
 

พระราชบญัญติั 

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

--------------------------- 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้  ณ  วนัที  ๕  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.๒๔๙๗ 

เป็นปีที ๙ ในรชักาลปัจจบุนั 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้

ประกาศว่า โดยทเีป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารเสยีใหม ่

 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขินึไว ้ โดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภา 

แทนราษฎรดงัต่อไปนี 

 มาตรา ๑ พระราชบญัญตันีิเรยีกว่า “พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ “ 

 มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิใหใ้ช้บงัคบัตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา  เป็น

ตน้ไป 

 มาตรา ๓ ใหย้กเลกิพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙  

 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี 

  (๑) “วิธีนับอาย”ุ ถา้เกดิพทุธศกัราชใดใหถ้อืว่ามอีายุครบหนึงปีบรบูิรณ์เมอืสนิ

พุทธศกัราชทเีกดินนั     ส่วนการนับอายุต่อไปใหน้ับแต่เฉพาะปีทสีนิพุทธศกัราชแลว้        ถ้าไม่ปรากฏ

ปีเกดิใหน้ายอําเภอทอ้งทเีป็นผูก้าํหนดตามทกีําหนดในกฎกระทรวง 

  (อธิบาย วธินีับอายุยงัมอีธบิายเพมิเตมิไวอ้กีในกฎกระทรวงฉบบัท ี๓ คอื 

  กฎกระทรวง ฉบบัท ี๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) วธินีับอายุตามมาตรา ๔ (๑) คอื คนเกดิในพุทธศกัราชใด ก็

ตาม เมอืสนิพุทธศกัราชทเีกดินัน ใหน้ับอายุครบหนึงปีบรบิูรณ์ และนับอายุครบ สอง สาม ส ีฯลฯ         ปี

บรบูิรณ์ เรยีงตามลําดบัเมอืสนิพุทธศกัราชต่อ ๆ  ไป    อายุครบสบิแปดปีบรบูิรณ์ในพุทธศกัราชใด     ให้

เรยีกว่าคนชนัปีนัน เช่น คนเกดิในพุทธศกัราช ๒๔๗๙ จะเป็นวนัเดอืนใดกต็าม ใหน้ับอายุครบหนึง     ปี

บรบูิรณ์เมอืสนิพุทธศกัราช ๒๔๗๙ อายุครบสบิแปดปีบรบูิรณ์ในพุทธศกัราช ๒๔๙๗ และเรยีกว่า      คน

ชนัปี ๒๔๙๗  เป็นตน้ 

 ถ้าไม่ปรากฏปีเกดิให้นายอําเภอทอ้งทถีอืเอาตามทเีพอืนบ้านเชอืกนัว่าอายุเท่าใด ประกอบกบั

การสงัเกตร่างกายเป็นเกณฑส์าํหรบักาํหนดอาย)ุ 

(อธิบาย วธินีบัอายุตามมาตรา ๔ และกฎกระทรวงฉบบัท ี๓ พอจะแยกออกเป็นหวัขอ้ได ้ดงันี คอื 

 

 

   



       ๑. วธินีบัอายุครบปีบรบูิรณ์ 

       ๒. วธินีบัอายยุ่าง 

       ๓. วธินีบัอายุเป็นชนัปี 

       ๔. วธินีบัอายุบุคคลไม่ปรากฏปีเกดิ 

  ๑) วิธีนับอายุครบปีบริบูรณ์   เนืองจากการเรยีกคนเข้าเป็นทหารกองประจําการโดยปกต ิ

กระทาํปีละ ๑ ครงั   คอื ในเดอืนเมษายนทุก ๆ ปี   ไม่ไดก้ระทํากนัทุก ๆ เดอืน หรอืทุก ๆ วนั    ดงันัน 

พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร จงึไดก้ําหนดวธินีับอายุของบุคคลขนึเป็นพเิศษ  ต่างไปจากวธินีับอายุ

ตามกฎหมายอนื      และไม่เหมอืนกบัการนับอายุตามธรรมดา หรอืการนับอายุในวชิาพเิศษบางแขนง  

กล่าวคอื  การนบัอายุตามกฎหมายนีใหค้นเกดิภายในรอบปีเดยีวกนัมอีายุเทา่กนัหมดไม่ว่าคนนันจะเกดิ

ตน้ปี กลางปี หรอืปลายปี 

  ข้อความในตัวบททีว่า   “ถ้าเกิดพุทธศักราชใด ให้ถือว่ามีอายุครบหนึงปีบริบูรณ์ เมือสิน

พุทธศกัราชทเีกิดนัน”   หมายความว่าใหถ้อื พ.ศ.เกิดเป็นสําคญัโดยไม่คํานึงถงึวนัทแีละเดอืนเกิด เช่น 

นาย ก. เกดิวนัท ี๑ เดอืนมกราคม  พ.ศ.๒๕๐๗   และ  นาย ข. เกดิวนัท ี๑๕ เดอืนมถุินายน พ.ศ.๒๕๐๗          

กบันาย ค. เกดิวนัท ี๓๑ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ พอสนิพุทธศกัราชทเีกดินนั คอื หมดวนัท ี๓๑ เดอืน

ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๐๗  แลว้   นาย ก.,  ข. และ ค. จะมอีายุครบหนึงปีบรบูิรณ์ เท่ากนัหมด หรอืจะนับกนั

งา่ย ๆ กค็อื นาย ก. , ข. และ ค. จะมอีายุครบหนึงปีบรบูิรณ์ตงัแต่วนัท ี๑ เดอืนมกราคม พ.ศ.๒๕๐๘ เป็น

ตน้ไป และเมอืสนิปีต่อ ๆ ไป นาย ก., ข. และ ค. กจ็ะมอีายุครบ ๒ , ๓ , ๔    ปีบรบิูรณ์ต่อ ๆ ไปทํานอง

เดยีวกนั 

  ด้วยการนับอายุโดยวิธีนีจึงพอกําหนดหลักเกณฑ์สําหรบัคิดอายุบุคคลได้อย่างง่าย ๆ และ

รวดเร็ว คอื ถ้าต้องการทราบว่าคนใดจะมีอายุเท่าใดใน พ.ศ. ใด ก็เอา พ.ศ. เกิดของบุคคลนันตงั เอา

จาํนวนอายุทตีอ้งการทราบไปบวก ผลลพัทจ์ะเป็นจาํนวน พ.ศ.   เช่นต้องการทราบว่า นายเดช เกดิ พ.ศ. 

๒๔๘๙   จะมีอายุครบ ๑๘  ปีบรบูิรณ์ในปีใด ต้องเอา ๒๔๘๙ ตงั บวกด้วย ๑๘ ผลลพัท์ ได้ ๒๕๐๗  

( ๒๔๘๙ + ๑๘ = ๒๕๐๗ ) กท็ราบไดท้นัทวีา่  นายเดช  มอีายุครบ ๑๘ ปีบรบิูรณ์ ใน พ.ศ.๒๕๐๗    หรอื

กลบักนั   ถ้าตอ้งการทราบว่าในปีนีคนใดจะมอีายุเท่าใด กเ็อา พ.ศ. ของปีปัจจุบนัตงั เอา พ.ศ. เกดิของ

บุคคลนันไปลบ ผลลพัท ์จะเป็นจํานวนอายุครบปีบรบิูรณ์ของบุคคลนนั เช่น ต้องการทราบว่า นายศกัด ิ

เกดิ พ.ศ.๒๔๘๙ ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ จะมอีายุเท่าใด กเ็อา ๒๕๐๗ ตงั  ลบด้วย ๒๔๘๙   ผลลพัท์ ได ้๑๘ 

(๒๕๐๗ - ๒๔๘๙ = ๑๘ )  กบ็อกไดว้า่  นายศกัดมิ ีอายุครบ ๑๘ ปีบรบูิรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ 

  ๒) วิธีนับอายุย่าง  ตามมาตรา ๔ และกฎกระทรวงฉบบัท ี๓ ไม่ไดก้ล่าวถงึไว ้แต่ในตวับทบาง

มาตรา คอื มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ ไดม้บีทบญัญตักิล่าวถงึไวส้ําหรบัใหป้ระชาชนปฏบิตั ิ

จึงควรทําความเขา้ใจไวด้้วย    วธินีับอายุย่าง กไ็ม่ใช่ของยากอะไร  เรมิตงัแต่บุคคลเกดิมากม็อีายุย่าง 

เขา้ ๑ ปี ครนัเมอืสนิพุทธศกัราชทเีกดิ บุคคลนันจะมอีายุครบ ๑ ปีบริบูรณ์ และในขณะเดยีวกนั กจ็ะมี

อายุย่างเขา้ ๒ ปีดว้ย เมอืสนิพุทธศกัราชต่อไปมอีายุครบ ๒ ปีบรบิรูณ์  และมอีายุย่างเขา้ ๓ ปีดว้ย  และ



นบัเช่นนีต่อ ๆ ไป ควรสงัเกตว่าอายุของบุคคลตามพระราชบญัญตัิรบัราชการทหารนันในขณะเดยีวกนั 

จะมทีงัอายุครบปีบรบิูรณ์และอายุย่าง    คู่กนัไป  สุดแต่ว่าจะพูดถงึอายุอย่างใด คอื พูดถึงอายุครบปี

บรบิูรณ์หรอือายุย่าง และจํานวนอายุย่างจะมากกว่าจาํนวนครบ ปีบรบูิรณ์ของจํานวนอายุนนัๆ อยู่หนึงปี

เสมอ 

  ส่วนการนับอายุโดยวธิงี่าย ๆ ก็คดิจากวธินีับอายุครบปีบรบูิรณ์แล้วบวกด้วยหนึงกจ็ะเป็นอายุ

ย่าง เช่น จะต้องการทราบว่า นายไทย เกิด พ.ศ.๒๔๘๘ จะมอีายุย่างเขา้ ๑๙ ปีในปีใด  กเ็อา ๒๔๘๘   ตงั 

บวกด้วย ๑๘   ผลลัพท์ได้ ๒๕๐๖ หมายความว่ามีอายุครบ  ๑๘  ปีบริบูรณ์ ใน  พ .ศ .๒๕๐๖  และใน

ขณะเดยีวกนั นายไทย จะมอีายุย่างเขา้ ๑๙ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ ดว้ย 

  ๓)วิธีนับอายเุป็นชนัปีเรอืงวธินีับอายุเป็นชนัปีไม่มคีวามสําคญัสาํหรบัประชาชน และมบีญัญตัิ

ไวใ้นตวับทเพยีงมาตราเดยีว คอื  มาตรา ๑๘ เท่านัน  เป็นเรอืงของเจา้หน้าทสีําหรบัจดัทําบญัชรีายชอื

ทหารแยกไวเ้ท่านัน จึงจะไม่อธิบายให้ละเอียด เข้าใจตามตวับทแต่เพยีงว่าบุคคลใดมีอายุครบ ๑๘ ปี

บริบูรณ์ในปีใด   ก็เรียกว่า     คนชนัปีนัน ก็คงพอแล้ว  เช่น  นายดํารง  มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์          

ใน พ.ศ. ๒๕๐๗  กเ็รยีกวา่  คนชนัปี ๒๕๐๗ 

  ๔) วิธีนับอายุบุคคลทีไม่ปรากฏปีเกิด    คําว่าไมป่รากฏปีเกดิในทนีี  หมายความถงึ ไม่ทราบ

ปีเกดิทแีน่นอน ความจรงิกไ็ม่น่าจะมกีรณีเช่นนีเพราะปัจจุบนันีประชาชนสนใจวนัเดอืนปีกนัมากขนึ แต่

กย็งัมกีรณีบุคคลไม่ทราบปีเกดิทีแน่นอนของตน เช่น เดก็ทเีกดิจากบิดามารดาลกัลอบได้เสยีกนั เวลา

เกดิบุตรบดิามารดาทอดทงิไม่เอาใจใส่ หรอืเดก็ทเีกดิจากบดิามารดาทอียู่ห่างไกลจากความเจรญิมาก ๆ 

หรอืเดก็ทเีกดิจากบดิามารดาทยีากจน   สนใจแต่การทาํมาหากนิไม่สนใจบุตรทเีกดิมา      กรณีเหล่านีก็

อาจทําใหบุ้คคลไมท่ราบปีเกดิของตนได ้     พระราชบญัญตัริบัราชการทหารจงึจําเป็นตอ้งกาํหนดวธินีับ

อายุบุคคลประเภทนีขนึไวเ้พอืจดัให้ตวัได้เข้ารบัราชการทหารต่อไปซงึตามกฎกระทรวงฉบบัท ี๓ ได้

กําหนดเอาไวว้า่ 

  “ถ้าไม่ปรากฏปีเกดิใหน้ายอําเภอท้องทถีอืเอาตามทเีพอืนบ้านเชือกนัว่าอายุเท่าใดประกอบกบั

การสงัเกตร่างกายเป็นเกณฑส์าํหรบักาํหนดอาย”ุ 

  ขอ้ความนีหมายว่า   กรณีบคุคลทไีม่ปรากฏปีเกดิ หรอืไม่ทราบอายุ  ผูท้มีอีํานาจกาํหนดอายุให้

คือนายอําเภอท้องทีทีบุคคลผู้นันอยู่ในเขตปกครอง การทนีายอําเภอจะมีหลักเกณฑ์กําหนดอายุให้

อย่างไร หรอืโดยวธิใีดนนั กฎกระทรวงฉบบันีกําหนดใหน้ายอําเภอสอบถามจากเพอืนบ้านใกลเ้คยีงของ

บุคคลผู้นัน เช่น ถามจากตวับดิามารดาญาติพน้ีองของบุคคลผู้นนัเอง หรอืถ้าไม่มกีถ็ามจากเพอืนบ้าน

ใกล้เคียงก็อาจพอทราบได้ว่า บุคคลผูน้ันเกิดใกล้กบัการเกิดของสงิใดสงิหนึง เช่น เกิดปีเดียวกบัการ

สรา้งโบสถ์ หรอืก่อนหรอืหลงัการสรา้งโบสถ์กปีี หรอืแมก้ระทงัเกดิใกล้เคยีงกบัปีทสีตัว์เกดิ เช่น ช้าง มา้ 

โค กระบือ ฯลฯ อย่างนีก็พอสอบถามกันได้ แต่การสอบถามกนัอย่างนีก็อาจจะคลาดเคลือนได้มาก  

กฎหมายจึงให้สงัเกตร่างกายประกอบด้วย   การสงัเกตร่างกาย  ก็คอื การเดาประมาณอายุกนันันเอง    

ว่าคนโตขนาดนี หน้าตาอย่างนีจะมอีายุประมาณสกัเท่าใด เมอืสรุปแล้วการกําหนดอายุโดยวธินีีอาจไม่

ถกูตอ้งอยา่งแทจ้รงิ อาจคลาดเคลอืนมากหรอืน้อยกไ็ด ้คงถอืเอาเป็นประมาณเทา่นนั 



  เท่าทกีล่าวมานีเป็นแต่เพยีงอธบิายตามขอ้ความของกฎหมาย    แต่การปฏบิตัจิรงินนั เจ้าหน้าที

มกัจะไม่ทําให้  โดยถือว่าพระราชบญัญตัริบัราชการทหารกําหนดให้ประชาชนเรมิปฏบิตัติามเมอืมอีายุ

ย่างเข้า ๑๘ ปี  ดงัจะได้กล่าวถึงต่อไปเมอือธบิายถึงมาตรา ๑๖ เจ้าหน้าทมีกัจะให้บุคคลนันปฏิบตัิใน

เรืองทะเบียนสํามะโนครัวเสียก่อน เพราะถือเสียว่าเป็นทะเบียนหลักฐานของคนเริมตังแต่เกิด  

บทบญัญตัใินเรอืงนีจงึไมไ่ดใ้ชก้นั) 

  (๒)  “ทหารกองเกิน” หมายความว่า ผูซ้งึมอีายุตงัแต่สบิแปดปีบรบูิรณ์และยงัไมถ่งึ

สามสบิปีบรบิรูณ์  ซงึไดล้งบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖ หรอืผูซ้งึไดล้งบญัชทีหารกองเกนิตาม

มาตรา ๑๘ แลว้ 

 (อธิบาย  ทหารกองเกนิจะต้องประกอบดว้ยลกัษณะสําคญั   ๒   ประการ   คอื 

   ๑. เป็นผู้ทมีอีายุอยู่ในระหว่างตงัแต่ ๑๘ ปีบรบิูรณ์ และไม่ถงึ ๓๐ ปีบรบิูรณ์     ถ้าอายุตํากว่านี

หรอืเกนิกวา่กําหนดนีจะเป็นกองเกนิไมไ่ด ้

  ๒. ต้องเป็นผู้ทไีดล้งบญัชีทหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖ หรอืมาตรา ๑๘ มาตราหนึงมาตราใด

แลว้    จงึจะเป็นทหารกองเกนิได ้

  ทหารกองเกนิจะตอ้งมลีกัษณะครบทงั ๒ ประการดงักล่าวแลว้จงึจะเป็นทหารกองเกนิ ถา้ขาด ขอ้

หนึงข้อใดก็ไม่เป็นทหารกองเกิน เช่น อายุ ๑๙ ปีบรบิูรณ์ หรอื ๒๐ ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยงัไม่ได้ลงบญัชี

ทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรอืมาตรา ๑๘ ก็ยงัไม่เป็นทหารกองเกนิ หรอืลงบญัชทีหารกองเกนิแล้ว  

แต่อายุยงัไม่ถงึ ๑๘ ปีบรบิูรณ์หรอือายุเกินกว่า ๓๐ ปีบรบิูรณ์แล้ว ก็ไม่เป็นทหารกองเกิน ส่วนจะเป็น

บุคคลประเภทใดหรอืทหารประเภทใดจะไดก้ล่าวถงึต่อไป) 

  (๓) “ทหารกองประจาํการ” หมายความว่า ผูซ้งึขนึทะเบยีนกองประจําการและไดเ้ขา้

รบัราชการในกองประจาํการจนกวา่จะไดป้ลด 

 (อธิบาย  ทหารกองประจาํการกต็อ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ ๒  ประการ คอื 

  ๑. เป็นผู้ทไีด้ขนึทะเบยีนกองประจําการแลว้  สว่นการขนึทะเบยีนกองประจําการหมายความว่า

อะไร และจะขนึเมอืไหร่นนัจะไดก้ล่าวถงึตอ่ไปเมอืถงึเรอืงนัน ๆ 

  ๒ . ยังเป็นผู้ทีร ับราชการในกองประจําการอยู่ย ังไม่ได้ปลดถ้าปลดแล้วไม่เป็นทหารกอง

ประจาํการ 

  ทหารกองประจําการจะต้องมลีกัษณะครบหลกัเกณฑ์  ๒  ประการดงักล่าวแล้ว    ถ้าขาดข้อ

หนึงขอ้ใดกไ็มเ่ป็นทหารกองประจําการ เช่น เขา้ไปเป็นทหารแลว้ อาจจะเป็นพลทหาร หรอืนายสบิ หรอื

จ่า    กไ็ด ้ถ้ายงัไม่ได้ขนึทะเบยีนกองประจําการก็ยงัไม่ถือว่าเป็นทหารกองประจําการตามความหมาย

ของพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร     หรอืเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดปลดแล้ว  แต่ทาง

ราชการยงัไมไ่ดด้าํเนินการปลดให ้ หรอืวนัปลดถูกยดืเวลาออกไปกย็งัคงถือวา่เป็นทหารกองประจําการ

อยู ่

  การรบัราชการในกองประจําการยงัมบีางคนเข้าใจว่าจะต้องประจําอยู่ในกรมกองหรอืในหน่วย

ทหารเสมอ ซึงความจรงิไม่จําเป็น ทหารกองประจําการอาจไปปฏิบตัิหน้าทพีิเศษนอกกรมกองทหาร 



หรอืแมแ้ต่ในขณะทไีดล้าพกัไปชวัคราวหรอืใหล้าพกัรอการปลด  ระยะเวลาทไีดร้บัการผ่อนผนัใหนี้ ถอื

ว่าเป็นช่วงเวลาทยีงัอยู่ในกองประจาํการ ตอ้งถอืว่าเป็นทหารกองประจําการอยู)่ 

  (๔) “ทหารกองหนุนประเภทที ๑” หมายความว่า ทหารทปีลดจากกองประจาํการ  

โดยรบัราชการในกองประจําการจนครบกําหนดหรอืทหารกองเกนิซงึสาํเรจ็การฝึกวชิาทหารตาม

กฎหมาย ว่าดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร และไดข้นึทะเบยีนกองประจําการแลว้ปลดเป็นทหาร

กองหนุนตามพระราชบญัญตันีิ  

 (อธิบาย   ทหารกองหนุนประเภทท ี๑  มทีมีาได ้ ๒  ทาง  คอื 

  ๑.   ปลดออกจากกองประจาํการเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ 

  ๒. เดิมเป็นทหารกองเกินไม่เคยเป็นทหารกองประจาํการเลย แต่ไดเ้ขา้รบัการฝึกวชิาทหารตามกฎหมายว่าดว้ย

การส่งเสริมการฝึกวชิาทหาร ซงึโดยปกติไดแ้ก่นกัเรียนและนิสตินกัศึกษาในวิทยาลยั   โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยัต่าง 

ๆ ซึงกรมการรกัษาดินแดนเป็นเจา้หนา้ทีทาํการฝึกวิชาทหารให ้เมือผูใ้ดสาํเร็จการฝึกวิชาทหารถึงชนัทกีําหนดไวใ้น

กฎกระทรวง ฉบบัที ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัิรบัราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แลว้ ทาง

กรมการรกัษาดินแดนจะนําตวัขนึทะเบียนกองประจาํการให ้แลว้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ ทนัทโีดยผูน้นัไม่

ตอ้งเขา้รบัราชการในกองประจาํการเลย) 

  (๕) “ทหารกองหนุนประเภทที ๒”      หมายความว่า     ทหารทปีลดจากกองเกนิตาม         

มาตรา ๓๙ หรอืปลดจากกองประจาํการตามมาตรา ๔๐ 

 (อธิบาย   ทหารกองหนุนประเภทท ี๒  มทีมีาได ้ ๒  ทาง  คอื 

  ๑. ปลดจากกองเกินตามมาตรา ๓๙ คือเดิมเป็นทหารกองเกินอยู่ไม่เคยเข้าเป็นทหารกอง

ประจําการเลย เมอือายุครบ ๓๐ ปีบรบิูรณ์แลว้  จะปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ ตามมาตรา ๓๙  

โดยอตัโนมตัิ  คือ ไม่ต้องทําพิธีการปลด  จะถูกปลดไปตามกาลเวลา เมอืถึงกําหนดอายุครบ ๓๐ ปี

บรบิรูณ์   กเ็รยีกว่าเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ ไดเ้ลย 

  ๒. เดมิเป็นทหารกองประจําการซึงโดยปกติจะต้องถูกปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ แต่

เนืองจากในขณะทยีงัรบัราชการในกองประจําการประพฤติตนไม่ดตีามทบีญัญตัไิวใ้นมาตรา ๔๐ กอ็าจ

ถกูปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ ได)้ 

  (๖) “พ้นราชการทหารประเภทที ๑”    หมายความว่า     ทหารซงึถูกปลดโดยทไีดร้บั

ราชการในชนัต่าง ๆ จนครบกําหนดหรอืโดยทพีกิารทุพพลภาพ หรอืมโีรคซึงไม่สามารถจะรบัราชการ

ทหารไดใ้นระหวา่งรบัราชการทหารตามพระราชบญัญตันีิ 

 (อธิบาย  คําว่าพน้ราชการทหารหมายความว่า ไม่ต้องเกยีวขอ้งกบัราชการทหารอกีต่อไป คอื 

แมจ้ะเกดิศกึสงครามอย่างไรก็จะไม่ถูกเรยีกตวักลบัไปเป็นทหาร  ผูท้จีะเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี

๑ มทีมีาได ้๒  ทาง  คอื 

  ๑.  เดมิเป็นทหารกองประจําการแลว้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ และผ่านพน้ระยะเวลา

ทอียู่ในชนัต่าง ๆ ของทหารกองหนุนประเภทท ี๑ ตามมาตรา ๙ มาแลว้ 



  ๒. ในระหว่างทเีป็นทหารกองประจําการยงัไม่ปลดเป็นกองหนุน หรือในระหว่างทเีข้ารบัการ

ระดมพลหรอืเข้าฝึกวชิาทหาร หรอืเข้ารบัการทดลองความพรงัพร้อมตามมาตรา ๓๖ อยู่นัน เป็นคน

พกิารทุพพลภาพหรอืมโีรคซงึไม่สามารถจะรบัราชการทหารได ้กป็ลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี๑ 

ชอืโรคและความพกิารทจีะตอ้งปลดพน้ราชการทหารนนัดตูามกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  

  

  (๗) “พ้นราชการทหารประเภทที ๒”   หมายความว่า   ทหารกองหนุนประเภทท ี๒   

ทมีอีายุสสีบิหกปีบรบูิรณ์แลว้ หรอืทหารกองเกนิ หรอืทหารกองหนุนประเภทท ี ๒ ซงึพกิารทพุพลภาพ

หรอืมโีรคอนัไมส่ามารถจะรบัราชการทหารไดใ้นระหว่างรบัราชการทหารตามพระราชบญัญตันีิ หรอื

นายทหารสญัญาบตัรทถูีกปลดโดยถกูถอดหรอืออกจากยศ 

(อธิบาย   พน้ราชการทหารประเภทท ี๒  มทีมีาได ้ ๓  ทาง  คอื 

         ๑. เป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ อยู่จนถงึอายุ ๔๖ ปีบรบูิรณ์กป็ลดเป็นพน้ราชการทหารประเภท

ท ี๒ เองโดยอตัโนมตัเิชน่เดยีวกบัทหารกองเกนิปลดเป็นกองหนุนประเภทท ี๒ 

         ๒. ก. ในระหวา่งทเีป็นทหารกองเกินหรอืเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ อยู่นัน ถูกเรยีกเขา้รบัการ

ระดมพลหรอืเขา้ฝึกวชิาทหารหรอืเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้มตามมาตรา ๓๖ เมอืปรากฏว่าเป็น

คนพกิารทุพพลภาพหรอืมโีรคซงึไมส่ามารถจะรบัราชการทหารได ้กป็ลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี

๒ ชอืโรคและความพกิารคงถอืตามกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เช่นเดยีวกบัมาตรา ๔ (๖) 

    ข. เมือเป็นทหารกองเกินถึงกําหนดไปเขา้รบัการตรวจเลือก  ปรากฏว่า เป็นคนพกิารทุพพล

ภาพหรอืมโีรคซึงไม่สามารถจะรบัราชการทหารได ้กป็ลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี๒ ชอืโรคและ

ความพกิารคงถอืตามกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๔ เช่นเดยีวกนั 

  ๓. นายทหารสญัญาบตัร    คอื  ผูท้มียีศตงัแต่  ว่าทรีอ้ยตร ี ว่าทเีรอืตร ี หรอืว่าทเีรอือากาศตร ีขนึ

ไป ถา้กระทาํเสอืมเสยี หรอืกระทาํความผดิจนถูกปลดโดยถูกถอดยศ หรอืถกูใหอ้อกจากยศ ตอ้งปลดเป็น

พน้ราชการทหารประเภทท ี๒  

  (๘) “ทหารประจาํการ”   หมายความว่า   ทหารซงึรบัราชการตามทกีระทรวงกลาโหม

กําหนด ซงึไม่ใช่ทหารกองประจําการ 

 (อธิบาย  ทหารประจําการโดยปกติเป็นผู้ทีผ่านพ้นระยะเวลาการเป็นทหารกองประจําการ

มาแล้ว  เช่น เดมิเป็นพลทหารกองประจําการ  พอปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ แล้ว  สมคัรเขา้

รบัราชการต่อ หรอืเขา้รบัราชการทหารใหม่อกีจะไดย้ศเป็นนายทหารประทวนหรอืสญัญาบตัรหรอืไม่ก็

ตาม ก็ถอืว่าเป็นทหารประจําการ หรอืผูท้เีขา้เป็นนักเรยีนนายสบิหรอืนักเรยีนจ่า หรอืจะสมคัรเข้ารบั

ราชการเป็นนายสบิเลยกต็ามโดยปกตติอ้งเป็นทหารกองประจําการก่อนเสมอเมอืพน้ช่วงระยะเวลาทเีป็น

ทหารกองประจาํการแล้วกเ็ป็นทหารประจาํการต่อไป 

  คาํว่าทหารซงึรบัราชการตามทกีระทรวงกลาโหมกาํหนด  หมายความวา่ เขา้รบัราชการในอตัรา

ตาํแหน่งททีางราชการกระทรวงกลาโหมกาํหนดขนึนันเอง) 



                      (๙) “อาํเภอ “   หมายความรวมถงึ  กงิอําเภอดว้ย 

 (อธิบาย บทบญัญตัินีต้องการใหเ้ขา้ใจว่าถ้าพูดถึงอําเภอก็ใหห้มายความรวมถงึกงิอําเภอดว้ย 

ปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร ได้เปลียนการเรียกชืออําเภอต่าง ๆ เป็น “ เขต ”  อําเภอในทีนี จึงให้

หมายถงึ  เขต  และกงิอําเภอ ดว้ย) 

 (๑๐) “ทีว่าการอาํเภอ”   หมายความรวมถงึ  ทว่ีาการกงิอาํเภอดว้ย 

 (อธิบาย บทบญัญตัินีก็เช่นเดียวกบั (๙) คอื ถ้าพูดถงึ ทวี่าการอําเภอ ก็ให้หมายความรวมถึง

ทวี่าการกงิอําเภอและสาํนักงานเขต ดว้ย) 

  (๑๑) “นายอาํเภอ”  หมายความรวมถงึ  ปลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํกงิอําเภอดว้ย 

 (อธิบาย   บทบญัญัตินีก็เช่นเดียวกับ (๙)  คือ  ถ้าพูดถึงนายอําเภอ ก็ให้หมายความรวมถึง

ปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจาํกงิอาํเภอ และผูอ้าํนวยการเขต ดว้ย) 

 มาตรา ๕  บุคคลซงึต้องลงบญัชทีหารกองเกนิ ใหล้งบญัชทีอํีาเภอดงัต่อไปนี 

(๑) บุคคลซงึบดิายงัมชีวีติอยู่  หรอืถา้บดิาถงึแก่กรรมแลว้มารดายงัมชีวีติอยู่ หรอืถา้ทงั

บดิาและมารดาถงึแก่กรรมแลว้มผีูป้กครอง ใหล้งบญัชทีหารกองเกนิทอีาํเภอทอ้งททีบีดิาหรอืมารดาหรอื      

ผูป้กครองมภีมูลิาํเนาแลว้แต่กรณี 

  (๒) บุคคลซงึเกดินอกสมรสและบดิามไิดจ้ดทะเบยีนรบัรองบุตร หรอืถา้มารดาถงึแก่

กรรมแลว้ มผีูป้กครอง ใหล้งบญัชทีหารกองเกนิทอํีาเภอทอ้งททีมีารดาหรอืผูป้กครองม ี ภมูลิาํเนา      

แลว้     แต่กรณี 

  (๓) บุคคลนอกจากทกีล่าวใน (๑) และ (๒) หรอืบุคคลทไีม่อาจลงบญัชทีหารกองเกนิตาม    

(๑)    หรือ   (๒)   ได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม  ให้ลงบัญชีทหารกองเกินทีอําเภอท้องทีทบีุคคลนัน มี

ภมูลิาํเนา  ถา้บุคคลนนัไม่ปรากฏภูมลิําเนา  กใ็หล้งบญัชทีหารกองเกนิทอีาํเภอทอ้งทพีบตวับุคคลนนั 

 เมอืได้ลงบญัชีทหารกองเกนิแล้วใหถ้ือว่าผูน้ันมภีูมลิําเนาทหารอยู่ในทอ้งทอีําเภอทไีดล้งบญัชี

ทหารกองเกนิ   

  ภมูลิาํเนาทหารใหม้ไีดเ้พยีงแหง่เดยีว 

 (อธิบาย การทําความเข้าใจเรอืงการไปลงบญัชีทหารกองเกินและภูมลิําเนาทหารนนัต้องอ่าน

บทบญัญตัิของมาตรา ๑๖ ประกอบด้วย มิฉะนันอาจทําให้เข้าใจไขว้เขวได้ ความจรงิบทบญัญตัิตาม

มาตรา ๕ (๑) , (๒) และ (๓) นัน เป็นเรอืงกาํหนดสถานทสีําหรบัใหไ้ปแสดงตนขอลงบญัชทีหารกองเกนิ 

และเมอืไดล้งบญัชทีหารกองเกนิทอีําเภอใดแล้ว จงึจะถอืว่ามภูีมลิําเนาทหารอยู่ในทอ้งทอีําเภอนนั 

 (อธิบาย ตามมาตรา ๕ (๑) อาจแยกออกไปไดเ้ป็น ๓ กรณี คอื 

        ๑. บคุคลทบีดิายงัมชีวีติอยู ่

        ๒. บคุคลทบีดิาถงึแก่กรรมแล้วมารดายงัมชีวีติอยู ่

        ๓. บคุคลททีงับดิาและมารดา ถงึแก่กรรมหมดแลว้ มผีูป้กครอง 



 ๑. บุคคลทบีดิายงัมชีวีติอยู ่ ตอ้งไปลงบญัชทีหารกองเกนิ ณ อําเภอทอ้งทซีงึบดิามภีูมลิําเนาอยู่ 

ไม่ว่าผูน้ันจะบรรลุนิติภาวะสามารถมภีูมลิําเนาของตนเองไดแ้ล้วหรอืไม่กต็าม  และไม่ว่ามารดาจะยงัมี

ชีวติอยู่หรือไม่ ก็ตาม และในกรณีทีมารดาหย่าขาดจากสามีแล้ว บุคคลนันอยู่กบัมารดาก็ยงัต้องไป      

ลงบญัชทีหารกองเกนิ    ณ   อาํเภอทอ้งททีบีดิามภูีมลิาํเนาอยู ่

 เพอืใหเ้ขา้ใจง่ายขนึขอยกตวัอย่างใหเ้หน็ดงันี 

  ก. นายแดง มีภูมิลําเนาอยู่ก ับบิดามารดาทีจังหวัดเชียงใหม่ นายแดงมาเรียนหนังสือที

กรุงเทพมหานคร และไดแ้จ้งยา้ยทะเบียนราษฎรเฉพาะตนเองมาอยู่กรุงเทพมหานครดว้ย ดงันี เมอืถึง

เวลาลงบญัชทีหารกองเกนิ    นายแดง ตอ้งไปลงบญัชทีหารกองเกนิทจีงัหวดัเชยีงใหม ่

  ข. บิดาของ นายดํา มีภูมิลําเนาอยู่จงัหวดัสงขลา เมอืมารดาถึงแก่กรรมแล้ว นายดํา ได้ย้าย

ทะเบยีนราษฎรของตนเองไปอยู่กบัยายทจีงัหวดัปทุมธานี ถงึเวลาลงบญัชทีหารกองเกนิ   นายดํา ต้อง

ไปลงบญัชทีหารกองเกนิทจีงัหวดัสงขลา 

  ค. บดิามารดาของ นายเขยีว ทาํการสมรสกนัถกูตอ้งตามกฎหมาย   ต่อมาบดิามารดาของ  นาย

เขียว ได้หย่าขาดจากกนั  บดิาของ นายเขยีว มีภูมลิําเนาอยู่ทีเขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร  แต่ นาย

เขยีว มภีูมลิําเนาอยู่กบัมารดาทอีําเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่   ถึงเวลาลงบญัชทีหารกองเกิน นาย

เขยีว ตอ้งไปลงบญัชทีหารกองเกนิทเีขตมนีบุร ีกรงุเทพมหานคร 

  ๒. บุคคลทบีดิาถงึแก่กรรมแล้วมารดายงัมชีวีติอยู่     ต้องไปลงบญัชทีหารกองเกนิ  ณ  อําเภอ

ท้องทีทีมารดามีภูมิลําเนาอยู่ โดยนัยเดียวกันกบัข้อ ๑ เช่น นายขาว บิดาถึงแก่กรรมแล้ว มารดาม ี      

ภูมลิําเนาอยู่ทกีรุงเทพมหานคร  แต่ นายขาว ไปมภีูมลิําเนาอยู่จงัหวดันครศรธีรรมราช ถงึเวลาลงบญัชี

ทหารกองเกนิ  นายขาว  ตอ้งไปลงบญัชทีหารกองเกนิทกีรุงเทพมหานคร 

  ๓. บุคคลททีงับิดามารดาถึงแก่กรรมหมดแล้วมผีู้ปกครอง  ผู้ปกครองในทนีีมิได้หมายถึงผู้ใช้

อํานาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะอาจเป็นผูท้บีรรลุนิติภาวะแล้วก็ได ้คงถือ

แต่เพียงว่าเมอืบิดา มารดา ถึงแก่กรรมหมดแล้ว ตัวอยู่กบั พ ี ป้า  น้า  อา หรือญาติพีน้องหรอืผู้ใดซึง

บรรลุนิตภิาวะแลว้ กล็งบญัชทีหารกองเกนิ  ณ  อําเภอทอ้งทซีงึเป็นภูมลิําเนาของบุคคลดงักล่าวเท่านนั 

  (อธิบาย มาตรา ๕ (๒)  แยกออกไดเ้ป็น  ๒ กรณี คอื 

  ๑. บุคคลทีมีแต่มารดาเพราะเกิดนอกสมรสและบิดามิได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรชอบด้วย

กฎหมาย เมอืถึงเวลาลงบญัชีทหารกองเกิน  ต้องไปลงบญัชีทหารกองเกนิ  ณ  อําเภอทอ้งททีมีารดาม ี

ภมูลิาํเนาอยู่  (ถา้บดิาไดจ้ดทะเบยีนรบัรองว่าเป็นบตุรชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิตัติามมาตรา ๕ (๑) 

 ๒ . บุคคลทีมีแต่มารดาเพราะเกิดนอกสมรสและบิดามิได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรชอบด้วย

กฎหมาย และมารดาไดถ้ึงแก่กรรมแลว้ มผีูป้กครอง   เมอืถงึเวลาลงบญัชทีหารกองเกนิ   ต้องไปลงบญัช ี 

ณ  อําเภอทอ้งททีผีู้ปกครองมภีมูลิาํเนา 

  (อธิบาย มาตรา ๕ (๓)  แยกออกไดเ้ป็น  ๒  กรณี  คอื 

 ๑. บุคคลทมีไิดม้กีล่าวไวใ้น (๑) และ (๒) หรอืบุคคลทไีม่อาจลงบญัชตีาม (๑) หรอื (๒) ได ้ไมว่า่

ดว้ยกรณีใดกต็าม ใหล้งบญัชทีหารกองเกนิทอํีาเภอทอ้งททีบีุคคลนนัมภีมูลิาํเนา 



 สําหรบัการลงบญัชีทหารกองเกนิ กค็ือ การทําทะเบยีนหลกัฐานใหท้ราบว่าในทอ้งทหีนึง ๆ มี

จํานวนชายฉกรรจท์จีะเรยีกเขา้รบัราชการทหารไดเ้ป็นจํานวนเท่าใด เป็นการเตรยีมไวเ้มอืบ้านเมอืงเกดิ

ศกึสงคราม จะไดเ้รยีกเขา้รบัราชการทหารได้ในทนัท ี    ดงันัน การลงบญัชีทหารกองเกนิจงึต้องการ

ทราบจํานวนคนให้แน่ชัดถูกต้องกับความเป็นจริง มาตรา ๕ (๓) จึงได้บัญญัติให้ต้องลงบญัชีทหาร

กองเกนิไว ้สาํหรบัคนทไีมม่บีิดา มารดา หรอืผูป้กครอง แต่มภูีมลิาํเนาของตนเอง 

  ๒. บุคคลทไีม่ปรากฏภูมลิําเนา เป็นบทบญัญตัิสําหรบัผูท้ไีม่มบีดิา มารดา หรอืผู้ปกครอง และ

ไม่มภีูมลิาํเนา ไมม่ทีอียู่เป็นหลกัแหล่ง เช่นอาชีพในการรบัจ้างทวัไป เมอืเสรจ็งานหรอืไม่มผีูจ้้างแล้ว ก็

เดนิทางไปรบัจ้างในทแีห่งอนืต่อไป เป็นการครองชพีโดยปราศจากสาํนกัหลกัแหล่ง เช่น ผูก้ารคา้เร่ทาง      

เรอืเทยีวขายของเรอืยไปคาํไหนนอนนนั บทบญัญตันีิจึงกาํหนดว่าพบตวัในทอ้งทอีําเภอใด กใ็หล้งบญัชี

ทหารกองเกนิทอีําเภอทอ้งททีพีบตวับุคคลนนั 

  (อย่างไรกด็ ีบทบญัญตัินีเป็นบทบญัญตัทิใีช้มาตงัแต่สมยัยงัไม่เขม้งวดกวดขนัในเรอืงทะเบยีน

ราษฎรของบุคคล  แต่ในปัจจุบนันีเจา้หน้าทผีูร้บัลงบญัชทีหารกองเกนิ จะทาํการตรวจสอบภูมลิําเนาก่อน

เสมอ       บทบญัญตันีิจงึไม่ค่อยมผีลแต่อย่างใด) 

  “ภมูลิาํเนาทหารใหม้ไีดเ้พยีงแหง่เดยีว” 

   (อธิบาย ภูมิลําเนาทหารใหม้ไีดเ้พยีงแห่งเดยีว ซึงผดิกบับทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์ ซงึยอมใหบุ้คคลมภีมูลิาํเนาไดห้ลายแห่งในขณะเดยีวกนั นอกจากนนัยงัยอมใหม้ภีูมลิาํเนา

เฉพาะการเพอืกระทาํกจิการบางอย่างไดอ้กีดว้ย  แต่ตามพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร จะมหีลายแห่ง

ไม่ได ้จะมไีด้แต่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน เพอืเป็นการป้องกนัการสบัสนในการเขา้รบัการตรวจเลือก และ

ป้องกนัการหลกีเลยีงการเขา้รบัราชการทหารกองประจําการดว้ย) 

 มาตรา ๖  การเรยีกและการตรวจเลอืกคนเขา้เป็นตํารวจกองประจําการตลอดถงึการยกเวน้ และ

การปลดตาํรวจซงึอยู่ในกองประจาํการ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกนักบัการเรยีกและการตรวจเลอืกคนเขา้เป็น

ทหารกองประจําการ การยกเวน้ และการปลดทหาร 

 การเรยีกคนเขา้กองประจําการเป็นตาํรวจ   ใหก้ระทรวงมหาดไทยทาํไดโ้ดยตกลงกบั       

กระทรวงกลาโหม 

(อธิบาย ม.๖ การเรยีกและการตรวจเลอืกคนเขา้เป็นตํารวจกองประจําการ โดยปกตกิก็ระทาํ

พรอ้มกนัไปกบัการเรยีกและการตรวจเลอืกคนเขา้เป็นทหารกองประจําการ การเขา้เป็นตํารวจกอง

ประจําการ ถอืว่าเป็นการเขา้กองประจาํการ ตามพระราชบญัญตัริบัราชการทหารเช่นเดยีวกนั แต่เขา้

เป็นแผนกตํารวจ  ดงันนั ผูท้เีขา้เป็นตํารวจกองประจําการแลว้กไ็ม่ตอ้งถูกเรยีกเขา้เป็นทหารกอง

ประจําการอกี   (แต่ในปัจจุบนันีการเรยีกและการตรวจเลอืกคนเขา้เป็นตาํรวจกองประจาํการนนักรม

ตาํรวจไมไ่ดข้อเรยีก จงึไม่มแีต่อย่างใด) 

 

 

 



 

หมวด ๑ 

บททวัไป 

 มาตรา ๗ ชายทมีสีญัชาตเิป็นไทยตามกฎหมาย มหีน้าทรีบัราชการทหารดว้ยตนเองทกุคน 

 (อธิบาย  ม. ๗ มาตรานีเป็นบทบญัญตัทิวั ๆ ไป  ซงึบญัญตัเิป็นหลกักวา้ง ๆ ไว ้ ๒ ประการ คอื  

  ๑. ผู้ทมีีหน้าทรีบัราชการทหารหรือพูดง่าย ๆ ว่า   ต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิรบัราชการ

ทหารนัน ไดแ้ก่ชายทมีสีญัชาติไทยตามกฎหมาย คอื ถอืเพศกบัสญัชาต ิ เรอืงเพศนนัโดยปกตกิม็เีพยีง 

๒ เพศ คอื หญงิ กบั ชาย เฉพาะเพศชายเท่านันทตีอ้งปฏิบตัติามพระราชบญัญตัิรบัราชการทหาร เพศ

หญงิไม่ต้องปฏิบตัเิพราะมาตรานีไม่บงัคบัถึง  ยงัมอีกีเรอืงหนึงทอียากจะกล่าวถงึคอื กระเทย และขอ

หมายถึงผู้ทีเป็นกระเทยจรงิ ๆ เท่านัน ไม่หมายถึงผู้ชายทชีอบแต่งตวัเป็นผู้หญิงเทยีวรบัจ้างกระทํา

กจิการบางอย่าง สําหรบักระเทยนันกต็้องแล้วแต่หลกัฐานเรมิแรกระบุว่าเป็นเพศอะไร เช่น สูตบิตัรและ

ทะเบยีนสาํมะโนครวัระบุว่าเป็นเพศชายกต็อ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร เมอืถงึกําหนด

เขา้รบัการตรวจเลอืกแพทย์ตรวจพบว่าเป็นกระเทยกไ็ม่ตอ้งเขา้เป็นทหารกองประจําการ และใหป้ลดพน้

ราชการทหารประเภทท ี๒ ไป 

  ส่วนเรอืงสญัชาตนินัเฉพาะผู้ทมีสีญัชาตไิทยเท่านันทตีอ้งปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัริบัราชการ

ทหาร บคุคลใดจะมสีญัชาตไิทยบา้งนนัตอ้งถอืตามพระราชบญัญตัสิญัชาต ิซงึในเรอืงไดส้ญัชาตไิทยนียงั

มอีีกหลายคนทเีข้าใจผดิคิดว่าผู้ทีปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติรบัราชการทหารในบางเรอืงแล้วถือว่ามี

สญัชาติไทย เช่น ผูท้ลีงบญัชทีหารกองเกินมีใบสําคญัทหารกองเกนิแล้ว หรอืผูท้เีป็นทหารกองหนุนมี

หนังสือสําคญัแล้วถือว่าเป็นคนไทย ซึงความจริงหลักฐานทังสองชนิดนีเป็นหลักฐานทีปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัริบัราชการทหารแลว้เท่านนั ไม่ไดเ้กยีวกบัการไดก้ารเสยีสญัชาตไิทยแต่อย่างใด ตรงกนั

ข้ามผู้ทไีด้หนังสือสําคญัหรอืใบสําคญัแล้ว เมอืปรากฏว่าเป็นคนต่างด้าวก็ต้องจําหน่ายหลกัฐานทาง

