่อยูในความควบคุมของ

กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการ
จังหวัดออกใบสําคัญใหไว 

(๖) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
(๘) บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาต ิ
(๙) บุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกครั้งเดียวตั้งแตสิบ

ปข้ึนไป หรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแตสิบปข้ึน
ไปหรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน 

การไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ และการ
ออกใบสําคัญตาม (๒) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕๑๑  บุคคลซึ่งพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา 

๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๒๗ (๒) หรือมาตรา ๒๙ (๓) ใหแจงดวยตนเอง
ตอนายอําเภอทองที่ที่ตนอยูหรือทําการประจํา ภายในสามสิบวันนับแตวันพนจากฐานะเชนนั้น 
และใหนายอําเภอออกใบรับให ถาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออ่ืน ใหนายอําเภอที่
ไดรับแจงแจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของผูนั้น 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๑ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ 

   
 
มาตรา ๑๖๑๒  บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปใน

พุทธศักราชใด ใหไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น 
ผูใดไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติ

ภาวะและเชื่อถือไดไปแจงแทน ใหนายอําเภอสอบสวน เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหลงบัญชีทหาร
กองเกินไว ถาไมมีผูมาแจงแทน ใหถือวาผูนั้นหลีกเล่ียงขัดขืนไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน 

เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญ
หรือใบรับใหผูขอลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือ
แจงตอนายอําเภอทองที่เพ่ือขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการ
ชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลวใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแต
วันที่ ๑ มกราคม ของพุทธศักราชถัดไป 

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๗  ในเดือนกันยายนทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหผูที่มีอายุถึง

เขตที่จะตองลงบัญชีทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๖  
ประกาศเชนวานี้ ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตาม

ชุมนุมชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรใน
ทองที่ของตนทราบดวย 

 
มาตรา ๑๘๑๓  บุคคลซึ่งยังมิไดลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอพรอมกับคนชั้นป

เดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ถาอายุยังไมถึงส่ีสิบหกปบริบูรณ ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับมาตรา 
๑๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สามารถจะปฏิบัติได แตจะใหผูอ่ืนแจงแทนไมได ถานายอําเภอ
จะเรียกตัวลงบัญชีทหารกองเกินก็ยอมทําไดโดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาดังกลาวแลว 

เมื่อไดรับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสาํคญัหรอื
ใบรับใหไวเปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพ่ือ
ขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปน
เพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๓ มาตรา ๑๘  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลวใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแต
วันลงบัญชีทหารกองเกิน แตถามีอายุครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตาม
มาตรา ๓๙ เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ทันที 

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อจําเปน นายอําเภอมีอํานาจประกาศเรียกบุคคลที่ไดลงบัญชี

ทหารกองเกินไวที่อําเภอตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ แลว ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหาร
กองเกินใหมได ภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันประกาศ 

ประกาศเชนวานี้ ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตาม
ชุมนุมชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรใน
ทองที่ของตนทราบดวย 

ผูใดไมสามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุ
นิติภาวะและพอจะเชื่อถือไดไปแจงแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเล่ียงขัดขืน 

เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญ
หรือใบรับใหผูขอลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หาก
ใบสําคัญชํารุดหรือสูญหายใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพ่ือขอรับใบสําคัญใหมโดยเสีย
คาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๒๐  บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๓) ใหยกเวนไมตองลงบัญชี

ทหารกองเกิน 
 
มาตรา ๒๑๑๔  บุคคลดังตอไปนี้ไมตองไปแสดงตนตอนายอําเภอ ตามมาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ คือ 
(๑) สามเณรเปรียญ 
(๒) ผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังของเจาพนักงาน 
แตใหลงบัญชีทหารกองเกินไวตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๔ 
การเรียกคนเขากองประจําการ 

   
 
มาตรา ๒๒  บุคคลที่อยูในกําหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเขาเปนทหาร

กองประจําการนั้น คือ ผูที่เปนทหารกองเกิน 
 
มาตรา ๒๓  การที่จะเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการเมื่อใดอายุ

ใดบาง และก่ีครั้งนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔๑๕  การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น ให

นายอําเภอออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไวตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ 
และมาตรา ๑๙ มาตรวจเลือก ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕๑๖  ทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขาย่ีสิบเอ็ดปในพุทธศักราชใด ตอง

ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชนั้น 
ทหารกองเกินที่พนจากฐานะการยกเวนตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือการผอนผัน

ตามมาตรา ๒๗ (๒) และมาตรา ๒๙ (๓) ในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก
หรือเพ่ือจําหนายบัญชีเรียกทหารกองเกินตามแตกรณีที่อําเภอทองที่ ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของ
ตนภายในพุทธศักราชนั้น 

ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
และพอจะเชื่อถือไดไปรับหมายเรียกแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเล่ียงขัดขืน 

 
มาตรา ๒๖  ในเดือนตุลาคมทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหทหารกองเกิน

ที่มีอายุยางเขาย่ีสิบเอ็ดปในพุทธศักราชนั้น ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอตามที่กําหนด
ไวในมาตรา ๒๕ 

ประกาศเชนวานี้ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตาม
ชุมนุมชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรใน
ทองที่ของตนทราบดวย 

 
มาตรา ๒๗๑๗  ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทํา

การตรวจเลือกตามกําหนดหมายนั้นโดยนําใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชนและ

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๖ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงดวย ถาไมมาหรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก 
หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ ใหถือวาทหารกองเกินนั้นหลีกเล่ียงขัดขืนไมมาให
คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก เวนแต 

(๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําส่ังของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการ
อันสําคัญยิ่ง หรือไปราชการตางประเทศโดยคําส่ังของเจากระทรวง 

(๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใด ในระหวาง

ที่มีการรบหรือการสงคราม อันเปนอุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความควบคุมของ
กระทรวงกลาโหม 

(๔) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม 
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย 
(๖) ไปเขาตรวจเลือกที่อ่ืน 
(๗) ปวยไมสามารถจะมาได โดยใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแจง

ตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 
กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตองไดรับการผอนผันเฉพาะคราวจาก

รัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

หมวด ๕ 
การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ 

   
 
มาตรา ๒๘๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดผูดํารงตําแหนงเทียบ

ไดไมต่ํ ากวาผูบัญชาการกองพล เปนผูมี อํานาจแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจเลือกและ
คณะกรรมการชั้นสูง 

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๑๙  ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา 

๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกข้ึนในทองที่แตละจังหวัด เพ่ือทําการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารประจําการ โดยใหประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไมต่ํากวา
พันโทหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเทาไมสูงกวา

                                                                                                                                            
๑๗ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๘ มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๙ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ และตอมาแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประธานกรรมการไมเกินสองคน สัสดีจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคน ซึ่งมิไดประจําอยูในทองที่จังหวัด
ที่ตรวจเลือกนั้น และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ แผนปจจุบันชั้น ๑ สาขา
เวชกรรม หนึ่งคนหรือหลายคนเปนกรรมการ ถาไมอาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผู
ประกอบโรคศิลปะดังกลาวเปนกรรมการได ก็ใหแตงตั้งผูอ่ืนเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุนั
ช้ัน ๑ สาขาเวชกรรม แทน 

หนาที่ของกรรมการตรวจเลือก และวิธีการตรวจเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๘ ตรี๒๐  ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา 

๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการชั้นสูงข้ึนในทองที่แตละจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือ
ผูแทนหนึ่งคน เปนประธานคณะกรรมการ เจาหนาที่สัสดี ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาสัสดีจังหวัด
หนึ่งคนและขาราชการอื่นซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาอีกหนึ่งคน เปน
กรรมการ 

กรรมการชั้นสูงตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก 
คณะกรรมการชั้นสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคํารองตามมาตรา ๓๑ หรือ

กรณีที่มีขอขัดแยงระหวางกรรมการตรวจเลือกซึ่งทําคําซึ่งทําคําช้ีแจงเสนอขึ้นมา 
คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๘ จัตวา๒๑  ใหนายอําเภอทองที่ที่มีการตรวจเลือกมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดสถานที่ทําการตรวจเลือก 
(๒) จัดเจาหนาที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจ

เลือกตรวจสอบไดในวันตรวจเลือก 
(๓) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกใหรวมอยูเปนตําบลเพื่อฟงเรียกชื่อ 
(๔) สอบสวนบุคคลซึ่งรองขอในเหตุผลตาง ๆ แลวมอบเรื่องใหคณะกรรมการ

ตรวจเลือกพิจารณา 
(๕) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอําเภอตามผลการตรวจเลือก 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  เมื่อไดคัดคนที่ยกเวนดวยเหตุตาง ๆ ออกแลว ถามีจํานวนทหาร