พระราชบญัญตัริบัราชการทหารต่อไปเสยีดว้ยซํา 

๒.ชายทมีสีญัชาตเิป็นไทยนันต้องรบัราชการทหารดว้ยตนเองทกุคนจะเขา้รบัราชการทหารแทน

กนัไมไ่ด ้  เช่น คนทมีเีงนิมาก ๆ จะจา้งคนอนืเขา้รบัราชการทหารแทนตนไมไ่ด ้หรอืญาตพิน้ีองเหน็อก 

เหน็ใจกนัจะเขา้รบัราชการแทนกนักไ็มไ่ด ้ ทบีญัญตัไิวเ้ช่นนีเพอืหาทางป้องกนัไมใ่หค้นมเีงนิหลกีเลยีง

การเขา้รบัราชการทหาร เช่น ในสมยักอ่น ๆ เพอืเป็นการแกไ้ขเศรษฐกจิยอมใหค้นมเีงนิไมต่อ้งรบั

ราชการทหารโดยยอมเสยี เงนิแทน ซงึเรยีกกนัว่าเสยี “ส่วย” ซงึในปัจจุบนันีจะทาํอย่างนนัไมไ่ด)้ 

 มาตรา ๘ การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการ ใหก้ระทาํดว้ยวธิเีรยีกมาตรวจเลอืก หรอื 

จะรบัเขา้เป็นทหารกองประจาํการโดยวธิอีนืตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงกไ็ด ้ ถ้ามคีวามจาํเป็น การรบั

บุคคลเขา้เป็นทหารกองประจาํการจะไมก่ระทาํในบางทอ้งทกีไ็ด ้

 

 

 



 

 (อธิบาย ม. ๘ การรบับุคคลเข้าเป็นทหารกองประจําการเป็นคาํรวม ซึงหมายรวมทงัการบงัคบั

ให้เขา้เป็นทหารกองประจําการและการรบัสมคัรด้วย การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการ ตาม

มาตรา ๘ วรรคสอง กําหนดว่าจะไม่กระทาํในบางทอ้งทกีไ็ด ้ซงึกฎกระทรวงฉบบัท ี๔๕  (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

  การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการตามมาตรา ๘ ใหก้ระทาํดว้ยวธิเีรยีกมาตรวจเลอืก แต่

ก็อาจจะรบัเข้าเป็นทหารกองประจําการโดยวธิีอืนก็ได้ ซึงกฎกระทรวงฉบบัท ี๓๕ (พ.ศ.๒๕๑๖) ได้

บญัญตัไิวด้งันี คอื  

  การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการโดยวธิอีนืตามมาตรา  ๘  ใหก้ระทําไดโ้ดยวธิีร้องขอ 

และบุคคลทจีะรอ้งขอโดยวธินีีตอ้งมอีายุตงัแต่สบิแปดปีบรบิรูณ์ และยงัไมถ่งึสามสบิปีบรบูิรณ์ 

  การรอ้งขอและการรบัโดยวธินีี แบ่งออกเป็น  ๓ ประเภท คอื  

  (๑) ผูถ้กูเรยีกรอ้งขอในวนัตรวจเลอืก 

  ต้องร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกก่อนการกําหนดตัวบุคคลให้เข้ากองประจําการ เมือ

คณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณารบัผู้ใด ผู้นันมีสิทธิเลือกเข้ารบัราชการทหารกองประจําการ เป็น

ทหารบก ทหารเรอื ทหารอากาศ หรอืตาํรวจ แล้วแต่กรณ ี

  (๒) ผูถ้กูเรยีกรอ้งขอก่อนวนัตรวจเลอืก 

  ต้องร้องขอต่อเจ้าหน้าทีกรมกองทีตนประสงค์จะเข้ารบัราชการนันก่อนวนัตรวจเลือก เมือ

เจ้าหน้าทฝ่ีายรบัคนพจิารณาตกลงรบัผู้ใด ใหนํ้าผู้นนัขนึทะเบยีนกองประจําการในปีทถีูกเรยีกใหเ้สรจ็

ก่อนวนัตรวจเลอืก 

 (๓) ผู้ทีย ังไม่ถูกเรียกหรือผู้ทีเคยถูกเรียกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจําการร้องขอเข้ากอง

ประจาํการ 

  ต้องรอ้งขอต่อเจ้าหน้าทกีรมกองฝ่ายทหาร หรอืฝ่ายตํารวจทตีนประสงค์จะเขา้รบัราชการ เมอื

เจา้หน้าทพีจิารณาตกลงรบัผูใ้ด กใ็หนํ้าผูน้ันขนึทะเบยีนกองประจําการ  กรมกองใด จะรบัผูร้อ้งขอเขา้ใน

สงักดัใด หรอืเหล่าใด ใหเ้ป็นไปตามทกีระทรวงกลาโหมไดก้าํหนดไว ้

  การรบับุคคลเขา้กองประจําการดงักล่าวใน (๑) และ (๒) ให้รบัไดเ้ฉพาะ ผู้ซงึมภูีมลิําเนาอยู่ใน

ท้องทซีึงมีการเรยีกคนเข้ากองประจําการของหน่วยนันๆ และให้รบัได้ไม่เกินจํานวนซึงผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเฉลยีใหใ้นทอ้งทอํีาเภอนนั   ส่วนกองทพัเรอืใหร้บัคนทมีภีูมลิําเนาอยู่ในทอ้งทกีรงุเทพมหานคร

ไดด้ว้ย 

บุคคลดงักล่าวใน  (๒)  ซึงสําเรจ็ชนัอุดมศึกษาของประเทศไทย หรอืของต่างประเทศ ตามที

กระทรวงศึกษาธกิารรบัรองวทิยฐานะเทยีบไดไ้ม่ตํากว่าชนัอุดมศกึษา  ให้รบัไดโ้ดยไม่จํากดัภูมลิําเนา  

แต่ให้รอ้งขอต่อกองทพับก กองทพัเรอื หรอืกองทพัอากาศ  ตามทตีนประสงคไ์ม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนั

ตรวจเลอืก 

 บุคคลดงักล่าวใน (๓) ใหร้บัไดโ้ดยไม่จาํกดัภูมลิําเนา 



  การรบับุคคลเขา้เป็นนักเรยีนในโรงเรยีนทหารใหร้บัไดโ้ดยไมจ่ํากดัภูมลิาํเนา 

  (อธิบาย  การรบับุคคลเข้าเป็นทหารกองประจําการทงัตามทีกําหนดไว้ในมาตรา ๘ และใน    

กฎกระทรวงฉบบัท ี๓๕ (พ.ศ. ๒๕๑๖ ) รวมทงัหมดดว้ยกนัม ี๔ วธิ ีคอื 

                ๑. วธิเีรยีกมาตรวจเลอืก 

       ๒. ผูถ้กูเรยีกรอ้งขอในวนัตรวจเลอืก 

       ๓. ผูถ้กูเรยีกรอ้งขอก่อนวนัตรวจเลอืก 

      ๔. ผู้ทยีงัไม่ถูกเรียกหรือผู้ทีเคยถูกเรยีกแล้วแต่ยังไม่ถูกเข้ากองประจําการร้องขอเข้ากอง

ประจาํการ 

  ๑. วิธเีรยีกมาตรวจเลือก การรบับุคคลเข้าเป็นทหารกองประจําการด้วยวธิีเรียกมาตรวจเลือก

เป็นวธิบีงัคบับุคคลใหเ้ขา้เป็นทหารกองประจาํการโดยตรง จงึมรีะเบยีบและวธิกีารมากมายซงึจะกล่าวถงึ

เมอือธบิายถงึหมวด ๔ และหมวด ๕ ในตอนนีจะขอผ่านไปก่อน 

  ๒. ผูถ้กูเรยีกรอ้งขอในวนัตรวจเลอืก คาํว่ารอ้งขอหรอืรอ้งขอเขา้กองประจําการเป็นถ้อยคาํซงึใช้

ในพระราชบญัญตัิรบัราชการทหารโดยเฉพาะ ซึงหมายความว่าสมคัรเข้ารบัราชการทหารเอง  ดงันัน 

การเขา้เป็นทหารกองประจาํการตงัแต่วธิที ี๒ ถงึวธิที ี๔ จงึเป็นการสมคัรใจเขา้เป็นทหารกองประจําการ

เอง กฎหมายไม่บงัคบัและผูท้จีะสมคัรเข้าเป็นทหารกองประจําการไดน้ัน   กฎกระทรวงฉบบัท ี ๔  ได้

กําหนดขดีคนัในเรอืงอายุไวว้่าจะต้องมอีายุอยู่ในระหว่างตงัแต่สบิแปดปีบรบูิรณ์และยงัไม่ถึงสามสิบปี

บรบิรูณ์จงึจะสมคัรได ้  ถา้อายยุงัไมถ่งึกาํหนดหรอืเลยกาํหนดไปแลว้กส็มคัรไมไ่ด ้

 การสมคัรเขา้เป็นทหารกองประจาํการตามวธิที ี ๒ นี ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูท้ถีูกเรยีก คอื ไดร้บั

หมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกและตวัตอ้งไปเขา้รบัการตรวจเลอืกแลว้ จงึสมคัรต่อกรรมการตรวจ

เลอืกก่อนทคีณะกรรมการตรวจเลือกจะกาํหนดตวัใหเ้ขา้กองประจําการ  ถา้ถูกกําหนดตวัใหเ้ขา้กอง

ประจําการเสยีแลว้ กส็มคัรไม่ไดเ้พราะตอ้งเป็นทหารกองประจาํการอยู่แลว้ เพอืเป็นการตอบแทนในการ

สมคัรเขา้รบัราชการทหารกองประจําการเอง กฎกระทรวงฉบบัท ี๔ จงึบญัญตัใิหส้งิตอบแทนบา้ง คอื ให้

มสีทิธใินการเลอืกแผนกทตี้องการได ้เช่น รอ้งขอเขา้กองประจาํการแผนกทหารบก ทหารเรอื ทหาร

อากาศ หรอืตํารวจ แลว้แต่กรณี    แต่การสมคัรนีกม็ขีอ้ขดีคนั คอื ตอ้งอยู่ในจํานวนทเีจา้หน้าทฝ่ีายรบั

คนจะบรรจใุหไ้ด ้และตอ้งแลว้แต่วา่คณะกรรมการตรวจเลอืกจะตกลงรบัหรอืไม ่เช่น เป็นคนไมไ่ดข้นาด 

หรอืมโีรคซงึไม่สามารถจะรบัราชการทหารได ้ตามกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) หรอืเป็นคน

จาํพวกท ี๒ หรอืจาํพวกท ี๓  หรอืเคยเป็นบุคคลทมีคีวามประพฤตเิสยีมาก่อน  คณะกรรมการตรวจ

เลอืกกไ็มอ่าจจะรบัสมคัรได ้

 การตรวจเลือกบางอําเภออาจต้องส่งคนให้ทงัทหารบกและทหารอากาศหรอืทงัทหารเรอืและ

ทหารอากาศ อย่างนีจะสมคัรเขา้เป็นทหารบก หรอืทหารเรอื หรอืทหารอากาศกไ็ด้แล้วแต่อาํเภอนนัตอ้ง

ส่งคนเขา้เป็นอะไรบ้าง 

  การสมคัรเขา้เป็นทหารกองประจําการตามวธิที ี๒ นี เนืองจากตอ้งไปสมคัรกนัในวนัทาํการตรวจ

เลอืก ซึงมกัเรยีกกนัว่าเกณฑ์ทหารซงึตดิปากมาจากข้อบญัญตัิของกฎหมายเก่า การรบัสมคัรจงึทําได้



เฉพาะผูม้ภีูมลิําเนาทหารอยู่ในทอ้งทซีงึมกีารเรยีกคนเขา้กองประจาํการเท่านนั นอกจากนนัจํานวนทจีะ

รบัสมคัรไดจ้ะตอ้งไมเ่กนิจํานวนทงัหมดซงึผูว้่าราชการจงัหวดัไดเ้ฉลยีไวเ้ป็นอําเภอ ๆ แล้ว เช่น อําเภอ 

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จะต้องส่งคนเขา้เป็นทหารบก ๘๐ คน เขา้เป็นทหารอากาศ ๒๐ คน จะ   

รบัสมคัรเกนิกวา่จาํนวนนีไมไ่ด ้

  การสมคัรเขา้เป็นทหารกองประจําการตามวธิที ี๒ นี  กฎหมายกําหนดใหร้บัสมคัรบุคคลจําพวก

ท ี๑ ซงึมขีนาดสูง ๑๖๐ เซนตเิมตร ขนึไป และมขีนาดรอบตวัตงัแต่ ๗๖ เซนตเิมตรขนึไปก่อน (การวดั

ขนาดรอบตวัใหว้ดัในขณะทหีายใจออกเตม็ท)ี ถา้บุคคลดงักล่าวมไีม่พอกบัจาํนวนททีางราชการต้องการ

จงึใหร้บับุคคลทมีขีนาดสงูถดัรองลงมาตามลําดบั (ส่วนขนาดรอบตวัคงถอืเกณฑ์ ๗๖ เซนตเิมตรขนึไป

ตามเดมิ) เช่น คนสงู ๑๖๐ เซนติเมตรขนึไป มไีม่พอกบัจํานวนททีางราชการตอ้งการ   กใ็หร้บัคนขนาด

สูง  ๑๕๙  เซนตเิมตร   ถ้าไม่พออีกกใ็หร้บัคนขนาดสูง ๑๕๘ เซนตเิมตร เป็นต้น ถ้ารบัถงึขนาดใดพอ

กบัความตอ้งการ กใ็หห้ยุดรบั การรบัสมคัรตามวธินีีหากมคีนขนาดสูงกว่าพอกบัจํานวนททีางราชการ

ตอ้งการ   จะรบัคนขนาดตาํกว่าไมไ่ด ้

 ๓. ผูถู้กเรยีกรอ้งขอก่อนวนัตรวจเลอืก  การสมคัรเขา้เป็นทหารกองประจําการโดยวธินีี ผู้สมคัร  

กต็อ้งเป็นผูท้ถีูกเรยีก คอื ไดร้บัหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอือย่างน้อยกต็้องเป็นผู้ทอียู่ใน

กําหนดถกูเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกแต่ยงัไม่ไดร้บัหมายเรยีก การเขา้กองประจําการโดยวธินีีต่าง

กบัวธิที ี๒ คอื ต้องสมคัรเขา้รบัราชการกองประจําการก่อนวนัตรวจเลอืกและตอ้งสมคัรต่อเจา้หน้าทกีรม

กองทตีนประสงคจ์ะเขา้รบัราชการนัน  การสมคัรเขา้กองประจําการโดยวธินีี ก็คอื การเขา้รบัราชการใน

อตัราของกระทรวงกลาโหมนันเองซึงอาจเข้าเป็นนายสบิหรอืจ่าหรอืนายทหารก็ได้ สําหรบัผู้ทเีข้าเป็น 

นายสบิหรอืจ่าก็สมคัรต่อหน่วยกรมกองได้ เพราะหน่วยกรมหรอืกองพลหรอืหน่วยเทยีบเท่า มอีํานาจ

ออกคําสังบรรจุให้นายสิบหรือจ่าเข้ารบัราชการได้ ส่วนนายทหารนันจะต้องสมัครต่อกองทัพบก 

กองทพัเรอื หรอืกองทพัอากาศ จะสมคัรต่อหน่วยกรมไม่ได้เพราะกรม หรอืกองพลไม่มอํีานาจบรรจุ

นายทหารเข้ารบัราชการได้  เมอืหน่วยใดตกลงรับสมคัรผู้ใดแล้ว  ต้องนําตวัผู้นันขึนทะเบียนกอง

ประจําการให้เสรจ็ก่อนวนัตรวจเลือก  เมอืขนึทะเบียนกองประจําการแล้ว ถือว่าผู้นันเป็นทหารกอง

ประจาํการแลว้ ไมต่อ้งรบั การตรวจเลอืกต่อไป 

   การรบัสมคัรตามวธินีียงัมีขอ้ขดีคนัในเรอืงภูมิลําเนาทหารอยู่บ้างคอื ตามกฎกระทรวงฉบบัท ี

๓๕ (๔) (พ.ศ. ๒๕๑๖) ใหร้บัไดเ้ฉพาะผูซ้ึงมภีูมลิําเนาอยู่ในทอ้งที ซึงมีการเรียกคนเข้ากองประจําการ

ของหน่วยนัน ๆ และให้รบัได้ไม่เกินจํานวนซึงผู้ว่าราชการจงัหวดัเฉลียให้ในท้องทีอําเภอนัน ส่วน

กองทพัเรอืใหร้บัคนทมีภีูมลิาํเนาอยู่ในทอ้งทกีรุงเทพมหานครไดด้ว้ย       ส่วนผูซ้ึงสาํเรจ็ชนัอุดมศกึษา

ของประเทศไทย   หรอืของต่างประเทศทีกระทรวงศกึษาธิการรบัรองวทิยฐานะเทยีบได้ไม่ตํากว่าชนั

อุดมศกึษา ใหร้บัไดโ้ดยไม่จํากดัภูมลิําเนา คอื ผูท้จีะเข้าเป็นนายทหารชนัสญัญาบตัรนันเอง แต่ตามวธิี

ปฏบิตัมิกัจะไม่ถอืเครง่ครดัเรอืงภูมลิําเนาและจาํนวนมากนัก ขอ้สาํคญัตอ้งสมคัรและใหม้กีารขนึทะเบยีน

กองประจาํการ ใหเ้สรจ็ก่อนวนัตรวจเลอืกกเ็ป็นอนัใชไ้ด ้



  แต่อย่างไรก็ดีการรบัคนเขา้กองประจําการโดยวิธีนี ในเรอืงการกําหนดจํานวนและภูมิลําเนา

ทหารก็มผีลจริงจงัอยู่บ้างในการรบัสมคัรบุคคลเข้าเป็นตํารวจกองประจาํการประจําปี เช่น จงัหวดั

นครปฐมต้องส่งคนเขา้กองประจาํการแผนกตํารวจ สําหรบัอําเภอเมอืงนครปฐม ๕ คน อําเภอสามพราน 

๔ คน อย่างนีตํารวจจะรบัสมคัรคนในอําเภอเมอืงนครปฐมก่อนวนัตรวจเลือก ๖ คน แล้วรบัสมคัรคน

อําเภอสามพราน ๓ คน อย่างนีไม่ได ้ เพราะเกนิจํานวน หรอืจะรบัสมคัรคนในอําเภอเมอืงนครปฐม ๔ 

คน และรบัสมคัรคนในอําเภอสามพราน ๕ คนโดยถอืเอาคนในอําเภอสามพรานเป็นคนของอําเภอเมอืง

นครปฐมเสยี ๑ คน อยา่งนีกไ็มไ่ด ้เพราะผดิภูมลิําเนาทหาร 

  ๔. ผู้ทีย ังไม่ถูกเรียกหรือผู้ทีเคยถูกเรียกแล้วแต่ยังไม่ถูกเข้ากองประจําการร้องขอเข้ากอง

ประจําการ การเข้าเป็นทหารกองประจําการตามข้อนีก็คือการสมัครเข้ารบัราชการในอัตราของ

กระทรวงกลาโหมหรอือตัราของกรมตํารวจตามธรรมดานันเอง   อนัไดแ้ก่  การสมคัรเขา้เป็นนายสบิ จ่า 

หรอืนายทหารตามคุณวุฒ ิและระเบยีบททีางราชการวางไว ้จงึไม่มขีอ้จาํกดัมากเหมอืนวธิกี่อน ๆ  คงมี

แต่ข้อจํากดัในเรอืงอายุตามทกีล่าวไว้ในขอ้ ๒ ส่วนเรอืงภูมลิําเนาไม่มีการจํากดัและเมอืทางราชการตก

ลงรบัผูใ้ดแลว้กใ็ห ้ขนึทะเบยีนกองประจําการมสีภาพเป็นทหารกองประจําการ ผูท้ยีงัไม่เคยถูกเรยีกเลย 

กจ็ะไมต่อ้งถูกเรยีกเขา้รบัการตรวจเลอืกอกีตอ่ไป 

  ตอนท้ายของกฎกระทรวงฉบบัท ี๔ ไดก้ล่าวถึงการรบับุคคลเข้าเป็นนักเรยีนในโรงเรยีนทหาร    

ใหร้บัไดโ้ดยไม่จํากดัภูมลํิาเนา โรงเรยีนทหารในทนีี ไดแ้ก่ โรงเรยีนทเีป็นของทางราชการทหารโดยตรง 

อาจเป็นของกระทรวงกลาโหมหรอืของกองทพับก  กองทพัเรอื  หรอืกองทพัอากาศ  กไ็ด ้ เช่น  โรงเรยีน

นายสิบ  โรงเรยีนจ่าทหารเรอื โรงเรยีนจ่าทหารอากาศ โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียน      

นายเรอือากาศ ฯลฯ โรงเรยีนเหล่านีใหร้บับุคคลเขา้เป็นนกัเรยีนไดโ้ดยไม่จาํกดัภูมลิําเนา) 

 มาตรา ๙  ทหารกองเกนิซงึมอีายุตงัแต่สบิแปดปีบรบูิรณ์ และยงัไม่ถงึสามสบิปีบรบิรูณ์เป็นผูท้ี

อยู่ในระหว่างทจีะต้องเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ และเมอืตอ้งเขา้กองประจําการจะตอ้งเขา้รบั

ราชการทหารกองประจําการมกีําหนดสองปี  ส่วนผูซ้งึมคีณุวุฒพิเิศษหรอืเมอืมกีรณีพเิศษ จะใหร้บั

ราชการทหารกองประจําการน้อยกว่าสองปีตามทกีําหนดในกฎกระทรวงกไ็ด ้  แต่สาํหรบัผูซ้งึมคีณุวุฒิ

พเิศษนนัจะอา้งสทิธดิงักล่าวไดต่้อเมอืไดแ้สดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกในวนัตรวจเลอืก 

หรอืต่อหน่วยทหารทตีนรอ้งขอเขา้รบัราชการในวนัรอ้งขอ 

 วนัเรมิเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ ใหน้ับแต่วนัขนึทะเบยีนกองประจําการ ในกรณีที

ทหารกองเกนิเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการแลว้ แต่ยงัขนึทะเบยีนกองประจาํการใหไ้มไ่ดใ้นวนัที

ทหารกองเกนิเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการนัน   จะขนึทะเบยีนกองประจําการภายหลงัจากวนัเขา้

รบัราชการทหารกองประจําการกไ็ดแ้ละใหถ้อืวา่ผูน้นัไดข้นึทะเบยีนกองประจําการตงัแต่วนัทเีขา้รบั    

ราชการทหารกองประจําการ เมอือยูใ่นกองประจาํการจนครบกาํหนดแลว้ ใหป้ลดเป็นทหารกองหนุน

ประเภทท ี๑ ดงันี 

  กองหนุนชนัท ี ๑  เจด็ปี 

  กองหนุนชนัท ี ๒  สบิปี 

  กองหนุนชนัท ี ๓  หกปี 



 ตามลาํดบัชนัไปจนปลดพน้ราชการทหารประเภทท ี๑  

บุคคลซงึสาํเรจ็การฝึกวชิาทหารตามหลกัสตูรทกีระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมายว่าดว้ย

การส่งเสรมิการฝึกวชิาทหารและมลีกัษณะตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง   จะใหร้บัราชการทหารกอง

ประจําการน้อยกว่าสองปีหรอืใหข้นึทะเบยีนกองประจาํการแลว้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ โดย

มติอ้งเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการกไ็ดท้งันีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทกีําหนดในกฎกระทรวง                      

แต่จะอา้งสทิธดิงักลา่วไดต้่อเมอืไดแ้สดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกในวนัตรวจเลอืก หรอืต่อ

หน่วยทหารทตีนรอ้งขอเขา้รบัราชการในวนัรอ้งขอ หรอืต่อหน่วยทขีนึทะเบยีนกองประจาํการ แลว้แต่

กรณี ส่วนทจีะใหอ้ยู่ในกองหนุนชนัใด และเป็นเวลาเท่าใดนันใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการปลดทหาร

กองเกนิทตีอ้งเขา้รบัราชการทหารกองประจําการตามวรรคสอง 

   ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั   และสสัดจีงัหวดั   ออกหนงัสอืสาํคญัใหแ้ก่ทหารทถีูกปลดเป็นทหาร

กองหนุนไวเ้ป็นหลกัฐาน   หากหนังสอืสาํคญัชาํรุดหรอืสญูหาย ใหผู้ถ้อืแจง้ต่อนายอําเภอทอ้งทเีพอื

ขอรบัหนงัสอืสาํคญัใหม่โดยเสยีคา่ธรรมเนียมฉบบัละหนึงบาท แต่ถา้การชาํรุดหรอืสญูหายนนัเป็นเพราะ

เหตุสุดวสิยักไ็ม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียม 

 (อธิบาย ม. ๙ มาตรานีทบีญัญตัวิ่าทหารกองเกนิซงึมอีายุตงัแต่สิบแปดปีบรบูิรณ์และยงัไม่ถึง

สามสบิปีบรบิรูณ์ อยู่ในระหว่างทจีะต้องเขา้เป็นทหารกองประจําการนัน หมายถงึ ทหารกองเกนิทุกอายุ

หรอืผู้ทีมอีายุอยู่ในระหว่างเป็นทหารกองเกินนันเอง   ความจรงิถ้าจะไม่ระบุถึงอายุด้วย  จะใช้คําว่า 

ทหารกองเกินเฉย ๆ  ก็คงได้ใจความอย่างเดียวกนั  คําว่าอยู่ในระหว่างทีจะต้องเข้าเป็นทหารกอง

ประจําการนัน หมายความว่า ผูท้เีป็นทหารกองเกนิ คอื มอีายุอยู่ในระหว่างตงัแต่ ๑๘ ปีบรบิูรณ์และยงั

ไม่ถงึ ๓๐ ปีบรบิูรณ์ อาจจะต้องเข้าเป็นทหารกองประจําการไดจ้ะดว้ยวธิใีดวธิหีนึงกไ็ด้ ดงักล่าวมาแล้ว

ในมาตรา ๘ และผูท้มีอีายุอยู่ในระหว่างนี ถ้าใครเขา้เป็นทหารกองประจําการกเ็ป็นเพยีงครงัเดยีวไมต่้อง

เป็นซําอีก ถ้าใครมอีายุถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์แล้วไม่เคยเขา้เป็นทหารกองประจําการเลยก็ไม่ต้องเป็นเลย

เพราะอายุถงึ ๓๐ ปีบรบิรูณ์แลว้ ดงันนัขอ้ความตอนนีถา้จะพดูใหเ้ขา้ใจงา่ย ๆ กค็อื เฉพาะทหารกองเกนิ

ทมีีอายุอยู่ในระหว่างตงัแต่ ๑๘ ปีบรบูิรณ์และยงัไม่ถงึ ๓๐ ปีบรบิูรณ์เท่านันทอีาจจะต้องเข้าเป็นทหาร

กองประจําการและอาจไม่ตอ้งเขา้เป็นทหารกองประจําการทุกคน ถ้าใครเป็นกเ็ป็นเพียงครงัเดยีว แล้ว

ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ ถ้าใครไม่เป็นเลยจนถงึอายุครบ ๓๐ ปีบรบิูรณ์ไปแล้วกไ็ม่ต้องเข้า

เป็นทหารกองประจาํการเลย 

   ระยะเวลาทจีะต้องอยู่ในกองประจําการนัน ตามมาตรา ๙  กําหนดระยะเวลาไว ้ ๒  ปี  แต่ก็มี

ขอ้ยกเวน้ไว ้  ๓   กรณี  คอื 

  ๑. ผูม้คีณุวฒุพิเิศษ 

  ๒. เมอืมกีรณีพเิศษ 

  ๓. ผูส้าํเรจ็การฝึกวชิาทหารตามหลกัสูตรทกีระทรวงกลาโหมกําหนด  ตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร 



 บุคคลตามหมายเลข ๑ และ ๓ อาจอยู่ในกองประจําการน้อยกว่า ๒ ปี หรอือาจไมต่้องอยู่ในกอง

ประจําการเลยกไ็ด ้ คอื ขึนทะเบียนเป็นทหารกองประจําการแล้วปลดเป็นกองหนุนประเภทท ี๑ ทนัท ี 

โดยตวัไม่ต้องเข้ารบัราชการในกองประจําการเลยกไ็ด้ ทงันีขอใหดู้รายละเอียดในกฎกระทรวงฉบบัท ี

๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  

  เพอืความสะดวกในการอ่านกฎกระทรวงฉบบันีขอใหข้อ้สงัเกตไวบ้้าง คอื การให้สทิธใินการรบั

ราชการกองประจําการน้อยกว่า ๒ ปี ตามกฎกระทรวงฉบบันีได้ให้สิทธิไว้ลดหลนักัน คือถ้าเข้ากอง

ประจําการโดยวธิบีงัคบัตามมาตรา ๘ วธิที ี๑ ทไีดอ้ธบิายไวใ้หส้ทิธอิย่างหนึง  แต่ถา้เป็นผูท้สีมคัรเขา้รบั

ราชการเองตามวธิที ี๒ ถงึ ๔ ของคําอธบิายมาตรา ๘ กใ็หส้ทิธอิกีอย่างหนึง คอื ไดร้บัวนัลดหย่อนการ

รบัราชการมากขนึ  หรอือยู่ในกองประจําการน้อยวนัลงไปอกี และสําหรบับุคคลบางประเภทถา้ไม่สมคัร

เขา้รบัราชการก็ไม่ไดร้บัสทิธลิดหย่อนวนัรบัราชการในกองประจําการเลย จะมสีทิธติ่อเมอืสมคัรเขา้รบั

ราชการเอง  ดงันนัเวลาอ่านกฎกระทรวงฉบบันีจงึตอ้งแยกทาํความเขา้ใจตามนีดว้ย 

 ในการขอรบัสทิธิลดหย่อนวนัรบัราชการนี ผูจ้ะอ้างสิทธิจะต้องยนืหลกัฐานต่อคณะกรรมการ

ตรวจเลือกในวนัตรวจเลือกสําหรบัผู้ทีเข้ากองประจําการตามวธิีท ี๑ และวธิีท ี๒ ของคําอธิบายตาม

มาตรา ๘ ส่วนผู้ทีเข้ากองประจําการตามวิธีที ๓ และที ๔ ให้ยืนแก่หน่วยทหารทีตนร้องขอเข้ารบั

ราชการในวนัรอ้งขอนัน ถ้ายนืหลงัจากกําหนดนีไม่ไดร้บัสทิธ ิ เรอืงนีเป็นเรอืงสําคญั ผูท้จีะเขา้รบัการ

ตรวจเลือกทหารจึงควรเตรียมหลกัฐานไว้ให้พรอ้มและนําหลกัฐานไปในวนัตรวจเลือกด้วย เพราะถ้า

พลาดไปแลว้ จะทาํใหเ้สยีสทิธอิย่างน่าเสยีดาย  และมกัมผีูต้้องเสยีสทิธนีิไปในการตรวจเลอืกเกอืบทุกปี 

เพราะความ  รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ คดิวา่ยนืหลกัฐานขอรบัสทิธเิวลาใดกไ็ด ้

  ส่วนกรณีพเิศษตามหมายเลข ๒ นนั ใหด้ําเนินการตามความในกฎกระทรวง ฉบบัท ี๓๒ (พ.ศ.

๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  มาตรา ๙ ได้กําหนดวนัเรมิเขา้รบัราชการกองประจําการไว้ดว้ย คอื ใหน้ับตงัแต่วนัขนึทะเบยีน

กองประจําการเป็นตน้ไป และเมอือยู่ในกองประจาํการครบกําหนดแลว้ คอื อาจเป็น ๒ ปี หรอืน้อยกว่า

นนั หรอือาจไมต่้องอยู่ในกองประจําการเลยกไ็ดต้ามทกีล่าวมาแล้ว กใ็ห้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท

ท ี๑ ซงึยงัแบ่งระยะเวลาทจีะต้องเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ ออกเป็น ๓ ชนั ตามระยะเวลาดงันี คอื 

  กองหนุนชนัท ี๑    ๗   ปี 

  กองหนุนชนัท ี๒   ๑๐  ปี 

  กองหนุนชนัท ี๓       ๖   ปี 

 กองหนุนชนัต่าง ๆ เหล่านี  ถือตามระยะเวลาและจะมปีรากฏรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืสาํคญัที

มอบไวใ้หก้บัผูท้ปีลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ แลว้ทุกคน การแบ่งชนักองหนุนต่าง ๆ ไวนี้กเ็พอื

ประโยชน์สาํหรบัทางราชการทหารจะไดท้ราบยอดจํานวนทหารกองหนุนในชนัต่าง ๆ ว่ามจีํานวนเท่าใด 

เมอืเกดิศกึสงครามจะเรยีกทหารกองหนุนประเภทใด ชนัทเีท่าใดเขา้ประจําการบ้าง กองหนุนชนัต่าง ๆ 

เรยีกว่ากองหนุนชนัท ี๑ ประเภทท ี๑ กองหนุนชนัท ี๒ ประเภทท ี๑ และกองหนุนชนัท ี๓ ประเภทท ี๑  

เมือเกิดศึกสงคราม โดยปกติทางราชการทหารจะเรียกทหารกองหนุนชันที ๑ ประเภทที ๑ เข้า

ประจาํการก่อน เพราะเป็นผูท้ปีลดจากกองประจําการใหมก่วา่กองหนุนชนัอนื ๆ และอายุกน้็อยกวา่ยงั 



อยู่ในขนัหนุ่มฉกรรจ ์เมอืทหารกองหนุนชนัท ี๑ ประเภทท ี๑ ไมพ่อ จงึจะเรยีกทหารกองหนุนชนัต่อๆไป 

   ทหารกองหนุนประเภทท ี๑  เมอือยู่ในกองหนุนชนัต่าง ๆ ตามระยะเวลาทกีาํหนดไวค้รบ ๓ ชนั 

แลว้กป็ลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี๑ ไมต่้องเกยีวขอ้งกบัราชการทหารอกีต่อไป การปลดนีกป็ลด

ตามกําหนดระยะเวลาโดยไม่ต้องทําพิธีปลด  ถือว่าเมือถึงกําหนดวนัแล้วก็เป็น พ้นราชการทหาร

ประเภทท ี๑ ไปเอง 

 ทหารกองประจําการทปีลดเป็นกองหนุนประเภทท ี๑ แลว้จะไดร้บัหนงัสอืสาํคญัเป็นหลกัฐาน 

โดยแผนกสสัดจีงัหวดัต่าง ๆ ตามภูมลิาํเนาทหารจะเป็นผูอ้อกให ้หนงัสอืสาํคญันีผูว้่าราชการจงัหวดัและ

สสัดจีงัหวดัจะลงนามไวเ้ป็นสาํคญัและในหนงัสอืสาํคญันีจะมรีายการแจง้ไวใ้หท้ราบว่า เมอืใดเป็น 

กองหนุนชนัท ี๑ เมอืใดเป็นกองหนุนชนัท ี๒ เมอืใดเป็นกองหนุนชนัท ี๓ และเมอืใดจะพ้นราชการทหาร

ประเภทท ี๑  หนังสอืสําคญันี จะติดรวมอยู่ในสมุดประจําตวัทหารกองหนุนซึงมลีกัษณะเป็นเล่มเล็ก ๆ 

ขนาดสมุดพก ของทหารบกสกีากแีกมเขยีว ทหารอากาศปกสเีทาและทหารเรอืปกสกีาก ีเฉพาะหนังสอื

สําคญันีถ้าชํารุด คือ ข้อความสําคญัขาดหายไปอาจเป็นด้วยฉีกขาดหรือลบเลือนอ่านไม่ได้ หรือสูญ

หายไปทงัหมด ต้องแจง้ต่อนายอําเภอท้องทภีูมลิําเนาทหารขอรบัหนังสอืสําคญัใหม่ ซึงทางราชการจะ

ออกเป็นหนังสอืสําคญัแทนฉบบัทชีํารุดหรอืสญูหายให ้ในการขอใหม่นีต้องเสยีค่าธรรมเนียม ฉบบัละ ๑ 

บาท แต่ถ้าการชํารุดหรอืสญูหายนนัเป็นเพราะเหตุสดุวสิยั เช่น เรอืล่มหนังสอืสาํคญัหาย หรอืถกูขโมยลกั

ไป  อย่างนีก็ไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม   การแจ้งขอรบัหนังสอืสําคญัใหม่นี ตามมาตรา ๔๒  กําหนดว่า 

ต้องแจ้งด้วยตนเองและต้องแจ้งภายในกําหนด ๓๐ วนั นับแต่วนัทีสามารถแจ้งได้  ถ้าไม่แจ้งภายใน

กําหนดนีมคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๒ บาท) 

 มาตรา ๑๐  นกัเรยีนทหาร เมอืมอีายุสบิแปดปีบรบิูรณ์ใหข้นึทะเบยีนกองประจาํการ ถา้ตอ้ง

ออกจากนักเรยีนในขณะทอียูใ่นกองประจําการยงัไม่ครบกําหนด ใหส้ง่ตวัไปรบัราชการในกรมกองทหาร

จนกวา่จะครบกาํหนด 

 (อธิบาย ม.๑๐ นกัเรยีนทหารคอืนักเรยีนในโรงเรยีนทหาร ซงึเมอืจบการศกึษาแลว้จะได้รบัการ

แต่งตังยศทหาร แต่นักเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารยังไม่ถือว่า เป็นนักเรียนทหารเพราะเมือจบ

การศึกษาแล้วยังไม่ได้รบัการแต่งตังยศทหาร จึงไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรานี การรบับุคคลเข้าเป็น

นักเรยีนทหารบางโรงเรยีนก็รบัตงัแต่อายุไม่ถึง ๑๘ ปีบรบิูรณ์ ก็ยงัไม่ต้องขึนทะเบียนกองประจําการ 

เมอืผูใ้ดมอีายุครบ ๑๘ ปีบรบิรูณ์แลว้ตอ้งขนึทะเบยีนกองประจําการเสมอ เมอืขนึทะเบยีนกองประจําการ

แลว้ก็ถอืว่าเป็นทหารกองประจําการและตอ้งอยู่ในกองประจําการจนครบกําหนด ตามทกีล่าวมาแล้วใน

มาตรา ๙  ดังนัน ถ้าผู้ใดต้องออกจากนักเรียนหรือพ้นจากความเป็นนักเรียนในขณะทีอยู่ในกอง

ประจําการยงัไม่ครบกําหนด มาตรานีจงึบญัญตัใิหส้่งตวัไปรบัราชการในกรมกองทหารต่อไป จนกว่าจะ

ครบกาํหนดปลดเป็นกองหนุน) 

 มาตรา ๑๑  การรบัราชการทหารประจาํการ  การแบ่งประเภท  และการปลดทหารประจาํการ   

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม 



 ทหารประจําการนนั ถา้ยงัมไิดข้นึทะเบยีนกองประจําการ กต็อ้งขนึทะเบยีนกองประจาํการและ

รบัราชการในกองประจาํการจนครบกําหนดตามพระราชบญัญตันีิ เวน้แต่กระทรวงกลาโหมจะสงัปลดเป็น

ทหารประเภทอนื 

 (อธิบาย  ม. ๑๑  การรบัราชการทหารประจําการตามมาตรานี โดยปกติหมายถงึ  การเข้าเป็น

ทหารกองประจําการตามวิธีท ี๓ และที ๔ ตามคําอธิบายของมาตรา ๘ ซึงโดยปกติก็ต้องมีระเบียบ

วธิกีารเขา้ทาํงานเช่นเดยีวกบักรมกอง หรอืหน่วยราชการอนื ๆ แต่เนืองจากตอ้งเขา้เป็นขา้ราชการของ

กระทรวงกลาโหมในอตัราทตีอ้งเป็นทหารดว้ย จงึเป็นการสมควรใหข้นึทะเบยีนกองประจําการไวด้ว้ย   

ดงันัน ระเบยีบวธิกีารเขา้ การแบ่งประเภท และการปลดออกจากราชการจงึใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบ

แผนของกระทรวงกลาโหม และเนืองจากการเขา้ทาํงานตามระเบยีบของกระทรวงกลาโหมโดยตรงนีเอง 

บางครงัจงึไม่ได้นึกถึงเรอืงขนึทะเบยีนกองประจําการหรอือาจหลงลืมไปได ้มาตรานีจงึบญัญตัซิําไวอ้กี

ว่าถา้ยงัไม่ไดข้นึทะเบยีนกองประจําการ ก็ต้องขนึทะเบยีนกองประจําการเสยี  เพราะไหน ๆ ตวัก็เป็น

ทหารแล้ว     จึงควรปฏบิตัใิห้เหมือนกบัทหารทวั ๆ ไป จากบทบญัญตัินีเอง ผู้ทเีป็นทหารจึงต้องขนึ

ทะเบียนกองประจําการทุกคน  และเมอืได้ขนึทะเบียนกองประจําการแล้ว ก็ต้องอยู่รบัราชการในกอง

ประจําการจนครบกําหนดปลด ตามมาตรา ๙  ซึงข้อนีควรสังเกตให้ดีว่า  การปลดออกจากกอง

ประจําการถือตามพระราชบัญญัติรบัราชการทหาร ส่วนการปลดออกจากทหารประจําการถือตาม

ระเบยีบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม นอกจากผู้ทเีป็นนายทหารชนัสญัญาบตัรเท่านันทไีม่ต้องปลด

ตามพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร  ถอืตามระเบยีบของกระทรวงกลาโหม  ดงันนั นายทหารชนัสญัญา

บตัรทถีูกปลดออกจากประจาํการ จงึไมม่หีนงัสอืสาํคญัตามมาตรา ๙) 

 มาตรา ๑๒   บุคคลซงึไดล้งบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖ หรอืทหารกองเกนิหรอืทหาร

กองหนุนผูใ้ดประสงคจ์ะไปอยู่ต่างทอ้งทใีนอาํเภอเดยีวกนั หรอืต่างอําเภอเป็นการชวัคราวเกนิสามสบิวนั     

ใหแ้จง้ต่อนายอาํเภอทอ้งททีตีนเขา้มาอยู่  และใหน้ายอาํเภอทไีดร้บัแจง้ทาํการสอบสวนและออกใบรบัให ้  

แลว้แจง้ใหน้ายอําเภอทอ้งททีผีูน้นัมภีูมลิาํเนาทหารทราบ 

 ถา้บุคคลตามวรรคหนึงประสงคจ์ะยา้ยภูมลิําเนาทหาร ใหแ้จง้ต่อนายอําเภอทอ้งททีตีนเขา้     

มาอยู่นนั ใหน้ายอาํเภอทไีดร้บัแจง้ทาํการสอบสวน เมอืพจิารณาเหน็วา่ผูข้อยา้ยไดม้าตงัทาํมาหาเลยีง

ชพีเป็นประจําหรอืมทีอียู่เป็นหลกัฐานและไม่ประสงคจ์ะหลกีเลยีงการรบัราชการทหาร กใ็หแ้จง้ไปยงั 

นายอําเภอทอ้งททีเีป็นภูมลํิาเนาทหารเดมิทราบ เมอืไดร้บัตอบยนืยนัเป็นการถูกตอ้งจงึใหร้บัแจง้การ

ยา้ยภูมลิาํเนาทหารของบุคคลนนั และออกใบรบัให ้   แลว้ใหน้ายอําเภอทเีกยีวขอ้งแจง้ใหผู้ว้า่ราชการ

จงัหวดัของตนทราบ  

 การแจง้ยา้ยตามวรรคหนึงและวรรคสอง  ใหก้ระทาํภายในสามสบิวนั  นับแต่วนัทยีา้ยเขา้มาอยู่

ในทอ้งท ี

 ( อธิบาย ม. ๑๒  บคุคลทตีอ้งปฏบิตัติามมาตรานี ม ี๓ ประเภทดว้ยกนั คอื 



  ๑. บุคคลทีได้ลงบัญชีทหารกองเกินทอีําเภอตามมาตรา ๑๖ แล้ว ซึงยงัไม่มีสภาพเป็นทหาร

กองเกินเพราะอายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่เมือได้ลงบญัชีทหารกองเกินไว้แล้วมีหลกัฐานอยู่ที

เจา้หน้าทแีลว้ เมอืมกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหลกัฐานจงึบงัคบัใหต้อ้งแจง้ใหเ้จา้หน้าททีราบไวด้ว้ย 

  ๒. ทหารกองเกนิ 

  ๓. ทหารกองหนุนทงัประเภทท ี๑ และประเภทท ี๒ 

 เรอืงทตีอ้งปฏบิตัติามมาตรานีม ี๒ เรอืง คอื 

      ๑. เรอืงไปอยู่ต่างทอ้งทเีป็นการชวัคราว 

      ๒. เรอืงยา้ยภูมลิําเนาทหาร 

         (อธิบาย   ๑. เรอืงไปอยู่ต่างทอ้งทเีป็นการชวัคราว ตามมาตรา ๑๒ วรรค ๑ หมายความว่า ถา้ไป

อยู่ต่างท้องทดีงักล่าวไม่เกิน ๓๐ วนั ก็ไม่ต้องแจ้ง   การแจ้งย้ายตามกรณีนี เมอืนายอําเภอภูมิลําเนา

ทหารได้รบัแจ้งแล้ว กบ็นัทกึหลกัฐานไวเ้พอืทราบดว้ยดนิสอดาํ ไม่ต้องบนัทกึการย้าย และไม่ต้องแยก

หลกัฐานไปเกบ็รวมไวแ้ต่อยา่งใด 

  ๒. เรอืงยา้ยภูมลิําเนาทหาร ตามมาตรา ๑๒  วรรคสอง ภูมลิําเนาทหารตามมาตรา ๕ กําหนดให้

มีได้เพียงแห่งเดียว  แต่ภูมิลําเนาทหารก็ยังอาจย้ายทีได้ เพือเปิดโอกาสให้บุคคลได้เลือกสถานที

ประกอบอาชพี หรอืเลอืกสถานทอียู่ของตนเองได ้ เหตุทจีะยา้ยภูมลิําเนาทหารไดต้ามมาตรา ๑๒ วรรค

สอง มอียู่     ๒ ประการ คอื 

     ๑. ได้มาตงัทํามาหาเลียงชีพประจําอยู่  เช่น  ไปทําการค้า  หรอืทําไร่  ทําเหมืองแร่  หรือ

ประกอบอาชพีอย่างอนืกไ็ด ้ขอใหเ้ป็นประจํากแ็ลว้กนั  คาํวา่ประจํานี หมายถงึอาชพีว่าเป็นอาชพีประจํา

หรอือาชีพชวัคราว แต่ทงันีต้องเขา้ใจดว้ยว่าอาชีพประจํานัน  อาจทําเพียงระยะเวลาอนัสนั แล้วมีเหตุ   

จําเป็นตอ้งลม้เลกิไปกไ็ด ้  เช่นไปเปิดรา้นคา้แล้วเกดิไฟไหม้ตอ้งล้มเลกิกจิการไป  หรอืไปทําเหมอืงแร ่

แลว้ขาดทุนตอ้งลม้เลกิกจิการ   อย่างนี  กต็อ้งถอืว่าเป็นอาชพีประจําเช่นกนั  แต่ทตี้องล้มเลกิไปเพราะ

เหตุสดุวสิยั   เป็นตน้ 

     ๒. ไปมีถนิทอียู่เป็นหลกัฐาน   ตามข้อนีมุ่งหมายถึงเฉพาะถนิทอียู่   ไม่ได้มุ่งเรอืงประกอบ

อาชพีเช่น   บุคคลไปปลูกบ้านอยู่เป็นหลกัฐานแน่นอน   แมต้วัจะไมไ่ดป้ระกอบอาชพีอยู่ทบี้าน  กถ็อืว่า

มถีนิทอียู่เป็นหลกัฐาน  เช่น  ปลูกบ้านอยู่ทจีงัหวดันนทบุร ี แต่ไปประกอบอาชพีทกีรุงเทพมหานครทุก

วนั  กลางคนืจงึจะกลบัไปพกัทบี้าน   หรอืปลูกบ้านอยู่ทกีรุงเทพมหานคร  แต่ตวัทํางานรถไฟ  ตอ้งไป

คา้งทจีงัหวดัอนื  ๒ - ๓ วนั จงึจะกลบับา้นครงัหนึง  กย็งัถอืว่ามถีนิทอียู่เป็นหลกัฐานทกีรุงเทพมหานคร    

หรอืประกอบอาชพีในทางเดนิเรอือาจต้องเดนิทางไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ หรอืไปต่างประเทศเป็นแรมเดอืน 

จงึจะกลบับา้น กย็งัถอืวา่มถีนิทอียู่เป็นหลกัฐาน ณ ทอ้งททีบีา้นปลูกอยู่เป็นหลกัฐานได ้

 วธิปีฏบิตัใินการยา้ยภูมลิาํเนาทหารกค็อื  ผูย้า้ยตอ้งไปแจง้ความจาํนงดว้ยตนเอง ต่อนายอําเภอ

ทอ้งททีตีนมคีวามประสงค์จะย้ายภูมลิําเนาทหารเข้าไปอยู่     คอื   ต้องแจ้งต่อนายอําเภอท้องทใีหม ่   

ไม่ต้องแจ้งต่อนายอําเภอท้องทเีก่าดว้ย  ไม่เหมอืนกบัการแจ้งย้ายทะเบยีนบ้าน ซึงจะต้องแจ้งทงัย้าย

ออกและยา้ยเข้า  ซงึกเ็ป็นความสะดวกอย่างหนึงในการแจง้ย้ายภูมลิําเนาทหาร   และในการปฏบิตัใิน



การแจ้งย้ายจริง ๆ นัน ก็ไม่ใช่ว่าแจ้งโดยตรงกับนายอําเภอทีเดียว ต้องแจ้งต่อสสัดีอําเภอ  เมอืมี

เหตุขดัขอ้งไมไ่ดร้บัความสะดวกจงึแจง้ใหน้ายอําเภอทราบ 

 เหตุขดัข้องในการย้ายภูมิลําเนาทหาร  มีอยู่ประการเดียว   คือ  ย้ายเพือหลีกเลียงการรบั

ราชการทหาร ถ้าย้ายเพือหลีกเลียงการรบัราชการทหารแล้ว ทางราชการจะไม่จัดการย้ายให้  การ

หลีกเลยีงการรบัราชการทหารนัน     มีทงัหลีกเลยีงการเข้ารบัราชการทหารกองประจําการ   หรือ

หลีกเลยีงการเรยีกพล   แล้วแต่กรณี  เมอืนายอําเภอทอ้งทใีหม่ทาํการสอบสวนแล้วเหน็ว่า ผูย้้ายไม่ได้

หลีกเลยีงการรบัราชการทหาร กจ็ะรบัแจ้งการย้ายไว้พร้อมทงัออกใบรบัแจ้งใหแ้ล้ว ทาํการแจ้งการหกั

โอนภูมลิําเนาทหารกนัโดยทางราชการ   โดยตวัผูย้า้ยภูมลํิาเนาทหารไมต่อ้งปฏบิตักิารอยา่งใด 

 อนึง  สําหรบัอําเภอภูมลิําเนาทหารเดมิ เมอืได้รบัหนังสอืขอหกัโอน  ก็ต้องสอบสวนหลกัฐาน

และพยานแวดล้อมดว้ยว่า บุคคลผูข้อย้ายได้ย้ายภูมลิําเนาทหารไปจรงิหรอืไม่    หากย้ายไปแต่ชอื ก็

ต้องแจ้ง  ขดัขอ้งในการย้ายภูมลิําเนาทหารนัน   ถ้าย้ายไปเป็นการถูกต้อง  ก็ตอบหกัโอนไป    เสรจ็

แลว้อําเภอทงัสองจงึดาํเนินการแจง้จงัหวดัของตนเพอืดาํเนินการต่อไป 

 มาตรา ๑๒ ทวิ บุคคลซงึไดล้งบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖ หรอืทหารกองเกนิหรอืทหาร

กองหนุนผูใ้ดไดร้บัอนุญาตใหเ้ปลยีนชอืตวั  หรอืชอืสกุล ใหผู้น้นันําหลกัฐานไปแจง้ต่อนายอําเภอทอ้งท ี  

ทเีป็นภูมลิาํเนาทหารทราบภายในสามสบิวนันับแต่วนัทไีดร้บัอนุญาต   ใหน้ายอําเภอออกใบรบัใหแ้ละ

แกใ้บสาํคญัและบญัชใีหถู้กต้อง  ในกรณีหนงัสอืสาํคญัหรอืใบสําคญัทจีงัหวดัเป็น   ผูอ้อก  ใหส้ง่ผูว้า่

ราชการจงัหวดัและสสัดจีงัหวดัจดัการแก ้

 (อธิบาย ม.๑๒ ทว ิ เรอืงเปลยีนชอืตวัชอืสกุล บุคคลทงั ๓ ประเภทดงักล่าวมาแล้ว  ถ้าได้รบั

อนุญาตให้เปลยีนชอืตวัหรือชอืสกุล    หรือทงัชือตวัและชือสกุลจากทางราชการ    ต้องนําหลกัฐานที

ไดร้บัอนุญาตไปแจ้งต่อนายอําเภอทเีป็นภูมลิําเนาทหาร  เพอืแกห้นังสอืสาํคญัหรอืใบสําคญัให ้  ดงันนั 

เวลาไปแจ้ง ผูใ้ดมหีนังสอืสําคญัหรอืใบสําคญัต้องนําไปใหเ้จ้าหน้าทสีสัดอีําเภอจดัการแก้ใหด้้วย   การ

แจ้งนีต้องแจ้งภายใน ๓๐ วนั นับแต่วนัได้รบัอนุญาต  เมอืแจ้งแล้วนายอําเภอจะออกใบรบัให้ไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

 การไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๒  มคีวามผดิตามมาตรา ๔๓  คอื ปรบัไมเ่กนิ ๒๐๐ บาท หรอืจําคุก

ไมเ่กนิหนึงเดอืน หรอืทงัปรบัทงัจํา   แต่สาํหรบัผูท้ไีดล้งบญัชทีหารกองเกนิทอีาํเภอตามมาตรา ๑๖ แลว้  

แต่ยงัไม่เป็นทหารกองเกนิ  ไม่ปฏิบตัติามมาตรา๑๒ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน ๑๐๐ บาท หรอืจําคุก   

ไมเ่กนิ ๑ เดอืน หรอืทงัปรบัทงัจาํ 

 อนึง เคยมีคําพิพากษาของศาลฎีกา ที ๑๙๖๐/๒๔๙๙ ลงว ันที ๒๘ ธันวาคม พ .ศ.๒๔๙๙  

พิพากษาว่าผู้ทีได้รบัอนุญาตให้เปลียนชือต ัวหรือชือสกุล ทีอําเภอเดียวกบัอําเภอภูมิลําเนาทหาร         

นําหนังสอืสําคญัหรอืใบสําคญั  ไปขอแก้ต่อนายอําเภอเกนิกําหนด ๓๐ วนั  กไ็ม่มคีวามผดิตามมาตรา 

๔๓  เพราะศาลฎกีาถอืว่า เป็นอาํเภอเดยีวกนัและนายอําเภอกท็ราบดอียู่แลว้) 

 

 



หมวด ๒ 

การยกเว้น 

 มาตรา ๑๓    บุคคลดงัต่อไปนี ยกเวน้ไมต่อ้งเขา้รบัราชการทหารกองประจําการ คอื 

  (๑) พระภกิษุทมีสีมณศกัด ิหรอืทเีป็นเปรยีญและนักบวชในพระพทุธศาสนาแหง่นิกาย

จนีหรอืญวนทมีสีมณศกัด ิ

  (๒) คนพกิารทุพพลภาพ ซงึไม่สามารถเป็นทหารได ้

  (๓)บุคคลซงึไม่มคุีณวฒุทิจีะเป็นทหารไดเ้ฉพาะบางทอ้งทตีามทกีําหนดในกฎกระทรวง 

 (อธิบาย ม.๑๓ การยกเวน้ตามมาตรานี หมายถงึ การยกเว้นไม่ต้องเขา้รบัราชการทหารกอง

ประจําการและโดยปกติหมายถงึการเขา้เป็นทหารกองประจําการตามวธิที ี๑  ของคําอธบิาย มาตรา ๘  

คอื  วธิีบงัคบัให้เข้าเป็นทหารกองประจําการ  ถ้าบุคคลทมีีสทิธไิด้รบัการยกเวน้จะสละสทิธิอนันีสมคัร

เขา้รบัราชการ เช่น บคุคลตาม (๑)  จะสมคัรเขา้รบัราชการทหารกค็งสมคัรได ้  ส่วนบุคคลตาม (๒) และ 

(๓) นนั สมคัรไมไ่ด ้ เพราะไมม่ลีกัษณะทจีะเป็นทหารหรอืรบัราชการได ้

 บุคคลตาม (๑) ได้แก่   พระภิกษุทีมีสมณศักดิ  พระภิกษุทีเป็นเปรียญ  และนักบวชใน

พระพทุธศาสนาแหง่นิกายจนีหรอืญวนทมีสีมณศกัด ิ 

 พระภิกษุทีมีสมณศกัดิ  หมายถึง  ยศของพระ  เช่น  เป็นพระครู   พระชนัเทพหรอืชนัธรรม  

เป็นต้น ส่วนตําแหน่งของพระไม่เข้าความหมายของมาตรานี เช่น เป็นเจ้าคณะจงัหวดั เจ้าคณะอําเภอ 

อย่างนีเป็นตําแหน่ง ไม่ใช่สมณศกัด ิจงึไม่ไดร้บัการยกเวน้    พระภิกษุทมีสีมณศกัดอิาจไมม่ตีําแหน่งก็

ได ้อย่างนีกเ็ขา้ข่ายไดร้บัการยกเวน้ 

 พระภิกษุทีเป็นเปรียญ หมายถึง การศึกษาของพระ  เช่น เป็นเปรียญตงัแต่ ๓ ประโยค ถึง         

๙ ประโยคส่วนพระภิกษุทีศึกษาทางนักธรรม ซึงมีนักธรรมตรี โท และเอก นัน ไม่อยู่ในความหมาย     

ของมาตรา ๑๓ (๑) 

 นักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนทีมีสมณศักดินัน หมายถึงผู้ทีบวชใน

พระพุทธศาสนาเหมอืนกนั   ความจรงิถ้าจะใช้คําว่า พระภิกษุก็คงจะได ้เพราะบวชในพระพุทธศาสนา

เช่นเดยีวกนั  ต่างกนัแต่ว่าถอืตามนิกายของจนีกบัของญวน   ซงึเป็นททีราบกนัดแีลว้ว่าพระพุทธศาสนา

ของเรานีไดแ้ยกนิกายออกไปหลายสาขา  แมแ้ต่นิกายญปีุ่ นและทเิบต กย็งัม ี ทกีฎหมายไม่บญัญตัถิงึไว้

ดว้ย เขา้ใจว่านิกายอนื ๆ ยงัไม่ไดเ้ผยแพรเ่ขา้มาเป็นปึกแผ่นในประเทศไทย  นักบวชในพระพุทธศาสนา

แหง่นิกายจนีหรอืญวนนีตอ้งมสีมณศกัดดิว้ย จงึจะไดร้บัการยกเวน้ 

 บุคคลตาม (๒)  ไดแ้ก่  คนพกิารทุพพลภาพ  ความจรงิบุคคลประเภทนีไม่เชิงไดร้บัการยกเว้น 

เพราะต้องปลดพน้ราชการทหารอยู่แล้ว ตามทกีล่าวไวใ้นมาตรา ๔ และยงัจะกล่าวถงึอีกเมอือธบิายถงึ

หมวด ๕ ว่าดว้ยการตรวจเลอืกคนเขา้กองประจําการ 

 บุคคลตาม (๓ )  ได้แก่     บุคคลซึงไม่มีคุณวุฒิทีจะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที   ซึง

กฎกระทรวงฉบบัท ี๔๕  ไดก้ําหนดประเภทและทอียู่ของบุคคลพวกนีไวโ้ดยละเอียดแล้ว  เช่น จงัหวดั

เลย มชีนชาวแมว้ทอียู่ในเขตบ้านหมู่ท ี๖ ตําบลกกสะทอน ในอําเภอด่านซ้าย ได้รบัการยกเวน้ไม่ต้อง



เขา้รบัราชการทหารกองประจําการเมอืสงัเกตใหด้แีล้วจะเหน็ว่า คําว่าไมม่คีุณวุฒทิจีะเป็นทหารได ้ไม่ได้

หมายถงึคนทไีมไ่ดเ้รยีนหนังสอื   โดยปกต ิ  คนทอ่ีานหนังสอืไมอ่อกเลยและแมบ้างคนจะพูดภาษาไทย

ไม่ได้เลยก็ยงัต้องเป็นทหาร   แต่คําว่าไม่มคีุณวุฒิในทนีีมุ่งหมายไปถึงคุณลกัษณะมากกว่า  เพราะ

บุคคลพวกนีเป็นผู้ทอียู่ห่างไกลความเจรญิ   ภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณีกไ็ม่เหมอืนกนั  อาหารการ

รบัประทาน         ก็แตกต่างกันไปคนละอย่าง    นอกจากนัน  ความเชือถือในเรืองต่าง ๆ ก็ไม่

เหมอืนกนั  เช่น  พวกมูเซอร์  พวกแมว้ ทมีอียู่ในจงัหวดัภาคเหนืออยู่บนทสีูง เช่น ตามยอดเขา เมอืลง

มาพกัคา้งคนืในหมู่บา้นขา้งล่างจะผดิอากาศไม่สบาย  เขาจะโทษว่าเป็นเพราะผดิผ ี  ดว้ยเหตุทชีนพวก

นียงัไมเ่จรญิ จงึยงัไมบ่งัคบัใหเ้ป็นทหาร) 

 มาตรา ๑๔   บุคคลดงัต่อไปนี    เมอืลงบญัชทีหารกองเกนิแลว้       ไมเ่รยีกมาตรวจเลอืกเขา้

รบัราชการทหารกองประจําการในยามปกต ิคอื 

  (๑) พระภกิษุ  สามเณร  และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจนีหรอืญวน     ซงึ

เป็นนักธรรมตามทกีระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

  (๒) นักบวชศาสนาอนืซงึมหีน้าทปีระจําในกจิของศาสนาตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง 

และผูว้า่ราชการจงัหวดัออกใบสําคญัใหไ้ว ้

  (๓) บุคคลซงึอยู่ในระหวา่งการฝึกวชิาทหารตามหลกัสตูรทกีระทรวงกลาโหมกําหนด 

ตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการฝึกวชิาทหาร 

  (๔) นกัเรยีนโรงเรยีนเตรยีมทหารของกระทรวงกลาโหม 

  (๕) ครซูงึประจาํทาํการสอนหนงัสอื หรอืวชิาการต่าง ๆ ทอียู่ในความควบคุมของ

กระทรวง ทบวง กรม หรอืราชการส่วนทอ้งถนิ  ทงันีตามทกีําหนดในกฎกระทรวง  และผูว้า่ราชการ

จงัหวดัออกใบสาํคญัใหไ้ว ้

  (๖)  นกัศกึษาของศูนย์กลางอบรมการศกึษาผูใ้หญ่ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

  (๗) นกัศกึษาของศนูย์ฝึกการบนิพลเรอืนของกระทรวงคมนาคม 

  (๘) บุคคลซงึไดส้ญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาต ิ

  (๙) บุคคลซงึไดร้บัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสีดุใหจํ้าคกุครงัเดยีวตงัแต่สบิปีขนึไป 

หรอืเคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสีุดใหจ้าํคุกหลายครงัรวมกนัตงัแต่สบิปีขนึไป หรอืเคยถูก

ศาลพพิากษาใหก้กักนั 

 การไมเ่รยีกมาตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจําการในยามปกต ิ และการออกใบสาํคญั

ตาม (๒) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบทกีําหนดในกฎกระทรวง 

 (อธิบาย  ม.๑๔  มาตรานีกําหนดประเภทบุคคลทไีดร้บัการยกเวน้ไวร้วม  ๙  ประเภทด้วยกนั    

การยกเวน้ตามมาตรานีต่างกบัการยกเวน้ตามมาตรา ๑๓     สาํหรบัมาตรา ๑๔ ยกเวน้ใหเ้ฉพาะในยาม

ปกต ิคอื ในยามทบีา้นเมอืงสงบเรยีบรอ้ยไม่มศีกึสงคราม  แต่ถ้ามศีกึสงครามก็ไม่ไดร้บัการยกเวน้  แต่

เมอืใดจะเรยีกบุคคลตามมาตรา      ๑๔     เขา้เป็นทหารกองประจําการนนั        เข้าใจว่าจะต้องมกีาร

ตกลงใจของกระทรวงกลาโหมร่วมกบักระทรวงมหาดไทยอกีครงัหนึง เพราะเท่าทผี่านมาแล้วประเทศ



ไทยตอ้งเขา้ร่วมในสงครามโลกครงัท ี๒ ดว้ย  แต่บุคคลตามมาตรา ๑๔ ก็ยงัคงไดร้บัการยกเวน้ไม่เรยีก

เขา้กองประจาํการในยามปกต ิ ในทนีีจงึน่าจะหมายถงึว่ามคีวามจาํเป็นจะตอ้งเรยีกหรอืยงัมากกวา่เมอืมี

ความจาํเป็นจะตอ้งเรยีก  เขา้ใจวา่จะตอ้งออกเป็นกฎกระทรวงเพราะตอ้งใหป้ระชาชนไดท้ราบโดยทวักนั

ดว้ย   ส่วน  การยกเวน้ตามมาตรา ๑๓ นนั เป็นการยกเวน้ใหโ้ดย    เดด็ขาด แมย้ามบ้านเมอืงไม่ปกติ

หรอืมคีวามจําเป็นอย่างใดกย็งัยกเวน้ใหเ้สมอ 

 มาตรา ๑๔  ใช้คําว่า ไม่เรยีกเข้ากองประจําการ  จึงมุ่งหมายถึงการเข้ากองประจําการโดยวธิี

บงัคบั  ซงึได้แก่  วธิเีรยีกมาตรวจเลือกเท่านัน   ถ้าบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามมาตรานีจะสมคัรเขา้รบั

ราชการกค็งกระทาํได ้  นอกจากจะขดัต่อระเบยีบการรบัสมคัรเท่านนั 

 อนึง    มาตรา  ๑๔  กล่าวถึงบุคคลหลายประเภทรวม ๆ  กนัไปทใีหไ้ด้รบัการยกเว้น  ซึงบาง

ประเภทก็ยกเว้นให้โดยให้ความเคารพนับถือ เช่น พระภิกษุ สามเณร และนักบวช   บางประเภทก็

ยกเว้นให้เพราะเห็นว่ามคีวามจําเป็นจะได้รบัประโยชน์ทางด้านอืนมากกว่า  เช่น  ครูและนักศึกษา     

แต่บางประเภทกย็กเวน้ใหเ้พราะทางการไม่ตอ้งการมากกว่า  เช่น  บุคคลทเีคยตอ้งคาํพพิากษาของศาล

ให ้    ลงโทษจําคุก 

 บุคคลตาม  (๑)    หมายความเช่นเดยีวกบับุคคลตามมาตรา  ๑๓  (๑)     ต่างกนัแต่เพยีงบุคคล

ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  เป็นเพยีงนักธรรมอย่างเดยีวกไ็ดร้บัการยกเวน้   และในการขอรบัการยกเวน้นัน  

ตอ้งนําประกาศนียบตัรนักธรรม หรอืหนังสอืรบัรองของกระทรวงศกึษาธกิาร ไปยนืขอรบัการยกเวน้ต่อ

นายอําเภอทอ้งท ี(สสัดอีาํเภอ)  การยนืจะยนืเมอืใดกไ็ด ้  ถ้ายนืไมท่นัก่อนการตรวจเลอืกจะนําหลกัฐาน

ไปยืนขอรบัการยกเว้นต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันทําการตรวจเลือกเลยก็ได้ แต่ถ้ายืนต่อ         

นายอําเภอก่อนตรวจเลือกจะสะดวกดกีว่าเพราะเมอืยนืแล้วไม่ต้องไปเข้ารบัการตรวจเลือก เป็นการ

สะดวกดแีละไมเ่สยีเวลา 

 บุคคลตาม (๒)   หมายถึง  นักบวชศาสนาอนืซึงมีหน้าทปีระจําในกิจของศาสนา  แต่นักบวช

ศาสนาอนืก็ไม่ได้ยกเวน้ให้ทุกศาสนา  และไม่ยกเวน้ให้ทุกคน  จะยกเว้นให้ศาสนาใดและผูใ้ดบ้าง  มี

กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัท ี๗ (พ.ศ.๒๔๙๘)  ดงันี 

 ข้อ ๑  นักบวชศาสนาอนื ซงึมหีน้าทปีระจําในกจิของศาสนา ซงึใหล้งบญัชทีหารกองเกนิไว ้ แต่

ไมเ่รยีกเขา้กองประจาํการในยามปกตติามมาตรา ๑๔ (๒) คอื 

 ในสเุหรา่หนึง อารามหนึง หรอืสาํนกัหนงึ 

 (๑) สาํหรบัศาสนาอสิลาม 

      ๑. โต๊ะอหิมาํ          หนึงคน 

      ๒. โต๊ะบลิา           หนึงคน 

               ๓. โต๊ะกาเตบ         หนึงคน 

 (๒) สาํหรบัศาสนาครสิตงัหรอืโรมนัคาทอลคิ 

      ๑. เจา้อธกิารวดั      หนึงคน 

      ๒. ผูช่้วยเจา้อธกิารวดัสามคน แลว้แต่เจา้อธกิารวดัจะเหน็สมควรขอใบสาํคญัใหแ้ก่ผูใ้ด 



 (๓) สาํหรบัศาสนาโปรเตสเตนท ์

     ผู้มีความรู้ความสามารถสอนศาสนาได้ ซึงเป็นเจ้าหน้าทีหรือผู้ช่วยหวัหน้าในสํานักสอน

ศาสนาสาํนักใหญ่แหง่ละสามคน  แลว้แต่ผูเ้ป็นหวัหน้าจะขอใบสําคญัใหแ้ก่ผูใ้ด 

 ข้อ ๒ ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้ออกใบสําคญั  เมอืไดอ้อกใบสําคญันักบวชให้แก่ผู้ใดแล้ว   

ตอ้งแจง้ใหน้ายอําเภอทอ้งททีเีป็นภมูลิาํเนาทหารของผูน้นัทราบดว้ย 

 (อธิบาย)    ศาสนาแรกทียกเว้นให้ คอื ศาสนาอิสลาม  ยกเว้นให้ทุกสุเหร่า  แต่ในสุเหร่าหนึง  

ยกเว้นให้เพียง ๓ คน คือ โต๊ะอิหมําหนึงคน  โต๊ะบิลาหนึงคน  และโต๊ะกาเตบหนึงคน เท่านัน  

นอกจากนีไม่ยกเวน้ให ้

 อีกศาสนาหนึงทไีด้รบัการยกเวน้  คือ  ศาสนาครสิเตียน ซึงแยกเป็นนิกายโรมนัคาทอลิคกบั

นิกายโปรเตสเตนท์  ศาสนาครสิเตียนทงัสองนิกายนียกเว้นให้ทุกอารามหรอืทุกสํานัก  สําหรบันิกาย

โรมนัคาทอลิคยกเวน้ให้ ๔ คน คือ เจ้าอธิการวดัหนึงคน กบัผู้ช่วยเจ้าอธกิารวดัอกี ๓ คน แล้วแต่เจ้า

อธกิารวดัจะเลอืก  สาํหรบันิกายโปรเตสเตนทย์กเวน้ใหเ้พยีง ๓ คน แลว้แต่ผูเ้ป็นหวัหน้าสาํนักจะเลอืก 

 นกับวชศาสนาต่าง  ๆ  ทยีกเวน้ใหน้ี  ตอ้งขอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัออกใบสําคญันักบวชใหก่้อน   

เมอืผูว่้าราชการจงัหวดัออกใบสําคญัให้ผูใ้ดแล้ว  จึงจะได้รบัการยกเวน้   ดงันัน ในการขอใบสําคญัจึง

ต้องขอก่อนวนัทําการตรวจเลือกและจะขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกก็ไม่ได้  เพราะคณะกรรมการ

ตรวจเลอืกไม่มอีาํนาจออกใบสาํคญัให ้

 บุคคลตาม (๓)  ไดแ้ก่  บุคคลซึงอยู่ในระหว่างการฝึกวชิาทหาร ซึงกรมการรกัษาดนิแดนเป็น  

เจ้าหน้าททีําการฝึกอยู่    โดยปกติผู้ทจีะเขา้รบัการฝึกวชิาทหารในขณะนี  ต้องเป็นนักเรยีนและเรยีน

ตงัแต่ชนัเตรยีมอุดมศกึษาหรอือาชวีะศกึษาขนึไปถงึขนัเป็นนิสติหรอืนักศกึษาของมหาวทิยาลยั  แต่ได้

ทราบว่าผูท้เีรยีนจบหลกัสตูรของโรงเรยีนแลว้แต่ยงัไมจ่บหลกัสตูรการฝึกวชิาทหาร  จะเขา้รบัการฝึกต่อ

จนจบ กไ็ด ้    

เนืองจากกรมการรกัษาดนิแดนมรีายชอืผูท้เีขา้รบัการฝึกวชิาทหารอยู่แลว้ การขอยกเวน้จงึไม่

ต้องทําเอง ผู้ขอยกเว้นเพยีงแต่ส่งหลกัฐานแจ้งต่อกรมการรกัษาดนิแดน แล้วกรมการรกัษาดนิแดนจะ

ดาํเนินการขอยกเวน้ใหเ้อง ซงึเป็นหน้าทขีองกระทรวงกลาโหมจะแจ้งไปยงัจงัหวดัภูมลิําเนาทหารของผู้

นนั ใหจ้ดัการยกเวน้ให ้แลว้ผูน้นัไมต่อ้งไปเขา้รบัการตรวจเลอืก 

 บุคคลตาม (๔)  ไดแ้ก่  นักเรียนโรงเรียนเตรยีมทหารของกระทรวงกลาโหม วธิีการขอยกเว้น

กระทรวงกลาโหมคงดาํเนินการใหเ้ชน่เดยีวกบับุคคลตาม (๓) 

 บุคคลตาม (๕)  ได้แก่   ครูซึงประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ  ทีอยู่ในความ

ควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถนิ  แต่ครูไม่ได้รบัการยกเว้นทุกคนหรอืทุก

โรงเรยีน   ครทูจีะมสีทิธไิดร้บัการยกเวน้จะตอ้งเขา้ลกัษณะตามทกีําหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท ี๔๒ 

(พ.ศ.๒๕๑๗)  แกไ้ขเพมิเตมิโดยกฎกระทรวงฉบบัท ี๖๘ (พ.ศ.๒๕๒๖)  ดงันีคอื 

     ข้อ ๒  ครซูึงประจาํทําการสอนหนังสอืหรอืวชิาการต่าง ๆ ทอียู่ในความควบคุมของกระทรวง 

ทบวง  กรม หรอืราชการส่วนทอ้งถนิ  ซงึใหล้งบญัชทีหารกองเกนิไว ้แต่ยกเวน้ไมเ่รยีกมาตรวจเลอืกเขา้



รบัราชการทหารกองประจําการในยามปกติ   ได้แก่  ครูในมหาวทิยาลยั  สถาบนับัณฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิตของ

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลยั  โรงเรียนทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนการชลประทานของ

กระท รวง เกษ ตรและ สหกรณ์      โรง เรียน ฝึกอาชีพและโรง เรียนประชาสงเค ราะห์ ของ

กระทรวงมหาดไทย   โรงเรยีนเทศบาล    โรงเรยีนและสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร  โรงเรยีน

สงักดัเมอืงพทัยา  โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา   กรมการฝึกหดัครู  กรมการศกึษานอก

โรงเรียน  กรมพลศึกษา  กรมศิลปากร       กรมสามัญศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  สํานักงาน

คณ ะกรรมการการศึกษ าเอกชน     สํ านั ก งาน คณ ะกรรมการการประถมศึกษ าแห่ งช าต ิ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนโรงเรยีนเอกชนทเีปิดทําการสอนตงัแต่ระดบัอนุบาลขนึไปทงัสายสามญัและ

สายอาชพีซงึใชห้ลกัสตูรทมีเีวลาเรยีนไมน้่อยกวา่๒ ปี  สาํนักงานปลดักระทรวง  กระทรวง   สาธารณสุข   

กรมการแพทย์   กรมอนามยั   กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์   กรมควบคุมโรคตดิต่อ และสถานศกึษาเคมี

ปฏบิตัขิองกระทรวงวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน 

     ข้อ ๓  ครซูงึจะไดร้บัการยกเวน้ตามขอ้ ๒  ตอ้ง 

     (๑) เป็นครปูระจาํทาํการสอนนักเรียน  นิสติ  หรอืนักศกึษา  ไม่น้อยกว่าสบิห้าคนเป็น

ปกตแิละในจํานวนนักเรยีน นิสติ หรอืนักศกึษาไม่น้อยกว่าสบิห้าคนนี ยกเวน้ครไูดค้นเดยีว  หรอืเป็นครู

สอนประจาํเฉพาะวชิาซงึทําการสอนนักเรยีน นิสติ หรอืนักศกึษาไม่น้อยกว่าสบิหา้คนเป็นปกต ิ และใน

จาํนวนนกัเรยีน นิสติ  หรอืนักศกึษาไม่น้อยกว่าสบิหา้คนนี   กย็กเวน้ครไูดค้นเดยีวเชน่กนั 

    (๒) มเีวลาสอนสปัดาหล์ะไมน้่อยกว่าสบิแปดชวัโมง สําหรบัครซูงึประจําทําการสอนใน

สถานศกึษาตงัแต่ระดบัมธัยมศกึษาลงมา   หรอืไม่น้อยกว่าสบิหา้ชวัโมง สาํหรบัครูซึงประจาํทําการสอน

ในสถานศกึษาระดบัสงูกวา่มธัยมศกึษา 

     ข้อ ๔  วธิกีารยกเวน้คร ู

             (๑) ให้ส่วนราชการทีเกียวข้องส่งรายชือครูซึงจะได้รบัการยกเว้นไปยังผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัซงึครผููน้นัทาํการสอนอยู่ในทอ้งทก่ีอนเดอืนเมษายนของปีทถีกู

เรียกไม่น้อยกว่าหกสิบวนั   เว้นแต่กรณีการย้ายไปประจําทําการสอนในสถานศึกษาอืนนอกจากที

กําหนดไวใ้นใบสําคญัยกเวน้คร ูใหส้่วนราชการทเีกยีวขอ้งสง่รายชอืครทูยี้ายมาประจาํทําการสอนซึงจะ

ไดร้บั การยกเวน้น้อยกว่าหกสบิวนัได ้ แต่ต้องก่อนการตรวจเลอืกในจงัหวดัทเีป็นภูมลํิาเนาทหารของครู

ผูน้นั 

   (๒) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรอืผู้ว่าราชการจงัหวดั  เป็นผู้ออกใบสําคญั     

ยกเว้นครูให้แก่ครูซึงทําการสอนอยู่ในท้องท ี แล้วแจ้งให้ผู้อํานวยการเขตหรอืนายอําเภอทอ้งททีเีป็น    

ภูมิลําเนาทหารของครูผู้นันทราบ  ถ้าครูผู้นันมีภูมิลําเนาทหารอยู่ในท้องทจีงัหวดัอนื ต้องแจ้งให้ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร  หรอืผู้ว่าราชการจงัหวดัแห่งท้องททีเีป็นภูมิลําเนาทหารของครูผู้นันทราบ    

แล้วให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผูว่้าราชการจงัหวดัทีได้รบัแจ้งแจ้งให้ผู้อํานวยการเขตหรอื



นายอําเภอท้องททีเีป็นภูมลิําเนาทหารของครูผูน้ันทราบอกีต่อหนึง  ทงันีใหแ้จ้งต่อกนัภายในกําหนด

สามสบิวนั 

          สําหรบัครูซึงทําการสอนอยู่ในหน่วยฝึกอาชีพเคลอืนทีของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูอ้อกใบสาํคญัยกเวน้ครใูห ้แลว้ดาํเนินการนัยเดยีวกบัทกีล่าวในวรรคหนึง 

 (อธิบาย)  ครซูงึจะไดร้บัการยกเวน้นัน ตอ้งเป็นครทูปีระจาํทําการสอนหนงัสอืหรอืวชิาการ  ต่าง 

ๆ ไม่ใช่ครทูําการสอนเป็นพเิศษชวัครงัคราว  และครูทปีระจําทาํการสอนนีแยกออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท 

คอื ครูทสีอนวชิารวม หรอืสอนหลายวชิา และตอ้งมนีักเรยีนททีําการสอนเป็นประจําไม่ตาํกว่า ๑๕ คน

ดว้ย ในจาํนวนนักเรยีน ๑๕ คนนี จะขอยกเวน้ครูไดเ้พยีงคนเดยีว  สว่นครอูกีประเภทหนึงเป็น   ครสูอน

ประจําเฉพาะบางวชิา เช่น สอนวชิาวทิยาศาสตร์  หรอืสอนคาํนวณ  หรอืสอนภาษาองักฤษเพียงอย่าง

เดียว เช่นนีก็ขอยกเว้นได้   และก็ต้องม ี   นักเรยีนทสีอนประจําไม่น้อยกว่า  ๑๕  คน  เช่นเดยีวกนั    

นอกจากนนั ครทูงัสองประเภทนียงัตอ้งมเีวลาสอนนกัเรยีน นิสติ หรอืนกัศกึษาในสปัดาหห์นึง ๆ ไมน้่อย

กว่า ๑๘ ชวัโมง   สําหรบัครูซงึประจําทาํการสอนในสถานศกึษาตงัแต่ระดบัมธัยมศกึษาลงมา     หรอื   

ไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชวัโมง สําหรบัครูซึงประจําทําการสอนในสถานศึกษาระดบัสูงกว่ามธัยมศึกษา   มี

เวลาสอนน้อยกว่านีก็ขอยกเวน้ไม่ได ้ครูในโรงเรยีนใดบ้างทจีะขอยกเวน้ได ้ต้องถือตามทกีฎกระทรวง       

ฉบบัที ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) แก้ไขเพมิเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัท ี๖๘ (พ.ศ.๒๕๒๖) ข้อ ๒ ไดร้ะบุไว้คร ู  

โรงเรยีน   นอกจากนีกข็อยกเวน้ไม่ได ้ ครทูจีะขอยกเวน้ตอ้งใหส้่วนราชการทเีกยีวขอ้งส่งรายชอืครูทจีะ

ไดร้บัการยกเวน้ไปยงัผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผูว้่าราชการจงัหวดัซงึครูผูน้ันทําการสอนอยู่ใน

ทอ้งทกี่อนเดอืนเมษายนของปีทถูีกเรยีกไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั ถ้าส่งรายชือเกนิกําหนดนีก็ไม่ได้รบัการ

ยกเวน้         

นอกจากบุคคลซึงได้ร ับการยกเว้นครูอยู่ ก่อนแล้ว ต่อมาได้ย้ายไปประจําทําการสอนใน

สถานศึกษาอืน ซึงมิใช่สถานศึกษาตามทีกําหนดไว้ในใบสําคญัยกเว้นครูเดิม จึงให้ส่วนราชการที

เกยีวขอ้งส่งรายชอืน้อยกว่า ๖๐ วนัได ้แต่ตอ้งก่อนการตรวจเลอืกในจงัหวดัทเีป็นภูมลิําเนาทหารของครู

ผูน้นั  ถา้ขอเกนิกาํหนดนีกจ็ะไมไ่ดร้บัการยกเวน้ 

เมอืผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผูว้่าราชการจงัหวดั ไดร้บัรายชอืครูทจีะไดร้บัการยกเวน้

แล้ว  ถ้าเป็นคนทมีีภูมลิําเนาทหารอยู่ในจงัหวดันัน  กด็ําเนินการตรวจสอบ  เมอืถูกต้องกจ็ดัการออก    

ใบสําคญัยกเว้นคร ู(แบบ  สด. ๓๗)  ให ้ และดําเนินการจําหน่ายหลกัฐานต่าง ๆ ของจงัหวดัไว ้ พรอ้ม

กบับนัทกึเพมิชอืในบญัชคีนยกเวน้ผ่อนผนั (แบบ สด.๒๐) แลว้แจ้งอําเภอภูมลิําเนาทหารดําเนินการใน

ส่วนทเีกียวข้องต่อไป  หากเป็นคนทมีภีูมลิําเนาทหารอยู่ในท้องทจีงัหวดัอืน ก็ต้องขอตรวจสอบไปยงั

จงัหวดันัน  เมอืไดร้บัตอบยนืยนัเป็นการถูกต้อง  กด็ําเนินการออกใบสําคญัยกเวน้คร ู (แบบ  สด.๓๗) 

ให ้ แลว้แจง้จงัหวดัภูมลิําเนาทหารเพอืดาํเนินการจําหน่ายหลกัฐานต่าง ๆ   พรอ้มกบับนัทกึเพมิชอืใน

บญัชคีนยกเวน้ผ่อนผนั  (แบบ สด. ๒๐)  ของจงัหวดัไว ้   และแจง้นายอําเภอภูมลิาํเนาทหารของครูผูน้นั

เพอืดาํเนินการในส่วนทเีกยีวขอ้งต่อไป  สาํหรบัการแจง้ต่อกนันนั ตอ้งแจง้ภายในกําหนด ๓๐ วนั 



 สาํหรบัครูซงึทาํการสอนอยู่ในหน่วยฝึกอาชพีเคลอืนทขีองกระทรวงศกึษาธกิาร ใหผู้ว้่าราชการ

กรงุเทพมหานคร เป็นผูอ้อกใบสาํคญัยกเวน้ครใูห ้แลว้ดาํเนินการนยัเดยีวกบัทกีล่าวมาแล้ว 

 บุคคลตาม (๖) และ (๗) ไม่มปัีญหาอะไร เมอืเขา้เป็นนักศกึษาของสาํนักศกึษานนั ๆ แล้ว กข็อ

ยกเวน้ได ้เป็นหน้าทขีองส่วนราชการทเีกยีวขอ้งจะแจง้จงัหวดัทเีป็นภูมลิาํเนาทหารจดัการยกเวน้ให ้

 บุคคลตาม (๘)  เป็นบุคคลทไีดแ้ปลงสญัชาตเิป็นคนไทยตามกฎหมาย  เจา้หน้าทจีะทราบว่าเป็น

บุคคลประเภทนีตงัแต่ไปแสดงตนขอลงบญัชีทหารกองเกินแล้ว จะจดัการยกเว้นให้ทนัทโีดยตวัไม่ต้อง  

ขอยกเวน้อกี 

 บุคคลตาม (๙)  ไดแ้ก่  บุคคลซึงไดร้บัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสีุดใหจ้ําคกุครงัเดยีวตงัแต่ 

๑๐ ปีขนึไป  หรอืเคยไดร้บัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสีุดใหจ้ําคุกหลายครงัรวมกนัตงัแต่ ๑๐ ปีขนึ

ไป  หรอืเคยถูกศาลพพิากษาให้กกักนั ถอืเอาตามคําพพิากษาของศาล ไม่ใช่ถือวนัต้องโทษจรงิ เช่น 

ศาลพพิากษาให้จาํคุก ๑๐ ปี แต่ติดอยู่จรงิ ๆ เพยีง ๘ ปี อย่างนีกข็อยกเว้นได้  ส่วนโทษกกักนันันไม่

ตอ้ง คํานึงถงึกําหนดระยะเวลาว่าจะตอ้งโทษกกักนักวีนั กข็อยกเวน้ได ้ วธิกีารขอยกเวน้ ผูจ้ะขอยกเวน้

ตอ้งนําหลกัฐาน ซงึอาจเป็นสาํเนาคําพพิากษากไ็ด้ ไปยนืขอยกเวน้ต่อนายอําเภอทอ้งทภีูมลิาํเนาทหาร   

หรอืถา้ยนืไม่ทนัจะไปยนืต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกในวนัทาํการตรวจเลอืกกไ็ด ้เพราะกฎหมายไม่ได้

กําหนดระยะเวลาไว)้ 

 มาตรา ๑๕  บุคคลซงึพน้จากฐานะตามทกีําหนดไวใ้นมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) 

(๕) (๖) หรอื (๗) มาตรา ๒๗ (๒)หรอืมาตรา ๒๙ (๓) ใหแ้จง้ดว้ยตนเองต่อนายอําเภอทอ้งททีตีนอยู ่  

หรอืทาํการประจาํ ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทพีน้ฐานะเช่นนนั  และใหน้ายอําเภอออกใบรบัให ้  ถา้ผู้

นนัมภีูมลิําเนาทหารอยู่ในทอ้งทอีาํเภออนื ใหน้ายอาํเภอทไีดร้บัแจง้แจง้ต่อไปยงันายอาํเภอทอ้งททีเีป็น    

ภมูลิาํเนาทหารของผูน้นั 

 (อธิบาย  ม.๑๕     บุคคลทไีด้รบัการยกเว้นทงัตามมาตรา ๑๓  และมาตรา ๑๔  มสีภาพการ

ยกเวน้ไม่เหมือนกนั     บุคคลบางประเภทได้รบัการยกเวน้ตราบเท่าทยีงัมสีภาพนัน ๆ อยู่   แต่บุคคล

บางประเภท   ไดร้บัการยกเวน้ตลอดไปไม่มกีารเปลยีนแปลงสภาพ     บุคคลตามมาตรา ๑๓  (๑)  กบั

บุคคลตามมาตรา ๑๔  ตงัแต่ (๑) ถึง (๗)  อาจเปลยีนสภาพไปได้  เช่น  พระภิกษุลาสิกขาแล้ว หรือ

นกัเรยีนเรยีนจบแลว้  หรอืออก จากความเป็นนักเรยีนก่อนสาํเรจ็  หรอืครพูน้จากการเป็นครแูลว้ ทําให้

สภาพของบุคคลนัน ๆ เปลยีนไป    ส่วนบุคคลตามมาตรา ๑๓ (๒) และ (๓)  กบับุคคลตามมาตรา ๑๔ 

(๘) และ (๙) จะไม่มกีารเปลยีนไปจากสภาพเดมิ 

 การยกเวน้ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ กฎหมายยกเวน้ให้ตลอดเวลาทอียู่ในฐานะเช่นนัน   

เมือพ้นจากฐานะนัน ๆ แล้ว สทิธิได้รบัการยกเว้นกห็มดไปด้วย จะต้องถูกเรยีกเข้ารบัการตรวจเลือก

ต่อไป   แต่ถ้าผูใ้ดพน้จากฐานะทไีด้รบัการยกเวน้เมอือายุครบ ๓๐ ปีบรบิูรณ์แลว้ ก็เป็นอนัพ้นไป  จะ

เรยีกเขา้รบัการตรวจเลอืกอกีไมไ่ด ้เพราะขดัต่อมาตรา ๙ และมาตรา ๒๒ 

 เนืองจากผู้ทพี้นจากฐานะยกเว้นตามมาตรา ๑๓  และมาตรา ๑๔ จะต้องถูกเรียกเข้ารบัการ

ตรวจเลอืกต่อไป มาตรา ๑๕ จึงบงัคบัใหผู้้ทพีน้จากฐานะตามทกีําหนดไวใ้นมาตรา ๑๓ (๑) และมาตรา 



๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕)  (๖)  หรือ (๗)    มาตรา ๒๗ (๒)   หรือมาตรา ๒๙ (๓)  ต้องไปแจ้งด้วยตนเองต่อ

นายอําเภอทอ้งททีตีนอยู่หรอืทาํการประจําใหท้ราบภายในกําหนด ๓๐ วนั     ถา้ผูใ้ดอายุยงัไม่ครบ ๓๐ 

ปีบรบิรูณ์  นายอําเภอจะไดอ้อกหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกต่อไป  ถา้ผูใ้ดพน้จากฐานะยกเวน้

หรอืผ่อนผนัแลว้ไม่ไปแจง้ภายในกาํหนด ๓๐ วนั  มคีวามผดิตามมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิ 

๒๐๐ บาท หรอืจาํคุกไมเ่กนิหนึงเดอืน หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 การทกีฎหมายไมบ่งัคบัใหต้อ้งแจง้ทกุประเภท เพราะบุคคลบางประเภทไมส่ามารถเปลยีนสภาพ

พน้จากฐานะยกเวน้ไดด้งักล่าวมาแล้ว    และบุคคลบางประเภทกด็ําเนินการยกเวน้ใหโ้ดยทางราชการ   

เมอืพน้จากการยกเวน้กเ็ป็นหน้าทผีูท้สีงัยกเวน้จะแจง้ถอนการยกเวน้เอง ตวัจงึไมต่อ้งแจง้ดว้ยตนเอง 

 

หมวด ๓ 

การลงบญัชีทหารกองเกินทีอาํเภอ 

 มาตรา ๑๖   บรรดาชายซงึมสีญัชาตไิทย  เมอืมอีายุยา่งเขา้สบิแปดปีในพุทธศกัราชใด   ใหไ้ป

แสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิภายในพทุธศกัราชนัน 

  ผูใ้ดไม่สามารถไปลงบญัชทีหารกองเกนิดว้ยตนเองได ้ตอ้งใหบุ้คคลซงึบรรลุนิตภิาวะและเชอืถอื

ไดไ้ปแจง้แทน  ใหน้ายอําเภอสอบสวน  เมอืเหน็ว่าถูกตอ้งใหล้งบญัชทีหารกองเกนิไว ้  ถา้ไม่มผีูม้าแจง้

แทน ใหถ้อืว่าผูน้นัหลกีเลยีง ขดัขนืไม่มาลงบญัชทีหารกองเกนิ 

        เมอืไดร้บัการขอลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานี     ใหน้ายอําเภอออกใบสาํคญัหรอืใบรบัให ้

ผูข้อลงบญัชทีหารกองเกนิไวเ้ป็นหลกัฐานหากใบสําคญัชํารุดหรอืสญูหายใหผู้ถ้อืแจ้งต่อนายอําเภอ