กองเกินที่จะรับราชการเปนทหารกองประจําการไดมากกวาจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผัน
แกประเภทบุคคล ดังตอไปนี้ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๘ ตรี เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๒๑ มาตรา ๒๘ จัตวา เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) บุคคลที่จําเปนตองหาเล้ียงบิดาหรือมารดาซึ่งไรความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขากอง
ประจําการพรอมกัน คงผอนผันใหคนเดียวตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไม
สามารถจะเลือกไดก็ใหคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาผอนผันให หนึ่งคน 

(๒) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไรความสามารถ หรือ
พิการทุพพลภาพ และบุคคลที่จําเปนตองหาเล้ียงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือ
มารดาซึ่งบิดามารดาตาย  ทั้งนี้เมื่อบุตรหรือพ่ีหรือนองนั้นหาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดู 

(๓) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูอางสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) แหงมาตรานี้ ตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอ

ทองที่กอนวันตรวจเลือกเขากองประจําการไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีพิเศษซึ่งไมใช
ความผิดของผูรอง และผูรองตองรองตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามมาตรา 
๓๐ อีกครั้งหนึ่ง นายอําเภอตองสอบสวนหลักฐานไวเสียกอนวันตรวจเลือก เพ่ือคณะกรรมการ
ตรวจเลือกจะไดตัดสินไดทันที การขอผอนผันตาม (๓) ใหปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถาไมสามารถจะผอนผันพรอมกันทั้งสามประเภทได เพราะจะทําใหคนไมพอ
จํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันคนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมกันกอน ถาคนยัง
เหลือจึงผอนผันคนประเภทที่ ๓ ถาจํานวนคนในประเภทใดจะผอนผันไมไดทั้งหมดตองใหคน
ประเภทนั้นจับสลาก 

 
มาตรา ๓๐  ถาผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเห็นวา ตนควรจะไดรับการยกเวนหรือ

ผอนผัน ตองนําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการตรวจเลือกกอนจับสลาก หรือกอนกําหนดให
เขากองประจําการ ในกรณีที่ไมมีการจับสลาก มิฉะนั้นใหถือวาหมดสิทธิที่จะไดรับการยกเวนหรือ
ผอนผัน 

 
มาตรา ๓๑  ในการตรวจเลือกคนเขากองประจําการนั้น ถาผูที่ตองเขากอง

ประจําการเห็นวา คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไมถูกหรือไมยุติธรรม ก็ใหย่ืนคํารองตอ
คณะกรรมการชั้นสูงได แตใหสงผูนั้นเขากองประจําการกอนจนกวาจะไดรับคําตัดสินของ
คณะกรรมการชั้นสูง 

 
มาตรา ๓๒๒๒  ถาปรากฏวาทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินยี่สิบเอ็ดปบริบูรณ และยัง

ไมถึงสามสิบปบริบูรณในปที่จะเขารับราชการทหารกองประจําการ ไปทํามาหาเลี้ยงชีพในทองที่
อําเภออ่ืน และนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารไดสงหมายเรียกไปยังนายอําเภอทองที่ที่ผู
นั้นไปอยูมอบแทนให เมื่อไดรับหมายเรียกแลว แตไมสามารถจะไปตามหมายนั้นได เพราะไมมี
คาพาหนะหรือจะไปไมทัน ผูนั้นตองรีบชี้แจงตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยู เมื่อนายอําเภอทองที่นั้น
สอบสวนไดความจริงก็ใหเขารับการตรวจเลือกพรอมกับคนในอําเภอทองที่ที่ไปอยู แตถาไม

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สามารถสงเขารับการตรวจเลือกในอําเภอทองที่นั้นได ก็ใหนายอําเภอรีบจัดสงผูนั้นไปรับการ
ตรวจเลือกยังอําเภอทองที่ใกลเคียงตามที่เห็นสมควร 

ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ออกหมายเรียก 
 
มาตรา ๓๓๒๓  ทหารกองเกินที่หลีกเล่ียงขัดขืนตามมาตรา ๒๗ ถาไมขัดตอการ

เปนทหารกองประจําการ ก็ใหสงผูนั้นเขารับราชการทหารกองประจําการในปนั้นหรือปถัดไปโดย
ไมใหจับสลาก 

 
มาตรา ๓๔  ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการผูใด จักตองเริ่มเขารับราชการ

ทหารกองประจําการเมื่อใด ใหนายอําเภอทองที่ที่ รับเขาตรวจเลือกเปนผูกําหนด และให
นายอําเภอออกหมายนัดเพื่อใหทหารกองเกินผูนั้นมา ณ ที่อําเภอทองที่ตามที่ไดกําหนดไวนั้น 
เพ่ือเขารับราชการทหารกองประจําการ ถาทหารกองเกินผูนั้นไมมาตามนัด ใหถือวาหลีกเล่ียงขัด
ขืน 