ทอ้งทเีพอืขอรบัใบสาํคญัใหม ่  โดยเสยีคา่ธรรมเนียมฉบบัละหนึงบาท แต่ถา้การชํารุดหรอืสญูหายนนั

เป็นเพราะเหตุสุดวสิยักไ็ม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียม 

 ผูซ้งึไดล้งบญัชทีหารกองเกนิ   ตามมาตรานีแลว้ใหถ้อืว่าเป็นทหารกองเกนิ   ตงัแต่   วนัท ี ๑  

มกราคม ของพุทธศกัราชถดัไป 

 การลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานี   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์     วธิกีารและแบบทกีาํหนด

ในกฎกระทรวง 

 (อธิบาย  ม.๑๖ มาตรานีเป็นบทบงัคบัเรมิแรกทใีหป้ระชาชนต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญตั ิรบั

ราชการทหาร หรอืพดูใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ กค็อื โดยปกตแิลว้การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร

จะต้องเรมิจากมาตรานีก่อน  นอกจากบางคนทเีรมิปฏิบตัิตามมาตรา ๑๘ ดงัจะได้กล่าวต่อไปเมอืถึง

มาตรานัน  ดงันัน มาตรานีจงึเปรยีบเสมอืนเป็นประตูทเีปิดใหบุ้คคลเขา้อยู่ในบงัคบัของกฎหมาย  ฉบบั

นี  จนกว่าจะปลดพน้ราชการทหารประเภทใดประเภทหนึงออกไป กเ็ป็นอนัสนิสุดไม่ตอ้งอยู่ในบงัคบัของ

กฎหมายฉบบันีอกีต่อไป  ผูท้ยีงัไม่ไดป้ฏบิตัติามมาตรานี หรอืมาตรา ๑๘ กไ็ม่ตกอยู่ในบงัคบัของมาตรา

อนื ๆ ทงัหมด 



 ผูท้อียู่ในบงัคบัของมาตรานี  คอื  บรรดาชายทมีสีญัชาตเิป็นไทยตามกฎหมาย  ซงึไดอ้ธบิายไว้

แลว้ในมาตรา ๗ และมาตรานีบงัคบัเฉพาะบุคคลอายุเดยีว คอืผูท้มีอีายุครบ ๑๗ ปีบรบิูรณ์ หรอืย่างเข้า

สบิแปดปี   การบงัคบัตามมาตรานี   คอื  บงัคบัใหต้วัไปแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิการลงบญัช ี  

ทหารกองเกนิกค็อืการทาํทะเบยีนหลกัฐานอย่างหนึงเช่นเดยีวกบัการทาํทะเบยีนบ้านเหมอืนกนั  แต่ทาํ

เพอืความมุง่หมายคนละอย่าง  การทาํบญัชทีหารกองเกนิ ทาํเพอืใหเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัเรยีกเขา้เป็น

ทหาร   การไปลงบญัชทีหารกองเกนิควรนําบตัรประจําตวัและสูตบิตัร (ใบเกดิ) พรอ้มดว้ยทะเบยีนบา้น 

ไปแสดงต่อเจา้หน้าทดีว้ย  ทงันีเพอืเจา้หน้าทสีสัดอํีาเภอจะไดท้าํการตรวจสอบวา่เป็นผู ้   มสีญัชาตไิทย

ตามกฎหมายหรอืไม ่ เมอืทาํคาํรอ้งแลว้เจา้หน้าทจีะทาํการตรวจสอบกบัทะเบยีนบา้นอกีครงัหนึง 

- ๔๐ - 

 

ถา้หลกัฐานตรงกนัและปรากฏว่าเป็นผูท้มีสีญัชาตไิทยโดยแน่นอนแล้ว กจ็ะออก  ใบสําคญัใหต้่อไป   ถ้า

บงัเอญิใบสาํคญัหมด เจา้หน้าทกีจ็ะออกใบรบั (แบบ สด.๑๐) ใหเ้ป็นหลกัฐานไวก่้อนแล้วนัดวนัใหม้า  รบั

ใบสําคญัต่อไป ใบสําคญันีถ้าชํารุดหรอืสูญหายผูถ้ือต้องแจ้งขอรบัใบสําคญัใหม่ต่อ นายอําเภอ ท้องที

ภายในกําหนด ๓๐ วนั โดยเสยีค่าธรรมเนียมฉบบัละ ๑ บาท แต่ถ้าการชํารุดหรอื     สูญหายนันเป็น

เพราะเหตุสุดวสิยักไ็ม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม ถา้ไม่ปฏบิตัติามนีมคีวามผิดตามมาตรา ๔๒ เช่นเดยีวกบั

มาตรา ๙ 

 สถานททีตีอ้งไปแสดงตนขอลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖ นี 

 “ต้องไปแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิทอีําเภอทอ้งททีเีป็นภูมลิําเนา”  ตามมาตรา  ๕  ดงั

ไดก้ล่าวมาแลว้ 

 กําหนดเวลาในการไปลงบญัชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ ให้เวลาสินสุดไว้เพียงสนิเดือน

ธนัวาคมของปีทมีอีายุครบ ๑๗ ปีบรบูิรณ์  หรอืย่างเขา้ ๑๘ ปี  แต่ตามวธินีับอายุทไีดก้ล่าวมาแลว้   ผูใ้ด

จะมอีายุย่างเข้าอายุใหม่ก็ต้องเรมิตงัแต่ต้นปี     ดงันัน  จงึสรุปไดว้่ากฎหมายกําหนดระยะเวลาใหไ้ป   

ลงบญัชทีหารกองเกนิไดต้งัแต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนธนัวาคมของปีทมีอีายุยา่งเขา้ ๑๘ ปี 

 การไปลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา  ๑๖  นี  โดยปกตติ้องไปขอลงบญัชดีว้ยตนเอง   แต่ก็

ยงัมขีอ้ผ่อนผนัสาํหรบัผูไ้ม่สามารถจะไปลงบญัชทีหารกองเกนิดว้ยตนเองได ้ โดยใหบุ้คคลซงึบรรลุนิติ

ภาวะและเชือถือได้ไปแจ้งแทน    การผ่อนผนัให้ตามมาตรานีผ่อนผนัให้สําหรบัผูท้ไีม่สามารถไปด้วย

ตนเอง เท่านัน   มกัจะมีการเข้าใจผิดกนับ่อยๆว่า ถ้าตวัไม่อยากไปเองก็ให้คนอืนไปแจ้งแทน เช่น 

นกัเรยีนทอียู่ต่างจงัหวดัเขา้มาเรยีนหนังสอืในกรุงเทพมหานคร ตวัไม่อยากไปขอลงบญัชทีหารกองเกนิ

เองกใ็หบ้ดิามารดาหรอืญาตพิน้ีองไปขอลงบญัชแีทนอย่างนีไม่ใช่กรณีทไีม่สามารถเพราะตวัสามารถไป

เองแต่ไม่ไป    กฎหมายกใ็หก้ําหนดระยะเวลาไวถ้งึ ๑๒ เดือนนกัเรยีนมเีวลาหยุดเทอมและยงัมวีนัหยุด

อนื ๆ อกี จงึตอ้งเขา้ใจว่ากฎหมายผ่อนผนัใหใ้นกรณีไมส่ามารถเท่านนัเช่น  เกดิการเจบ็ป่วย เป็นตน้  ผู้

ทจีะไปแจง้แทนไดน้ัน ต้องเป็นผูท้บีรรลุนิตภิาวะ คอื มอีายุครบ ๒๐ ปีบรบิรูณ์ (นับชนวนั เดอืน ปีเกดิ) 

และบุคคลนันจะ ต้องเป็นทเีชอืถือได้ด้วย โดยปกติกต็้องเป็นผู้ทรีู้จกัสภาพความเป็นอยู่ของตวัผู้ต้อง



ลงบญัชเีองพอสมควร  เมอืเลยกําหนดเดอืนธนัวาคมไปแลว้ไม่ไปขอลงบญัชทีหารกองเกนิและไม่มผีูไ้ป

แจง้แทนดว้ย ถอืว่าผู้นันหลกีเลยีงขดัขนื  มคีวามผดิตามมาตรา ๔๔  ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ ๓๐๐ 

บาทหรือจําคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทงัจําทงัปรบั  ถ้าก่อนทีเจ้าหน้าทยีกเรอืงขึนพิจารณาความผิด 

บุคคลนันไดม้าขอลงบญัชทีหารกองเกนิดว้ยตนเอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหนึงเดอืน หรอืปรบัไม่

เกนิหนึงรอ้ยบาท หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 ผู้ทีได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานีแล้ว  ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตังแต่วันที  ๑  

มกราคมของพุทธศักราชถัดไป  ไม่ว่าจะลงบัญชีทหารกองเกินวนัและเดือนใด    เช่น    นาย  ก.  

ลงบญัชทีหาร กองเกนิวนัท ี๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๗   นาย ข. ลงบญัชีทหารกองเกนิวนัท ี๑๕ มถุินายน 

พ.ศ.๒๕๐๗  และ นาย ค. ลงบญัชีทหารกองเกินวนัท ี๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๐๗   ทงั นาย ก., นาย 

ข. และ นาย ค. จะเป็นทหารกองเกนิพร้อมกนัในวนัท ี๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๘  ก่อนถงึวนัท ี๑ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๐๘      ยงัไม่เป็นทหารกองเกนิ  เรยีกได้แต่เพยีงว่าบุคคลทไีด้ลงบญัชีทหารกองเกนิทอีําเภอ

ตามมาตรา ๑๖ แลว้เท่านนั) 

 มาตรา ๑๗   ในเดอืนกนัยายนทกุปี   ใหน้ายอําเภอจดัการประกาศใหผู้ท้มีอีายุถงึเขตทจีะตอ้ง

ลงบญัชีทหารกองเกนิไปลงบญัชทีหารกองเกนิตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรา ๑๖ 

 ประกาศเช่นว่านี ใหน้ายอาํเภอปิดไว ้ณ ทวีา่การอําเภอและ ณ ทเีปิดเผยตามชุมนุมชนในทอ้งที

นนักบัใหน้ายอําเภอสง่ประกาศใหก้าํนันผูใ้หญ่บา้นเพอืนําไปแจง้ใหร้าษฎรในทอ้งทขีองตนทราบดว้ย 

 (อธิบาย  ม.๑๗   มาตรานีบงัคบัให้นายอําเภอต้องจดัการประกาศให้ผู้ทมีอีายุถึงเขตทจีะต้อง

ลงบญัชีทหารกองเกิน คอื ผู้ทมีีอายุย่างเข้า ๑๘ ปีนันเอง  ถ้าผู้ใดยงัไม่ได้ลงบญัชีทหารกองเกินก็ให ้     

จดัการไปขอลงบญัชเีสยีภายในกําหนด  ซึงบางคนอาจจะหลงลมืไป  หรอืบางคนอาจไม่ทราบหน้าทที ี 

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็ได้ เมือถึงเดือนกันยายนใกล้จะหมดกําหนดเวลาขอลงบัญชีแล้วจึงให ้       

นายอําเภอจดัการประกาศเตือนใหป้ระชาชนทราบ  ประกาศนีมาตรา ๑๗ กําหนดใหปิ้ดไว้ ณ ทวี่าการ

อําเภอ และ ณ ทเีปิดเผยตามชุมนุมชนในทอ้งทนีัน ซงึอาจจะเป็นตลาดหรอืท่ารถหรอืท่าเรอืกไ็ด ้ หรอื

อาจจะประกาศในโรงภาพยนตร์หรือทางวิทยุหรือโทรทศัน์อีกทางหนึงก็ได้ นอกจากนัน ยังต้องส่ง

ประกาศใหก้ํานันผูใ้หญ่บ้านไปแจ้งใหร้าษฎรในทอ้งททีราบอกีด้วย   ความมุ่งหมายของมาตรานี ก็ไม่มี

อะไร   นอกจากช่วยเตอืนใหป้ระชาชนไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย จะไดไ้มต่อ้งมคีวามผดิ) 

 มาตรา ๑๘   บุคคลซงึยงัมไิดล้งบญัชทีหารกองเกนิทอํีาเภอพรอ้มกบัคนชนัปีเดยีวกนัเพราะเหตุ

ใด ๆ กด็ ีถา้อายุยงัไมถ่งึสสีบิหกปีบรบูิรณ์ ใหป้ฏบิตัทิํานองเดยีวกบัมาตรา ๑๖ ภายในสามสบิวนันับแต่

วนัทสีามารถจะปฏบิตัไิด ้ แต่จะใหผู้อ้นืแจง้แทนไมไ่ด ้ ถ้านายอาํเภอจะเรยีกตวัลงบญัชทีหารกองเกนิ      

กย็่อมทาํไดโ้ดยไมต่อ้งคํานึงถงึกาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้ 

 เมอืไดร้บัการลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานีใหน้ายอําเภอออกใบสาํคญัหรอืใบรบัใหไ้วเ้ป็น

หลกัฐาน     หากใบสาํคญัชํารุดหรอืสญูหาย   ใหผู้ถ้อืแจง้ต่อนายอําเภอทอ้งท ี     เพอืขอรบัใบสําคญั

ใหม่โดยเสยีค่าธรรมเนียมฉบบัละหนึงบาท   แต่ถา้การชํารุดหรอืสญูหายนนัเป็นเพราะเหตุสุดวสิยักไ็ม่

ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 



  ผู้ซงึได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานีแล้วให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตงัแต่วนัลงบญัชีทหาร

กองเกิน  แต่ถ้ามีอายคุรบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนนุประเภทที ๒ ตามมาตรา ๓๙ เมือได้ลงบญัชีทหาร

กองเกินแล้วให้ปลดเป็นกองหนนุประเภทท ี๒ ทนัที 

 การลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  วธิกีาร และแบบทกีําหนด

ใน กฎกระทรวง 

 (อธิบาย  ม.๑๘  มาตรานีบงัคบับุคคลตงัแต่อายุย่างเขา้ ๑๙ ปี จนถงึบุคคลทอีายุย่างเขา้     ๔๖ 

ปี   ถ้าผู้ใดอายุ ๔๖ ปีบรบิูรณ์แลว้ ไม่ได้ปฏบิตัติามมาตรา ๑๖ หรอืมาตรา ๑๘ กเ็ป็นอนัผ่านพ้นไป  ไม่

ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัริบัราชการทหารเลย 

 บทบัญญัติทีว่า   บุคคลทียังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกินทีอําเภอพร้อมกับคนชันปีเดียวกัน   

หมายถึงว่าเมอือายุย่างเขา้ ๑๘ ปีไม่ไดล้งบญัชทีหารกองเกินภายในกําหนดตามมาตรา ๑๖  คอื ไม่ได้

ลงบญัชทีหารกองเกนิภายในเดอืนธนัวาคมของปีนันกต็อ้งปฏบิตัติามมาตรา ๑๘ ต่อไป มาตรานีจงึเป็น

บทบงัคบัรบัช่วงจากมาตรา ๑๖  ทมีาตรา ๑๘ บงัคบัใหป้ฏบิตัิทาํนองเดยีวกบัมาตรา ๑๖ ก็คอื บงัคบัให้

ไปลงบญัชีทหารกองเกินทอีําเภอท้องทซีึงเป็นภูมลิําเนาของบิดา หรือมารดา หรอืผู้ปกครอง แล้วแต่

กรณีนันเอง   ต่างกนัแต่ว่า มาตรา ๑๖ นนั ถ้าผู้ใดไม่สามารถไปด้วยตนเองได้กผ็่อนผนัให้ผูอ้นืไปแจ้ง

แทนได้    แต่ตามมาตรา  ๑๘  ไม่มกีารผ่อนผนั  เช่นนีตอ้งไปแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิดว้ย

ตนเองทุกคน   นอกจากนนั มาตรา ๑๘ ยงับงัคบัไวอ้ีกดว้ยว่า ต้องไปลงบญัชทีหารกองเกนิภายใน ๓๐ 

วนั นับแต่วนัทสีามารถจะปฏบิตัไิด ้ เช่น ถา้ไมม่เีหตุสุดวสิยัอย่างไร การไมป่ฏบิตัติามมาตรา  ๑๖  เป็น

เพราะเหตุหลงลืม หรอืจงใจไม่ปฏบิตั ิ ระยะเวลา  ๓๐  วนั ก็ตอ้งเรมินับตงัแต่วนัท๑ี มกราคมของปีทมีี

อายุย่างเขา้ ๑๙ ปี เป็นต้นไป   แต่ถา้การไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๑๖ นนัเป็นเพราะเหตุสุดวสิยัประการอนื 

เช่น เจบ็ป่วยหรอืการคมนาคมหยุดชะงกัไปไม่ได้ ระยะเวลา ๓๐ วนั ก็ต้องเรมินับแต่เหตุการณ์นัน ๆ 

หมดสนิไป   แต่ถา้ไมม่เีหตุสุดวสิยัอย่างใด  บุคคลนนัจงใจไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๖ มาแล้ว  และยงัจงใจ

จะไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๘ อกี  อย่างนีกฎหมายใหอ้ํานาจนายอําเภอเรยีกตวัมาลงบญัชีทหารกองเกนิ

ไดเ้ลย  โดยไมต่อ้งรอกําหนด ๓๐ วนั 

 การรบัลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานี นายอําเภอจะออกใบสําคญัใหเ้ช่นเดยีวกบัมาตรา ๑๖ 

และถา้ใบสาํคญัชํารุดหรอืสญูหาย กต็อ้งปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัมาตรา ๑๖ ทกุประการ 

 ผู้ทลีงบญัชีทหารกองเกินตามมาตรานีแล้ว  ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตงัแต่วนัลงบญัชทีหาร

กองเกนิ    การลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานีแบง่ออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื 

 ๑. ลงบัญชีทหารกองเกินในระหว่างมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และยังไม่ครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์  เป็น

ทหารกองเกนิ 

 ๒. ลงบญัชทีหารกองเกนิเมอือายุ ๓๐ ปีบรบิรูณ์ไปแลว้ เป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ 

 ผู้ทฝ่ีาฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  มคีวามผิดตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 

๓๐๐ บาทหรือจําคุกไม่เกิน ๓ เดือน  หรือทงัจําทงัปรบั   แต่ก่อนทีเจ้าหน้าทียกเรืองขึนพิจารณา



ความผดิ  บุคคลนันไดไ้ปแสดงตนขอลงบญัชทีหารกองเกินเสียก่อนดว้ยตนเอง  ต้องระวางโทษเพียง

ปรบัไมเ่กนิ ๑๐๐ บาท  หรอืจาํคกุไม่เกนิ ๑ เดอืน หรอืทงัจาํทงัปรบั) 

 มาตรา ๑๙   เมอืจําเป็น นายอําเภอมอีํานาจประกาศเรยีกบคุคลทไีดล้งบญัชทีหารกองเกนิไวท้ี

อําเภอตามมาตรา ๑๖ หรอืมาตรา ๑๘ แลว้ ไปแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิใหมไ่ด ้ภายในกาํหนด

เกา้สบิวนันบัตงัแต่วนัประกาศ 

 ประกาศเช่นว่านี ใหน้ายอาํเภอปิดไว ้ ณ  ทวี่าการอําเภอ และ  ณ  ทเีปิดเผยตามชุมนุมชนใน

ทอ้งทนีนั  กบัใหน้ายอาํเภอส่งประกาศใหก้ํานันผูใ้หญ่บา้นเพอืนําไปแจง้ใหร้าษฎรในทอ้งทขีองตนทราบ

ดว้ย 

 ผูใ้ดไม่สามารถจะไปลงบญัชทีหารกองเกนิดว้ยตนเองได ้     ตอ้งใหบุ้คคลซงึบรรลุนิตภิาวะ และ

พอจะเชอืถอืไดไ้ปแจง้แทน   ถ้าไม่มผีูแ้ทนใหถ้อืว่าผูน้นัหลกีเลยีงขดัขนื 

 เมอืไดร้บัการขอลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานี     ใหน้ายอาํเภอออกใบสาํคญัหรอื ใบรบัให้

ผูข้อลงบญัชทีหารกองเกนิไวเ้ป็นหลกัฐานตามทกีําหนดในกฎกระทรวง หากใบสาํคญัชํารุดหรอืสญูหาย 

ใหผู้ถ้อืแจง้ต่อนายอําเภอทอ้งทเีพอืขอรบัใบสําคญัใหม ่โดยเสยีค่าธรรมเนียมฉบบัละหนึงบาท แต่ถา้การ

ชํารุดหรอืสญูหายนนัเป็นเพราะเหตสุุดวสิยั  กไ็มต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียม 

 (อธิบาย ม.๑๙ มาตรานีเป็นการบญัญตัเิผอืไวเ้มอืมเีหตุจาํเป็น เช่น ไฟไหมท้วีา่การอาํเภอ  หรอื

นําท่วม หรอืเกิดสงครามทวี่าการอําเภอถูกทําลาย ทําให้หลกัฐานทะเบียนบญัชีต่างๆ ทเีจ้าหน้าทรีบั

ลงบญัชีทหารกองเกินไวถู้กทาํลายหรอืสูญหายไป กฎหมายกใ็หอ้ํานาจนายอําเภอจดัการประกาศเรยีก

บุคคลทไีดล้งบญัชทีหารกองเกนิไวแ้ลว้ ไปแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิใหมภ่ายในกําหนด ๙๐ วนั 

นับแต่ว ันประกาศ  เพือเจ้าหน้าทีจะได้จดัทําทะเบียนหลักฐานขึนใหม่  การปิดประกาศคงกระทํา

เช่นเดยีวกบัมาตรา ๑๗ 

 การลงบญัชทีหารกองเกนิใหม่ตามมาตรานี  เจ้าหน้าทจีะจดัการออกใบสําคญัใหใ้หม่   และถ้า

ใบสาํคญัชาํรุดหรอืสญูหาย กต็อ้งดาํเนินการเช่นเดยีวกบัมาตรา ๑๖ 

 ผูท้ตีอ้งปฏบิตัติามมาตรานี  ไม่ไดห้มายเฉพาะเจาะจงแต่ผูท้เีป็นทหารกองเกนิเทา่นนั  แต่หมาย

รวมทงัผูท้ไีดล้งบญัชทีหารกองเกนิทอีําเภอตามมาตรา ๑๖ หรอืตามมาตรา ๑๘  และทหารกองหนุนทุก

ประเภทด้วย ส่วนผูท้ปีลดพ้นราชการทหารแล้วคงไม่ต้องปฏิบตัิ เพราะความมุ่งหมายในการลงบญัชี

ทหารกองเกนิกเ็พอืทําทะเบยีนหลกัฐานไวส้าํหรบัเรยีกตวัเข้าเป็นทหารต่อไป เมอืปลดพน้ราชการทหาร

แลว้ เรยีกเขา้เป็นทหารอกีต่อไปไมไ่ด ้กไ็มม่คีวามจําเป็นทจีะตอ้งทาํทะเบยีนหลกัฐานกนัใหม ่

 การลงบญัชทีหารกองเกนิใหมต่ามมาตรานีผ่อนผนัใหผู้อ้นืไปแจง้แทนไดเ้ช่นเดยีวกบัมาตรา  

๑๖   ถา้ไม่มผีูไ้ปแจง้แทนตามกําหนดมคีวามผดิตามมาตรา ๔๔ เช่นเดยีวกบัมาตรา ๑๘) 

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

 (อธิบาย ม.๒๐ การบงัคบัใหบ้รรดาชายทมีสีญัชาติเป็นไทยตามกฎหมายต้องไปลงบญัชทีหาร

กองเกินตามมาตรา  ๑๖  ก็ด ี หรือมาตรา  ๑๘  ก็ด ี ไม่ไดบ้งัคบัให้ต้องลงบญัชีทหารกองเกินทุกคน      

ม ี  ยกเวน้ใหต้ามมาตรานีสาํหรบับุคคล   ๒   ประเภท   คอื 



  ๑. บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) ซึงได้แก่พระภิกษุทีมีสมณศกัดิหรือทีเป็นเปรยีญและนักบวช      

ในพระพุทธศาสนาแหง่นิกายจนีหรอืญวนทมีสีมณศกัด ิแต่ความจรงิพระคณุทา่นทงัหลายนีกวา่จะมสีมณ

ศกัดหิรอืไดเ้ปรยีญส่วนมากกม็อีายุผา่นชนัการลงบญัชทีหารกองเกนิมาแลว้จงึไดร้บัสทิธแิต่เพยีงยกเวน้

ไมต่อ้งเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการดงักล่าวมาแลว้ในมาตรา ๑๓ 

  ๒. บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๓) ซึงมีรายละเอียดดังกล่าวมาแล้วในมาตรา ๑๓ เช่นเดียวกัน       

ข้อทีน่าสงัเกตก็คือว่าความจริงบุคคลตามมาตรา ๑๓ (๓) ไม่ใช่บุคคลทีได้รบัการยกเว้นเฉพาะตาม

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๓ เท่านัน แต่เป็นการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราช     

บญัญตัริบัราชการทหารเลยทเีดยีว) 

 มาตรา ๒๑   บุคคลดงัต่อไปนีไม่ตอ้งไปแสดงตนต่อนายอาํเภอ ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรอื

มาตรา ๑๙ คอื 

  (๑) สามเณรเปรยีญ 

  (๒) ผูซ้งึอยู่ในระหวา่งควบคมุหรอืคมุขงัของเจา้พนักงาน 

 แต่ใหล้งบญัชทีหารกองเกนิไวต้ามหลกัเกณฑ ์  วธิกีาร   และแบบทกีําหนดในกฎกระทรวง 

 (อธิบาย ม. ๒๑  มาตรานีเป็นบทยกเว้นไม่ต้องไปแสดงตนขอลงบญัชีทหารกองเกนิอีกมาตรา

หนึง แต่การยกเวน้ตามมาตรานีต่างกบัการยกเวน้ตามมาตรา ๒๐ การยกเวน้ตามมาตรา ๒๐นนัเป็นการ

ยกเวน้ไมต่อ้งลงบญัชทีหารกองเกนิ  คอืไมต่อ้งลงบญัชทีหารกองเกนิเลย แตก่ารยกเวน้ตามมาตรา ๒๑ 

ยกเวน้ใหแ้ต่เพียงตวัไม่ตอ้งไปแสดงตนขอลงบญัชทีหารกองเกนิแต่ยงัต้องลงบญัชทีหารกองเกนิ  ส่วน  

จะลงไดอ้ย่างไรนนัจะไดก้ล่าวถงึต่อไป  ผูท้ไีดร้บัการยกเวน้ตามมาตรานีไดแ้ก่บุคคล ๒ ประเภท คอื 

  ๑. สามเณรเปรียญ สามเณรเปรียญไม่ต้องไปแสดงตนเพือลงบัญชีทหารกองเกินทีอําเภอ      

เป็นหน้าทขีองนายอําเภอจะต้องจดัส่งเจ้าหน้าทไีปทําการลงบญัชีทหารกองเกินให้ถึงอารามหรอืวดัที

สามเณรนันพกัจําพรรษาอยู่ การลงบญัชีทหารกองเกินโดยวธินีีแมจ้ะเกินกําหนดตามมาตรา ๑๖ หรอื

มาตรา ๑๘  หรอืมาตรา ๑๙ กไ็ม่มคีวามผดิเพราะเป็นเรอืงของเจ้าหน้าทตี้องดําเนินการภายในกําหนด

เอง มาตรานียกเว้นให้เฉพาะสามเณรเปรียญ ถ้าเป็นสามเณรเฉย ๆ หรือสามเณรนักธรรมต้องไป

ลงบญัชทีหาร      กองเกนิดว้ยตนเองทอีําเภอ 

 ๒. ผู้ทอียู่ในระหวา่งควบคมุหรอืคุมขงัของเจ้าพนักงาน บุคคลประเภทนีไม่ต้องไปลงบญัชทีหาร

กองเกินทีอําเภอเพราะไม่สะดวกต่อการควบคุม ถ้ามีจํานวนมากก็ยิงเกิดความไม่สะดวกมากยิงขนึ      

จงึ  งดเวน้ไม่ใหต้วัต้องไปเอง บุคคลประเภทนีใหน้ายอําเภอทอ้งทส่ีงใบแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกอง

เกนิไปใหเ้จ้าพนักงานผูค้วบคุมหรอืคุมขงั เพอืใหผู้ท้อียู่ในระหว่างควบคุมหรอืคุมขงักรอกข้อความตาม

รายการในใบแสดงตน เสรจ็แล้วเจ้าหน้าทจีะจดัส่งบญัชีรายชอืให้อําเภอภูมลิําเนาจดัการลงบญัชทีหาร

กองเกนิใหเ้องโดยตวัไมต่อ้งไป) 

 

 

 



หมวด  ๔ 

การเรียกคนเข้ากองประจาํการ 

 มาตรา ๒๒  บุคคลทอียู่ในกําหนดออกหมายเรยีกมาตรวจเลอืกเขา้เป็นทหารกองประจาํการนัน

คอืผูท้เีป็นทหารกองเกนิ 

 (อธิบาย  ม. ๒๒  มาตรานีเป็นบทบัญญตัิทวัไปบอกให้ทราบว่า การรบัคนเข้าเป็นทหารกอง

ประจําการ โดยวธิีเรยีกมาตรวจเลือกนันต้องเรมิต้นด้วยการออกหมายเรยีกก่อน หมายเรยีกนัน คอื

หนังสอืของนายอาํเภอ สงัใหผู้ท้มีหีน้าทตีอ้งเขา้รบัการตรวจเลอืกไปพรอ้มกนั ณ สถานทแีห่งใดแหง่หนึง

ตามเวลาทกีาํหนดใหเ้พอืจะไดท้าํการตรวจเลอืกเขา้เป็นทหารกองประจําการตามกฎเกณฑ์กําหนดไว ้ผู้

ทอียู่ในกําหนดต้องออกหมายเรยีกตามมาตรานีกําหนดไว้กว้าง ๆ เพียงชนัหนึงก่อนว่า คอื ผู้ทเีป็น

ทหารกองเกนิเท่านัน ผู้ทยีงัไม่เป็นทหารกองเกนิหรอืผูท้เีป็นทหารกองประจําการหรอืทหารกองหนุน

แลว้ จะออกหมายเรยีกไม่ได ้ส่วนผูท้เีป็นทหารกองเกนิอยู่แลว้เมอืใดจงึจะถูกเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจ

เลอืกนนัไดม้กีาํหนดไวใ้นมาตรา ๒๓ ดงัจะกล่าวตอ่ไป) 

 มาตรา ๒๓  การทจีะเรยีกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการกองประจําการเมอืใด   อายุใดบ้าง  และ

กคีรงันนั  ใหเ้ป็นไปตามทกีําหนดในกฎกระทรวง  

  (อธิบาย ม.๒๓ มาตรานีเป็นบทบญัญตัทิแีบ่งซอยออกจากมาตรา ๒๒ ซงึบญัญตวิ่าผูท้จีะออก

หมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกไดน้นัต้องเป็นทหารกองเกนิ ส่วนการจะเรยีกทหารกองเกนิทมีอีายุ

เท่าใด เรยีกเมอืใดและจะเรยีกกนักคีรงันัน  ต้องถอืตามมาตรา ๒๓ แต่ตามมาตรา ๒๓ กไ็ม่ไดกํ้าหนด

รายละเอยีดไว ้ บญัญตัแิต่เพยีงว่าให้เป็นไปตามทกีําหนดในกฎกระทรวง 

  เรอืงนีตอ้งถอืตามกฎกระทรวงฉบบัท ี๙  ซงีบญัญตัว่ิา 

 (๑) ทหารกองเกินซึงมอีายุยีสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ในปีทีจะเข้ากองประจําการ ถ้าไม่พอจึงให้เรยีก

ทหารกองเกนิซงึมอีายุถดัจากอายุยสีบิเอด็ ปีบรบูิรณ์ขนึไปตามลาํดบั 

 (๒)   ทหารกองเกนิซงึมอีายุเกนิกวา่ยสีบิเอด็ปีบรบูิรณ์ในปีทจีะเขา้กองประจําการซงึ 

   ก. ยงัไมเ่คยเขา้รบัการตรวจเลอืก 

   ข. หลกีเลยีงขดัขนืไมม่าใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืกทาํการตรวจเลอืกตามมาตรา ๓๓ 

   ค. พน้จากฐานะยกเวน้ หรอืผ่อนผนั 

   ง. จะไดร้บัการผ่อนผนัตามมาตรา ๒๙ หรอื 

   จ. คณะกรรมการตรวจเลือกจดัเข้าเป็นคนจําพวกท ี ๓ ตามกฎกระทรวง   ฉบบัท ี๓๗ 

(พ .ศ . ๑๕๑๖ ) แก้ไขเพิม เติม โดย กฎกระทรวงฉบับที  ๔๗  (พ .ศ . ๒๕๑๘ ) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  การเรียกทหารกองเกินเข้ารบัราชการกองประจําการนี ปีหนึงให้เรยีกครงัเดียวระหว่าง เดอืน

เมษายนกบัเดอืนพฤษภาคม เวน้แต่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมจะสงัเป็นอย่างอนื 



  (อธิบาย  ทหารกองเกนิประเภทแรกทจีะเรยีกเข้ารบัการตรวจเลอืกได ้คอื ทหารกองเกนิ ซึงมี

อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ในปีทีจะเข้ากองประจําการ หรือถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนลงไปก็คือผู้ทมีีอายุ ๒๑ ปี

บรบิูรณ์ในปีทจีะต้องเขา้รบัการตรวจเลือกหรอืพูดง่าย ๆ กค็อือายุ ๒๑ ปีบรบูิรณ์ในปีใดต้องไปเข้ารบั

การตรวจเลอืกในปีนนั  ทงันีเพราะผูท้เีขา้รบัการตรวจเลอืกในปีใดอาจจะยงัไม่ตอ้งเข้ากองประจําการใน

ปีนันอาจจะถูกกําหนดตวัใหเ้ข้ากองประจําการในปีถดัไปกไ็ด ้และตามความหมายของบทบญัญตันีิผูท้ ี

เขา้รบัการตรวจเลือกในปีใดแล้ว ไม่ถูกเขา้กองประจําการกเ็ป็นอนัผ่านพน้ไปไม่ต้องถูกเรยีกเขา้รบัการ

ตรวจเลือกอีกนอกจากว่าในปีใดมีจํานวนคนอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ทีจะส่งเข้ากองประจําการไม่พอกับ

จํานวนทตี้องการจึงจะเรียกคนอายุถัดไปอันได้แก่คนทีมีอายุ ๒๒, ๒๓ , ๒๔ ฯลฯ  ปีบริบูรณ์ขึนไป

ตามลําดบัจนถงึอายุ ๒๙ ปีบรบิูรณ์ ถ้าอายุ ๓๐ ปีบรบิูรณ์แลว้ ก็เรยีกอกีไม่ไดเ้พราะไม่ใช่ทหารกองเกนิ

แลว้ การเรยีกเพมินีไม่จําเป็นตอ้งเรยีกทุกอายุ  เรยีกถงึอายุใดพอกห็ยุดเพยีงแค่นนั   เช่น  เรยีกถงึอายุ  

๒๒ ปีบรบิูรณ์     อายุ ๒๓ ปีบรบูิรณ์กไ็ม่ตอ้งเรยีก  การทจีะพจิารณาว่าจะต้องเรยีกทหารกองเกินถงึ

อายุใดจงึจะพอนนัเจา้หน้าทมีวีธิกีารคดิคาํนวณอยู่แลว้และการเรยีกเพมินีกค็งกระทาํพรอ้มกนัไปกบัการ

เรยีกคนอายุ           ๒๑ ปีบรบิูรณ์นนัเองไม่ใช่กระทาํคนละครงัและคนอายุถดัไปทจีะเรยีกเพมิไดนี้ตอ้ง

เป็นบุคคลทไีม่ถูกเขา้กองประจําการเพราะเป็นคนขนาดถดัรองจบัสลากดําคนไม่ไดข้นาดและผูท้เีป็นคน

จาํพวกท ี๒ เทา่นนั สว่นลกัษณะของบุคคลต่าง ๆ เหล่านีจะได ้อธบิายเมอืถงึมาตรา ๒๘ 

  ทหารกองเกนิประเภทต่อไปทจีะเรียกเข้ารบัการตรวจเลือกคอืทหารกองเกินซงึมีอายุเกินกว่า 

๒๑ ปีบรบิรูณ์  แตต่อ้งเป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึงดงัต่อไปนี คอื 

 ก. เป็นบุคคลทยีงัไม่เคยเข้ารบัการตรวจเลอืกมาก่อนเลย เช่นเมอือายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ไม่ไปรบั

หมายเรียกและไม่ได้เข้ารบัการตรวจเลือก อย่างนีต้องเรียกเข้ารบัการตรวจเลือกในปีทมีีอายุ ๒๒ ปี

บรบูิรณ์อีก และถ้าในปีทมีอีายุครบ ๒๒ ปีบรบิูรณ์ตวัยงัไม่ไดเ้ขา้รบัการตรวจเลือก กต็้องเรยีกในปีทมีี

อายุครบ ๒๓ ปีบรบูิรณ์ต่อไปอกี และตอ้งเรยีกอย่างนีเรอืยไปจนกว่าตวัจะไดเ้ข้ารบัการตรวจเลอืกแลว้

หรอืมอีายุครบ ๓๐ ปีบรบิูรณ์แลว้กเ็ป็นอนัยุติเรยีกต่อไปไม่ได ้นอกจากนันทหารกองเกนิซึงมอีายุเกิน

กว่า ๒๑ ปีบรบิูรณ์ทยีงัไม่เคยเข้ารบัการตรวจเลือกเลยอาจเป็นผูท้ไีปแสดงตนลงบญัชทีหารกองเกิน 

ภายหลังเมืออายุเกินกว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้วก็ได้ บุคคลประเภทนีเมอืลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว

เจา้หน้าทจีะออกหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกในคราวถดัไปทจีะถงึทนัท ีเช่น ไปลงบญัชทีหาร

กองเกินในเดอืนมกราคมหรอืกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ และเมอืไปลงบญัชทีหารกองเกนินันมอีายุ ๒๒ ปี

บรบูิรณ์ แล้ว อย่างนีต้องออกหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกในเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ แต่ถ้า

ไปลงบญัชทีหารกองเกนิหลงัจากเดอืนเมษายนแลว้กต็้องออกหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกใน

เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

  ข. เป็นคนหลีกเลยีงขดัขนืไม่มาให้คณะกรรมการทําการตรวจเลือกตามมาตรา ๓๓ คอืเป็นผู้ท ี

รบัหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกแลว้แต่ไม่ไปเขา้รบัการตรวจเลอืกตามกําหนดในหมายเรยีกเมอื

ปีก่อนๆ เจา้หน้าทไีดย้กเรอืงขนึพจิารณาความผดิ และศาลไดพ้พิากษาถงึทสุีดใหล้งโทษ บุคคลประเภท 



นีต้องออกหมายเรยีกใหม้าเขา้รบัการตรวจเลอืกในปีต่อไปตามบทบญัญตัขิองกฎกระทรวงฉบบันีด้วย 

(ยกเวน้ผูท้ถูีกส่งตวัเขา้กองประจําการในปีนนักไ็มต่อ้งออกหมายเรยีก) 

  ค. เป็นผู้ทพีน้จากฐานะยกเว้นหรอืผ่อนผนั คนทไีด้รบัการยกเวน้ได้กล่าวไว้แล้วในมาตรา ๑๓ 

และมาตรา ๑๔ บุคคลประเภทนีเมอืพน้จากฐานะทไีดร้บัการยกเวน้ หากยงัอยู่ในกําหนดเรยีกกต็อ้งเรยีก

เขา้รบัการตรวจเลอืกต่อไป สว่นคนผ่อนผนัทบีญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๗ ซงึจะไดก้ลา่วถงึต่อไป คนผอ่นผนั 

ประเภทนีเมอืหมดเหตุทจีะไดร้บัการผ่อนผนัแล้ว และยงัอยู่ในกําหนดเรยีกกต็้องเรยีกเข้ารบัการตรวจ

เลอืกต่อไป 

  ง. เป็นคนทกีําลงัจะได้รบัการผ่อนผนัอยู่ตามมาตรา ๒๙ ในชนันีควรทําความเข้าใจเสียก่อน     

ว่าคนทจีะไดร้บัการผ่อนผนัตามมาตรา ๒๙ นนั ตอ้งเรยีกเขา้รบัการาตรวจเลอืกและตอ้งไปแสดงตนเข้า

รบัการตรวจเลือกทุกปี และเมือหมดเหตุทจีะได้รบัการผ่อนผันแล้วก็ต้องเข้ารบัการตรวจเลือกตาม

กําหนดในหมายเรยีก ฯ แต่ในระหว่างทกีําลงัไดร้บัการผ่อนผนัอยู่นีปีใดเจ้าตวัสละสทิธเิข้ารบัการตรวจ

เลอืกอย่างบุคคลธรรมดาทไีม่ไดร้บัการผ่อนผนัไปแล้วกเ็ป็นอนัยุต ิปีต่อไปไม่ต้องเรยีกเขา้รบัการตรวจ

เลอืก ส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทจีะไดร้บัการผ่อนผนัและจะไดร้บัการผ่อนผนัอย่างใดบ้าง จะไดก้ล่าวใน

มาตรา ๒๙ 

 จ. เป็นคนจาํพวกท ี๓ อยู่กต็อ้งออกหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกการเป็นคนจําพวกท ี๓ 

นันเป็นผลเนืองมาจากการเข้าร ับการตรวจเลือกเมือครงัก่อนคือเมือเข้าร ับการตรวจเลือกแล้ว

คณะกรรมการตรวจเลอืกไดก้ําหนดใหเ้ป็นบคุคลจําพวกท ี๓ กต็อ้งออกหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจ

เลือกในปีถดัไปอกี แต่เมอืไปเขา้รบัการตรวจเลอืกแล้วคณะกรรมการตรวจเลอืก กําหนดให้เป็นบุคคล

จําพวกท ี๓ ครบ ๓ ครงั แล้วเป็นอนังดไม่ต้องเรยีกเขา้รบัการตรวจเลือกอกีต่อไปแมอ้ายุจะยงัไม่ครบ 

๓๐ ปีบริบูรณ์  เช่นไปเข้าร ับการตรวจเลือกเมือ พ .ศ. ๒๕๐๔ , ๒๕๐๕ และ ๒๕๐๖  และทุกครงั

คณะกรรมการตรวจเลอืกกําหนดใหเ้ป็นบุคคลจําพวกท ี๓ ไม่ต้องออกหมายเรยีกใหไ้ปเขา้รบัการตรวจ

เลือกใน พ.ศ. ๒๕๐๗ อีก แต่ถ้าไปเข้ารบัการตรวจเลือกใน พ.ศ. ๒๕๐๔ และ พ.ศ. ๒๕๐๖ ส่วน พ.ศ. 

๒๕๐๕ มอบให้ผู้ซึง  บรรลุนิ ติภาวะและเชือถือได้มาแจ้งแทนตามมาตรา ๒๗ (๗ ) แม้ทุกครงั

คณะกรรมการตรวจเลือกจะกําหนดให้เป็นคนจําพวกท ี๓ ก็ยงัต้องออกหมายเรยีกให้เขา้รบัการตรวจ

เลอืกใน พ.ศ. ๒๕๐๗ อกี เพราะยงัไม่ครบ ๓ ครงั คอื พ.ศ. ๒๕๐๕ ไม่ไดไ้ปเข้ารบัการตรวจเลอืก แต่ถ้า

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ไดไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืกคณะกรรมการตรวจเลอืกกําหนดใหเ้ป็นคนจําพวกท ี๓ อกี

กไ็ม่ตอ้งออกหมายเรยีกใหไ้ปเขา้ รบัการตรวจเลอืกอกีต่อไป เพราะเป็นคนจําพวกท ี๓ ครบ ๓ ครงัแล้ว

เป็นตน้ 

  บุคคลทจีะออกหมายเรยีกให้ไปเข้ารบัการตรวจเลือกได้คงมเีพยีงเท่านี บุคคลประเภทอนื ๆ  

นอกจากนีจะออกหมายเรยีกไมไ่ด ้

  การเรยีกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการกองประจําการนีในปีหนึงใหเ้รยีกเพยีงครงัเดยีว ระหว่าง

เดอืนเมษายนกบัเดอืนพฤษภาคม และโดยปกติเท่าทกีระทํากนัอยู่ในขณะนี กก็ระทําในเดอืนเมษายน  

ทงัสนิ นอกจากบางจงัหวดัทีมอํีาเภอมาก ๆ หรือมีอําเภอทอียู่ห่างไกลมากอาจต้องทําติดต่อกนัไปถึง



เดอืนพฤษภาคมก็ได ้การทกีําหนดทาํการตรวจเลอืกในเดอืนเมษายนเพราะเป็นการสะดวกดว้ยเป็นฤดู

แลง้สะดวกต่อการเดนิทางของเจา้หน้าทแีละเป็นเดอืนทว่ีางเวน้จากฤดกูารทาํนานอกจากนนัยงัเป็นระยะ  

เวลาปิดภาคการศึกษาสะดวกต่อนักเรยีกนิสิตนักศึกษาทไีปเข้ารบัการตรวจเลือก แต่อย่างไรก็ดกีาร

ตรวจเลือกทีให้กระทําได้เพียงปีละครงันี ถ้ามีความจําเป็นรฐัมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมอาจจะสงัให ้             

ทาํการตรวจเลอืกสองครงัหรอืสามครงัในปีใดกไ็ด)้ 

 มาตรา ๒๔   การเรยีกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการทหารกองประจําการนัน ใหน้ายอําเภอออก

หมายเรยีกทหารกองเกินซึงลงบญัชีทหารกองเกนิไว้  ตามมาตรา ๑๖  มาตรา ๑๘ และ  มาตรา  ๑๙    

มาตรวจเลอืก ทงันีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และแบบทกีําหนดในกฎกระทรวง 

 (อธิบาย  ม. ๒๔  มาตรานีเป็นเพยีงบทบญัญตัทิวั ๆ ไป กล่าวคอืบญัญตัใิหท้ราบว่าอํานาจ   ใน

การออกหมายเรียกนันอยู่ทนีายอําเภอ ผู้อืนแม้จะมยีศสูงกว่าหรอืตําแหน่งสูงกว่า ก็ออกหมายเรยีก  

ไม่ได ้ไม่มผีลบงัคบัตามกฎหมาย นอกจากนันก็บญัญตัวิ่าเป็นหน้าทขีองนายอําเภอจะต้องจดัการออก

หมายเรียกโดยให้ออกหมายเรียกตามบัญชีทหารกองเกิน ซึงจัดทําไว้เมอืมีบุคคลมาลงบัญชีทหาร

กองเกนิตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรอื มาตรา ๑๙ นนัเอง) 

 มาตรา ๒๕   ทหารกองเกนิเมอืมอีายุย่างเขา้ยสีบิเอด็ปีในพุทธศกัราชใดตอ้งไปแสดงตนเพอืรบั

หมายเรยีกทอีําเภอทอ้งทซีงีเป็นภูมลํิาเนาทหารของตนภายในพุทธศกัราชนัน 

 ทหารกองเกนิทพีน้จากฐานะการยกเว้นตามมาตรา ๑๔ (๓) หรอืการผ่อนผนัตามมาตรา ๒๗(๒) 

และมาตรา ๒๙ (๓) ในพุทธศกัราชใด     ตอ้งไปแสดงตนเพอืรบัหมายเรยีกหรอืเพอืจาํหน่ายบญัชเีรยีก

ทหารกองเกนิตามแต่กรณี ทอีาํเภอทอ้งทซีงึเป็นภมูลิาํเนาทหารของตน ภายในพุทธศกัราชนัน 

 ผูใ้ดไม่สามารถจะไปรบัหมายเรยีกดว้ยตนเองได ้  ตอ้งใหบุ้คคลซงึบรรลุนิตภิาวะ และพอจะ

เชอืถอืไดไ้ปรบัหมายเรยีกแทน  ถา้ไมม่ผีูแ้ทนใหถ้อืว่าผูน้นัหลกีเลยีงขดัขนื 

 (อธิบาย ม .๒๕   มาตรานี เป็นบทบัญญัติเรืองวิธีการมอบหมายเรียกหรือส่งหมายเรียกท ี     

นายอําเภอไดอ้อกเตรยีมไวน้นัใหถ้งึมอืผูร้บั ซงึแบง่ออกไดเ้ป็น ๓ วธิ ีคอื 

   ๑.   การมอบหมายเรยีกใหท้หารกองเกนิทมีอีายุย่างเขา้ ๒๑ ปี (๒๐ ปีบรบูิรณ์) 

  ๒. การมอบหมายเรียกให้ทหารกองเกินทีพ้นจากฐานะยกเว้นตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือการ   

ผอ่นผนัตามมาตรา ๒๗(๒) และมาตรา ๒๙(๓) 

  ๓.  การส่งหมายเรียกให้ทหารกองเกินทีมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึนไปแต่ยังไม่ถึง ๓๐ ปี

บรบิรูณ์ 

  วธิที ี๑. การมอบหมายเรยีกใหค้นทมีอีายุย่างเขา้ ๒๑ ปีนัน กฎหมายบงัคบัใหไ้ปรบัหมายเรยีก

ดว้ยตนเอง ณ อําเภอทอ้งทซีงึเป็นภูมลิําเนาทหาร เรมิไปรบัไดต้งัแต่เดอืนมกราคมถงึสนิเดอืนธนัวาคม 

ของปีทมีอีายุย่างเขา้ ๒๑ ปี 

  วธิที ี๒. การมอบหมายเรยีกให้ทหารกองเกนิทพีน้จากฐานะยกเวน้ตามมาตรา ๑๔(๓) หรอืการ

ผ่อนผนัตามมาตรา ๒๗(๒) และ มาตรา ๒๙(๓) นนั  กฎหมายบงัคบัใหต้วัต้องไปรบัหมายเรยีกหรอืเพอื



จําหน่ายบญัชีเรยีกทหารกองเกนิตามแต่กรณี ดว้ยตนเอง ณ อําเภอภูมลิําเนาทหาร เรมิไปรบัไดต้งัแต ่ 

วนัทพีน้จากฐานะดงักล่าว จนถงึสนิเดอืนธนัวาคมของปีทพีน้จากฐานะเช่นนนั 

  กรณีตามข้อ ๑. และขอ้ ๒ กฎหมายยงัผ่อนผนัใหส้ําหรบัผูท้ไีม่สามารถจะไปรบัหมายเรยีกดว้ย

ตนเองได ้โดยใหผู้ซ้งึบรรลุนิตภิาวะและพอจะเชอืถอืไดไ้ปรบัหมายเรยีกแทน ถ้าพน้กําหนดแลว้ตวัไม่ไป

รบัหมายเรยีกดว้ยตนเองและไม่จดัให้ผู้แทนไปรบัแทนด้วย ถือว่าผู้นันหลีกเลียงขดัขนืมคีวามผดิตาม

มาตรา  ๔๔ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือจําคุกไม่เกนิ ๓ เดอืนหรอืทงัปรบัทงัจํา แต่ถ้า

ก่อนทเีจ้าหน้าทยีกเรอืงขนึพจิารณาความผดิ บุคคลนนัไดม้าขอรบัหมายเรยีกเสยีก่อนอาจจะเป็นตวัไป

ขอรบัหมายเรยีกเองหรอืใหบุ้คคลอนืไปรบัแทนตนระวางโทษลดลงมาเหลอืปรบัไม่เกนิ ๑๐๐ บาท หรอื

จําคุก ไมเ่กนิ ๑ เดอืน หรอืทงัจําทงัปรบั สําหรบักรณีทกีฎหมายกําหนดวา่ “ก่อนทเีจา้หน้าทยีกเรอืงขนึ

พจิารณาความผิดบุคคลนันได้มาขอลงบญัชทีหารกองเกิน หรอืขอลงบญัชีทหารกองเกนิใหม่ หรอืมา

ขอรบั    หมายเรยีกทอํีาเภอดว้ยตนเอง หรอืใหบุ้คคลซงึบรรลุนิตภิาวะและเชอืถอืไดม้าแทนตน แล้วแต่

กรณี” นนั สําหรบัผูท้มีาดว้ยตนเองไม่มปัีญหาอะไรคงส่งตวัใหพ้นักงานสอบสวนดําเนินคดไีด ้(สําหรบั

กรณีทใีห ้     ผูอ้นืมาแทนนนั คงจะส่งตวัผูแ้ทนใหพ้นักงานใหส้อบสวนดําเนินคดไีม่ได ้ผูเ้ขยีนเขา้ใจว่า 

นายอําเภอคงต้องรบัคําร้อง และสอบสวนผูแ้ทนใหท้ราบสาเหตุทเีจ้าตวัมาไม่ได้และชแีจงให้เจ้าตวัมา

แสดงตนโดยดว่นเมอืสาเหตุทมีาดว้ยตวัเองไมไ่ดห้มดไป) 

  ๒. การส่งหมายเรยีกใหค้นทมีอีายุครบ ๒๑ ปีบรบิูรณ์ขนึไปแต่ยงัไม่ถงึ ๓๐ ปีบรบูิรณ์ เวน้บุคคล

ทพี้นจากฐานะยกเว้นหรอืหมดเหตุผ่อนผนัตามมาตรา ๒๕ (วรรคสอง) เป็นหน้าทขีองทางราชการจะ

จดัส่งใหถ้งึทอียู่อนัเป็นภูมลํิาเนาทหารของผูน้นัโดยตวัไม่ตอ้งมารบัหมายเรยีกดว้ยตนเองหรอืจะเรยีกให้

มารบัทีอําเภอก็ได้ ถ้าทางราชการไม่ไปส่งหรือไปแล้วส่งให้ตัวร ับไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดีนัน ไม่มี

ความผดิ   แต่อย่างใด เพราะไมม่บีทกาํหนดโทษไว ้

  วธิกีารสง่หมายของทางราชการไดจ้ดัทาํหลายอยา่งต่างกนั คอื 

  ๑. ในเขตกรุงเทพมหานครซึงไม่มกีํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใหเ้จา้หน้าทตีํารวจเป็นผูนํ้าหมายเรยีกไป

ส่ง  ๒.  ในเขตกรงุเทพมหานครซงึมกีาํนนัผูใ้หญ่บ้าน ใหก้าํนนัผูใ้หญ่บา้นเป็นผูส้ง่หมายเรยีก 

  ๓. ในเขตเทศบาลนอกจากกรุงเทพมหาครเจ้าหน้าทขีองเทศบาลเป็นผูส้่งหมายเรยีก ส่วนนอก

เขตเทศบาลคงใหก้ํานนัผูใ้หญ่บา้นไปส่งเช่นเดยีวกบักรุงเทพมหานคร 

 มาตรา ๒๖  ในเดอืนตุลาคมทุกปี ใหน้ายอาํเภอจดัการประกาศใหท้หารกองเกินทมีอีายุย่าง เขา้

ยสีบิเอด็ปีในพทุธศกัราชนนั ไปแสดงตนเพอืรบัหมายเรยีกทอีาํเภอตามทกีําหนดไวใ้นมาตรา ๒๕ 

 ประกาศเช่นว่านีใหน้ายอาํเภอปิดไว ้  ณ  ทวี่าการอําเภอ และ  ณ  ทเีปิดเผยตามชุมนุมชนใน

ทอ้งทนีนั กบัใหน้ายอาํเภอส่งประกาศใหก้ํานันผูใ้หญ่บา้นเพอืนําไปแจง้ใหร้าษฎรในทอ้งทขีองตนทราบ

ดว้ย 

 (อธิบาย  ม. ๒๖ การประกาศตามมาตรานีมคีวามมุ่งหมายและวธิีปฏิบตัิทํานองเดียวกับการ

ประกาศตามมาตรา ๑๗) 



 มาตรา ๒๗  ทหารกองเกนิซงึถกูเรยีกตอ้งมาใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืกทาํการตรวจเลอืกตาม

กําหนดหมายนนั โดยนําใบสําคญัทหารกองเกนิ บตัรประจําตวัประชาชน  และประกาศนียบตัรหรอื   

หลกัฐานการศกึษามาแสดงดว้ย   ถา้ไมม่าหรอืมาแต่ไมเ่ขา้รบัการตรวจเลอืก   หรอืไม่อยู่จนกว่าการ

ตรวจเลอืกแล้วเสรจ็ ใหถ้อืว่าทหารกองเกนินนัหลกีเลยีงขดัขนืไมม่าใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืกทาํการ

ตรวจเลอืก เวน้แต่ 

  (๑) ขา้ราชการซงึไดร้บัคําสงัของผูบ้งัคบับญัชาโดยปัจจุบนัทนัดว่นใหไ้ปราชการอนั

สาํคญัยงิ หรอืไปราชการต่างประเทศโดยคาํสงัของเจา้กระทรวง 

  (๒) นักเรยีนซงึออกไปศกึษาวชิา ณ ต่างประเทศ ตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง 

  (๓) ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานทรีาชการ หรอืโรงงานอืนใด ในระหว่างทีม ี   

การรบหรือการสงคราม  อันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงคราม และอยู่ในความควบคุมของ   

กระทรวงกลาโหม 

  (๔) บุคคลซงึกําลงัปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยทหารในราชการสนาม 

  (๕) เกดิเหตุสุดวสิยั 

  (๖) ไปเขา้ตรวจเลอืกทอีนื 

  (๗) ป่วยไมส่ามารถจะมาได ้โดยใหบุ้คคลซงึบรรลุนิตภิาวะและเชอืถอืไดม้าแจง้ต่อ

คณะกรรมการตรวจเลอืกในวนัตรวจเลอืก 

 กรณี  (๑ ) (๒ ) (๓ ) หรือ  (๔ ) ต้องได้ร ับการผ่อนผัน เฉพ าะคราวจากรัฐมน ตรีว่ าการ

กระทรวงมหาดไทย หรอืผูซ้งึรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

 (อธิบาย ม. ๒๗  มาตรานีเป็นบทบงัคบัใหท้หารกองเกนิทไีดร้บัหมายเรยีกแล้วตอ้งไปเขา้รบัการ

ตรวจเลอืกตามกาํหนดในหมายเรยีกนนั และตอ้งนําใบสําคญัทหารกองเกนิ บตัรประจําตวัประชาชน และ

ประกาศนียบตัรหรอืหลกัฐานการศกึษาวชิาต่าง ๆ ไปแสดงดว้ย แต่การบงัคบัในเรอืงใหนํ้าหลกัฐานไป

ดว้ยนนัไมใ่ช่เรอืงสาํคญัถงึแมไ้มนํ่าไปดว้ยกไ็มม่คีวามผดิแต่อย่างใด    นอกจากถูกตดัสทิธเิรอืงการ  

ลดหย่อนเวลารบัราชการในกองประจําการเท่านัน เรอืงสาํคญักค็อืว่าตวัต้องไปเขา้รบัการตรวจเลอืกตาม

กําหนดในหมายเรยีกนัน ถา้ไม่ไปถอืว่าหลกีเลยีงขดัขนืมคีวามผดิตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจําคุก

ไมเ่กนิ ๓ ปี และมแีตโ่ทษจําอย่างเดยีวไมม่โีทษปรบัดว้ย 

  อย่างไรก็ดีมาตรานีก็ยงัยกเว้นให้บุคคล ๗ ประเภททีไม่ไปเข้าการตรวจเลือกแล้ว ไม่ถือว่า

หลกีเลยีงขดัขนื คอื 

  ๑. ข้าราชการทไีด้รบัคําสงัของผูบ้งัคบับญัชาโดยปัจจุบนัทนัด่วนให้ไปราชการอนัสําคญัยงิซึง

หมายถงึราชการภายในประเทศซงึมคีวามสาํคญัมาก นอกจากนันอาจเป็นขา้ราชการซงึตอ้งไปราชการ

ต่างประเทศโดยคาํสงัของเจ้ากระทรวง บุคคลประเภทนีทไีม่ไปเขา้รบัการตรวจเลอืกต้องไดร้บัการผ่อน

ผนัจากกระทรวงมหาดไทยเฉพาะคราว 

  ๒ . นักเรียนทีออกไปศึกษาวิชา  ณ  ต่างประเทศซึงต้องเข้าลักษณะตามทีกําหนดไว้ใน

กฎกระทรวงฉบบัท ี๑๐ ดงันี คอื 



    (๑) ต้องเป็นนักเรียนซึงออกไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ โดยอยู่ในความปกครอง      

ทงัฝ่ายวชิาการและความประพฤติของผูดู้แลนักเรยีนไทยของรฐับาลไทยสําหรบัประเทศนัน ๆ ซงึโดย

ปกติ ก .พ . เป็นเจ้าหน้าทีในเรืองนี  วิธีการขอผ่อนผัน ก .พ . จะแจ้งต่อกระทรวงมหาดไทย เมือ

กระทรวงมหาดไทยเหน็ว่าควรผ่อนผนัใหก้จ็ะแจง้ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัอนัเป็นภูมลิําเนาทหาร  ของผู้

นนัดาํเนินการผ่อนผนัใหต้่อไป 

    (๒) ถ้าไม่ใช่นักเรยีนตาม (๑) ก็อาจเป็นนักเรยีนซึงออกไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ 

โดยทุนส่วนตวัและไม่อยู่ในความดูแลของผูดู้แลนักเรยีนไทยในต่างประเทศ การขอผ่อนผนัตาม (๒) นี

ต้อง ขอผ่อนผนัจากทางอําเภอภูมลิําเนาทหารแล้ว นายอําเภอจะดําเนินเรอืงต่อไปจนถงึผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเป็นผูส้งัผ่อนผนัให ้(คาํสงักระทรวงมหาดไทยท ี๙๔๐/๒๕๑๗ ลง ๓ ธ.ค. ๒๕๑๗ ) 

 ๓. เป็นข้าราชการหรอืผูป้ฏิบตัิงานในสถานทรีาชการหรอืโรงงานซึงผลิตสงิอุปกรณ์ในการรบ

หรือการสงครามและอยู่ ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมคําว่าอยู่ ในความควบคุมของ

กระทรวงกลาโหมนี ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมโดยตรงกไ็ด ้เช่น อาจเป็นโรงงาน

ถลุงเหลก็ของ    เอกชนถ้าไม่เกิดสงครามเจ้าของก็คงดําเนินกิจการของตนไปโดยเอกเทศ แต่ถ้าเกิด

สงครามกระทรวงกลาโหมอาจเขา้ควบคมุใหผ้ลติเหลก็ใหก้บัทางราชการทหารเพอืใช้ทาํอาวุธอย่างนีกข็อ

ผ่อนผนัใหค้นงานนันไดแ้ละกระทรวงกลาโหมต้องแจ้งต่อกระทรวงมหาดไทยใหส้งัผูว้่าราชการจงัหวดั

ภมูลิาํเนาทหารของผูน้นัดาํเนินการผอ่นผนัให ้

 ๔. เป็นบุคคลซงึกําลงัปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยทหารในราชการสนาม เช่น เมอืสงครามครงัก่อน 

ๆ ทางราชการไดเ้กณฑร์ถยนตบ์รรทุกของเอกชนไปใชใ้นราชการทหารพรอ้มทงัคนขบัรถดว้ย คนขบัรถ

กไ็ด้ชอืว่าเป็นบุคคลซงึกําลงัปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยทหารในราชการสนามอยู่แลว้ กข็อผ่อนผนัได้ โดย

กระทรวงกลาโหมตอ้งแจง้ต่อกระทรวงมหาดไทยใหด้าํเนินการต่อไป 

  ๕. เกิดเหตุสุดวสิยั ซึงเป็นคํากว้าง แล้วแต่ข้อเท็จจรงิหรือเหตุการณ์ทเีกิดขึน โดยปกติเป็น

เหตุการณ์ทเีกดิขนึโดยแมจ้ะไดร้ะมดัระวงัแลว้กห็ลกีเลยีงไม่ได ้เช่น ทหารกองเกนิเดนิทางไปเขา้รบัการ   

ตรวจเลือกแต่รถควําหรอืเรอืล่มเสยีกลางทางไปเข้ารบัการตรวจเลอืกไม่ได้ อย่างนีกไ็ม่ถอืว่าหลกีเลยีง  

ขดัขนื แต่การทจีะทราบว่าเป็นเหตุสุดวสิยันนัจะทราบไดต้่อเมอืไดท้าํการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้ ดงันัน

จงึไมม่กีารผอ่นผนัล่วงหน้าสาํหรบักรณีนี 

  ๖. ไปเขา้ตรวจเลือกทอีนื ซึงต้องเขา้ลกัษณะตามทบีญัญัติไวใ้นมาตรา ๓๒ ซึงจะได้กล่าวถึง   

ต่อไปเมอืถงึมาตรานนั 

  ๗. ป่วยไมส่ามารถจะไปเขา้รบัการตรวจเลอืกได ้ซงึหมายถงึการเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดนิทาง

ไปเข้ารบัการตรวจเลือกได้ ไม่ใช่ว่าเจบ็ทอ้งปวดหวัเลก็ ๆ น้อย ๆ พอไปได้แต่ไม่ไป การป่วยนีจะป่วย   

เป็นอะไรก็ไดเ้ช่นเป็นไขห้นักลุกไม่ขนึหรอืขาหกัเดินไม่ได ้แต่การเจบ็ป่วยทจีะไม่เป็นการหลกีเลยีงขดั

ขนืนนัจะต้องมีผูบ้รรลุนิตภิาวะแล้วและพอจะเชอืถอืไดไ้ปแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกในวนัทําการ

ตรวจเลอืกดว้ย และเมอืเสรจ็การตรวจเลอืกแลว้ นายอาํเภอจะทาํการสอบสวนอกีครงัหนึงว่าป่วยจนไม่

สามารถไปเขา้รบัการตรวจเลอืกไดจ้รงิหรอืไม ่  ถา้จรงิกไ็มเ่ป็นการหลกีเลยีงขดัขนื 



  ขอ้ทคีวรสงัเกตกค็อื  การเจบ็ป่วยนีถ้าตวัผูป่้วยไมรู่ส้กึตวั เช่น ป่วยมากจนไม่ไดส้ต ิไมไ่ดจ้ดัคน

ไปแจง้ต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกในวนัตรวจเลอืกหรอืหาคนไปแจ้งแทนไม่ไดเ้พราะไม่มใีครรบัธุระให้

อย่างนีกอ็าจเขา้ลกัษณะเป็นเหตุสุดวสิยัตาม (๕) ได)้ 

 

หมวด  ๕ 

การตรวจเลือกคนเข้ากองประจาํการ 

 มาตรา ๒๘ ใหร้ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมกําหนดผูด้ํารงตําแหน่งเทยีบไดไ้มต่าํกวา่         

ผูบ้ญัชาการกองพล   เป็นผูม้อีํานาจแต่งตงัคณะกรรมการตรวจเลอืกและคณะกรรมการชนัสงู 

 (อธิบาย ม. ๒๘  ในมาตรานีใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผูก้ําหนดผูด้าํรงตาํแหน่งไม่

ตํากว่าผูบ้ญัชาการกองพล ปัจจุบนักาํหนดใหแ้ม่ทพัภาคเป็นผูม้อีํานาจแต่งตงัคณะกรรมการตรวจเลอืก

และคณะกรรมการชนัสงูภายในกองทพัของตน) 

 มาตรา ๒๘  ทวิ    ใหผู้ซ้งึรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมกาํหนดตามมาตรา ๒๘ แต่งตงั 

คณะกรรมการตรวจเลอืกขนึในทอ้งทแีต่ละจงัหวดัเพอืทาํการตรวจเลอืกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการ

ทหารกองประจําการ โดยใหป้ระกอบดว้ยนายทหารสญัญาบตัรซงึมยีศไมต่าํกวา่พนัโทหนึงคน       เป็น

ประธานกรรมการ นายทหารสญัญาบตัรซงึมยีศหรอืเทยีบเท่าไมส่งูกว่าประธานกรรมการไมเ่กนิสองคน 

สสัดจีงัหวดัหรอืผูแ้ทนหนึงคน  ซงึมไิดป้ระจาํอยู่ในทอ้งทจีงัหวดัทตีรวจเลอืกนัน  และนายทหารสญัญา

บตัร ซงึเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปัจจุบนัชนั ๑ สาขาเวชกรรม หนึงคนหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

ถา้ไม่อาจแต่งตงันายทหารสญัญาบตัรซงึเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะดงักล่าวเป็นกรรมการได ้   กไ็ดแ้ต่งตงั

ผูอ้นืซงึเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปัจจุบนัชนั ๑ สาขาเวชกรรมแทน 

 หน้าทขีองกรรมการตรวจเลอืกและวธิกีารตรวจเลอืก   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์     และวธิกีาร

ทกีําหนดในกฎกระทรวง 

 (อธิบาย ม.๒๘ ทว ิในมาตรานีนอกจากกําหนดใหผู้ซ้งึรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมกําหนด 

แต่งตงัคณะกรรมการตรวจเลือกในแต่ละจงัหวดัแล้ว ยงัมกีฎกระทรวงฉบบัท ี๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) แก้ไข

เพมิเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท ี๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) กําหนดหน้าทรีบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ

เลอืกโดยแยกหน้าทกีนักระทาํดงันี  

 ๑. ประธานกรรมการตรวจเลอืกแต่งตงัจากนายทหารสญัญาบตัรยศไมต่าํกว่าพนัโท มหีน้าทดีงันี 

   ๑.๑  อํานวยการและควบคุมการตรวจเลอืกใหด้าํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

    ๑.๒ ออกเสยีงชขีาดในกรณีทเีป็นปัญหาในทางปฏบิตัิ เมอืคณะกรรมการตรวจเลอืกไม่

อาจตกลงกนัโดยเสยีงขา้งมากได ้

   ๑.๓ ตรวจสอบการปล่อยทหารกองเกนิพรอ้มกบัมอบใบรบัรองผลการตรวจเลอืก ฯ แบบ 

สด.๔๓ ใหท้หารกองเกนิรบัไปเป็นหลกัฐาน 



  ๒. กรรมการนายทหารสญัญาบตัร แต่งตงัจากนายทหารสญัญาบตัรซงึมยีศหรอืเทยีบเท่าไม่สูง

กว่าประธานกรรมการไม่เกนิสองคน (สําหรบัในการตรวจเลอืกนันแบ่งกรรมการนายทหารสญัญาบัตร

ออกเป็น ๒ นาย คือ นายทหารสญัญาบัตรคนที ๑ ประจําโต๊ะที ๑ กบันายทหารสญัญาบตัรคนที ๒ 

ประจาํโต๊ะท ี๓) มหีน้าทดีงันี  

   ๒.๑ นายทหารสญัญาบตัรคนท ี๑ มหีน้าท ี

    ๒.๑.๑ เรยีกชอืทหารกองเกนิทถีูกเรยีกมาตรวจเลอืก 

    ๒.๑.๒ จดัดแูลทหารกองเกนิซงึตรวจเลอืกแลว้ใหร้วมอยู่เป็นจาํพวก 

    ๒.๑.๓ ป้องกนัมใิห้ทหารกองเกินซึงตรวจเลอืกแล้วปะปนกบัทหารกองเกินซึง

ยงัไมไ่ดต้รวจเลอืก 

   ๒ .๑ .๔ รับทหารกองเกินซึงคณะกรรมการตรวจเลือกกําหนดให้เข้ากอง

ประจาํการเพอืนําขนึทะเบยีนหรอืนําตวัส่งนายอาํเภอเพอืออกหมายนัด 

   ๒.๒ นายทหารสญัญาบตัรคนท ี๒ มหีน้าท ี

    ๒.๒.๑ วดัขนาด (วดัทงัขนาดสงู และขนาดรอบตวั) 

      วิธีวดัขนาดสูงให้ยืนตงัตัวตรงส้นเท้าชิดกันให้วดัตงัแต่สนัเท้าจนสุด

ศรีษะ 

     วิธีวดัขนาดรอบตัว ให้คล้องแถบเมตรรอบตัวให้ริมล่างของแถบได้

ระดบัราวนมโดยรอบ วดัเมอืหายใจออกเตม็ท ี๑ ครงั และหายใจเขา้เตม็ท ี๑ ครงั 

  ๓. กรรมการสสัดจีงัหวดั มหีน้าท ีดงันี 

   ๓.๑ บนัทกึผลการตรวจเลอืกในบญัชเีรยีก ฯ (แบบ สด.๑๖) 

   ๓.๒ รบัเรอืงราวรอ้งขอในเหตตุ่าง ๆ ซงึนายอําเภอไดส้อบสวนแลว้ 

   ๓.๓ แบ่งคนเป็นจาํพวกในใบรบัรองผลการตรวจเลอืก (แบบ สด.๔๓) 

   ๓.๔ เตรยีมทาํสลาก และบนัทกึผลการจบัสลาก 

   ๓.๕ รวบรวมสลากทจีบัแลว้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   ๓.๖ ตรวจสอบขนึทะเบยีนและทาํบญัชคีนทสี่งเขา้กองประจาํการ 

  ๔. กรรมการซงึเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ แผนปัจจุบนัชนั ๑ สาขาเวชกรรม มหีน้าทดีงันี 

   ๔.๑  ตรวจรา่งกายผูท้ถูีกเรยีกมาตรวจเลอืก 

   ๔.๒ ออกใบสาํคญัใหแ้ก่คนจาํพวกท ี๓ และคนจําพวกท ี๔ 

    ๔.๓ ควบคมุการจบัสลาก 

    ในการตรวจรา่ยกายใหค้ณะกรรมการแบ่งคนทไีดต้รวจเลอืกออกเป็น ๔ จําพวก 

คอื 

    จําพวกที ๑ ได้แก่ คนซึงมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอวยัวะพิการหรือผิดส่วน      

แต่อยา่งใด 



    จําพวกที ๒ ได้แก่ คนซึงมีร่างกายทีเห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคน    

จาํพวกท ี๑ แตไ่ม่ถงึทพุพลภาพ 

    จําพวกที ๓ ได้แก่ คนซึงมีร่างกายยงัไม่แข็งแรงพอทจีะรบัราชการทหารใน

ขณะนนัได ้เพราะป่วยซงึจะบําบดัใหห้ายภายในกําหนด ๓๐ วนัไมไ่ด ้

    จําพวกท ี๔ ได้แก่ คนพกิารทุพพลภาพหรอืมีโรคทไีม่สามารถจะรบัราชการ

ทหารไดต้ามกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ทอีอกตามมาตรา ๔๑ 

 การปฏบิตัิหน้าทขีองกรรมการในหน้าทต่ีาง ๆ นี บางหน้าทกีรรมการไม่ไดก้ระทําดว้ยตนเอง 

แต่ได้ใหเ้จ้าหน้าทขีองตนเป็นผูก้ระทํา แต่ต้องอยู่ในความรบัผดิชอบของตวักรรมการนัน ๆ นอกจาก

กรรมการในหน้าทแีพทย์ซงึตอ้งทาํการตรวจร่างกายผูเ้ขา้รบัการตรวจเลอืกดว้ยตนเองจะใหผู้อ้นืทาํแทน

ไมไ่ดเ้พราะไม่ใช่แพทย ์

  คณะกรรมการตรวจเลอืกซงึจะตอ้งไปทําการตรวจเลอืกตามจงัหวดัต่าง ๆ นัน ถ้าผูซ้ึงรฐัมนตร ี

ว่าการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ เหน็ว่า จงัหวดัใดมทีหารกองเกนิจาํนวนมาก หรอืมกีาร

แบ่งพืนทอีอกเป็นอําเภอหรือกิงอําเภอจํานวนมาก ก็สามารถแต่งตังกรรมการหลายชุดไดโ้ดยแยก     

คณะกรรมการเป็นคณะท ี๑, ๒ หรอื ๓ ตามลาํดบั 

 

ลาํดบัขนัของการทาํการตรวจเลือก 

  ๑. ในวนัตรวจเลอืกนันเมอืถงึกําหนดเวลาทําการตรวจเลอืกซึงโดยปกตจิะเรมิทําการตรวจเลอืก

เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยเจ้าหน้าทสีสัดอีําเภอจะเรยีกทหารกองเกนิซงึไดม้าแสดงตนเขา้รบัการตราวจเลือก

ให้มาเข้าแถวรวมอยู่ ณ ตําบลของตนตามทเีจ้าหน้าทไีด้กําหนดไว้ เสร็จแล้วประธานกรรมการตรวจ

เลอืกจะนําเจา้หน้าทแีละคณะกรรมการตรวจเลอืกทงัคณะเขา้แถวหน้าเสงธงเพอืเชญิธงชาตขินึสู่ยอดเสา 

เสรจ็แลว้ประธานอ่านสารของผูบ้ญัชาการทหารทหารสูงสดุและกล่าวใหโ้อวาทต่อทหารกองเกนิทมีาเข้า

รบัการตรวจเลอืก  หลงัจากนนักรรมการสสัดจีงัหวดักจ็ะชแีจงขนัตอนการตรวจเลอืกและชแีจงสทิธต่ิาง 

ๆ ซงึทหารกองเกินควรไดร้บั เสรจ็แล้วเจ้าหน้าทขีองนายทหารสญัญาบตัรคนท ี๑ ซึงประจําอยู่ทโีต๊ะ

เรยีกชอื (โต๊ะท ี๑) ก็จะตรวจสอบว่าตําบลใดมทีหารกองเกินมามากพอสมควรแล้วก็จะทําการเรยีกชอื

ตําบลนันเป็นอนัดบัแรก เมอืจะเรยีกทหารกองเกินตําบลใดเจ้าหน้าทจีะแจ้งใหท้หารกองเกินตําบลนัน

เตรยีมหลกัฐานต่าง ๆ ใหพ้รอ้มทจีะใหเ้จา้หน้าทไีดต้รวจสอบ พรอ้มกบัใหท้หารกองเกนิตาํบลนนัทุกคน

ถอดรองเทา้และถุงเทา้ ฝากกบัญาตหิรอืเพอืนไว ้เสรจ็แล้วกจ็ะทาํการเรยีกชอืโดยใชบ้ญัชเีรยีก ฯ (แบบ 

สด.๑๖) หรอืใบรบัรองผลการตรวจเลอืก (แบบ สด.๔๓) 

   ๑.๑ เมือโต๊ะท ี๑ ทําการเรยีกชือและบนัทึกหลักฐานเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ก็จะมอบ 

หลกัฐานใหท้หารกองเกนินําไปมอบใหก้รรมการตรวจเลอืกซงึประจาํอยู่โต๊ะท ี๒ เพอืตรวจร่างกาย 

   ๑.๒ โต๊ะท ี๒ เมอืทหารกองเกินนําหลกัฐานมามอบใหแ้ล้ว เจ้าหน้าทจีะใหถ้อดเสอืทงั

ชนันอกและชนัในออก หากผู้ใดสวมกางเกงขายาว ก็ให้พบัขากางเกงขนึเหนือเข่า เพอืให้กรรมการ



แพทย์ตรวจได้อย่างสะดวกและถีถ้วน เสรจ็แล้วเรียกชือผู้ทีมาแล้วให้กรรมการแพทย์ทําการตรวจ

ร่างกาย ผูท้ผีา่นการตรวจร่างกายแลว้นีกรรมการจะแบ่งออกเป็น ๔ จาํพวก คอื 

  จําพวกท ี๑ ไดแ้ก่ คนทมีร่ีางกายสมบูรณ์ดไีมม่อีวยัวะพกิาร หรอืผดิส่วนแต่อย่างใด ซงึ

ชาวบา้นมกัเรยีกว่า “ด ี๑“  ในชนันียงัไม่เกยีวกบัขนาดสงูหรอืขนาดรอบตวั คนจาํพวกท ี๑ นี อาจจะเป็น

คนมขีนาดตําหรอืเลก็จนไมไ่ดข้นาด หรอืมขีนาดสงูหรอืใหญ่เท่าใดกไ็ดไ้ม่จํากดั 

   จําพวกท ี๒ ไดแ้ก่ คนซงึมรีา่งกายทเีหน็ไดช้ดัว่าไม่สมบูรณ์ดเีหมอืนคนจําพวกท ี๑ แต่

ไม่ถงึทุพพลภาพ  บุคคลทจีะเป็นคนจําพวกท ี๒ นีมองเหน็ไดช้ดัดว้ยตาเปล่าและอาการทไีม่สมบูรณ์นี 

จะต้องตรงกบัทไีด้บญัญตัิไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท ี๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) แก้ไขเพมิเติมโดยกฎกระทรวง 

ฉบบัท ี ๔๗  (พ.ศ. ๒๕๑๘) อาการไมส่มบูรณ์หรอืผดิปกตอิย่างอนืจะถอืว่าเป็นคนจาํพวกท ี๒ ไมไ่ด ้

   จําพวกท ี๓ ไดแ้ก่ คนซงึมรี่างกายยงัไม่แขง็แรงพอทจีะรบัราชการทหารในขณะนันได้

เพราะป่วยซงึจะบําบดัใหห้ายในกําหนด ๓๐ วนัไม่ได ้ขอ้ทตี้องพจิารณาขนัแรกของบุคคลจําพวกนีคอื

ตอ้งเป็นคนทรี่างกายยงัไม่แขง็แรงพอและการไม่แขง็แรงนันตอ้งเนืองมาจากอาการเจบ็ป่วยและจะรกัษา

ใหแ้ขง็แรงภายใน ๓๐ วนัไม่ได ้การเจบ็ป่วยนันจะป่วยเป็นโรคอะไรกไ็ด ้เชน่เป็นไขจ้บัสนัเรอืรงั หรอืเทา้

หรอืขาหรอืแขนเป็นบาดแผลเรอืรงัรกัษาไม่หายใน ๓๐ วนั กต็อ้งถอืว่า เป็นคนจาํพวกท ี๓ 

   คนจําพวกที ๓ นีไม่ต้องให้เข้าวดัขนาดต่อไปและคณะกรรมการตรวจเลือกจะออก      

ใบสาํคญัคนจาํพวกท ี๓ (แบบ สด.๔) ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

   คนจําพวกท ี๔ ไดแ้ก่ คนพกิารทุพพลภาพหรอืมโีรคทไีม่สามารถจะรบัราชการทหารได้

ตามมาตรา ๔๑ โรคหรอือาการพกิารทุพพลภาพนีจะตอ้งถอืตามทมีบีญัญตัไิวใ้นกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๔ 

(พ.ศ. ๒๕๔๐) เท่านัน และคณะกรรมการตรวจเลอืกจะออกใบสําคญัสาํหรบัคนจําพวกท ี๔ (แบบ สด.๕) 

ใหไ้ว้เป็นหลกัฐาน แต่ใบสําคญันีเจ้าหน้าทสีสัดจีะเรยีกเกบ็ไว้และออกใบสําคญัปลดพ้นราชการทหาร

ตามมาตรา ๔๑ ใหเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

   เมอืพจิารณาถงึคนจําพวกต่าง ๆ นีแลว้ จะเหน็ว่าในการตรวจเลอืกครงัหนึงนันจะสง่คน

เข้าเป็นทหารกองประจําการไดเ้ฉพาะคนจําพวกท ี๑ กบัคนจําพวกท ี๒ เท่านัน สว่นคนจาํพวกท ี๓ กบั

คนจําพวกท ี๔ จะส่งเข้ากองประจําการไม่ได ้และการจะส่งคนจําพวกท ี๒ เข้ากองประจําการไดก้ต็้อง

เข้ากรณีทคีนจําพวกท ี๑ ไม่พอส่งเขา้กองประจําการ หรอืผูท้ถีูกศาลพพิากษาถงึทสุีดใหล้งโทษ และถูก

จดัไวเ้ป็นคนหลีกเลยีงขดัขนื ถ้าคณะกรรมการตรวจเลอืกกําหนดให้เป็นคนจําพวกท ี๒ ก็ตอ้งส่งตวัไป

วดัขนาดหากมขีนาดสูงตงัแต่ ๑๔๖ เซนติเมตรขนึไปและมขีนาดรอบตวัตงัแต่ ๗๖ เซนตเิมตรขนึไปใน

เวลาหายใจออกเตม็ท ีกต็้องส่งตวัเขา้กองประจาํการ ดงันนักฎกระทรวงฉบบัท ี๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) แกไ้ข

เพมิเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัท ี๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) จึงบญัญตัิเกยีวกบัการจดัให้เป็นคนจําพวกท ี๒,๓ 

และ ๔ ไวเ้ป็นพเิศษดงันีคอื 

 ก . การวินิจฉัยลักษณ ะพิการและโรคต่าง ๆ นัน ถ้าแพทย์ผู้ตรวจยังมีความสงสัยก็ให้

คณะกรรมการตรวจเลอืกจดัเขา้ไวใ้นคนจาํพวกท ี๑ ก่อน 



  ข. สาํหรบับุคคลซงึกรรมการในหน้าทแีพทย์เหน็ว่า เขา้อยู่ในคนจําพวกท ี๒ , ๓ หรอืจําพวกท ี๔ 

ถ้ากรรมการซึงมใิช่แพทย์มคีวามเหน็แย้งรวมกนัถงึ ๒ คน ต้องงดออกใบสาํคญัสาํหรบัคนจําพวกท ี๓ 

หรอืจําพวกท ี๔ ไว้ก่อนและให้ส่งตวัเขา้ตรวจเลอืกรวมกบัคนในจําพวกเดยีวกนั ซงึอาจเป็นคนจําพวก    

ที ๑ หรือคนจําพวกที ๒ ก็ได้ตามความเห็นแย้งของกรรมการซึงมิใช่แพทย์ ถ้าผู้นันต้องเข้ากอง

ประจําการกใ็ห้กรรมการซงึมคีวามเหน็แยง้กนันันต่างฝ่ายต่างทําคาํชแีจง ยนืต่อกรรมการชนัสูงภายใน 

๗ วนั นับ    ตงัแต่วนัเสรจ็การตรวจเลอืกในจงัหวดันนั  

  ๑.๓  เรียกชือคนจําพวกที ๑ เข้าวดัขนาดสูงและวดัขนาดรอบตัวต่อไป (กรณีทีคน

จําพวกท ี ๑  ซงึมคีวามสูงตงัแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขนึไปและมีขนาดรอบตวัตงัแต่ ๗๖ เซนตเิมตรขนึไป

เรยีกว่า "คนไดข้นาด" และคนจําพวกท ี๑ ขนาดถดัรอง ซงึมคีวามสูงตงัแต่ ๑๕๙ เซนตเิมตรลงมาจนถงึ 

๑๔๖ เซนตเิมตร  และมขีนาดรอบตวัตงัแต่  ๗๖ เซนติเมตรขนึไปมไีม่พอกบัความต้องการต้องเรยีกคน

จําพวกท ี ๒  เขา้วดัขนาดดว้ยและหากยงัไม่พออยู่อกีกต็้องเรยีกคนผ่อนผนัเข้าวดัขนาด ตามลําดบัคอื

คนผอ่นผนัตามมาตรา ๒๙ (๓) หากยงัไม่พอจงึเรยีกคนผ่อนผนัตามมาตรา  ๒๙ (๑) และ (๒) รวมกนัเข้า

ทําการวดัขนาด  ตามลําดบั  จนพอกับความต้องการ หากเลือกถึงขนาดใดเกินความต้องการก็ให้จบั

สลากเฉพาะคนขนาดนนั)      

  วธิวีดัขนาดสูงนัน  ต้องใหผู้้จะถูกวดัยนืตวัตงัตรงส้นเทา้ชิดกนัแลว้วดัตงัแต่สน้เท้าจนสุดศรีษะ 

ไดเ้ทา่ใดเจา้หน้าทจีะจดลงบญัชไีวเ้ป็นขนาดสงู      

  ส่วนวธิีวดัขนาดรอบตวันันคงให้ผู้จะถูกวดัยืนตวัตงัตรง  ส้นเท้าชิดกนั   แล้วคล้องแถบเมตร

สาํหรบัใชว้ดัลงไปรอบตวัผูจ้ะถูกวดั ต้องใหร้มิล่างของแถบเมตรไดร้ะดบัราวนมโดยรอบคอืตอ้งคอยระวงั

ไม่ให้ด้านหลงัหย่อน แล้วจึงทําการวดัเมือหายใจออกเต็มทีครงัหนึงและหายใจเข้าเต็มทีอีกครงัหนึง 

เฉพาะการวัดเมือหายใจออกเท่านันทีจะใช้ถือเป็นขนาดสําหรบัคัดเลือกคนส่งเข้ากองประจําการ

ต่อไป  เมอืวดัไดเ้ท่าใดเจา้หน้าทจีะจดลงไวใ้นบญัช ี     

  ลําดบัขนัการทาํการตรวจเลอืก ๓ ขนันีจะกระทํา ๒ หน หรอื ๒ รอบ เมอืครบ ๒ รอบ  แลว้กจ็ะ

ถงึขนัทาํการจบัสลากและการสง่ตวัคนเขา้กองประจําการซงึจะกล่าวถงึต่อไป 

      ๓. หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกคนเขา้กองประจาํการ การคดัเลอืกคนเขา้กองประจําการมหีลกัเกณฑ์

ดงันี             

  ๑. บุคคลซึงจะเข้ารบัราชการกองประจําการได้นัน คอืคนจําพวกท ี๑ ซึงต้องมีขนาด

รอบตวัตงัแต่ ๗๖ เซนติเมตรขนึไป ในเวลาหายใจออก และขนาดสูงตงัแต่ ๑๔๖ เซนตเิมตรขนึไป คนที

จะส่งเข้ากองประจําการนีต้องได้ขนาดทังขนาดรอบตัวและขนาดสูง คือ ต้องมีขนาดรอบตัว ๗๖ 

เซนติเมตรและสูงตังแต่  ๑๔๖ เซนติเมตรขนึไป ถ้าขนาดรอบตวั ๘๕ เซนติเมตรแต่สูงเพียง ๑๔๕ 

เซนติเมตรหรอืขนาดรอบตวั ๗๕ เซนตเิมตรแต่สูงถึง ๑๘๐ เซนติเมตรอย่างนีจะส่งเข้ากองประจําการ

ไมไ่ด ้เพราะถอืว่าเป็นคนไมไ่ดข้นาด 



   ๒. คนทจีะส่งเขา้กองประจําการนัน ขนัแรกต้องส่งคนจําพวกที ๑ ซึงมีขนาดสูงตงัแต่ 

๑๖๐ เซนติเมตรและขนาดรอบตวัตงัแต่  ๗๖  เซนติเมตรขนึไปก่อน  ถ้าคนขนาดนีมมีากกว่าจํานวนที

ต้องการก็ให้ทําการจบัสลาก เช่น ในการตรวจเลือกของเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 

จะต้องส่งคนเข้าเป็นทหารกองประจําการ  ๑๐๐ คน แต่มีคนจําพวกที ๑ ซึงมีขนาดสูงตังแต่ ๑๖๐ 

เซนตเิมตร และมขีนาดรอบตวั  ๗๖ เซนติเมตรขนึไป ๑๒๐ คน ต้องเอา ๑๒๐ คนนี มาทาํการจบัสลาก

เอาเขา้เป็นทหาร ๑๐๐ คน และปลอ่ยไป ๒๐ คน    

  แต่ถา้คนจําพวกท ี ๑ ขนาดสูง ๑๖๐  เซนตเิมตรและมขีนาดรอบตวัตงัแต่ ๗๖ เซนตเิมตรขนึไป

มีพอดีกบัจํานวนทตี้องการก็ส่งเข้าเป็นทหารหมดไม่ต้องจับสลาก เช่นในการตรวจเลือกอําเภองาว 

จงัหวดัลําปาง จะต้องส่งคนเข้าเป็นทหารกองประจําการ  ๘๐ คน และมีคนจําพวกท ี๑ ซึงมีขนาดสูง 

๑๖๐ เซนติเมตร  และมีขนาดรอบตวั ๗๖ เซนติเมตรขนึไป ๘๐ คน อย่างนีต้องส่งเข้ากองประจําการ

หมดทงั ๘๐ คน  โดยไม่มกีารจบัสลาก แต่ถา้คนจําพวกท ี ๑ ซงึมขีนาดสงู ๑๖๐ เซนตเิมตร และมขีนาด

รอบตวั ๗๖ เซนตเิมตรขนึไป  มไีม่พอกบัความต้องการ  กต็อ้งสง่เขา้กองประจาํการทงัหมด  และต้องส่ง

คนขนาดถดัรองเพมิจนพอกบัความต้องการ  เช่น การตรวจเลือก อําเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 

จะต้องส่งคนเข้ากองประจําการ ๑๐๐ คน  แต่มีคนขนาดสูง ๑๖๐ เซนติเมตร และมขีนาดรอบตวั ๗๖ 

เซนตเิมตรขนึไป ๘๐ คน อยา่งนีจะตอ้งส่งเขา้กองประจําการทงัหมด โดยไมม่กีารจบัสลากและตอ้งสง่คน

จําพวกท ี๑ ขนาดถดัรอง ซงึมคีวามสูง ๑๕๙ เซนตเิมตร และมขีนาดรอบตวั ๗๖ เซนติเมตร ขนึไปเพมิ

อกี ๒๐ คน   ถา้คนขนาดนีมมีากกว่าความตอ้งการกใ็หจ้บัสลากเฉพาะคนขนาดถดัรองนีเทา่นนั      

  เมอืมกีารจบัสลากตอ้งจดัใหม้สีลากเทา่กบัจํานวนคนทจีะตอ้งจบัสลากและแบ่งเป็นเครอืงหมายสี

แดงอย่างหนึง กบัสดีาํอกีอย่างหนึง ผูใ้ดจบัไดส้ลากสแีดงจะตอ้งถูกส่งตวัเขา้กองประจําการ ดงันนัสลาก

สีแดงจึงต้องมีเท่ากับจํานวนคนทีจะต้องส่งเข้ากองประจําการ ถ้าผู้ใดจบัสลากสีดําไม่ต้องเข้ากอง

ประจําการ สลากสดีําจงึต้อง มเีท่ากบัจํานวนคนทจีะต้องปล่อยตวัไป ถ้าทใีดจะต้องส่งคนเขา้เป็นทหาร