 
มาตรา ๓๕  ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ เมื่อเร่ิมเขารับราชการทหาร

กองประจําการเมื่อใด ใหรีบขึ้นทะเบียนกองประจําการโดยไมชักชา 
ทหารกองประจําการตองรับราชการประจําอยูในหนวยทหารตามที่เจาหนาที่ฝาย

ทหารจะกําหนดให 
 
มาตรา ๓๖๒๔  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหนาที่เขารับราชการทหารใน

การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม และในการระดม
พล 

กระทรวงกลาโหมมีอํานาจกําหนดใหทําการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชา
ทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามที่เห็นสมควร สวนการระดมพลใหกระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา 

การเรียกเขารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงกลาโหมเปนผูจัดเตรียม
และอํานวยการ และใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเรียกและสงทหารเขารับราชการตาม
ความประสงคของกระทรวงกลาโหม 

การผอนผันไมตองเรียกหรือไมตองเขารับราชการทหารตามมาตรานี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๗  ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเขารับราชการตาม

มาตรา ๓๖ และทหารประจําการ ตองอยูในวินัยทหารเหมือนทหารกองประจําการ 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๔ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
การปลด 

   
 
มาตรา ๓๘  การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ นั้น ถา

กระทรวงกลาโหมเห็นวามีเหตุจําเปนจะเลื่อนกําหนดเวลาปลดไป ก็ใหส่ังเล่ือนไปไดตามความ
จําเปน 

 
มาตรา ๓๙๒๕  ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกําหนดปลดแลว ใหปลดเปนทหาร

กองหนุนประเภทที่ ๒ ตามลําดับ คือ 
อายุสามสิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒ 
อายุส่ีสิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓ 
อายุส่ีสิบหกปบริบูรณ เปน พนราชการทหารประเภทที่ ๒ 
 
มาตรา ๔๐  ทหารกองประจําการ ถาตองจําขังหรือจําคุกครั้งเดียว หรือหลายครั้ง 

เมื่อมีกําหนดวันที่จะตองทัณฑหรือตองโทษรวมไดไมนอยกวาหนึ่งปก็ดี หรือทหารกองประจําการ
ผูใดซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นวาจะกระทําใหเส่ือมเสียแกราชการทหารดวยประการใด ๆ ก็ดี จะ
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได 

ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกใบสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดนี้
ไวเปนหลักฐาน 

ใบสําคัญนี้ หากชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพ่ือรับใหม
โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม
ตองเสียคาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๔๑  ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ซึ่งยังไม

ครบกําหนดปลดพนราชการทหาร ถาพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการ
ทหารไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แลวแต
กรณ ี

ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ใหปลดเปนพนราชการ
ทหารประเภทที่ ๒ 

ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญหรือ
ใบสําคัญใหแกทหารตามประเภทที่ถูกปลดไวเปนหลักฐาน 
 

                                                 
๒๕ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๒๒๖  หนังสือซึ่งเจาหนาที่ไดใหไวแกบุคคลใด ถาชํารุดหรือสูญหายแลว 

บุคคลนั้นไมแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ เพ่ือรับใหมตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๔๐ ภายในกําหนดสามสิบวันนับตั้งแตวันที่สามารถแจงได มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท 

 
มาตรา ๔๓๒๗  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองรอย
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลใดไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แลว แตยังไมเปนทหาร
กองเกิน ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๔๒๘  บุคคลใดไมมาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา 

๑๘ หรือไมมาลงบัญชีทหารกองเกินใหมตามมาตรา ๑๙ หรือไมยอมลงบัญชีทหารกองเกินตาม
มาตรา ๒๑ หรือไมมารับหมายเรียกที่อําเภอตามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 
หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถากอนที่เจาหนาที่ยกเร่ืองข้ึนพิจารณาความผิด บุคคลนั้นไดมาขอลงบัญชีทหาร
กองเกินหรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม หรือมาขอรับหมายเรียกที่อําเภอดวยตนเอง หรือให
บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแทนตน แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๕๒๙  บุคคลใดหลีกเล่ียงหรือขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทํา

การตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการตามหมายเรียกของนายอําเภอ หรือมาแตไมเขา
รับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ หรือหลีกเล่ียง หรือขัดขืนดวย
ประการใด ๆ เพ่ือจะไมใหเขารับราชการทหารกองประจําการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใด
เขารับราชการทหารกองประจําการแทนผูอ่ืน หรือเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน โดยสัญญาวาจะชวยเหลือผูหนึ่งผูใดมิใหตองเขารับราชการทหาร
กองประจําการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

 
                                                 

๒๖ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๗ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๘ มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๙ มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖๓๐  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเล่ียงหรือขัดขืนไมเขา
รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม หรือในการ
ระดมพลตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงส่ีป 

 
มาตรา ๔๗๓๑  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเล่ียงหรือขัดขืนไมเขา

รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๘  บุคคลใดทํารายรางกายตนเอง หรือใหผูอ่ืนทําเพ่ือจะใหพนจากการ

รับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปข้ึนไปจนถึง
แปดป 

ผูสมรูเปนใจในการทํารายรางกายเพื่อความมุงหมายดังกลาวนี้ มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนข้ึนไปจนถึงส่ีป 

 
มาตรา ๔๙  บุคคลใดใชอุบายหลอกลวงใหเจาหนาที่หลงเช่ือโดยเจตนา

หลีกเล่ียงใหพนจากการเขารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้จนเปนผลสําเร็จ หรือยุยงเสี้ยม
สอนจนเกิดความผิดตามมาตรานี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

 
หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๐  ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ 
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนอันใชได 
ข. หมายเรียกคนเขารับราชการในกองประจําการ ซึ่งไดออกไวกอนวันใช

พระราชบัญญัตินี้ เปนอันใชได เวนแตบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัตินี้ไมตอง
ปฏิบัติตามหมายเรียกนั้น 

ค. ผูที่ยังอยูในกองประจําการตามพระราชบัญญัติเดิมตองรับราชการทหารตอไป
จนกวาจะครบกําหนดปลด 

ง. ผูที่อยูในกองหนุนชั้นที่ ๑ ช้ันที่ ๒ หรือช้ันที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติเดิมตอง
อยูในกองหนุนชั้นนั้น ๆ ตอไปจนกวาจะครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

จ. ผูที่ถูกปลดพนราชการทหารตามพระราชบัญญัติเดิม ใหเปนอันพนตลอดไป 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๓๑ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฉ. ผูที่เปนทหารกองเกินอยูตามพระราชบัญญัติเดิมใหเปนทหารกองเกินตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๙ 
การรักษาพระราชบัญญตั ิ

   
 
มาตรา  ๕๑  ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การจัดกองทัพประจําการตาม
แผนการทหารปจจุบัน ทําใหวิธีการเรียกบุคคลเขารับราชการทหารในกองประจําการตอง
เปลี่ยนแปลงตามไปเปนอันมาก จึงจําตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเสียใหม 
เพ่ือใหเปนการเหมาะสม 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๑  / ๒  /  ๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๓๒ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถานการณในขณะนี้
มีความจําเปนที่จะตองใหชายที่มีสัญชาติไทยไดเขารับราชการทหารเพื่อปองกันประเทศชาติ โดย
เปลี่ยนแปลงประเภทบุคคลที่ควรยกเวนใหนอยลง จึงจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพ่ือใหสอดคลองกับความจําเปนดังกลาวแลว 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๑  /  ๑  /  ๔๕ 
A 

 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗๓๓ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได
รวมโรงเรียนเตรียมทหารทั้ง ๓ กองทัพเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน เรียกวาโรงเรียนเตรียมทหาร 
และไดมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินใหยุบเลิกภาค เปนเหตุใหผูมีอํานาจตั้ง
คณะกรรมการตรวจเลือกเปลี่ยนแปลงไป กับเห็นควรยกเวนการเรียกเขากองประจําการในยาม
ปกติแกนักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาของ
ศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมดวย จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๑  /  ๑  /  ๔๕ 
A+B (C) 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๓๔ 

                                                 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒/ตอนที่ ๖๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๖ สิงหาคม ๒๔๙๘ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑/ตอนที่ ๗/หนา ๔๘/๒๑ มกราคม ๒๕๐๗ 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๕๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สุรินทร / แกไข 
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๓๕ 
 

สุรินทร / แกไข 
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖๓๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารบางมาตรายังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสม 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๑   /  ๒  /  ๔๕ 
A+B(C) 

 
ปาจรีย/นิลวรรณ 

จัดทํา 
๑๒ มี.ค. ๔๖ 

 
วชิระ/ปรับปรุง 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 

                                                 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๗๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ 