หลายแผนก เช่น  ส่งคนเขา้เป็นทงัทหารบกและทหารอากาศดว้ยในคราวเดยีวกนั  หรอืสง่คนเขา้เป็นทงั

ทหารเรอืและทหารอากาศดว้ยในคราวเดยีวกนั กใ็หเ้ขยีนนามแผนกนัน ๆ ลงไปในสลากสแีดงดว้ย  หรอื 

ถา้แผนกใดจะตอ้งส่งเขา้กองประจาํการเป็นผลดั ๆ กเ็ขยีนเลขผลดัลงในสลากสแีดงเลยทเีดยีวเพอืจะจบั

สลากไดเ้สรจ็ในคราวเดยีวกนัไม่ต้องเสยีเวลาจบัสลากหลายครงั ในกรณีทคีนทจีะส่งเขา้กองประจําการ

ได้มีเท่ากับจํานวนคนทีจะส่งเข้ากองประจําการ คงมีการจบัสลากเฉพาะแบ่งแผนก และแบ่งผลัด     

อย่างเดยีว  ไม่มสีลากดาํ      

   ๓. ถ้าคนจําพวกที ๑ ซึงมีขนาดสูงตังแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรและมีขนาดรอบตัว ๗๖ 

เซนติเมตรขนึไป มไีม่พอกบัจํานวนทตี้องการ ใหส้่งส่งคนขนาดถดัรองลงมาตามลําดบัจนพอกบัความ

ต้องการ ถ้าเลือกถึงขนาดใดเกินจํานวนต้องการกใ็ห้จบัสลากเฉพาะขนาดนัน เช่น ในการตรวจเลือก

อําเภอบางปะอนิ  จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จะต้องส่งคนเข้าเป็นทหารกองประจําการ ๑๐๐ คน และมี

คนจาํพวกท ี๑ ขนาดสงูดงันี 

                ๑๖๐ เซนตเิมตรขนึไป  ๘๐ คน 



                ๑๕๙ เซนตเิมตร      ๑๐ คน 

                ๑๕๘ เซนตเิมตร      ๒๐ คน 

อย่างนีคนขนาดสงู ๑๖๐ เซนติเมตรขนึไป ๘๐ คน ต้องส่งเขา้กองประจาํการหมด เมอืส่งแล้วยงัขาดอกี 

๒๐ คน  ก็ต้องส่งคนขนาดถัดรองลงมาขนาดแรก ได้แก่ ขนาดสูง ๑๕๙ เซนติเมตร ซึงมีอยู่จํานวน 

๑๐  คน  กต็อ้งสง่เขา้กองประจาํการทงัหมด ๑๐ คน เมอืส่งแลว้ยงัขาดอกี ๑๐ คน  กต็อ้งพจิารณาขนาด

ถดัรองลงมาอีกซึงได้แก่ขนาดสูง ๑๕๘ เซนติเมตร คนขนาดนีมอียู่ทงัหมด ๒๐ คน ถ้าส่งหมดก็จะเกิน

จาํนวนไป ๑๐ คน  จงึตอ้งเอา ๒๐ คนนีมาทาํการจบัสลากเอาเขา้เป็นทหาร ๑๐ คน ปลอ่ยตวัไป ๑๐ คน 

  การพจิารณาส่งคนขนาดถดัรองนีขนาดสุดทา้ยทจีะส่งเข้ากองประจําการได้คอื ขนาดสูง ๑๔๖ 

เซนตเิมตร ตาํกวา่นนัส่งไมไ่ด ้

        ๔.  ถา้คนจําพวกท ี๑ มไีม่พอกบัจํานวนทตี้องการ ตอ้งเลอืกจากคนจาํพวกท ี๒  โดยวธิี

เดียวกับการเลือกคนจําพวกที ๑ คือพิจารณาคนขนาดสูง ๑๖๐  เซนติเมตรขึนไปก่อน ถ้าไม่พอก็

พจิารณาเลอืกขนาดถดัรองลงมาตามลาํดบั 

       ๕. เมอืส่งคนจาํพวกท ี๒ ตามขอ้ ๔ แลว้  ยงัไม่พอกบัจาํนวนทตีอ้งการอกีตอ้งพจิารณา

ส่งคนผ่อนผนั(คนทจีะไดร้บัการผ่อนผนัตามมาตรา ๒๙ ) การส่งคนผ่อนผนัต้องส่งคนผ่อนผนัทเีป็นคน

จําพวกท ี๑ ก่อน ถา้ยงัขาดอยู่อกีกพ็จิารณาขนาดถดัรองลงมาตามลําดบั  ถ้ายงัไม่พอกส็ง่คนผ่อนผนัที

เป็นคนจําพวกท ี๒ โดยพจิารณาขนาดลงมาตามลําดบัเช่นเดยีวกนั  การพจิารณาสง่คนผ่อนผนัเขา้กอง

ประจําการนัน  ต้องส่งคนผ่อนผนัตามมาตรา ๒๙ (๓) ก่อน  หากไม่พอจึงพจิารณาส่งคนผ่อนผนัตาม

มาตรา  ๒๙ (๑) และ (๒) รวมกนั 

 

      การส่งคนเขา้กองประจําการกระทําได้ตามลําดบัดงักล่าวแล้วเพยีงข้อ ๕ เท่านัน ถ้าคนยงัขาด

จํานวนอยู่อกีก็จําเป็นตอ้งปล่อยใหข้าดจํานวน แล้วส่งคนอําเภออนืทยีงัไม่ได้ทําการตรวจเลือกเพมิขนึ

แทน แต่ถ้าขาดจํานวนในอําเภอสุดท้ายทีทําการตรวจเลือกของจงัหวดันันก็จําเป็นต้องปล่อยให้ขาด

จาํนวน และรายงานใหห้น่วยเหนือทราบเพอืดาํเนินการต่อไป) 

 มาตรา ๒๘ ตรี     ให้ผู้ซึงรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ แต่งตัง

คณะกรรมการชนัสูงขนึในท้องทแีต่ละจงัหวดั ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืผูแ้ทนหนึงคนเป็น

ประธานกรรมการ เจา้หน้าทสีสัด ีซงึดาํรงตําแหน่งไมต่ํากว่าสสัดจีงัหวดัหนึงคน    และขา้ราชการอนืซงึ

ดาํรงตําแหน่งไมต่ํากว่าหวัหน้าแผนกหรอืเทยีบเท่าอกีหนงึคน เป็นกรรมการ 

 กรรมการชนัสงูต้องไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบักรรมการตรวจเลอืก 

 คณะกรรมการชนัสงูมอีํานาจพจิารณาตดัสนิกรณีทมีคีาํรอ้ง  ตามมาตรา  ๓๑    หรอืกรณีทมี ี 

ขอ้ขดัแยง้ระหว่างกรรมการตรวจเลอืกซงึทาํคาํชแีจงเสนอขนึมา 

  คาํตดัสนิของคณะกรรมการชนัสงูใหเ้ป็นทสีุด 

 มาตรา ๒๘ จตัวา ใหน้ายอําเภอทอ้งททีมีกีารตรวจเลอืกมหีน้าทดีงัต่อไปนี 

  (๑) จดัสถานททีาํการตรวจเลอืก 



  (๒) จดัเจา้หน้าทแีละเอกสารเกยีวกบัการตรวจเลอืก เพอืใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืก

ตรวจสอบไดใ้นวนัตรวจเลอืก 

  (๓) จดัคนซงึมาตรวจเลอืกใหร้วมอยูเ่ป็นตําบลเพอืฟังเรยีกชอื 

  (๔) สอบสวนบุคคลซงึรอ้งขอในเหตุต่าง ๆ แลว้มอบเรอืงใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืก

พจิารณา 

  (๕) ตรวจทานและบนัทกึบญัชเีรยีกของอาํเภอตามผลการตรวจเลอืก 

  (๖) ปฏบิตักิารอนืตามทกีําหนดในกฎกระทรวง 

 ๔. คณะกรรมการชนัสูง เนืองจากคณะกรรมการตรวจเลือกต้องทํางานในวนัตรวจเลือกอย่าง

หนักเพราะมจํีานวนคนเขา้รบัการตรวจเลือกมากและตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา ตอ้งทาํการตรวจเลอืกของ

แต่ละอาํเภอใหแ้ล้วเสรจ็เป็นวนั ๆ ตามทกีําหนด ดงันันการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจเลอืกจงึ

อาจเกดิการผดิพลาดขนึได ้นอกจากนันกรรมการในหน้าทตี่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจเลอืกกย็งัอาจ

มคีวามเหน็ขดัแยง้กนัไดด้งักล่าวมาแลว้ กฎหมายจงึไดก้ําหนดให้ผูซ้งึรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม

กําหนดตามมาตรา ๒๘ แต่งตงัคณะกรรมการชนัสูงขนึอีกคณะหนึงสําหรบัตดัสนิปัญหาต่าง ๆ เหนือ

คณะกรรมการตรวจเลอืกในจงัหวดันนั ซงึประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี คอื  

 ก. ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรอืผูแ้ทน ๑ คน 

  ข. เจา้หน้าทสีสัดซีงึมตีําแหน่งไม่ตํากว่าสสัดจีงัหวดั ๑ คน ตําแหน่งนายทหารชนัสญัญาบตัรใน

สายงานสสัดีทมีีตําแหน่งตํากว่าสสัดีจงัหวดั ได้แก่ ผู้ช่วยสสัดีจงัหวดัและสสัดีอําเภอ ส่วนตําแหน่งท ี    

สงูกว่า เช่น สสัดกีองทพัภาค ฯลฯ เป็นตน้ 

  ค. เจ้าหน้าทอีนืทเีหมาะสมแก่กรณี เช่น ถ้ามปัีญหาในเรอืงอาการโรคกอ็าจตงันายแพทย์เป็น

กรรมการ ซงึแลว้แต่ขอ้เทจ็จรงิหรอืเป็นปัญหาอนืทจีะตอ้งพจิารณาก็ตงัผูท้มีคีวามสามารถในดา้นนันขนึ

เป็นกรรมการ 

  ตามกฎหมายกําหนดไวว่้ากรรมการชนัสงูนีตอ้งไม่ใช่คนเดยีวกบักรรมการตรวจเลอืก เช่น สสัดี

จงัหวดัเป็นกรรมการตรวจเลอืกแลว้ จะตงัเป็นกรรมการชนัสูงอกีไม่ได ้และคาํตดัสนิของคณะกรรมการ

ชนัสงูนีใหเ้ป็นทสีุดเพยีงแคนี่ 

  การยืนเรืองราวต่อคณะกรรมการชันสูงนี ตามกฎหมายไม่ได้กําหนดระเบียบและวธิีการไว ้      

แต่ตามบนัทกึขอ้ตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทยกําหนดว่า ผูท้จีบัสลากถูกเข้า 

กองประจําการและไดไ้ปรายงานตวัเขา้กองประจําการเรยีบรอ้ยแลว้และกําลงัอยู่ในกองประจาํการจะตอ้ง

ยนืเรอืงต่อคณะกรรมการชนัสูงโดยตรง สาํหรบัผูท้ยีงัไม่เขา้กองประจําการกต็้องยนืเรอืงราว          ต่อ

คณะกรรมการชนัสงูเช่นเดยีวกนั 

 มาตรา ๒๙  เมอืไดค้ดัคนทยีกเวน้ดว้ยเหตุตา่ง  ๆ  ออกแลว้   ถ้ามจีํานวนทหารกองเกนิทจีะรบั

ราชการเป็นทหารกองประจําการไดม้ากกว่า จํานวนทฝ่ีายทหารตอ้งการ  ใหผ้่อนผนัแก่ประเภทบุคคล  

ดงัต่อไปนี 



  (๑) บุคคลทจีาํเป็นตอ้งหาเลยีงบดิาหรอืมารดา    ซงึไรค้วามสามารถ      หรอืพกิาร

ทุพพลภาพ หรอืชรา   จนหาเลยีงชพีไมไ่ด ้   และไม่มผีูอ้นืเลยีงด ู     แต่ถา้มบีุตรหลายคนจะตอ้งเขา้

กองประจาํการพรอ้มกนัคงผ่อนผนัใหค้นเดยีวตามแต่บดิาหรอืมารดาจะเลอืก ถา้บดิาหรอืมารดาไม่

สามารถจะเลอืกได ้ กใ็หค้ณะกรรมการตรวจเลอืกพจิารณาผอ่นผนัใหห้นึงคน 

  (๒) บุคคลทจีาํเป็นต้องหาเลยีงบุตรซงึมารดาตาย หรอืไรค้วามสามารถ หรอืพกิาร

ทุพพลภาพ   และบุคคลทจีําเป็นตอ้งหาเลยีงพหีรอืน้องร่วมบดิามารดา      หรอืร่วมแต่บดิาหรอืมารดา

ซงึบดิามารดาตาย  ทงันีเมอืบุตรหรอืพหีรอืน้องนันหาเลยีงชพีไมไ่ด ้  และไมม่ผีูอ้นืเลยีงด ู

  (๓)     บุคคลทอียู่ในระหว่างการศกึษาตามทกีําหนดในกฎกระทรวง  

ผูอ้า้งสทิธติาม (๑) หรอื (๒) แหง่มาตรานี ต้องรอ้งขอผ่อนผนัต่อนายอาํเภอทอ้งทกี่อนวนัตรวจ

เลอืกเขา้กองประจาํการไมน้่อยกว่าสามสบิวนั เว้นแต่ในกรณีพเิศษซงึไมใ่ช่ความผดิของผูร้อ้ง   และผู้

รอ้งตอ้งรอ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกในวนัตรวจเลอืก ตามมาตรา  ๓๐ อกีครงัหนึง  นายอําเภอตอ้ง   

สอบสวนหลกัฐานไวเ้สยีก่อนวนัตรวจเลอืก เพอืคณะกรรมการตรวจเลอืกจะไดต้ดัสนิไดท้นัท ี การขอ   

ผ่อนผนัตาม  (๓) ใหป้ฏบิตัติามทกีําหนดในกฎกระทรวง 

 ถา้ไม่สามารถจะผ่อนผนัพรอ้มกนัทงัสามประเภทไดเ้พราะจะทาํใหค้นไมพ่อจาํนวนทฝ่ีายทหาร

ตอ้งการใหผ้อ่นผนัคนประเภทท ี  ๑   และประเภทท ี  ๒   รวมกนัก่อน ถา้คนยงัเหลอืจงึผอ่นผนัคน

ประเภทท ี๓ ถา้จํานวนคนในประเภทใดจะผ่อนผนัไมไ่ดท้งัหมดตอ้งใหค้นประเภทนนัจบัสลาก 

 (อธิบาย ม.๒๙ การผ่อนผนัตามมาตรานีเป็นการผ่อนผนัในขนัสุดท้าย ตวับทบญัญตัิว่าเมอืได้

คดัคนทยีกเวน้ดว้ยเหตุต่าง ๆ ออกแล้วยงัมจํีานวนคนทจีะส่งเข้ากองประจําการไดพ้อจึงจะผ่อนผนัให้

บุคคลตามมาตรานี (คนจะมพีอสง่เขา้กองประจําการหรอืไม่ดูคาํอธบิายมาตรา ๒๘ ) แต่ถ้าแมว้า่ในการ

ตรวจเลอืกคราวนนัจะไม่มคีนยกเวน้ทตีอ้งคดัออกเลย ถา้คนธรรมดามพีอส่งเขา้กองประจําการแลว้ กค็ง

ผ่อนผนัให้บุคคลตามาตรานี  ดงันีข้อสําคญัจึงอยู่ทีว่ามีคนพอส่งเข้ากองประจําการตามมาตรา ๒๘   

หรอืไม ่

  บุคคลทจีะไดร้บัการผ่อนผนัตามมาตรานีมอียู่ ๓ ประเภท คอื 

  ๑. เป็นบุคคลทจีาํเป็นตอ้งหาเลยีงบดิาหรอืมารดา หรอืทงับดิาและมารดาในเมอื  

   ก. บดิาหรอืมารดา หรอืทงับดิาและมารดาเป็นคนไร้ความสามารถ คอืเป็นคนวกิลจรติ 

ซงึศาลสงัใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ แต่อย่างไรกด็ถี้าเป็นเพยีงคนวกิลจรติซงึศาลยงัไม่ไดส้งัใหเ้ป็นคน

ไรค้วามสามารถและบุตรต้องเลยีงดแูลว้เขา้ใจว่าจะอนุโลมเขา้ในขอ้นีได ้เพราะความมุง่หมายของมาตรา

นีคอื ตอ้งการปล่อยใหบุ้ตรไดเ้ลยีงดบูดิามารดาไมใ่หอ้ดตาย หรอื 

   ข. บดิาหรอืมารดา หรอืทงับดิาและมารดา พกิารทพุพลภาพ หรอื 

   ค. บดิาหรอืมารดาหรอืทงับิดาและมารดาชราจนหาเลยีงชีพไม่ได้ ซึงในข้อนีกฎหมาย  

ไม่ไดก้ําหนดเกณฑ์ชราไวว้่ามอีายุเท่าใด เพราะสุขภาพของคนเราไม่เหมอืนกนั บางคนมอีายุถงึ ๘๐ ปี 

แต่ยังแขง็แรง แต่บางคนอายุเพยีง ๕๐ ปี หรอื ๖๐ ปี อาจจะอ่อนแอทํางานไม่ไหว กฎหมายจึงใช้คํา  

กลาง ๆ วา่ชราจนหาเลยีงชพีไมไ่ดเ้ป็นเกณฑ์พจิารณา 



    หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใหก้ารผ่อนผนัตอ้งประกอบดว้ย 

   (๑) เป็นบุคคลทจีําเป็นต้องหาเลยีงบดิาหรอืมารดาหรอืทงับดิาและมารดา ถา้ไม่ได้เป็น

คนหาเลยีงกไ็ม่ไดร้บัการผ่อนผนั มกัจะมปีรากฏเสมอ ๆ ว่า พ่อแม่ยากจน ลูกก็ไมแ่ยแส ตอ้งอาศยัผูอ้นื

ยงัชีพ แต่พอลูกจะถูกทหารก็สงสารลูก ยอมรบัสมอ้างว่าลูกเป็นผูเ้ลยีงดูอย่างนีกม็นีอกจากนันยงัต้อง

พจิารณาถงึวา่จําเป็นตอ้งหาเลยีงบดิามารดาหรอืไม่ เช่นบดิามารดามฐีานะมงัคงัอยู่แลว้แมไ้มไ่ดป้ระกอบ

อาชพีอะไรบุตรก็ไม่จําเป็นตอ้งหาเลยีงตรงกนัขา้มบดิามารดากลบัยงัตอ้งเลยีงบุตรอยู่อกีอย่างนีกไ็ม่ได้

รบัการผ่อนผนัอกีประการหนึง มกัจะมกีรณีว่าบิดามารดาประกอบอาชพีมหีลกัฐานมนัคงและบุตรต้อง

เป็นหวัเรยีวหวัแรงในการประกอบอาชพีนัน ถ้าบุตรต้องถูกทหารจะไม่มผีู้ใดทําแทน กรณีอย่างนีบิดา

มารดาอาจจา้งผูอ้นืทาํแทนได ้จงึขอผอ่นผนัไมไ่ด ้

   (๒) ต้องไม่มผีูอ้นืเลยีงดแูทน เช่นยงัมทีงับดิามารดา บดิาหาเลยีงชพีไม่ไดแ้ต่มารดายงั  

แขง็แรงและหาเลียงชีพอยู่แล้วก็ขอผ่อนผนัไม่ได้ และจะอ้างว่ามารดาประกอบอาชีพคนเดียวจะทําให้

รายไดล้ดน้อยลงอย่างนีไม่ได ้หรอืถ้ามแีต่บดิาหรอืมารดาหรอืทงับดิาและมารดาประกอบอาชพีไมไ่ด้ทงั

สองคนแต่ยงัมภีรยิาของผูจ้ะขอผ่อนผนัประกอบอาชพีเลยีงดไูด้กข็อผ่อนผนัไม่ได ้คาํว่าไม่มผีูอ้นืเลยีงดู

ไมไ่ดเ้จาะจงเฉพาะญาตพิน้ีองเท่านนั จะเป็นใครกไ็ดท้เีขารบัเลยีงดูแทนไดก้จ็ะขอผ่อนผนัไม่ได ้

   อาจมกีรณีทบุีตรต้องเขา้รบัการตรวจเลอืกพรอ้มกนั เช่นเป็นบุตรฝาแฝด หรอืคนพเีคย 

ไดร้บัการผ่อนผนัมาแล้วจนคนน้องถงึกําหนดตอ้งเขา้รบัการตรวจเลอืกอกี ในกรณีอย่างนีกฎหมายยอม

ผ่อนผนัให้เพียงคนเดียวตามแต่บิดามารดาจะเลือก จะขอผ่อนผนัทงัหมดไม่ได้ แต่ถ้าบิดามารดาไม่

สามารถจะเลอืกไดด้้วยเหตุใด ๆ ก็ด ีคณะกรรมการตรวจเลอืกจะเป็นผู้พจิารณาเลอืกผ่อนผนัให ้๑ คน 

ซงึคณะกรรมการตรวจเลอืกกค็งจะถอืหลกัวา่ผูใ้ดเป็นคนทเีลยีงบดิามารดาไดด้กีว่ากนั 

   การขอผ่อนผนัตามขอ้ ๑ นี ผูร้อ้งต้องขอผอ่นผนัต่อนายอําเภอทอ้งทกี่อนวนัตรวจเลอืก

ไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั นายอําเภอจะทําการสอบสวนข้อเทจ็จรงิไวเ้ป็นหลกัฐาน และเมอืถงึวนัตรวจเลอืก  

ตอ้งรอ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกอกีครงัหนึงจงึจะไดร้บัสทิธผิ่อนผนั 

   ๒. เป็นบุคคลทจีาํเป็นตอ้งหาเลยีง 

   ก. บุตรซงึมารดาตาย หรอืมารดาไรค้วามสามารถหรอืมารดาพกิารทุพพลภาพ (มารดา

ในทนีีคอืภรยิาของผูข้อผอ่นผนั) หรอื 

   ข. พหีรอืน้องร่วมบดิามารดาหรอืร่วมแต่บดิาหรอืรว่มแต่มารดาซงึมารดาตาย 

   หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใหก้ารผ่อนผนัประกอบดว้ย 

   (๑) บุตรหรอืพหีรอืน้องนันหาเลยีงชพีดว้ยตนเองไม่ได ้ซึงอาจเป็นดว้ยอายุยงัน้อยหรอื 

ไรค้วามสามารถหรอืพกิารทุพพลภาพอย่างหนึงอย่างใดกไ็ด ้

  (๒) ไมม่ผีูอ้นืเลยีงดแูทน โดยมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัขอ้  ๑ ทกุประการ 

  การขอผ่อนผนัตามขอ้ ๒ นี ตอ้งดาํเนินการและปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัขอ้ ๑ ทกุประการ 

  ๓. เป็นบุคคลทอียู่ในระหว่างการศกึษาตามทกีําหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๖) 

ซงึแบง่บุคคลทอียู่ในระหวา่งการศกึษาออกเป็น ๓ ประเภทคอื 



   ก. นิสตินักศกึษาของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทงัของรฐัและของเอกชน ตามทกีําหนดไวใ้น      

กฎกระทรวงฉบบัท ี๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๖) ซึงจะผ่อนผนัให้เพยีงการศึกษาชนัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าชนั

ปรญิญาโทเท่านัน ผู้ทศีกึษาในชนัปริญญาเอกไม่ไดร้บัการผ่อนผนั และการผ่อนผนันียอมให้เพยีงอายุ

ครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ ถ้าอายุเกินกว่านีแม้ยังกําลังศึกษาอยู่ก็ไม่ได้รบัการผ่อนผัน (เว้นแต่นิสิตหรือ

นักศกึษาวชิาแพทยศาสตร์ผ่อนผนัใหใ้นระหว่างทปีฏิบตัิงานในโรงพยาบาลหรอืสถาบนัทางแพทย์เพอื

ขนึทะเบยีน และรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีเวชกรรมอกี ๑ 

ปี) 

   ข. นักเรยีนหรอืนกัศกึษาโรงเรยีนอาชพีหรอืวทิยาลยั สงักดัหรอือยู่ในความควบคุมของ

กระทรวง ทบวง หรือองค์การของรฐั ตามทกีําหนดรายชือสํานักศึกษาไว้ในกฎกระทรวงฉบับที ๗๓ 

(พ.ศ.๒๕๓๖) แลว้ ซึงจะผ่อนผนัใหเ้ฉพาะผูซ้งึอยู่ในระหว่างศกึษาเพอืรบัประกาศนียบตัรหรอืปรญิญาตร ี

หรอื วทิยฐานะซึงทางราชการรบัรองว่าเทยีบไดไ้ม่สูงกว่าปรญิญาตร ีและผ่อนผนัใหจ้นถึงอายุครบ ๒๖  

ปีบรบิรูณ์   

   ค. นักเรยีนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาทอียู่ในสงักดัหรอืในความ

ควบคุมของกระทรวงศกึษาธกิาร มหาวทิยาลยั หรอืวทิยาลยั โดยใหไ้ดร้บัการผ่อนผนัจนสาํเรจ็ระดบัชนั

มธัยมศกึษาตอนปลาย นักเรยีนประเภทนีผ่อนผนัใหเ้พยีงอายุครบ ๒๒ ปีบรบิูรณ์ถ้ายงัไม่สําเรจ็กไ็ม่ได้

รบัการผอ่นผนัต่อไป 

  การขอผ่อนผนัแก่บุคคลทอียู่ในระหว่างการศกึษาทงั ๓ ประเภทนี แยกไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะ คอื 

  ๑. ใหเ้ป็นหน้าทขีอง มหาวทิยาลยั สถาบนั โรงพยาบาล ห รือ วิท ย าลัย ข อ ง ร ัฐ  ก รม ห รื อ      

ส่วนราชการทีเรยีกชืออย่างอนืและมฐีานะเทียบเท่ากรม หรอืองค์การของรฐั แล้วแต่กรณี ส่งรายชอื

บุคคลทีจะได้รบัการผ่อนผัน ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึงผู้นันมีภูม ิลําเนาทหารอยู่ ภายในเดือน

กุมภาพนัธข์องปีทจีะตอ้งรบัการตรวจเลอืก 

  ๒. ใหเ้ป็นหน้าทขีอง มหาวทิยาลยั สถาบนั และวทิยาลยั แล้วแต่กรณี ซึงจดัตงัขนึตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ส่งรายชือบุคคลทจีะได้รบัการผ่อนผนั ต่อทบวงมหาวทิยาลยั และให้

ทบวงมหาวิทยาลยั ส่งรายชือบุคคลดงักล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวดั ซึงผู้นันมีภูมิลําเนาทหารอยู ่

ภายในเดอืนกุมภาพนัธข์องปีทจีะตอ้งตรวจเลอืกเขา้กองประจาํการ 

 สทิธไิดร้บัการผ่อนผนัของบุคคลตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๓) นีมไีม่เท่ากนั กล่าวคอืถา้คน

จําพวกท ี๑ รวมกบัคนจําพวกท ี๒ มไีม่พอกบัจํานวนทตี้องส่งเขา้กองประจําการ ให้เลือกจากคนทจีะ

ไดร้บัการผ่อนผนัตามมาตรา ๒๙ ส่งเขา้กองประจําการดว้ย ตามกฎกระทรวงฉบบัท ี๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖)   

แกไ้ขเพมิเตมิโดยกฎกระทรวงฉบบัท ี๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ขอ้ ๕ วรรค ๓ 

  สําหรบัการส่งคนทจีะไดน้ับการผ่อนผนัเขา้กองประจําการนัน ต้องส่งคนทจีะไดร้บัการผ่อนผนั

ตามมาตรา ๒๙ (๓) เข้ากองประจําการก่อน ถ้าไม่พอจงึใหส้่งคนทจีะไดร้บัการผ่อนผนัตามมาตรา ๒๙ 

(๑) และ (๒) รวมกนั ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นมาตรา ๒๙) 



 มาตรา ๓๐  ถา้ผูท้ถูีกเรยีกมาตรวจเลอืกเหน็วา่ ตนควรจะไดร้บัการยกเวน้หรอืผ่อนผนั ตอ้งนํา

หลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลอืกกอ่นจบัสลากหรอืกอ่นกําหนดใหเ้ขา้กองประจาํการ       

ในกรณีทไีมม่กีารจบัสลาก   มฉิะนนัใหถ้อืว่าหมดสทิธทิจีะไดร้บัการยกเวน้หรอืผ่อนผนั 

 (อธิบาย ม. ๓๐ การขอรบัสทิธยิกเวน้หรอืผอ่นผนัในวนัทาํการตรวจเลอืกนัน ตอ้งกระทาํหรอืยนื

เรอืงราวขอรบัสทิธก่ิอนถูกกําหนดตวัให้เขา้กองประจําการ มฉิะนนัจะไม่ไดร้บัสทิธ ิโดยปกตเิจา้หน้าทจีะ

ประกาศให้ยืนเรืองราวได้ตงัแต่ถูกเรียกชือครงัแรกเป็นต้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าทีจดัทําเรอืงราวไว ้    

ต่างหากในบรเิวณสถานททีําการตรวจเลอืก เจ้าหน้าททีทีําการเรยีกชอืครงัแรกจะบอกให้ทราบเองเมอื

เราแจง้ความจาํนง แต่ถา้เราหลงลมืหรอืไม่ทราบวธิกีารไปยนื เมอืไดต้รวจรา่งกายหรอืวดัขนาดแล้วกย็งั

มีสิทธิได้รบัการยกเว้นหรือผ่อนผนั แต่ทงันีต้องยืนก่อนจับสลากหรือก่อนถูกกําหนดตัวให้เข้ากอง

ประจําการในกรณีทไีม่มีการจบัสลาก แต่การกําหนดตวัใหเ้ข้ากองประจําการบางครงัเราอาจไม่ทราบ 

เพอืไมใ่หเ้สยีสทิธนีิไปทางทดีจีงึควรยนืเรอืงราวตงัแต่เมอืถูกเรยีกชอืครงัแรกจะเป็นการแน่นอนกว่า) 

 มาตรา ๓๑   ในการตรวจคนเขา้กองประจําการนนั ถา้ผูท้ตี้องเขา้กองประจาํการเหน็ว่า

คณะกรรมการตรวจเลอืกตดัสนิไมถ่กูหรอืไมยุ่ตธิรรม กใ็หย้นืคาํรอ้งต่อคณะกรรมการชนัสงูได ้แต่ใหส้่งผู้

นนัเขา้กองประจาํการก่อนจนกวา่จะไดร้บัคําตดัสนิของคณะกรรมการชนัสงู 

 (อธิบาย ม. ๓๑ ผูท้จีะยนืคํารอ้งต่อคณะกรรมการชนัสงูตามมาตรานีไดต้้องเป็นผูท้อียู่ในกาํหนด

ต้องเข้ากองประจําการ แต่ในเวลาทยีืนคํารอ้งตวัได้เขา้กองประจําการแลว้หรอืยงัไม่สําคญั     การรอ้ง

นันร้องได้ทุกกรณีทคีณะกรรมการตรวจเลือกตดัสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม เช่น วดัขนาดรอบตัวเรา

ผดิพลาดความจรงิขนาดรอบตวัเราเพยีง ๗๕ เซนตเิมตรครงึ แต่คณะกรรมการตรวจเลอืกกลบัวดัใหเ้ป็น  

๗๖ เซนตเิมตร ทาํใหเ้ราต้องถูกเขา้กองประจําการเราไดท้กัทว้งแล้วว่าขนาดไม่ถงึ ๗๖ เซนตเิมตร กไ็ม่

ยอมแก้ไขให้ อย่างนีกร็อ้งต่อคณะกรรมการชนัสูงได ้หรอืนิวเราบดิเกทํางานไม่ถนัด แต่คณะกรรมการ

ตรวจเลอืกว่าบิดเกจรงิ แต่ยงัทํางานไดถ้นดั แลว้ส่งเราเขา้กองประจําการ อย่างนีกร็อ้งต่อคณะกรรมการ

ชนัสงูใหพ้จิารณาได ้ 

หรอืเรารอ้งขอผ่อนผนัเพราะจาํเป็นต้องเลยีงดบูดิามารดา คณะกรรมการตรวจเลอืกว่าไม่เขา้หลกัเกณฑ์

ตามกฎหมายแต่เรามพียานหลกัฐานครบถ้วนควรได้รบัการผ่อนผนัอย่างนีก็ร้องได้ ข้อสําคญัเรอืงทจีะ

รอ้งนันต้องเกยีวกบัตวัเรา ทคีณะกรรมการตรวจเลอืกตดัสนิไม่ถูกหรอืไม่ยุติธรรม ไม่ใช่ว่าไปรอ้งเรอืง

ของคนอนื เช่น รอ้งว่า คณะกรรมการตรวจเลอืกช่วยเหลอืผู้อนืไม่ต้องใหถู้กทหารอย่างนีไม่อยู่ในหน้าที

ของคณะกรรมการชนัสูงพจิารณา การรอ้งนีถ้ารอ้งก่อนกําหนดเข้ากองประจําการและในระหว่างทคีณะ

กรรม   การชนัสงูกําลงัพจิารณาเรอืงยงัไม่เสรจ็ และยงัไมไ่ดต้ดัสนิ เมอืถงึกาํหนดเขา้กองประจาํการตอ้ง

ไป    เข้ากองประจําการตามกําหนด จะอ้างว่ากําลงัรอรบัคําตดัสนิของคณะกรรมการชนัสูง แล้วไม่ไป

รายงานตวัเขา้กองประจําการตามกําหนดไม่ได ้ถอืวา่ผูน้นัหลกีเลยีงขดัขนืไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๓๔ และ

มโีทษตามมาตรา ๔๕) 

 มาตรา ๓๒  ถา้ปรากฏว่าทหารกองเกนิซงึมอีายุเกนิยสีบิเอด็ปีบรบูิรณ์ และยงัไมถ่งึสามสบิปี 

บรบูิรณ์ในปีทจีะเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ   ไปทาํมาหาเลยีงชพีในทอ้งทอีําเภออนื       และ 



นายอําเภอทอ้งททีเีป็นภูมลํิาเนาทหารไดส้ง่หมายเรยีกไปยงันายอําเภอทอ้งททีผีูน้ันไปอยู่มอบแทนให ้

เมอืไดร้บัหมายเรยีกแล้ว แต่ไมส่ามารถจะไปตามหมายนนัไดเ้พราะไมม่คีา่พาหนะหรอืจะไปไม่ทนั ผูน้นั

ตอ้งรบีชแีจงต่อนายอําเภอทอ้งททีไีปอยู่ เมอื  นายอาํเภอทอ้งทนีันสอบสวนไดค้วามจรงิ  กใ็หเ้ขา้รบัการ

ตรวจเลอืกพรอ้มกบัคนในอําเภอทอ้งททีไีปอยู่ แต่ถา้ไมส่ามารถสง่เขา้รบัการตรวจเลอืกในอําเภอทอ้งที

นนัได ้ กใ็หน้ายอาํเภอรบีจดัสง่ผูน้นัไปรบัการตรวจเลอืกยงัอําเภอทอ้งทใีกลเ้คยีงตามทเีหน็สมควร 

    ใหน้ายอําเภอทอ้งททีรีบัเขา้ตรวจเลอืก แจง้ต่อนายอาํเภอทอ้งททีอีอกหมายเรยีก 

 (อธิบาย ม. ๓๒  มาตรานีเป็นบทผ่อนผนัให้ทหารกองเกนิทไีด้รบัหมายเรยีกจากทอ้งทอีําเภอ

หนึงสามารถไปเขา้รบัการตรวจเลอืกต่างอําเภอได ้แต่จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ ์ดงันี 

  ๑. ตอ้งเป็นทหารกองเกนิซงึมอีายุเกนิ ๒๑ ปีบรบูิรณ์ และยงัไมถ่งึ ๓๐ ปีบรบิรูณ์ในปีทจีะเขา้รบั

ราชการทหารกองประจําการ 

  ๒. ไปทํามาหาเลียงชีพในท้องทอํีาเภออืน และนายอําเภอท้องทีทเีป็นภูมิลําเนาทหารได้ส่ง

หมายเรยีกไปยงันายอําเภอทอ้งททีผีูน้นัไปอยูม่อบแทนให ้

  ๓. เมอืได้รบัหมายเรยีกแล้วแต่ไม่สามารถไปตามหมายนันได ้เพราะไม่มีค่าพาหนะ หรอืจะไป   

ไมท่นั ผูน้นัตอ้งรบีชแีจงต่อนายอําเภอทอ้งททีไีปอยู่ 

  ๔. นายอําเภอทอ้งททีผีูน้ันไปอยู่ตอ้งสอบสวนเมอื ไดค้วามจรงิ กใ็ห้เขา้รบัการตรวจเลอืกพรอ้ม

กบัคนในอําเภอนนั 

 ๕. ถา้ไม่สามารถส่งเขา้รบัการตรวจเลอืกในอาํเภอทอ้งทนีนัไดก้ใ็หน้ายอาํเภอรบีจดัสง่ผูน้นัไปรบั

การตรวจเลอืกยงัอาํเภอทอ้งทใีกล้เคยีงตามทเีหน็สมควร 

  ใหน้ายอําเภอทอ้งททีรีบัเขา้ตรวจเลอืกแจง้ต่อนายอําเภอทอ้งททีอีอกหมายเรยีก) 

 มาตรา ๓๓  ทหารกองเกนิทหีลกีเลยีงขดัขนืตามมาตรา ๒๗ ถา้ไม่ขดัต่อการเป็นทหารกอง

ประจําการ  กใ็หส้ง่ผูน้นัเขา้รบัรบัราชการทหารกองประจาํการในปีนนัหรอืปีถดัไปโดยไมใ่หจ้บัสลาก 

 (อธิบาย  ม . ๓๓   คนหลีกเลียงขัดขืนตามความหมายของมาตรานี คือคนทีขาดไม่มาให ้    

คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกตามหมายเรียกของนายอําเภอ เจ้าหน้าทไีด้ยกเรืองขึน

พจิารณาความผดิ ศาลได้พจิารณาตดัสนิถงึทสีดุใหล้งโทษ และเจ้าหน้าทไีดย้กรายชอืจากบญัชคีนทขีาด

การตรวจเลือกไปไวใ้นบญัชคีนหลกีเลยีงขดัขนื และสาํหรบัคําว่าไม่ขดัต่อการเป็นทหารกองประจําการ

นนั ตอ้งไมข่ดัทงั ๒ ประการ คอื  

  ๑. ขนาดของร่างกายไม่ขดัต่อการเป็นทหารกองประจําการ ขนาดทีจะขดัต่อการเป็นทหาร     

กองประจําการคอืสูงน้อยกว่า  ๑๔๖ เซนติเมตร   หรอืขนาดรอบตวัตํากว่า ๗๖ เซนติเมตร ดงันันคน  

หลีกเลยีงขดัขนืทมีขีนาดสูงตงัแต่ ๑๔๖ เซนตเิมตรขนึไปและขนาดรอบตวัตงัแต่ ๗๖ เซนตเิมตรขนึไป   

จงึถอืว่าขนาดของร่างกายไม่ขดัต่อการเป็นทหารกองประจําการ ไม่ถอืขนาดสูง ๑๖๐ เซนตเิมตรขนึไป

เป็นบรรทดัฐาน 

  ๒. ความสมบูรณ์ของร่างกายขดัต่อการเป็นทหารกองประจําการ ตามกฎกระทรวงฉบบัท ี๓๗ 

(พ.ศ.๒๕๑๖) แก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) คือคนจําพวกที  ๓  และคน



จําพวกท ี๔ (ดูกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐ ) ประกอบดว้ย) จะส่งเข้าเป็นทหารกองประจําการ 

ไมไ่ด ้ดงันัน คนทจีะส่งเขา้กองประจําการได ้คอื คนจําพวกท ี๑ และคนจําพวกท ี๒ ซงึมขีนาดสูงตงัแต่ 

๑๔๖ เซนตเิมตรขนึไป และมขีนาดรอบตวัตงัแต่ ๗๖ เซนตเิมตรขนึไปเท่านนั 

  การส่งคนหลกีเลยีงขดัขนืเขา้กองประจาํการนนักระทาํได ้๒ วธิ ีคอื 

  ๑. ส่งเมือพ้นโทษตามทีกําหนดไว้ในมาตรา ๔๕ แล้ว คือเมือพ้นโทษในปีใดก็ส่งเข้ากอง

ประจําการในปีนันทนัท ีโดยต้องใหแ้พทย์ตรวจร่างกายและทาํการวดัขนาดเสยีก่อนหากรา่งกายไม่ขดัต่อ

การเป็นทหารกองประจําการ จงึส่งเข้ากองประจําการได้ (ปัจจุบนัวธินีีไม่นิยมกระทํากนัเพราะมคีวาม

ยุ่งยากในการปฏบิตั ิจงึนิยมกระทําตามวธิที ี๒ ) 

  ๒. เมอืพน้โทษแล้วออกหมายเรยีกใหเ้ข้ารบัการตรวจเลอืกใหม่ในครงัถดัไปและเมอืร่างกายไม่

ขดัต่อการเป็นทหารกองประจาํการกส่็งเขา้กองประจาํการโดยไม่ใหจ้บัสลาก แมก้ารตรวจเลอืกในครงันัน

จะมกีารจบัสลาก คนหลกีเลยีงขดัขนืกไ็มม่สีทิธจิบัสลาก) 

 มาตรา ๓๔ ทหารกองเกนิทถูีกเขา้กองประจาํการผูใ้ด จกัต้องเรมิเขา้รบัราชการทหารกอง

ประจําการเมอืใด ใหน้ายอําเภอทอ้งททีรีบัเขา้ตรวจเลอืกเป็นผูก้ําหนด และใหน้ายอําเภอออกหมายนดั 

เพอื    ใหท้หารกองเกนิผูน้นัมา  ณ  ทอีําเภอทอ้งทตีามทไีดก้าํหนดไวน้นั เพอืเขา้รบัราชการทหารกอง

ประจําการ   ถา้ทหารกองเกนิผูน้นัไมม่าตามนัด ใหถ้อืว่าหลกีเลยีงขดัขนื 

 (อธิบาย ม.๓๔ ทหารกองเกนิทไีปเขา้รบัการตรวจเลอืกและต้องถูกเขา้เป็นทหารกองประจาํการ

นนั นายอําเภอจะเป็นผูอ้อกหมายนัดใหไ้ป ณ ทวี่าการอําเภอในวนัอืนเพอืส่งตวัเข้ารบัราชการในกอง

ประจําการต่อไป ผูท้ไีดร้บัหมายนัดต้องไป ณ ทวี่าการอําเภอตามวนั เดอืน ปี และเวลา ทกีําหนดไวใ้น

หมายนัดนัน ถ้าผูใ้ดไม่ไปถือว่าหลกีเลยีงขดัขนืมคีวามผดิตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน   

๓ ปี) 

 มาตรา ๓๕ ทหารกองเกนิทถูีกเขา้กองประจาํการ เมอืเรมิเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ 

เมอืใดใหร้บีขนึทะเบยีนกองประจาํการโดยไมช่กัช้า 

 ทหารกองประจําการ   ต้องรบัราชการประจาํอยู่ในหน่วยทหาร     ตามทเีจา้หน้าทฝ่ีายทหาร 

จะกาํหนดให ้

 (อธิบาย  ม. ๓๕  วรรคต้นของมาตรานีเป็นบทบญัญตัิทีต่อเนืองมาจากมาตรา ๓๔ กล่าวคือ 

มาตรา ๓๔ บัญญัติให้ทราบว่าผู้ทีถูกเข้ากองประจําการในวันทําการตรวจเลือกนันไม่ได้เข้ากอง

ประจําการพรอ้มกนัทงัหมด คงใหเ้ขา้กองประจาํการเป็นผลดั ๆ โดยนายอําเภอเป็นผูอ้อกหมายนดัใหไ้ป

รายงานตวัตามวนัเวลาทกีําหนดในหมายนัดนัน มาตรานีไดบ้ญัญตัเิพมิเตมิไวว้่า ทหารกองเกนิผูใ้ดจกั

ต้องเรมิเขา้รบัราชการกองประจําการเมอืใดใหร้บีขนึทะเบยีนกองประจําการโดยไม่ชกัช้า จะเห็นว่าถ้า

ผูใ้ดยงัไมถ่งึกําหนดเขา้กองประจาํการกย็งัไม่ตอ้งขนึทะเบยีนกองประจําการ 

  การขนึทะเบียนกองประจําการก็เป็นการทําทะเบียนหลกัฐานขนึใหม่อีกครงัหนึงนันเอง แต่มี

รายละเอยีดมากกว่าเมอืครงัทําทะเบยีนหลกัฐานในการรบัลงบัญชีทหารกองเกิน ทงันีเพราะถอืว่าผู้ที



เป็นทหารกองประจําการจะไดร้บัการฝึกวชิาทหารอย่างแทจ้รงิ อนัจะเป็นกําลงัอนัสําคญัของประเทศ

ต่อไป จงึตอ้งทาํทะเบยีนหลกัฐานกนัใหม่ใหร้ดักุมแยกไวต่้างหากจากทหารกองเกนิ 

  ส่วนวรรคสองของมาตรา ๓๕ คงมคีวามหมายแต่เพยีงวา่ทหารกองประจําการจะตอ้งรบัราชการ

อยู่ในหน่วยทหารตามททีางราชการทหารจดัใหจ้ะเลอืกอยู่หน่วยนันหน่วยนีตามอําเภอใจไม่ไดเ้ท่านัน   

ไม่ได้หมายความถึงว่า  จะต้องอยู่ในหน่วยทหารตลอด ๒ ปีเตม็ตามกฎหมาย ไปไหนไม่ได้เลยจะลา       

จะป่วย หรอืจะใหไ้ปปฏบิตัหิน้าทพีเิศษนอกกรมกไ็มไ่ด ้ มาตรานีไมไ่ดห้มายความถงึเพยีงนี) 

 มาตรา ๓๖ ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนมหีน้าทเีขา้รบัราชการทหารในการเรยีกพล     

เพอืตรวจสอบ เพอืฝึกวชิาทหาร หรอืเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม และในการระดมพล 

 กระทรวงกลาโหมมอีาํนาจกาํหนดใหท้าํการเรยีกพลเพอืตรวจสอบ เพอืฝึกวชิาทหาร หรอืเพอื

ทดลองความพรงัพรอ้ม  ตามทเีหน็สมควร   สว่นการระดมพลใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎกีา 

 การเรยีกเขา้รบัราชการทหารตามวรรคหนึง ใหก้ระทรวงกลาโหมเป็นผูจ้ดัเตรยีมและอํานวยการ 

และใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็นผูด้าํเนินการเรยีกและสง่ทหารเขา้รบัราชการตามความประสงคข์อง

กระทรวงกลาโหม 

 การผ่อนผนัไม่ต้องเรยีกหรอืไมต่้องเขา้รบัราชการทหารตามมาตรานี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทกีําหนดในกฎกระทรวง 

 (อธิบาย ม. ๓๖ ตามบทบัญญัติของมาตรา ๓๖ นี เป็นการเรียกคนเข้ารบัราชการทหารอีก   

แบบหนึง แยกออกไดเ้ป็น ๔ ชนิด คอื 

   ๑. การเรยีกพลเพอืตรวจสอบ 

   ๒. การเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหาร 

    ๓. การเรยีกพลเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม 

   ๔. การระดมพล 

  ๑. การเรียกพลเพือตรวจสอบ คือการเรียกทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนเข้ารบัการ

ตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี และซักซ้อมระเบียบการ ทงันีเพือก่อให้เกิดผลสมบูรณ์ในการทีจะ

ปฏบิตักิารเรยีกพล เพอืฝึกวชิาทหาร หรอืการเรยีกพลเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม หรอืการระดมพลตาม

แผน 

  การเรยีกพล เพอืตรวจสอบนี โดยธรรมดากระทาํในยามปกต ิมคีวามมุง่หมาย เพอื  

   ๑.๑ ทดสอบผลการเรยีก 

   ๑.๒ ตรวจสอบบญัชรีายชอืบุคคล 

   ๑.๓ ทดสอบและตรวจสอบขนาดเครอืงแต่งกาย 

   ๑.๔ ตรวจสอบร่างกาย 

   ๑.๕ อบรมและบรรยายเรอืงททีหารควรทราบ 

   ๑.๖ ชแีจงและทบทวนหน้าทขีองทหาร 



  การเรยีกพลเพอืตรวจสอบนี หากผูใ้ดหลกีเลยีงหรอืขดัขนื มคีวามผดิตามมาตรา ๔๗ ตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสามรอ้ยบาท หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 ๒. การเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหาร คอื การเรยีกทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนเข้ารบัการฝึก

หรอื    ทบทวนวชิาทหาร เพอืใหม้คีวามรูค้วามสามารถพรอ้มทจีะปฏบิตัหิน้าทไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  การเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหารนี โดยธรรมดากระทําในยามปกต ิและใหก้ระทําโดยแยกฝึกตาม

หน่วยทหาร หรอืจะให้หน่วยหนึงหน่วยใด ทําการฝึกเป็นส่วนรวมกไ็ด้ ทงันีมุ่งหมายให้กระทําทุก ๆ ปี 

และควรเรยีกผูซ้งึถูกปลดจากกองประจาํการ หรอืจากประจําการไปแลว้ไมน้่อยกว่า ๒ ปี 

   ๓. การเรียกพลเพือทดลองความพรงัพร้อม คือการเรียกทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน      

ตามบญัชบีรรจุกําลงัเขา้ประจําหน่วย แลว้ทําการฝึกเพมิพนูความรูค้วามสามารถ ทงันีเพอืทดสอบแผน

หรอืเตรยีมรบัสถานการณ์ 

  การเรยีกพลเพอืทดลองความพรงัพรอ้มครงัคราวหนึง ผูม้หีน้าทเีขา้รบัการเรยีกพลเพอืทดลอง

ความพรงัพรอ้ม อาจถูกเรยีกเฉพาะผูซ้งึไดร้บัการบรรจุไวใ้นบญัชบีรรจุกาํลงัตามแผน และจะเรยีกเขา้มา

เตม็ตามแผนหรอืจะเรยีกเขา้มาเฉพาะบางส่วน แลว้แต่ความประสงคข์องทางราชการทหาร  

 ๔. การระดมพล  คือการเรยีกทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนเข้าบรรจุหน่วยทหาร ในเมือ

ประเทศชาตอิยู่ในสถานการณ์คบัขนั เพอืเตรยีมป้องกนั หรอืปราบปรามจลาจล หรอืเพอืขยายกาํลงัตาม

อตัราสงคราม 

  การระดมพลจะกระทําเมอืมพีระบรมราชโองการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เมอืไดม้พีระราช

กฤษฎีกาวา่ดว้ยการระดมพลแลว้ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมจะไดส้งัดาํเนินการต่อไป 

  การเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหาร เพอืทดลองความพรงัพร้อมและการระดมพล หากผูใ้ดหลกีเลยีง   

มคีวามผดิตามมาตรา ๔๖ ตอ้งระวางโทษจําคุกตงัแต่สามเดอืนถงึสปีี 

  การเรยีกพลดงักล่าวทงั ๔ ชนิดนีทางราชการไดก้ําหนดใหผ้่อนผนัแก่ทหารกองเกิน และทหาร

กองหนุนบางประเภทไว ้ตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงฉบบัท ี๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 

 มาตรา  ๓๗  ทหารกองเกนิและทหารกองหนุนทถีกูเรยีกเขา้รบัราชการตามมาตรา ๓๖ และ

ทหารประจําการ ตอ้งอยู่ในวนิัยทหารเหมอืนทหารกองประจาํการ 

 (อธิบาย  ม. ๓๗  มาตรานีบญัญตัิไว้กว้าง ๆ ให้ทหารทถีูกเรยีกเข้ารบัราชการทงั ๔ ชนิดตาม

มาตรา ๓๖ กบัทหารประจาํการต้องอยู่ในวนิัยทหารเหมอืนทหารกองประจําการเช่นเดยีวกนั เป็นผลให้

ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยวนิยัทหารเหมอืนกนัหมด) 

หมวด  ๖  

การปลด 

 มาตรา ๓๘  การปลดทหารกองประจาํการเป็นทหารกองหนุนชนัท ี๑ นนั  ถา้กระทรวงกลาโหม

เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นจะเลอืนกําหนดเวลาปลดไป กใ็หส้งัเลอืนไปไดต้ามความจําเป็น 

 (อธิบาย ม. ๓๘  มาตรานีให้อํานาจกระทรวงกลาโหมสงัเลือนกําหนดเวลาปลดทหารกอง

ประจําการเป็นทหารกองหนุนชนัท ี๑ ออกไปได้ตามความจําเป็น ซงึปกตทิหารกองประจําการตอ้งรบั



ราชการในกองประจําการมกีําหนด ๒ ปี ตามมาตรา ๙  แต่ถ้ามคีวามจาํเป็นเช่นเกดิเหตุฉุกเฉินหรอืเกดิ

สงครามกระทรวงกลาโหมอาจสงัเลือนกําหนดเวลาปลดออกไปอีกตามความจําเป็นซึงอาจจะเลือน

ออกไปอกีเท่าใดกไ็ด ้

  ข้อสงัเกตมาตรานีให้อํานาจกระทรวงกลาโหมสงัเลือนกําหนดเวลาปลดออกไปเท่านัน แต่จะ    

สงัเลอืนกําหนดเวลาปลดเขา้มาไม่ได ้แต่กม็อํีานาจสงัใหล้าพกัรอการปลดโดยถอืว่าตวัยงัคงรบัราชการ    

อยู่ในกองประจาํการไดเ้พราะยงัไมไ่ดป้ลด) 

 มาตรา ๓๙   ทหารกองเกนิเมอืมอีายุครบกําหนดปลดแลว้   ใหป้ลดเป็นทหารกองหนุน 

ประเภทท ี๒ ตามลาํดบั คอื  

  อายุสามสบิปีบรบิรูณ์ เป็น ทหารกองหนุนชนัท ี๒ 

  อายุสสีบิปีบรบูิรณ์ เป็น ทหารกองหนุนชนัท ี๓ 

  อายุสสีบิหกปีบรบูิรณ์ เป็น พน้ราชการทหารประเภทท ี๒ 

 (อธิบาย ม. ๓๙ ทหารกองเกินตามมาตรานีหมายถึงผู้ทีเป็นทหารกองเกินมาตงัแต่เริมแรก     

ไม่เคยเปลยีนสภาพเป็นทหารประเภทอนืเลย และเป็นทหารกองเกินอยู่จนถึงอายุครบ ๓๐ ปีบรบิูรณ์     

จึงถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชันที ๒ ประเภทที ๒ และเมืออายุครบ ๔๐ ปีบริบูรณ์ปลดเป็นทหาร

กองหนุนชนัท ี๓ ประเภทท ี๒ อายุ ๔๖ ปีบรบิรูณ์ปลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี๒ การปลดทหาร

กองเกนิ เป็นทหารกองหนุนชนัต่าง ๆ ของประเภทท ี๒ นีไม่ต้องทําพธิปีลดและไม่ต้องเปลยีนใบสาํคญั

ใหม่ คงปลดไปในตวัเมอืผูนั้นมอีายถุงึชนัทกีําหนดไว ้และคงถอืใบสําคญัฉบบัเดมิทไีดร้บัเมอืไปแสดงตน     

ขอลงบญัชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรอืมาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ ไว้เป็นหลกัฐานต่อไป ซงึใน   

ใบสําคญันันเจา้หน้าทจีะลงกําหนดวนั เดอืน ปี ทจีะถูกปลดเป็นกองหนุนชนัต่าง ๆ จนกระทงัปลดพ้น

ราชการทหารไวใ้หโ้ดยตลอด นอกจากนันผูท้ลีงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตา ๑๘ เมอืมอีายุตงัแต่ ๓๐ ปี

บริบูรณ์ขึนไป ก็ต้องจดัเข้าเป็นทหารกองหนุนชันต่าง ๆ ตามอายุทีกําหนดไว้ในมาตรานีด้วย เช่น 

ลงบัญชีทหารกองเกินเมืออายุ ๓๕ ปี ก็เป็นทหารกองหนุนชนัท ี๒ ประเภทที ๒ ในวนัลงบัญชี หรือ

ลงบญัชทีหารกองเกนิเมอือายุเมอื ๔๓ ปีกเ็ป็นทหารกองหนุนชนัท ี๓ ประเภทท ี๒ ในวนัลงบญัชเีช่นกนั 

 มาตรา ๔๐  ทหารกองประจาํการ ถา้ตอ้งจาํขงัหรอืจาํคุกครงัเดยีว หรอืหลายครงั เมอืมกีาํหนด

วนัทจีะตอ้งทณัฑห์รอืตอ้งโทษรวมไดไ้ม่น้อยกว่าหนงึปีกด็ ี หรอืทหารกองประจาํการผูใ้ดซงึ

กระทรวงกลาโหมเหน็ว่าจะกระทําใหเ้สอืมเสยีแก่ราชการทหารดว้ยประการใด ๆ กด็ ี จะปลดเป็นทหาร

กองหนุนประเภทท ี๒ กไ็ด ้

  ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพรอ้มดว้ยสสัดจีงัหวดัออกใบสาํคญัใหแ้ก่ทหารทถูีกปลดนีไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ใบสาํคญันี  หากชํารุดหรอืสญูหาย ใหผู้ถ้อืแจง้ตอ่นายอําเภอทอ้งทเีพอืรบัใหม ่ โดยเสยี

ค่าธรรมเนียมฉบบัละหนึงบาท  แต่ถา้การชาํรดุหรอืสญูหายนนัเป็นเพราะเหตุสุดวสิยักไ็ม่ตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียม 

 (อธิบาย ม. ๔๐ มาตรานีเป็นบทยกเวน้ของมาตรา ๙ กล่าวคอื ผูท้เีขา้เป็นทหารกองประจําการ

เมอืรบัราชการในกองประจําการครบกําหนดปลดแล้วมาตรา ๙ ใหป้ลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๑ 



แต่ตามมาตรา ๔๐ เป็นเรอืงปลดทหารกองประจําการออกเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ เหตุทจีะทาํให้

ทหารกองประจาํการต้องถูกปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ ไดม้ ี๒ ประการคอื  

  ๑. ในระหว่างทเีป็นทหารกองประจําการต้องถูกจําขงัหรอืจําคุกครงัเดยีวหรอืหลายครงั และมี

กําหนดวนัทจีะตอ้งทณัฑ์หรอืตอ้งลงโทษรวมไดไ้ม่น้อยกว่า ๑ ปี หรอื 

  ๒. ในระหว่างทีเป็นทหารกองประจําการกระทรวงกลาโหมเห็นว่าจะกระทําให้เสือมเสียแก่

ราชการทหาร  

  เมอืมกีรณีเข้าตามข้อ ๑ หรอืขอ้ ๒ ขอ้หนึงขอ้ใดกอ็าจปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี๒ ได ้

และในทางปฏบิตัขิองเจา้หน้าทนีันจะปลดใหเ้ป็นทหารกองหนุนชนัท ี๑ ประเภทท ี๒ ก่อน เมอือายุครบ 

๓๐ ปีบรบูิรณ์แลว้จงึถอืตามมาตรา ๓๙ ต่อไป 

  การปลดนี ผู้ว่าราชการจงัหวดัพร้อมด้วยสสัดีจงัหวดั จะออกใบสําคญัให้ไว้เป็นหลกัฐาน ถ้า      

ใบสาํคญัชาํรุดสญูหายตอ้งปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัมาตรา ๑๖)  

 มาตรา ๔๑  ทหารกองประจาํการ ทหารกองเกนิ หรอืทหารกองหนุน ซงึยงัไมค่รบกําหนดปลด 

พน้ราชการทหาร  ถา้พกิารทุพพลภาพ    หรอืมโีรคซงึไมส่ามารถจะรบัราชการทหารได ้    ตามที

กําหนดในกฎกระทรวงก็ใหป้ลดพน้ราชการทหารประเภทท ี๑ หรอืท ี๒ แลว้แต่กรณ ี

          ถา้เป็นนายทหารสญัญาบตัรถูกถอดหรอืออกจากยศ กใ็หป้ลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี๒  

 ทงันี   ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพรอ้มดว้ยสสัดจีงัหวดัออกหนงัสอืสาํคญัหรอืใบสาํคญั  ใหแ้ก่ทหาร

ตามประเภททถีูกปลดไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 (อธิบาย ม.๔๑ มาตรานีบญัญตัถิงึกรณีทตีอ้งปลดพน้ราชการทหารโดยไม่ตอ้งอยู่ในกองหนุนชนั

ต่าง ๆ ตามหลกัทวัไปดงัไดก้ล่าวมาแล้วในมาตราก่อน ๆ เหตุทจีะปลดพน้ราชการทหารตามมาตรานี ม ี 

๒  ประการ  คอื 

  ๑. พกิารทุพพลภาพ หรอืมโีรคซึงไม่สามารถจะรบัราชการทหารไดต้ามกฎกระทรวงฉบบัท ี๗๔ 

(พ.ศ.๒๕๔๐) 

  ๒. นายทหารสญัญาบตัรถกูถอดหรอืถูกใหอ้อกจากยศ 

  การปลดพน้ราชการทหารตามมาตรานีมทีงัปลดพน้ราชการทหารประเภทท ี๑ และพน้ราชการ

ทหารประเภทท ี๒ ซงึแยกออกไดด้งันี 

  ๑. ทหารกองประจําการและทหารกองหนุนประเภทที ๑ ถ้าพิการทุพพลภาพหรอืมโีรคซึงไม่

สามารถจะรบัราชการทหารได้ต้องปลดเป็นพ้นราชการทหารประเภทท ี๑ การทจีะทราบว่าผู้ใดพิการ

หรอืมโีรคนนั สาํหรบัทหารกองประจําการตวัอยู่ในความปกครองบงัคบับญัชาของหน่วยทหารอยู่แล้วจงึ

ทราบได ้ส่วนทหารกองหนุนประเภทท ี๑ นันจะทราบไดต่้อเมอืมกีารระดมพลหรอืเรยีกเขา้ฝึกวชิาทหาร

หรอืเรยีกทดลองความพรงัพรอ้ม หรอืเรยีกเขา้ตรวจสอบ 

  เมอืผู้ใดถูกปลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี๑ แลว้ ทางราชการจะออกหนังสอืสําคญัใหไ้ว้

เป็นหลกัฐาน  หนงัสอืสําคญันีจะออกใหค้รงัเดยีวถา้ชํารุดหรอืสญูหายจะขอใหมไ่มไ่ด ้



   ๒. ก. ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนประเภทที ๒ ถ้าพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึงไม่

สามารถจะรบัราชการทหารได้ต้องปลดเป็นพ้นราชการทหารประเภทท ี๒ และการทีจะทราบว่าผู้ใด

พกิารหรอื     มโีรคนัน สําหรบัทหารกองเกินทราบไดเ้มอืไปเข้ารบัการตรวจเลอืก หรอืเมอืมกีารระดม

พลหรอืเรยีกเข้าฝึกวชิาทหารหรอืเรยีกเขา้ทดลองความพรงัพรอ้มหรอืเรยีกเขา้ตรวจสอบสําหรบัทหาร

กองหนุนประเภทที ๒ จะทราบได้ก็ต่อเมือมีการระดมพล หรือเรียกเข้าฝึกวิชาทหาร หรือเรียกเข้า

ทดลองความพรงัพรอ้มหรอืเรยีกเขา้ตรวจสอบเช่นเดยีวกนั 

  ข. นายทหารสญัญาบตัรทถีูกถอดหรอืออกจากยศ ตอ้งปลดเป็นพน้ราชการทหารประเภทท ี๒ 

  ผูท้ถีูกปลดพน้ราชการทหารประเภทท ี๒ จะไดร้บัใบสาํคญัไวเ้ป็นหลกัฐาน ใบสาํคญันีคงออกให้

ครงัเดยีวเหมอืนขอ้ ๑) 

หมวด  ๗  

บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา ๔๒ หนังสอืซงึเจา้หน้าทไีดใ้หไ้วแ้ก่บุคคลใด ถา้ชาํรุดหรอืสญูหายแลว้  บุคคลนนัไม่แจง้

ดว้ยตนเองต่อนายอําเภอทอ้งท ี เพอืรบัใหม่ตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 

หรอืมาตรา ๔๐ ภายในกําหนดสามสบิวนั  นับตงัแต่วนัทสีามารถแจง้ได ้     มคีวามผดิตอ้งระวางโทษ

ปรบัไม่เกนิสบิสองบาท 

 มาตรา ๔๓ ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทว ิหรอื 

มาตรา ๑๕ ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิหนึงเดอืน  หรอืปรบัไม่เกนิสองรอ้ยบาท หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 บุคคลใดไดล้งบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖ แลว้ แตย่งัไมเ่ป็นทหารกองเกนิ ไม่ปฏบิตัติาม

มาตรา ๑๒ หรอื มาตรา ๑๒ ทว ิ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กนิหนึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหนึงรอ้ยบาท 

หรอืทงัจําทงัปรบั 

 มาตรา ๔๔ บุคคลใดไมม่าลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖ หรอืมาตรา ๑๘ หรอืไม่มา

ลงบญัชีทหารกองเกนิใหมต่ามมาตรา ๑๙ หรอืไมย่อมลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๒๑ หรอืไมม่า

รบัหมายเรยีกทอีําเภอตามมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสามรอ้ย

บาท หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 ถา้ก่อนทเีจา้หน้าทยีกเรอืงขนึพจิารณาความผดิ บุคคลนนัไดม้าขอลงบญัชทีหารกองเกนิหรอืขอ

ลงบญัชีทหารกองเกนิใหม ่ หรอืมาขอรบัหมายเรยีกทอีาํเภอดว้ยตนเอง หรอืใหบุ้คคลซงึบรรลุนิตภิาวะ

และเชอืถอืไดม้าแทนตนแลว้แต่กรณี ตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิหนึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหนึงรอ้ยบาท 

หรอืทงัจําทงัปรบั 

  (กรณีตามเครอืงหมาย “          “นนั น่าจะหมายถงึความใหน้ายอําเภอ ทาํการสอบสวน ผูแ้ทนไว้

เพอืเป็นการแสดงว่า เจา้ตวัไมป่ระสงคจ์ะหลกีเลยีงหรอืขดัขนื แต่เกดิจากมคีวามจําเป็นจรงิ ๆ และเมอื

ความจาํเป็นหมดไปกจ็ะมาแสดงตนเพอืดาํเนินการทนัท)ี 

 มาตรา ๔๕ บุคคลใดหลกีเลยีงหรอืขดัขนืไม่มาใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืกทาํการตรวจเลอืกเขา้

รบัราชการทหารกองประจําการตามหมายเรยีกของนายอาํเภอ หรอืมาแตไ่ม่เขา้รบัการตรวจเลอืก 



หรอืไมอ่ยูจ่นกวา่การตรวจแลว้เสรจ็ หรอืหลกีเลยีง หรอืขดัขนืดว้ยประการใด ๆ เพอืจะไม่ใหเ้ขา้รบั

ราชการทหารกองประจําการตามพระราชบญัญตันิ ี      หรอืบุคคลใดเขา้รบัราชการทหารกองประจําการ

แทนผูอ้นื หรอืเรยีก  รบั หรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนืใดสาํหรบัตนเองหรอืผูอ้นื โดยสญัญา

ว่าจะช่วยเหลอื ผูห้นึงผูใ้ดมใิหต้อ้งเขา้รบัราชการทหารกองประจําการ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามปี 

 มาตรา ๔๖  ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนผูใ้ด  หลกีเลยีงหรอืขดัขนืไมเ่ขา้รบัราชการทหาร

ในการเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหาร หรอืเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม หรอืในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ 

ตอ้งระวางโทษจําคุกตงัแต่สามเดอืนถงึสปีี 

 มาตรา ๔๗  ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนผูใ้ด  หลกีเลยีงหรอืขดัขนืไมเ่ขา้รบัราชการทหาร

ในการเรยีกพลเพอืตรวจสอบตามมาตรา  ๓๖  ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามเดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิ

สามรอ้ยบาท หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 มาตรา ๔๘ บุคคลใดทาํรา้ยร่างกายตนเอง หรอืใหผู้อ้นืทาํเพอืจะให้พน้จากการรบัราชการทหาร

ตามพระราชบญัญตันีิ  มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจําคุกตงัแต่หนึงปีขนึไปจนถงึแปดปี 

 ผูส้มรูเ้ป็นใจในการทาํรา้ยรา่งกายเพอืความมุง่หมายดงักล่าวนี  มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจําคกุ

ตงัแต่หกเดอืนขนึไปจนถงึสปีี 

 มาตรา ๔๙   บุคคลใดใชอุ้บายหลอกลวงใหเ้จา้หน้าทหีลงเชอืโดยเจตนาหลกีเลยีงใหพ้น้จากการ

เขา้รบัราชการทหารตามพระราชบญัญตันิี จนเป็นผลสาํเรจ็ หรอืยุยงเสยีมสอนจนเกดิความผดิตาม

มาตรานี   มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามปี 

 

หมวด  ๘ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๕๐   ตงัแต่วนัใชพ้ระราชบญัญตันีิ 

  ก.  การลงบญัชทีหารกองเกนิทอีาํเภอก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญตันีิเป็นอนัใชไ้ด ้

  ข.  หมายเรียกคนเข้ารบัราชการในกองประจําการ           ซึงได้ออกไว้ก่อนวันใช้

พระราชบญัญตันีิเป็นอนัใชไ้ด ้เวน้แต่บุคคลซงึไดร้บัการยกเว้นตามพระราชบญัญตันีิ ไม่ต้องปฏบิตัติาม

หมายเรยีกนนั 

  ค.  ผูท้ยีงัอยูใ่นกองประจาํการตามพระราชบญัญตัเิดมิ         ตอ้งรบัราชการทหารต่อไป

จนกวา่จะครบกาํหนดปลด 

   ง.  ผูท้อียู่ในกองหนุนชนัท ี๑ ชนัท ี๒ หรอืชนัท ี๓ ตามพระราชบญัญตัเิดมิ      ตอ้งอยู่

ในกองหนุนชนันนั ๆ ต่อไปจนกวา่จะครบกาํหนดตามพระราชบญัญตันีิ 

  จ.  ผูท้ถีูกปลดพน้จากราชการทหารตามพระราชบญัญตัเิดมิ   ใหเ้ป็นอนัพน้ตลอดไป 

  ฉ. ผูท้เีป็นทหารกองเกนิอยู่ตามพระราชบญัญตัเิดมิ ใหเ้ป็นทหารกองเกนิตาม

พระราชบญัญตันีิ 

  



 

หมวด  ๙ 

การรกัษาพระราชบญัญติั 

 มาตรา ๕๑  ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย

รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี และใหม้อีาํนาจออกกฎกระทรวงรว่มกนั เพอืปฏิบตักิารใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตันีิ 

 กฎกระทรวงนัน   เมอืไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล   ป.พบิูลสงคราม 

นายกรฐัมนตร ี

( ๗๑ ร.จ. ๑๙๕ ตอนท ี ๑๓ ลงวนัท ี ๑๖  กุมภาพนัธ์  ๒๔๙๗ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ๓ 

กฎกระทรวง 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๓ (พ.ศ.๒๔๙๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗          

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกนัไว ้     

ดงัต่อไปนี 

 วธินีับอายุตามมาตรา ๔ (๑) คอื คนเกดิในพุทธศกัราชใดกต็าม เมอืสนิพุทธศกัราชทเีกดินนั ให้

นบัอายุครบหนึงปีบรบูิรณ์ และนบัอายุครบ สอง สาม ส ี ฯลฯ ปีบรบิูรณ์เรยีงตามลาํดบัเมอืสนิ            

พุทธศกัราชต่อ  ๆ ไป อายุครบสบิแปดปีบรบูิรณ์ในพุทธศกัราชใด ใหเ้รยีกว่าคนชนัปีนัน เชน่  คนเกดิใน

พุทธศกัราช ๒๔๗๙ จะเป็นวนัเดอืนใดกต็าม ใหน้ับอายุครบหนึงปีบรบูิรณ์เมอืสนิพทุธศกัราช ๒๔๗๙ 

อายุครบสบิแปดปีบรบูิรณ์ในพุทธศกัราช ๒๔๙๗ และเรยีกว่าคนชนัปี ๒๔๙๗ เป็นตน้ 

 ถา้ไม่ปรากฏปีเกดิ ใหน้ายอําเภอทอ้งทถีอืเอาตามทเีพอืนบา้นเชอืกนัว่าอายุเท่าใด ประกอบกบั

การสงัเกตร่างกายเป็นเกณฑส์าํหรบักําหนดอายุ 

                                                                ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๙๘ 

                                                                               พลเอก  ส. ธนะรชัต ์

                                                                   รฐัมนตรว่ีาการ ฯ  รกัษาราชการแทน 

                                                                      รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

                                                                               พลเรือโท      สนุาวินวิวฒั 

                                                                         รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

(๗๒ ร.จ. ๗๗๓ ตอนท ี๔๔ ลงวนัท ี๑๔ มถุินายน  ๒๔๙๘) 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๗ (พ.ศ.๒๔๙๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗           

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกนัไว ้     

ดงัต่อไปนี 

 ข้อ  ๑  นกับวชศาสนาอนืซงึมหีน้าทปีระจาํในกจิของศาสนา   ซงึใหล้งบญัชทีหารกองเกนิไว ้  

แต่ไม่เรยีกเขา้กองประจําการในยามปกตติามมาตรา ๑๔ (๒) คอื 

 ในสุเหรา่หนงึ อารามหนึง หรอืสาํนักหนงึ 

  (๑) สาํหรบัศาสนาอสิลาม 

   ๑. โต๊ะอหิมาํ  หนึงคน 

   ๒. โต๊ะบลิา  หนึงคน 

   ๓. โต๊ะกาเตบ  หนึงคน 

  (๒)  สาํหรบัศาสนาครสิตงัหรอืโรมนัคาทอลคิ 

   ๑. เจา้อธกิารวดั  หนึงคน 

   ๒. ผูช่้วยเจา้อธกิารวดั สามคนแลว้แต่เจา้อธกิารวดัจะเหน็สมควรขอใบสาํคญั

ใหแ้ก่ผูใ้ด 

  (๓) สาํหรบัศาสนาโปรเตสเตนท ์

  ผูม้คีวามรูค้วามสามารถสอนศาสนาได ้  ซงึเป็นเจา้หน้าทหีรอืผูช้่วยหวัหน้าในสาํนกัสอนศาสนา

สาํนักใหญแ่หง่ละสามคน แลว้แต่ผูเ้ป็นหวัหน้าจะขอใบสาํคญัใหแ้ก่ผูใ้ด 

 ข้อ ๒  ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูอ้อกใบสาํคญั เมอืไดอ้อกใบสําคญันักบวชใหแ้ก่ผูใ้ดแลว้ ตอ้ง

แจง้ใหน้ายอาํเภอทอ้งททีเีป็นภูมลิาํเนาทหารของผูน้นัทราบดว้ย 

 

                                                                  ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 

                                                                               พลเอก  ส. ธนะรชัต ์

                                                                   รฐัมนตรว่ีาการ ฯ  รกัษาราชการแทน 

                                                                      รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

                                                                               พลเรือโท      สนุาวินวิวฒั 

                                                                         รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

(๗๒ ร.จ. ๘๓๖ ตอนท ี๔๔ ลงวนัท ี๑๔ มถุินายน  ๒๔๙๘) 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๙ (พ.ศ.๒๔๙๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗          

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงรว่มกนัไว ้    

ดงัต่อไปนี 

 ทหารกองเกนิซงึจะเรยีกเขา้รบัราชการกองประจาํการตามมาตรา ๒๓ คอื 

  (๑) ทหารกองเกนิซงึมอีายุยสีบิเอด็ปีบรบูิรณ์ในปีทจีะเขา้กองประจําการ ถา้ไม่พอจงึให้

เรยีกทหารกองเกนิซงึมอีายุถดัจากอายุยสีบิเอด็ปีบรบิูรณ์ขนึไปตามลาํดบั 

  (๒)  ทหารกองเกนิซงึมอีายุเกนิกว่ายสีบิเอด็ปีบรบูิรณ์ ในปีทจีะเขา้กองประจําการ ซงึ 

   (ก) ยงัไม่เคยเขา้รบัการตรวจเลอืก 

   (ข) หลกีเลยีงขดัขนืไมม่าใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืกทาํการตรวจเลอืก      

ตามมาตรา ๓๓  

   (ค) พน้จากฐานะยกเวน้  หรอืผ่อนผนั 

   (ง) จะไดร้บัการผ่อนผนัตามมาตรา ๒๙ หรอื 

   (จ) คณะกรรมการตรวจเลอืกจดัเขา้เป็นคนจําพวกท ี ๓  ตามกฎกระทรวง  

ฉบบัท ี ๑๑  (พ.ศ.๒๔๙๘)  ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  

  การเรยีกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการกองประจาํการนี  ปีหนึงใหเ้รยีกครงัเดยีวระหว่างเดอืน

เมษายนกบัเดอืนพฤษภาคม  เวน้แต่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมจะสงัเป็นอย่างอนื 

                                                                  ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๙๘ 

                                                                               พลเอก  ส. ธนะรชัต ์

                                                                   รฐัมนตรว่ีาการ ฯ  รกัษาราชการแทน 

                                                                      รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

                                                                               พลเรือโท      สนุาวินวิวฒั 

                                                                         รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

(๗๒ ร.จ. ๘๔๒ ตอนท ี๔๔ ลงวนัท ี๑๔ มถุินายน  ๒๔๙๘) 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๑๐ (พ.ศ.๒๔๙๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงร่วมกนัไว ้    

ดงัต่อไปนี 

  นกัเรยีนซงึออกไปศกึษาวชิา      ณ     ต่างประเทศ  และไม่ตอ้งมาใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืก

ทาํการตรวจเลอืกตามกําหนดหมายเรยีก ตามมาตรา ๒๗ (๒) คอื 

  (๑) นกัเรยีนซงึออกไปศกึษาวชิา   ณ   ต่างประเทศ  โดยอยู่ในความปกครองทงัฝ่าย

วชิาการและความประพฤตขิองผูด้แูลนักเรยีนของรฐับาลไทยสาํหรบัประเทศนนั ๆ 

  (๒) นักเรยีนซงึออกไปศกึษาวชิา  ณ   ต่างประเทศ โดยไดร้บัอนุญาตจาก

กระทรวงมหาดไทย 

 

                                                               ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๙๘ 

                                                                               พลเอก    ส. ธนะรชัต ์

                                                                   รฐัมนตรว่ีาการ ฯ  รกัษาราชการแทน 

                                                                      รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

 

                                                                               พลเรือโท      สนุาวินวิวฒั 

                                                                         รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

(๗๒ ร.จ. ๘๓๖ ตอนท ี๔๔ ลงวนัท ี๑๔ มถุินายน  ๒๔๙๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๒๔ (พ.ศ.๒๔๙๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑ ใหย้กเลกิกฎกระทรวง  ฉบบัท ี  ๒๑   (พ.ศ.  ๒๕๐๕)    ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ข้อ ๒  ผูซ้งึมคีณุวุฒซิงึสมควรใหอ้ยู่ในกองประจําการน้อยกว่าสองปี ตามความในมาตรา ๙ 

วรรคหนึง คอื 

  (๑) ขา้ราชการกลาโหมพลเรอืนชนัสญัญาบตัร 

  (๒) ขา้ราชการตุลาการ 

  (๓) ดาโต๊ะยตุธิรรม 

  (๔) ขา้ราชการฝ่ายตุลาการซงึเป็นขา้ราชการธุรการ และรบัเงนิเดอืนประจําตงัแต่ชนัตรี

หรอืเทยีบเทา่ชนัตรขีนึไป 

  (๕) ขา้ราชการอยัการ 

  (๖) ขา้ราชการพลเรอืนซงึรบัเงนิเดอืนประจาํตงัแต่ชนัตรหีรอืเทยีบเท่าชนัตรขีนึไป 

  (๗) พนักงานเทศบาลซงึรบัเงนิเดอืนประจําตงัแต่ชนัตรหีรอืเทยีบเท่าชนัตรขีนึไป 

  (๘) ผูส้าํเรจ็ชนัอุดมศกึษาหรอืผูส้าํเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศ ซงึกระทรวง 

ศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะเทยีบไดไ้ม่ตาํกวา่ชนัอุดมศกึษา 

  (๙) ผูส้าํเรจ็การฝึกวชิาทหารจากต่างประเทศซงึกระทรวงกลาโหมรบัรองวทิยฐานะ   

เทยีบเทา่ผูส้าํเรจ็การฝึกวชิาทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร 

  (๑๐) ผูส้าํเรจ็ชนัเตรยีมอุดมศกึษาปีท ี๒ หรอืผูซ้งึกระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะ

เทยีบไดไ้ม่ตํากว่าชนัทกีล่าวนนั 

  (๑๑) ผูส้าํเรจ็วชิาชพีจากโรงเรยีนอาชวีศกึษาชนัสงูของกระทรวงศกึษาธกิาร 

 (๑๒) ผูส้าํเรจ็วชิาชพีทมีหีลกัสตูรเวลาเรยีนไม่น้อยกว่าสามปีจากโรงเรยีนอาชพีซงึ

กระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะ และรบัผูส้าํเรจ็ตงัแต่ชนัมธัยมปีท ี ๖ หรอืผูส้าํเรจ็ประโยคมธัยม                  

ศกึษาตอนตน้ ชนัท ี ๓ หรอืผูซ้งึกระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะเทยีบไดไ้มต่าํกวา่ชนัทกีล่าวนนั 

  (๑๓) ผูส้าํเรจ็ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายตงัแต่ ๒ ชนัขนึไป หรอืผูซ้งึ

กระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะเทยีบไดไ้ม่ตาํกวา่ชนัทกีลา่วนัน 

 ถา้เป็นบุคคลดงักล่าวใน (๑) ถงึ (๘) ใหร้บัราชการกองประจาํการหนึงปี แต่ถา้เป็นผูท้ไีดร้อ้งขอ

เขา้รบัราชการในกองประจาํการ กใ็หร้บัราชการทหารกองประจาํการเพยีงหกเดอืน 



 ถา้เป็นบุคคลดงักล่าวใน (๙) ใหร้บัราชการทหารดงันี 

  ก.  ถา้เทยีบเท่าผูส้ําเรจ็ตามหลกัสตูรการฝึกวชิาทหาร ชนัปีท ี ๑ใหร้บัราชการกอง

ประจําการหนึงปีหกเดอืน แตถ่า้เป็นผูท้ไีดร้อ้งขอเขา้รบัราชการในกองประจําการ กใ็หร้บัราชการทหาร

กองประจาํการเพยีงหนึงปี 

  ข. ถา้เทยีบเท่าผูส้าํเรจ็ตามหลกัสตูรการฝึกวชิาทหาร ชนัปีท ี๒ ใหร้บัราชการทหารกอง

ประจําการหนึงปี แต่ถา้เป็นผูท้ไีดร้อ้งขอเขา้รบัราชการในกองประจาํการ กใ็หร้บัราชการทหารกอง

ประจําการเพยีงหกเดอืน 

  ค. ถา้เทยีบเท่าผูส้าํเรจ็ตามหลกัสตูรการฝึกวชิาทหาร ชนัปีท ี๓ ใหร้บัราชการทหารกอง

ประจําการหกเดอืน แต่ถา้เป็นผูท้ไีดร้อ้งขอเขา้รบัราชการในกองประจาํการ กใ็หร้บัราชการทหารกอง

ประจําการเพยีงสามเดอืน 

  ง. ถา้เทยีบเท่าผูส้าํเรจ็ตามหลกัสตูรการฝึกวชิาทหาร ชนัปีท ี๔ ใหร้บัราชการทหารกอง

ประจําการสเีดอืน แต่ถา้เป็นผูท้ไีดร้อ้งขอเขา้รบัราชการในกองประจาํการ กใ็หร้บัราชการทหารกอง

ประจําการเพยีงสองเดอืน 

  จ. ถา้เทยีบเท่าผูส้าํเรจ็ตามหลกัสตูรการฝึกวชิาทหาร ชนัปีท ี๕ ใหร้บัราชการทหารกอง

ประจําการสองเดอืน แต่ถ้าเป็นผูท้ไีดร้อ้งขอเขา้รบัราชการในกองประจําการ กใ็หร้บัราชการทหารกอง

ประจําการเพยีงหนึงเดอืน 

 ถา้เป็นบุคคลดงักล่าวใน  (๑๐)  ถงึ  (๑๓)  และเป็นผูท้ไีดร้อ้งขอเขา้รบัราชการในกองประจาํการ 

กใ็หร้บัราชการทหารกองประจาํการเพยีงหนึงปี 

 ข้อ ๓ ทหารกองเกนิซงึสาํเรจ็การฝึกวชิาทหารซงึสมควรใหอ้ยู่ในกองประจาํการน้อยกวา่สองปี 

หรอืมติอ้งเขา้รบัราชการในกองประจาํการตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม คอื 

  (๑) ผูส้าํเรจ็การฝึกวชิาทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิาทหารตาม

หลกัสตูรการฝึกวชิาทหารชนัปีท ี ๑ ใหร้บัราชการกองประจาํการหนึงปีหกเดอืน แต่ถ้าเป็นผูท้ไีดร้อ้งขอ

เขา้รบัราชการในกองประจาํการ กใ็หร้บัราชการทหารกองประจาํการเพยีงหนึงปี 

  (๒) ผูส้าํเรจ็การฝึกวชิาทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิาทหารตาม

หลกัสตูรการฝึกวชิาทหารชนัปีท ี๒ ใหร้บัราชการทหารกองประจําการหนึงปี แตถ่า้เป็นผูท้ไีดร้อ้งขอเขา้

รบัราชการในกองประจาํการ กใ็หร้บัราชการทหารกองประจาํการเพยีงหกเดอืน 

  (๓) ผูส้าํเรจ็การฝึกวชิาทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิาทหารตาม

หลกัสตูรการฝึกวชิาทหารตงัแต่ชนัปีท ี  ๓ ขนึไป ใหข้นึทะเบยีนกองประจําการแลว้ปลดเป็นทหาร

กองหนุนโดยมติอ้งเขา้รบัราชการในกองประจําการ 

  (๔) ผูส้าํเรจ็การฝึกวชิาทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิาทหารตาม

หลกัสตูรการฝึกวชิาทหารสําหรบันักศกึษาและนิสติในมหาวทิยาลยัซงึใชอ้ยู่ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๓ ตงัแต่   

ชนัปีท ี๑ ขนึไปใหข้นึทะเบยีนทหารกองประจําการแลว้ปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมติอ้งเขา้รบัราชการ

ในกองประจาํการ 



                                                                 ใหไ้ว ้  ณ   วนัท ี ๙  มนีาคม  ๒๕๐๘ 

 

                                                                                      จอมพล ถ.  กิตติขจร 

                                                                             รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

                                                                                      พลเอก ป. จารเุสถียร 

                                                                           รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

(๘๒ ร.จ.๒๖๒ ตอนท ี๓๔ ลงวนัท ี๒๗ เมษายน ๒๕๐๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๓๒ (พ.ศ.๒๕๑๔) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

       อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๙ และ มาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร  

พ.ศ.๒๔๙๗ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้

ดงัต่อไปนี 

       เหตุการณ์พเิศษทจีะใหท้หารกองประจาํการ    รบัราชการในกองประจาํการน้อยกว่าสองปี

ตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึง ไดแ้ก่กรณีทมีกีารรบเกดิขนึในต่างประเทศและรฐับาลส่งกองทหารไป

ร่วมรบ ณ ประเทศนนั  เมอืทหารกองประจําการทไีดไ้ปกบักองทหารเพอืรว่มรบดงักล่าวเดนิทางกลบั    

ถงึประเทศไทยโดยไดป้ฏบิตัริาชการครบรอบในการผลดัเปลยีนกาํลงัพลแลว้ หรอืเมอืทหารกอง

ประจําการทไีดไ้ปกบักองทหารเพอืรว่มรบดงักล่าวเดนิทางกลบัถงึประเทศไทยเนืองจากรฐับาลเหน็ว่าไม่

มคีวามจาํเป็นทจีะร่วมรบต่อไป 

 

     ใหไ้ว ้  ณ    วนัท ี ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔ 

      จอมพล  ถ. กิตติขจร 

      รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

 

            พลเอก  ป.  จารเุสถียร 

                                                                 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

(๘๘  ร.จ.๑ ตอนท ี๙๕  (ฉบบัพเิศษ) ลงวนัท ี๑ กนัยายน  ๒๕๑๔) 

 

 

 

 

 

 



 

กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๓๕ (พ.ศ.๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๘ และ   มาตรา   ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร   

พ.ศ.๒๔๙๗  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง

ไว ้ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑   ใหย้กเลกิกฎกระทรวง  ฉบบัท ี  ๔   (พ.ศ. ๒๔๙๘)     ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

รบัราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ข้อ ๒  การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการโดยวธิอีนื  ใหก้ระทาํโดยวธิรีอ้งขอ และบุคคลที

จะรอ้งขอตอ้งมอีายตุงัแต่สบิแปดปีบรบูิรณ์และยงัไมถ่งึสามสบิปีบรบูิรณ์ 

 ข้อ ๓  การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการโดยวธิรีอ้งขอตามขอ้   ๒  ใหก้ระทาํไดด้งัน ี

  (๑) การรอ้งขอเขา้เป็นทหารกองประจําการในวนัตรวจเลอืก  ใหผู้ซ้งึถูกเรยีกรอ้งขอต่อ

คณะกรรมการตรวจเลอืกก่อนการกําหนดตวับุคคลเขา้กองประจาํการ  เมอืคณะกรรมการตรวจเลอืก

พจิารณารบัผูใ้ด  ผูน้นัมสีทิธเิลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการเป็นทหารบก ทหารเรอื ทหาร

อากาศ หรอืตํารวจ แลว้แต่กรณี 

  (๒) การรอ้งขอเขา้เป็นทหารกองประจําการ  ก่อนวนัตรวจเลอืก  ใหผู้ซ้งึถูกเรยีกรอ้งขอ

ต่อเจา้หน้าทกีรมกองทผีูน้นัประสงคจ์ะเขา้เป็นทหารกองประจาํการ     เมอืเจา้หน้าทดีงักล่าวพจิารณา

รบัผูใ้ด  ใหผู้น้นัขนึทะเบยีนกองประจาํการในปีทถีกูเรยีกใหเ้สรจ็กอ่นวนัตรวจเลอืก 

  (๓) การรอ้งขอเขา้เป็นทหารกองประจําการโดยผูซ้งึยงัไมถู่กเรยีกเขา้เป็นทหารกอง

ประจําการหรอืผูซ้งึเคยถูกเรยีกเขา้เป็นทหารกองประจําการแลว้ แตไ่ม่ถกูเขา้กองประจาํการ  ใหบุ้คคล

ดงักล่าวรอ้งขอต่อเจ้าหน้าทกีรมกองฝ่ายทหาร  หรอืฝ่ายตํารวจ ทบุีคคลนันประสงคจ์ะเขา้รบัราชการ

กองประจาํการ  เมอืเจา้หน้าทดีงักล่าวพจิารณารบับุคคลใด  ใหนํ้าบุคคลนนัขนึทะเบยีนกองประจาํการ  

การทกีรมกองฝ่ายทหารหรอืฝ่ายตาํรวจจะรบัผูร้อ้งขอเขา้ในสงักดัหรอืเหล่าใด ใหเ้ป็นไปตามท ี  

กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 ข้อ ๔  การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการตามขอ้ ๓ (๑) หรอื  (๒)  ใหก้รมกองฝ่ายทหาร

หรอืฝ่ายตาํรวจรบัไดเ้ฉพาะบุคคลซงึมภีูมลิาํเนาทหารอยู่ในทอ้งททีมีกีารเรยีกบุคคลเขา้เป็นทหารกอง

ประจําการไมเ่กนิจาํนวนเฉลยีของอําเภอทอ้งททีทีาํการตรวจเลอืก เวน้แต่ 

  (๑) การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการในกองทพัเรอื  ใหร้บับุคคลซงึมภีูมลิําเนา

ทหารอยู่ในทอ้งทกีรงุเทพมหานครไดด้ว้ย 

  (๒) การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจาํการตามขอ้ ๓ (๒) ในกรณีทผีูซ้งึถกูเรยีกเป็น

ผูส้าํเรจ็การศกึษาชนัอุดมศกึษาในประเทศไทย หรอืจากต่างประเทศทกีระทรวง ทบวง กรม  ซงึมหีน้าที



รบัรองวทิยฐานะเทยีบไดไ้ม่ตาํกวา่ชนัอุดมศกึษา ใหร้บัไดโ้ดยไม่จาํกดัภูมลิําเนาทหาร  ทงันี ใหผู้น้นัรอ้ง

ขอต่อกองทพับก กองทพัเรอื หรอืกองทพัอากาศ แล้วแต่กรณี ก่อนวนัตรวจเลอืกไมน้่อยกว่าเจด็วนั 

 ข้อ ๕  การรบับุคคลเขา้เป็นทหารกองประจําการ   ตามขอ้   ๓   (๓)    และการรบับุคคลเขา้เป็น

นกัเรยีนในโรงเรยีนทหาร ใหร้บัไดโ้ดยไม่จาํกดัภูมลิําเนาทหาร 

 

     ใหไ้ว ้ ณ   วนัท ี ๒๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๖ 

  จอมพล  ถ. กิตติขจร 

      รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

 

พลเอก  ป.  จารเุสถียร 

   รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

 

(๙๐ ร.จ.๑ ตอนท ี๓๐ (ฉบบัพเิศษ) ลงวนัท ี๒๙ มนีาคม ๒๕๑๖)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๓๖ (พ.ศ.๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  ๒๔   แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร    พ.ศ.   ๒๔๙๗ 

ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิ ฉบบัท ี ๒๒๖  ลงวนัท ี ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  และ 

มาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมและ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑   การเรยีกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการนนั 

  (๑) สําหรบัทหารกองเกนิซงึมอีายุย่างเขา้ยสีบิเอด็ปีในพุทธศกัราชใด ตามทปีรากฏ   

รายชอืในบญัชทีหารกองเกนิ   ใหน้ายอาํเภอออกหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารตงัแต่เดอืนมกราคม 

เป็นตน้ไป 

  (๒) สาํหรบัทหารกองเกนิซงึมอีายุเกนิกว่ายสีบิเอด็ปีบรบิรูณ์ขนึไปทอียู่ในกําหนดเรยีก

มาตรวจเลอืกตาม (๒) ของกฎกระทรวง ฉบบัท ี ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบั

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  ตามทปีรากฏรายชอืในบญัชทีหารกองเกนิและบญัชเีรยีกทหารกองเกนิเขา้

กองประจาํการทไีดท้าํการตรวจเลอืกครงัสุดทา้ยเมอืเสรจ็การตรวจเลอืกแลว้ ใหน้ายอําเภอออก

หมายเรยีกเขา้รบัราชการทหาร  โดยจะส่งหมายเรยีกใหห้รอืจะเรยีกใหม้ารบัทอีาํเภอทอ้งททีเีป็น

ภมูลิาํเนาทหารของผูน้นักไ็ด ้

 ข้อ ๒  ในกรณีททีหารกองเกนิไปขอรบัหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารดว้ยตนเองทอีาํเภอท้องที

ทเีป็นภูมลิาํเนาทหาร ก่อนมอบหมายเรยีก ใหเ้จา้หน้าทตีรวจสอบเอกสารใหถ้กูตอ้งและใหท้หารกองเกนิ

นนั ลงลายมอืชอืหรอืลงลายพมิพนิ์วมอืไวใ้นใบรบั 

 ทหารกองเกนิซงึอยู่ในกําหนดทจีะตอ้งไปแสดงตน   เพอืรบัหมายเรยีก       ทอีาํเภอทอ้งททีี

เป็นภูมลิาํเนาทหาร หากไม่สามารถไปรบัหมายเรยีกดว้ยตนเองได ้ ตอ้งใหบุ้คคลซงึบรรลุนิตภิาวะและ

พอเชอืถอืไดไ้ปรบัแทน  ใหเ้จา้หน้าทสีอบสวนและใหบุ้คคลดงักล่าวใหค้าํรบัรองในการสอบสวนวา่ จะ

มอบหมายเรยีกใหแ้ก่ทหารกองเกนิผูน้นัได ้

 ข้อ ๓  ในกรณีททีหารกองเกนิซงึไดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารแลว้ยา้ยภูมลิําเนาทหาร 

ใหน้ายอําเภอทอ้งทใีหมเ่รยีกหมายเรยีกคนืจากทหารกองเกนินันและออกหมายเรยีกใหใ้หม ่ พรอ้มกบั

ออกใบรบัแจง้การยา้ยภมูลิาํเนาทหาร 

 ข้อ ๔  หมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารและบญัชเีรยีกทหารกองเกนิเขา้กองประจําการ  ให้

เป็นไปตามแบบ สด.๓๕ และ สด.๑๖  ทา้ยกฎกระทรวงนี 

  

    ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๒๑  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๑๖ 



จอมพล  ถ.  กิตติขจร 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

จอมพล  ป. จารเุสถียร 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

(๙๐  ร.จ. ๕ ตอนท ี๓๐ (ฉบบัพเิศษ) ลงวนัท ี๒๙ มนีาคม ๒๕๑๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ ทว ิ วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร         

พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิ   ฉบบัท ี   ๓๐๐   ลงวนัท ี     ๑๓    

ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๑๕ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออก

กฎกระทรวงไว ้  ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑  ใหย้กเลกิ 

  (๑) กฎกระทรวง ฉบบัท ี๑๑ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการ

ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

  (๒) กฎกระทรวง ฉบบัท ี๒๗ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการ

ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ข้อ ๒  ใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืก มหีน้าทรีบัผดิชอบดาํเนินการตรวจเลอืกโดยแยกหน้าทกีนั

กระทาํดงัต่อไปนี 

  (๑) ประธานกรรมการตรวจเลอืก  มหีน้าทอีาํนวยการและควบคมุการตรวจเลอืกให้

ดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  และออกเสยีงชขีาดในกรณีทเีป็นปัญหาในทางปฏบิตัเิมอืคณะกรรมการ

ตรวจเลอืกไม่อาจตกลงกนัโดยเสยีงขา้งมากได ้ กบัใหม้หีน้าทตีรวจสอบการปล่อยทหารกองเกนิ พรอ้ม

กบัมอบใบรบัรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการตามแบบ สด.๔๓ 

ทา้ยกฎกระทรวงน ีใหท้หารกองเกนิรบัไปเป็นหลกัฐาน 

  (๒) กรรมการนายทหารสญัญาบตัร มหีน้าท ี

   (ก) เรยีกชอืทหารกองเกนิซงึถูกเรยีกมาตรวจเลอืก จดัดแูลทหารกองเกนิซงึ 

ตรวจเลอืกแล้วใหร้วมอยู่เป็นจาํพวก ป้องกนัมใิหท้หารกองเกนิซงึตรวจเลอืกแล้วปะปนกบัทหารกองเกนิ

ซงึยงัไมไ่ดต้รวจเลอืก   และรบัทหารกองเกนิซงึคณะกรรมการตรวจเลอืกกําหนดใหเ้ขา้กองประจําการ  

เพอืนําขนึทะเบยีนหรอืนําตวัสง่นายอาํเภอเพอืออกหมายนดั 

   (ข) วดัขนาด  เกบ็ยอดเป็นจําพวก ตรวจสอบจาํนวนสลาก  ควบคมุการทาํ

สลากและอ่านสลากในระหว่างการจบัสลาก 

  (๓) กรรมการสสัดจีงัหวดั   มหีน้าทบีนัทกึผลการตรวจเลอืกในบญัชีเรยีก รบัเรอืงราว

รอ้งขอในเหตุต่าง ๆ ซงึนายอําเภอไดส้อบสวนแลว้  เตรยีมทาํสลากบนัทกึผลการจบัสลาก และรวบรวม

สลากทจีบัแลว้ไวเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบขนึทะเบยีน   และทาํบญัชคีนทสี่งเขา้กองประจาํการ 



  (๔) กรรมการซงึเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปัจจุบนัชนั ๑ สาขาเวชกรรม มหีน้าที

ตรวจร่างกายผูท้ถีูกเรยีกมาตรวจเลอืกและออกใบสาํคญัใหแ้ก่คนจาํพวกท ี๓ และคนจําพวกท ี๔ รวมทงั

ควบคมุการจบัสลาก 

 “ข้อ ๓  ในการตรวจร่างกาย  ใหค้ณะกรรมการแบง่คนทไีด้ตรวจเลอืกออกเป็น ๔ จําพวก 

 จาํพวกท ี๑  ไดแ้ก่  คนซงึมรีา่งกายสมบูรณ์ดไีม่มอีวยัวะพกิารหรอืผดิส่วนแต่อย่างใด 

 จาํพวกท ี๒  ไดแ้ก่  คนซงึมรีา่งกายทเีหน็ไดช้ดัว่าไมส่มบูรณ์ดเีหมอืนคนจาํพวกท ี ๑     แตไ่ม่

ถงึทุพพลภาพ   คอื 

(๑)  ตาหรอืหนงัตาผดิปกตจินปรากฏชดัอยา่งหนึงอย่างใด    ดงัต่อไปนี     แมเ้พยีงขา้ง

เดยีว 

   (ก)  ตาเหล่  (Squint) 

   (ข)  ลูกตาสนั  (Nystagmus) 

   (ค)  แกว้ตาขุน่  (Cataract) 

   (ง)  กระจกตาขุน่  (Opacity of Cornea) 

   (จ)  หนังตาตก  ( Ptosis) 

   (ฉ)   หนงัตามว้นเขา้  (Entropion) 

   (ช)  หนังตามว้นออก  (Ectropion) 

   (ซ)  ช่องหนงัตา     (Palpebral Fissure)       ทงัสองขา้งกวา้งไม่เท่ากนัจนดนู่า

เกลยีด 

  (๒)   หผูดิปกตอิยา่งหนึงอย่างใดดงัต่อไปนีแมเ้พยีงขา้งเดยีว 

   (ก) ใบหผูดิรูปหรอืผดิขนาดปรากฏชดัเจนจนดนู่าเกลยีด เช่น ลบีหรอืเลก็ หรอื

ใหญ่ หรอืบ ี

   (ข)  ช่องหมูหีนองเรอืรงัและทงัแกว้หทูะลุ 

  (๓)  จมกูผดิรปูจนดนู่าเกลยีด  เช่น  บ ีหรอืแหว่ง 

  (๔)  ปากผดิรปูจนดนู่าเกลยีด  เช่น  แหวง่หรอืผดิรูปจนพดูไม่ชดั 

  (๕)  ช่องปากผดิรปู หรอืผดิปกตจินพดูไมช่ดั 

  (๖)  หน้าผดิปกตจินดนู่าเกลยีดอย่างหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 

   (ก) อมัพาต  ( Facial Paralysis ) 

   (ข)  เนือกระตุก  ( Tics ) 

   (ค)  แผลเป็นหรอืปานทหีน้า มเีนือทตีงัแต่ ๑/๔ ของหน้าขนึไป หรอืยาวมาก 

   (ง)  เนืองอก ( Benign Tumou Tumous ) 

  (๗)  คอพอก (Simple Coitre ) 

  (๘)  ซอกคอหรอืซอกรกัแรต้ดิกดั 



  (๙)  อวยัวะเคลอืนไหวผดิปกตอิย่างหนึงอย่างใดดงัต่อไปนี  แมเ้พยีงขา้งเดยีว 

   (ก)  ขอ้ตดิ   ( Ankylosis ) หรอืหลวมหลุดง่ายหรอืเคลอืนไหวไม่สะดวก         

จนทาํงานไมถ่นัด 

   (ข)  นิวมอืหรอืนิวเทา้มจีาํนวนหรอืขนาดของนิวผดิปกตจินดนู่าเกลยีด หรอืนิว

บดิเกจนดนู่าเกลยีดหรอืจนทาํงานไม่ถนัด  หรอืชอ่งนิวตดิกนัหรอืนิวมอืดว้นถงึโคนเลบ็ 

   (ค)  มอืหรอืแขนลบีหรอืบดิเก 

   (ง)  เทา้หรอืขาลบีหรอืบดิเก 

  (๑๐) กระดกูชนิใหญ่ผดิรูปจนทาํใหอ้วยัวะนันทาํงานไมส่ะดวกหรอืจนดนู่าเกลยีด 

  (๑๑) ไสเ้ลอืนลงถุง 

  จาํพวกท ี๓  ไดแ้ก่  คนซงึมรี่างกายยงัไมแ่ขง็แรงพอทจีะรบัราชการทหารในขณะนันได ้ 

เพราะป่วยซงึจะบําบดัใหห้ายภายในกําหนด ๓๐ วนัไมไ่ด ้

จาํพวกท ี๔ ไดแ้ก่      คนพกิารทุพพลภาพ หรอืมโีรคทไีม่สามารถจะรบัราชการทหาร

ไดต้ามกฎกระทรวงทอีอกตามมาตรา ๔๑ 

  การวนิิจฉยัลกัษณะพกิารและโรคต่าง ๆ นนั ถ้าผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมผูต้รวจยงัมี

ความสงสยั กใ็หค้ณะกรรมการตรวจเลอืกจดัเขา้ไวใ้นคนจําพวกท ี๑ ก่อน 

  ใบสาํคญัทจีะออกใหแ้ก่คนจําพวกท ี  ๓  และคนจาํพวกท ี ๔ ใหเ้ป็นไปตามแบบ สด.๔ 

และแบบ สด. ๕ ทา้ยกฎกระทรวงนี เมอืคณะกรรมการตรวจเลอืกลงชอืแล้วมอบใหก้รรมการสสัดจีงัหวดั

ไวเ้ป็นหลกัฐาน เพอืดาํเนินการตามระเบยีบต่อไป 

  บุคคลซงึคณะกรรมการซงึเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมเหน็ว่าเขา้อยู่ในคนจาํพวกท ี

๒ จําพวกท ี๓หรอืจาํพวกท ี๔ ถา้กรรมการซงึมใิช่ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมมคีวามเหน็แยง้รวมกนัสอง

คน  

ใหส้ง่ตวับุคคลนนัเขา้ตรวจเลอืก ร่วมกบัคนในจําพวกเดยีวกนั ตามความเหน็แยง้ของกรรมการซงึมใิช่ผู้

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม  ถา้บุคคลนนัตอ้งเขา้กองประจาํการ กใ็หก้รรมการ ซงึมคีวามเหน็แยง้กนันนั

ต่างฝ่ายต่าง ทาํคาํชแีจงยนืต่อกรรมการชนัสงู   ภายในเจด็วนั นับแต่วนัเสรจ็การตรวจเลอืกในจงัหวดั

นนั  

  ข้อ ๔   บุคคลซงึจะเขา้รบัราชการทหารกองประจําการนนั      ตอ้งมขีนาดรอบตวัตงัแต่

เจด็สบิหกเซนตเิมตร ขนึไปในเวลาหายใจออกและสงูตงัแต่หนึงเมตรสสีบิหกเซนตเิมตรขนึไป 

  วธิวีดัขนาดนนั  ใหก้ระทาํดงันี  คอื ใหย้นืตงัตวัตรงสน้เทา้ชดิกนั ขนาดสงูใหว้ดัตงัแต่ 

สน้เทา้จนสดุศรีษะขนาดรอบตวัใหค้ลอ้งแถบเมตรรอบตวัใหร้มิล่างของแถบไดร้ะดบัราวนมโดยรอบ         

วดัเมอืหายใจออกเตม็ทหีนงึครงัและหายใจเขา้เตม็ทหีนึงครงั 

  ข้อ ๕   วธิคีดัเลอืกนนั  ใหเ้ลอืกคนจําพวกท ี  ๑       ซงึมขีนาดสงูตงัแต่หนึงเมตรหก

สบิเซนตเิมตรขนึไปก่อน  ถ้ามจํีานวนมากกว่าจาํนวนทตีอ้งการกใ็หจ้บัสลาก 



  ถา้คนจําพวกท ี ๑ ซงึมขีนาดสงูตงัแต่หนึงเมตรหกสบิเซนตเิมตรขนึไปมไีม่เพยีงพอกบั  

จาํนวนทตีอ้งการ ใหเ้ลอืกขนาดสงูถดัรองลงมา ตามลาํดบัจนพอกบัความตอ้งการ  ถา้เลอืกถงึขนาดใด

เกนิจาํนวนตอ้งการ  ใหจ้บัสลากเฉพาะขนาดนัน 

  ถา้คนจําพวกท ี๑  มไีม่พอกบัจาํนวนทตี้องการ  ใหเ้ลอืกจากคนจําพวกท ี๒ ถ้ายงัไม่

พออกี  กใ็หเ้ลอืกจากคนทจีะไดร้บัการผ่อนผนัโดยวธิเีดยีวกบัทกีล่าวในวรรคหนึงและวรรคสอง 

   คนจาํพวกท ี ๓   ใหเ้รยีกมาตรวจเลอืกในคราวถดัไป  เมอืคณะกรรมการตรวจเลอืกได้

ตรวจเลอืกแล้วยงัคงเป็นคนจาํพวกท ี๓ อยู่รวม ๓ ครงั ใหง้ดเรยีก 

  ข้อ ๖  การตรวจเลอืกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการกองประจําการนนั  ถ้ามจีํานวน

มากกว่าจาํนวนทตีอ้งการกใ็หจ้บัสลาก  ผูใ้ดจบัไดส้ลากเป็นแผนกทหารบก  ทหารเรอื ทหารอากาศ 

หรอืตาํรวจ ใหส่้งเขา้กองประจําการแผนกนนั สลากนนัใหม้เีท่าจํานวนทหารกองเกนิทจีะตอ้งจบัสลาก  

แบง่เป็นเครอืงหมายสแีดงอยา่งหนึงสดีาํอย่างหนึง สแีดงใหม้เีท่ากบัจํานวนทตีอ้งการรบัเขา้กอง

ประจําการ  นอกนนัเป็นสดีาํ  ถา้ในแหง่เดยีวกนันนัจะตอ้งส่งทหารกองเกนิเขา้กองประจําการหลาย

แผนก  ใหเ้ขยีนนามแผนกนนั ๆ ในสลากเครอืงหมายสแีดงตามจาํนวนทตีอ้งการ 

 

    ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๒๑  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๑๖ 

                                                                             จอมพล  ถ.  กิตติขจร 

                                                                     รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

                                                                              พลเอก ป.  จารเุสถียร 

                                                                     รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

(๙๐ ร.จ. ๙ ตอนท ี๓๐ (ฉบบัพเิศษ) ลงวนัท ี๒๙ มนีาคม ๒๕๑๖  ความในขอ้ ๓ นี ถกูยกเลกิและใช้

ความใหม่แทนแลว้ โดย   กฎกระทรวง ฉบบัท ี๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) ฯ ตาม ๙๒ ร.จ. ๘ ตอนท ี๒๓๗ (ฉบบั

พเิศษ)  ลงวนัท ี๑๙ พฤศจกิายน  ๒๕๑๘) 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๓๙  (พ.ศ.๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------ 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๖  แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  ซงึ

แกไ้ขเพมิเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิ  ฉบบัท ี ๒๒๖   ลงวนัท ี  ๑๕   ตุลาคม     พ.ศ.  ๒๕๑๕  

และมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร   พ.ศ. ๒๔๙๗   รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม

และ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑  ใหย้กเลกิ 

  (๑) กฎกระทรวงฉบบัท ี๑๓ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการ

ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

  (๒) กฎกระทรวง ฉบบัท ี๑๔ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการ

ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ข้อ ๒  ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุน     ซงึไดร้บัการผอ่นผนัไมต่อ้งเรยีกเขา้รบัราชการ

ทหารในการเรยีกพลเพอืตรวจสอบ เพอืฝึกวชิาทหาร  หรอืเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม คอื 

  (๑) พระภกิษุ สามเณร 

  (๒) นักบวชในพระพทุธศาสนาแห่งนิกายจนีหรอืญวน 

  (๓) นกับวชศาสนาอนื ซงึมหีน้าทปีระจําในกจิของศาสนาและไมเ่รยีกเขา้รบัราชการ

ทหารกองประจําการ ในยามปกตติามกระทรวงทอีอกตามมาตรา ๑๔ (๒)  

  (๔) สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิหง่รฐั 

  (๕) บุคคลซงึอยู่ในระหวา่งการฝึกวชิาทหารตามหลกัสตูรทกีระทรวงกลาโหม กาํหนด

ตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการฝึกวชิาทหาร 

  (๖) นกัเรยีนโรงเรยีนเตรยีมทหารของกระทรวงกลาโหม 

  (๗) นกัศกึษาของศนูย์กลางอบรมการศกึษาผูใ้หญ่ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

  (๘) นกัศกึษาของศูนย์ฝึกการบนิพลเรอืนของกระทรวงคมนาคม 

  (๙)  นกัเรยีนซงึออกไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศและไดร้บัการผอ่นผนัตามกฎกระทรวง

ทอีอกตามมาตรา ๒๗ (๒) 

  (๑๐) ครซูงึประจาํทาํการสอนหนงัสอืหรอืวชิาการต่าง ๆ ทอียู่ในความควบคมุของ

กระทรวง ทบวง กรม หรอืราชการส่วนทอ้งถนิ    และซงึไม่เรยีกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการใน

ยามปกตติามกฎกระทรวงทอีอกตามมาตรา ๑๔ (๕) 

  (๑๑) พนักงานวทิยุของกระทรวง  ทบวง กรม หรอืองคก์ารของรฐับาล 



  (๑๒)  ขา้ราชการกลาโหมพลเรอืน  ลูกจา้ง  หรอืคนงานในสงักดักระทรวงกลาโหม ทงันี

เฉพาะผูซ้งึทาํงานโดยใชว้ชิาหรอืฝีมอื 

  “(๑๓) ขา้ราชการพลเรอืน ขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา ขา้ราชการการเมอืง ขา้ราชการ

กลาโหมพลเรอืน    ขา้ราชการฝ่ายอยัการ ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิตามกฎหมาย

ว่าดว้ยบําเหน็จบํานาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ ซงึรบัเงนิเดอืนประจาํ และเป็นขา้ราชการหรอืพนักงาน

ตงัแต่ระดบั ๕ หรอืเทยีบเทา่ขนึไป  แล้วแต่กรณี” 

  (๑๔) ขา้ราชการซงึไดร้บัคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชา     โดยปัจจุบนัทนัด่วนใหไ้ปราชการ

อนัสาํคญัยงิ หรอืไปราชการต่างประเทศโดยคาํสงัของเจ้ากระทรวง 

  (๑๕) หวัหน้าสว่นราชการประจําอาํเภอหรอืกงิอําเภอ 

  (๑๖) ปลดัอาํเภอ 

  (๑๗) ตํารวจประจาํการ 

  (๑๘) กํานัน 

  (๑๙) ผูใ้หญ่บา้น 

  (๒๐) สารวตัรกํานนั 

  (๒๑)  แพทย์ประจําตําบลซงึมใิช่ทหารกองหนุน 

  (๒๒) นายกเทศมนตรหีรอืเทศมนตร ี

  (๒๓) ผูซ้งึทาํงานประจําในตําแหน่งหน้าทสีําคญัในราชการ เทศบาล องคก์ารของ       

รฐับาลหรอืในกจิการเกยีวกบัการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การขนส่ง การธนาคาร หาก

ขาดไปจะทาํใหก้จิการเสยีหายและจะหาผูอ้นืแทนไมไ่ด ้ตามทกีระทรวงกลาโหมกบักระทรวง ทบวง กรม 

เจา้หน้าทจีะไดต้กลงกนั 

  (๒๔) บุคคลทอียู่ในระหวา่งการศกึษาตามกฎกระทรวงทอีอกตามมาตรา ๒๙ (๓) 

  (๒๕) บุคคลซงึรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมเหน็สมควรผ่อนผนัเป็นพเิศษ 

 ข้อ ๓  ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซงึถกูเรยีกพลเพอืตรวจสอบ เพอืฝึกวชิาทหาร หรอืเพอื 

ทดลองความพรงัพรอ้ม แต่ไดร้บัการผ่อนผนัไมต่อ้งเขา้รบัการตรวจสอบ การฝึกวชิาทหารหรอืการ

ทดลองความพรงัพรอ้ม   คอื 

  (๑) บุคคลซงึจาํเป็นตอ้งหาเลยีงบดิาหรอืมารดา ซงึไรค้วามสามารถหรอืพกิารทุพพล

ภาพ หรอืชรา จนหาเลยีงชพีไมไ่ดแ้ละไม่มผีูอ้นืเลยีงด ู แต่ถา้มบุีตรหลายคนจะตอ้งเขา้รบัราชการทหาร

ในการเรยีกพลพรอ้มกนั คงผ่อนผนัใหค้นเดยีว ตามแต่บดิาหรอืมารดาจะเลอืก 

  (๒)    บุคคลซงึจาํเป็นตอ้งหาเลยีงบุตรซงึมารดาตาย    ไรค้วามสามารถ       หรอืพกิาร

ทุพพลภาพและบุคคลซงึจาํเป็นตอ้งหาเลยีงพหีรอืน้องร่วมบดิามารดา  หรอืร่วมแต่บดิาหรอืมารดาซงึ

บดิามารดาตาย ทงันีเมอืบุตรหรอืพหีรอืน้องนนัหาเลยีงชพีไมไ่ดแ้ละไมม่ผีูอ้นืเลยีงด ู



 ข้อ ๔   ทหารกองเกนิ หรอืทหารกองหนุนผูใ้ด ไปทาํมาหาเลยีงชพีในทอ้งทอีาํเภออนืชวัคราว   

ถา้ไดท้ราบประกาศเรยีกพล หรอืได้รบัหมายเรยีกพลเพอืตรวจสอบของอําเภอทเีป็นภูมลิาํเนาทหาร ณ 

อําเภอทอ้งททีไีปอยู่ชวัคราว  และไม่สามารถจะไปเขา้รบัการเรยีกพล    เพอืตรวจสอบตามทถีูกเรยีกได้

ให ้   ไปชแีจงดว้ยตนเองต่อนายอําเภอทอ้งททีไีปอยู่ชวัคราวนนัก่อนถงึกําหนดวนัเรยีกพล เมอื

นายอําเภอสอบสวนเหน็เป็นการสมควรกอ็นุญาตใหผู้น้นัไดร้บัการผ่อนผนัได ้  แลว้แจง้ไปยงันายอําเภอ

ทอ้งททีเีป็น      ภมูลิําเนาทหารภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทไีดร้บัแจง้ 

 ข้อ ๕  ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนผูใ้ดไปทาํมาหาเลยีงชพีอยู่ในทอ้งทอีําเภออนืชวัคราว 

ถา้ไดท้ราบประกาศเรยีกพลหรอืไดร้บัหมายเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหาร  หรอืเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม

ของอําเภอทเีป็นภูมลํิาเนาทหาร ณ อาํเภอทอ้งททีไีปอยู่ชวัคราวและไม่สามารถจะไปเขา้รบัการเรยีกพล

เพอืฝึกวชิาทหารหรอืไม่สามารถจะไปเขา้รบัการเรยีกพลเพอืทดลองความพรงัพรอ้มตามทถีูกเรยีกได้

เพราะไมม่คีา่พาหนะหรอืจะไปไมท่นั  ใหผู้นั้นไปชแีจงดว้ยตนเองต่อนายอําเภอทอ้งททีไีปอยู่ชวัคราวนนั

ทนัท ี เมอืนายอาํเภอสอบสวนไดค้วามจรงิกใ็หส้ง่ผูน้นัไปเขา้รบัการเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหารหรอืเขา้รบั

การเรยีกพลเพอืทดลองความพรงัพรอ้มยงัทอ้งทอีาํเภอทเีรยีกนนั ถ้าจะส่งไปไมท่นัหรอืไมส่ามารถจะ

ส่งไปยงัทอ้งทอีําเภอทเีรยีกได ้  กใ็หส้ง่ผูน้นัไปเขา้รบัการเรยีกพล เพอืฝึกวชิาทหารหรอืเขา้รบัการเรยีก

พลเพอืทดลองความพรงัพรอ้มในทอ้งทอีาํเภอทมีกีารเรยีกพล ตามทเีหน็สมควร แลว้แจ้งไปยงั

นายอําเภอทอ้งททีเีป็นภูมลํิาเนาทหารภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทไีดร้บัแจง้ 

 “ข้อ ๖ ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซงึไดร้บัการผ่อนผนัไมต่อ้งเรยีกเขา้รบัราชการทหารใน

การเรยีกพลเพอืตรวจสอบเพอืฝึกวชิาทหาร หรอืเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม ตามขอ้ ๒ ใหป้ฏบิตัิ

ดงันีคอื 

  (๑) ใหบุ้คคลตาม (๑) และ (๒) ของขอ้ ๒ แจง้ต่อเจา้อาวาสวดัซงึบุคคลนนัมทีอียู่หรอื

พาํนักอาศยัอยู่และใหเ้จา้อาวาสทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตามแบบ สด.๔๕  ทา้ย 

กฎกระทรวงนี สง่ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแห่งทอ้งททีวีดันนัตงัอยู่ โดยไมช่กัชา้  แต่ถา้บุคคลนนัม ี      

ภมูลิาํเนาทหารอยู่ในทอ้งทจีงัหวดัอนื ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทไีดร้บับญัชรีายชอืสง่บญัชรีายชอืนันต่อไป

ยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแห่งทอ้งททีเีป็นภมูลิาํเนาทหารของบุคคลนนั 

  (๒) ใหบุ้คคลตาม (๓) ของขอ้ ๒ นําหลกัฐานไปแจง้ดว้ยตนเองต่อนายอําเภอแหง่ทอ้งท ี 

ทบีุคคลนนัมหีน้าทปีระจําในกจิการของศาสนาอยู่ และใหน้ายอาํเภอทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของ

บุคคลดงักล่าวตามแบบ สด.๔๕  ทา้ยกฎกระทรวงนี  ส่งไปยงัผูว่้าราชการจงัหวดั แห่งทอ้งททีอีําเภอนนั

ตงัอยู่โดยไมช่กัชา้ แต่ถา้บุคคลนนัมภีูมลํิาเนาทหารอยู่ในทอ้งทจีงัหวดัอนื ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทไีดร้บั

บญัชรีายชอืสง่บญัชรีายชอืนัน ต่อไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีเีป็นภูมลิําเนาทหารของบุคคลนนั  

  (๓) ใหบุ้คคลตาม (๔) ของขอ้ ๒ แจง้ต่อเลขาธกิารรฐัสภา     และใหเ้ลขาธกิารรฐัสภา

จดัทาํบญัชรีายชอืของบคุคลดงักล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงนี ส่งไปยงักระทรวงกลาโหมโดย

ไมช่กัช้า ใหก้ระทรวงกลาโหมสง่บญัชรีายชอืนีต่อไปยงักองบญัชาการทหารสงูสุดและผูว้า่ราชการจงัหวดั

แหง่ทอ้งท ีทเีป็นภมูลิาํเนาทหารของบุคคลนัน 



  (๔) ใหบุ้คคลตาม (๙) ของขอ้ ๒ แจง้หลกัฐานไปยงันายอําเภอแหง่ทอ้งททีเีป็น          

ภมูลิาํเนาทหารของบุคคลนัน และใหน้ายอําเภอทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตาม

แบบ สด.๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงนี ส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีอีาํเภอนันตงัอยู่โดยไม่ชกัช้า 

  (๕)  ใหบุ้คคลตาม (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๒๔) ของขอ้ ๒  แจง้ต่อสถานศกึษาทบีุคคลนนั

ศกึษาอยู ่  และใหส้ถานศกึษาทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทา้ย   

กฎกระทรวงนี  สง่ไปยงักระทรวงกลาโหมโดยไม่ชกัชา้  ใหก้ระทรวงกลาโหมสง่บญัชรีายชอืนนัต่อไปยงั

กองบญัชาการทหารสงูสุดและผูว้่าราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีเีป็นภมูลิําเนาทหารของบุคคลนนั 

  (๖) ใหบุ้คคลตาม  (๑๑)  (๑๒ (๑๓)  (๑๔)  (๒๒)  และ  (๒๓)  ของขอ้  ๒     แจง้ต่อ 

ส่วนราชการทเีกยีวขอ้ง องค์การของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ เมอืงพทัยาหรอืเทศบาลซงึบุคคลนนัสงักดัอยู่ 

แลว้แต่กรณีและใหส่้วนราชการทเีกยีวขอ้งองคก์ารของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ เมอืงพทัยา หรอืเทศบาลที

ไดร้บัแจง้จดัทําบญัชรีายชอืของบุคคลดงักลา่วตามแบบ     สด.๔๕    ทา้ยกฎกระทรวงนี   สง่ไปยงั 

กระทรวงกลาโหมโดยไม่ชกัชา้ใหก้ระทรวงกลาโหมสง่บญัชรีายชอืนันต่อไปยงักองบญัชาการทหารสงูสุด 

และผูว้า่ราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีเีป็นภูมลํิาเนาทหารของบุคคลนนั 

  (๗)  ใหบุ้คคลตาม (๑๐) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ของขอ้ ๒        นํา

หลกัฐานไปแจง้ดว้ยตนเองต่อนายอําเภอแหง่ทอ้งททีบีุคคลนนัประจาํหรอืสงักดัอยู่ แลว้แต่กรณี และให้

นายอําเภอทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงนี      

ส่งไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีอีําเภอนนัตงัอยู่โดยไมช่กัชา้  แต่ถา้บุคคลนันมภีูมลิาํเนาทหาร

อยู่ในทอ้งทจีงัหวดัอนื ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทไีดร้บับญัชรีายชอืสง่บญัชรีายชอืนนัต่อไปยงัผูว้่าราชการ

จงัหวดัแหง่ทอ้งททีเีป็นภมูลิาํเนาทหารของบุคคลนัน 

  การผ่อนผนัไมต่อ้งเรยีกเขา้รบัราชการทหารในการเรยีกพลเพอืตรวจสอบ เพอืฝีกวชิาทหาร 

หรอืเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม ของทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุน  ซงึมฐีานะตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้  

๒  ใหม้ผีลนับแต่วนัทเีจา้อาวาส เลขาธกิารรฐัสภา สถานศกึษา สว่นราชการทเีกยีวขอ้ง องคก์ารของ

รฐับาล รฐัวสิาหกจิ เมอืงพทัยา เทศบาล หรอืนายอาํเภอส่งบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวไปยงัผูว้า่

ราชการ   จงัหวดัแหง่ทอ้งททีวีดัหรอือําเภอนนัตงัอยู่ หรอืไปยงักระทรวงกลาโหมแลว้แต่กรณี 

 ในกรณีททีหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนพน้จากฐานะตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ ๒ (๑) (๒) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓)  และ 

(๒๔) ใหเ้จา้อาวาส   เลขาธกิารรฐัสภา สถานศกึษา ส่วนราชการทเีกยีวขอ้ง องคก์ารของรฐับาล            

รฐัวสิาหกจิ เมอืงพทัยา เทศบาล หรอืนายอาํเภอ แลว้แต่กรณี จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตาม

แบบ สด.๔๖ ทา้ยกฎกระทรวงนี แลว้ดาํเนินการต่อไปตามขนัตอนและวธิกีารตามทกีาํหนดไวใ้น (๑)(๓) 

(๕) (๖) และ (๗) โดยไมช่กัชา้  ส่วนในกรณีททีหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนพน้จากฐานะตามที

กําหนดไวใ้นขอ้ ๒ (๓) และ (๙) ใหบุ้คคลนนัแจง้ดว้ยตนเองต่อนายอําเภอแห่งทอ้งททีเีป็นภูมลิําเนา

ทหารของบคุคลนนัโดยไม่ชกัชา้  และใหน้ายอําเภอทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตาม

แบบ สด.๔๖ ทา้ยกฎกระทรวงนี ส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งทอีําเภอนันตงัอยู่โดยเรว็ 



 การพน้จากฐานะตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ ๒ ใหม้ผีลทนัทนัีบแต่วนัทบีุคคลนนัพน้จากฐานะ         

ดงักล่าว” 

 ข้อ ๗  ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุน  ซงึไดร้บัการผอ่นผนัไม่ตอ้งเขา้รบัการตรวจสอบการ 

ฝึกวชิาทหารหรอืการทดลองความพรงัพรอ้มตาม (๑) และ (๒) ของขอ้ ๓ ใหร้อ้งต่อนายอาํเภอท้องที

ก่อนถงึกาํหนดวนัเขา้รบัราชการทหารในการเรยีกพลไมน้่อยกว่าสามสบิวนั เวน้แตใ่นกรณีซงึไม่ใช่

ความผดิของผูร้อ้ง   ใหน้ายอําเภอจดัการสอบสวนหลกัฐาน แล้วสง่ ใหค้ณะเจา้หน้าทซีงึผูบ้งัคบัการ

จงัหวดัทหารบกแต่งตงัขนึพจิารณา ถา้เหน็สมควรกผ็อ่นผนัให ้

 ข้อ ๘   ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซงึไดร้บัการผ่อนผนัไม่ตอ้งเขา้รบัการระดมพล คอื 

(๑)  พระภกิษุ สามเณร และนกับวชในพระพุทธศาสนาแหง่นิกายจนีหรอืญวนซงึเป็น  

นกัธรรมตามทกีระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

  (๒) นกับวชศาสนาอนื ซงึมหีน้าทปีระจําในกจิของศาสนา และไมเ่รยีกเขา้รบัราชการ

ทหารกองประจําการ ในยามปกตติามกฎกระทรวงทอีอกตามมาตรา ๑๔(๒) 

  (๓) สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งรฐั 

  (๔) บุคคลซงึอยู่ในระหว่างการฝึกวชิาทหารตามหลกัสตูรทกีระทรวงกลาโหมกําหนด 

ตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการฝึกวชิาทหาร 

  (๕) นกัเรยีนโรงเรยีนเตรยีมทหารของกระทรวงกลาโหม 

  (๖) นกัเรยีนซงึออกไปศกึษาวชิา ณ  ต่างประเทศและไดร้บัการผอ่นผนัตามกฎกระทรวง

ทอีอกตามมาตรา ๒๗ (๒) 

  (๗) ครซูงึประจาํทาํการสอนหนงัสอื  หรอืวชิาการต่าง  ๆ  ทอียู่ในความควบคุมของ 

กระทรวง   ทบวง   กรม   หรอื ราชการส่วนทอ้งถนิ  และ ซงึไม่เรยีกเขา้รบัราชการทหารกองประจําการ  

ในยามปกตติามกฎกระทรวงทอีอกตามมาตรา ๑๔ (๕) 

  (๘) พนักงานวทิยุของกระทรวง ทบวง กรม หรอืองคก์ารของรฐับาล 

  (๙)  ขา้ราชการกลาโหมพลเรอืน ลูกจา้ง และคนงานในสงักดักระทรวงกลาโหม ทงันี

เฉพาะผูซ้งึทาํงานโดยใชว้ชิาหรอืฝีมอื 

  “(๑๐) ขา้ราชการพลเรอืน    ขา้ราชการฝ่ายรฐัสภา      ขา้ราชการการเมอืง   

ขา้ราชการกลาโหมพลเรอืน ขา้ราชการอยัการ ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิซงึรบัเงนิเดอืนประจาํ        และเป็นขา้ราชการ

หรอืพนักงานตงัแต่ระดบั ๕ หรอืเทยีบเทา่ขนึไปแลว้แต่กรณี 

  (๑๑) ขา้ราชการซงึไดร้บัคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชาโดยปัจจุบนัทนัดว่น  ใหไ้ปราชการ    

อนัสาํคญัยงิหรอืไปราชการต่างประเทศโดยคาํสงัของเจ้ากระทรวง 

  (๑๒) หวัหน้าส่วนราชการประจําอําเภอหรอืกงิอําเภอ 

  (๑๓) ปลดัอาํเภอ 



  (๑๔) ตํารวจประจาํการ 

  (๑๕) กํานัน 

 (๑๖) ผูใ้หญ่บา้น 

  (๑๗) สารวตัรกํานนั 

  (๑๘) แพทย์ประจาํตาํบลซงึมใิช่ทหารกองหนุน 

  (๑๙) นายกเทศมนตร ีหรอืเทศมนตร ี

  (๒๐) ผูซ้งึทาํงานประจาํในตําแหน่งหน้าทสีาํคญัในราชการ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

เทศบาล องคก์ารของรฐับาล หรอืในกจิการเกยีวกบัการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม          

การขนสง่ การธนาคาร หากขาดไปจะทาํใหก้จิการเสยีหายและจะหาผูอ้นืแทนไมไ่ด ้  ทงันี ตามที

กระทรวงกลาโหมกบักระทรวง ทบวง กรม เจา้หน้าทจีะไดต้กลงกนั 

  (๒๑) บุคคลซงึรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมเหน็สมควรผ่อนผนัเป็นพเิศษ 

 “ข้อ ๙  ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซงึไดร้บัการผ่อนผนัไมต่อ้งเขา้รบัการระดมพล           

ใหป้ฏบิตัดิงันี 

  (๑) ใหบุ้คคลตาม (๑) ของขอ้ ๘ แจง้ต่อเจา้อาวาสวดัซงึบุคคลนันมทีอียู่หรอืพาํนัก 

อาศยัอยู่    และใหเ้จา้อาวาสทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบคุคลดงักล่าวตามแบบ สด.๔๕  ทา้ย   

กฎกระทรวงนีส่งไปยงั         ผูว้า่ราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีวีดันันตงัอยู่โดยไม่ชกัชา้     แต่ถา้บุคคล

นนัมภีูมลิําเนาทหารอยู่ในทอ้งทจีงัหวดัอนื    ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทไีดร้บับญัชรีายชอื  สง่บญัชรีายชอื

นนัตอ่ไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีเีป็นภูมลิําเนาทหารของบุคคลนัน 

  (๒) ใหบุ้คคลตาม (๒) ของขอ้ ๘ นําหลกัฐานไปแจง้ดว้ยตนเองตอ่นายอาํเภอแหง่ทอ้งที

ทบีุคคลนนั มหีน้าทปีระจําในกจิของศาสนาอยู่ และใหน้ายอาํเภอทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคล

ดงักล่าวตามแบบ  สด. ๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงนีส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีอีาํเภอนันตงัอยู่

โดยไมช่กัชา้ แต่ถ้าบุคคลนนัมภีมูลํิาเนาทหารอยู่ในทอ้งทจีงัหวดัอนื ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทไีดร้บับญัชี

รายชอืสง่บญัชรีายชอืนนัต่อไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแห่งทอ้งททีเีป็นภูมลิําเนาทหารของบุคคลนนั 

  (๓)  ใหบุ้คคลตาม  (๓)  ของขอ้  ๘ แจง้ต่อเลขาธกิารรฐัสภา และใหเ้ลขาธกิารรฐัสภา 

จดัทาํบญัชรีายชอืของบคุคลดงักล่าวตามแบบ สด.๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงนี ส่งไปยงักระทรวงกลาโหมโดย

ไมช่กัช้า ใหก้ระทรวงกลาโหมสง่บญัชรีายชอืนันต่อไปยงักองบญัชาการทหารสงูสุดและผูว้า่ราชการ

จงัหวดัแหง่ทอ้งททีเีป็นภมูลิาํเนาทหารของบุคคลนัน 

  (๔) ใหบุ้คคลตาม (๔) และ (๕) ของขอ้ ๘ แจง้ต่อสถานศกึษาทบุีคคลนันศกึษาอยู่และให้

สถานศกึษาทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าว    ตามแบบ   สด.๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงน ี 

ส่งไปยงักระทรวงกลาโหมโดยไมช่กัชา้ ใหก้ระทรวงกลาโหมสง่บญัชรีายชอืนนัต่อไปยงักองบญัชาการ

ทหารสงูสุดและผูว้า่ราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีเีป็นภูมลํิาเนาทหารของบคุคลนนั 

  



  (๕) ใหบุ้คคลตาม (๖) ของขอ้ ๘ แจง้หลกัฐานไปยงันายอาํเภอแหง่ทอ้งททีเีป็น          

ภมูลิาํเนาทหารของบุคคลนัน และใหน้ายอําเภอทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตาม

แบบ สด.๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงนี ส่งไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีอีาํเภอนันตงัอยู่โดยไม่ชกัช้า 

  (๖) ใหบุ้คคลตาม (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๙) และ (๒๐)  ของขอ้ ๘  แจง้ต่อส่วนราชการที

เกยีวขอ้ง องคก์ารของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ เมอืงพทัยาหรอืเทศบาลซงึบุคคลนันสงักดัอยู่ แลว้แต่กรณีและ

ใหส้ว่นราชการทเีกยีวขอ้ง องคก์ารของรฐับาล รฐัวสิากจิ เมอืงพทัยา หรอืเทศบาลทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชี

รายชอืของบุคคลดงักล่าวตามแบบ สด. ๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงนี ส่งไปยงักระทรวงกระกลาโหม   โดยไม่

ชกัชา้ ใหก้ระทรวงกลาโหมส่งบญัชรีายชอืนนัต่อไปยงักองบญัชาการทหารสงูสุดและผูว้า่ราชการจงัหวดั

แหง่ทอ้งททีเีป็นภูมลิาํเนาทหารของบคุคลนนั 

  (๗) ใหบุ้คคลตาม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ของขอ้ ๘ นํา 

หลกัฐานไปแจง้ดว้ยตนเองต่อนายอําเภอแหง่ทอ้งททีบีุคคลนนัประจาํ หรอืสงักดัอยู ่ แล้วแต่กรณีและให ้   

นายอําเภอทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตามแบบ สด. ๔๕ ทา้ยกฎกระทรวงน ี ส่ง    

ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีอํีาเภอนนัตงัอยู่โดยไม่ชกัชา้ แต่ถ้าบุคคลนนัมภีูมลิําเนาทหารอยู่ใน

ทอ้งทจีงัหวดัอนืใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทไีดร้บับญัชรีายชอืส่งบญัชรีายชอืนนัต่อไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั         

แหง่ทอ้งททีเีป็นภูมลิําเนาทหารของบุคคลนนั 

 การผ่อนผนัไมต่อ้งเขา้รบัการระดมพลของทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุน ซงึมฐีานะตามที

กําหนดไวใ้นขอ้ ๘ ใหม้ผีลนับแต่วนัทเีจา้อาวาส เลขาธกิารรฐัสภา สถานศกึษา ส่วนราชการทเีกยีวขอ้ง 

องคก์ารของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ เมอืงพทัยา เทศบาล หรอืนายอาํเภอสง่บญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าว

ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีวีดัหรอือําเภอนนัตงัอยู่ หรอืไปยงักระทรวงกลาโหม แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีททีหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนพน้จากฐานะตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ ๘ (๑)(๓)(๔)(๕) 

(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗ (๑๘) (๑๙) และ (๒๐) ใหเ้จา้อาวาส เลขาธกิาร

รฐัสภา สถานศกึษา ส่วนราชการทเีกยีวขอ้ง องคก์ารของรฐับาล รฐัวสิหกจิ เมอืงพทัยา       เทศบาล 

หรอืนายอาํเภอ แลว้แต่กรณี จดัทําบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตามแบบ สด.๔๖ ทา้ย      

กฎกระทรวงนีแลว้ดําเนินการต่อไปตามขนัตอนและวธิกีารตามทกีาํหนดไวใ้น (๑) (๓) (๔) (๖) และ (๗) 

โดยไมช่กัชา้ ส่วนในกรณีททีหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนพน้จากฐานะตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ ๘(๒) 

และ   (๖) ให ้บุคคลนนัแจง้ดว้ยตนเองต่อนายอําเภอแห่งทอ้งททีเีป็นภูมลํิาเนาทหารของบุคคลนนัโดย 

ไมช่กัช้า และใหน้ายอําเภอทไีดร้บัแจง้จดัทาํบญัชรีายชอืของบุคคลดงักล่าวตามแบบ  สด.๔๖           

ทา้ยกฎกระทรวงน ีส่งไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัแหง่ทอ้งททีอีาํเภอนนัตงัอยู่โดยเรว็ 

 “การพน้จากฐานะตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ ๘ ใหม้ผีลทนัทนัีบแต่วนัทบีุคคลนนัพน้จากฐานะ        

ดงักล่าว” 

 “ ข้อ ๑๐ ในกรณีจาํเป็นเพอืการป้องกนัประเทศ  โดยตรงรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมจะสงั

เพกิถอนการผอ่นผนัตามขอ้  ๒  หรอื  ๘   แก่ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนบางคนหรอืบางประเภท



ในการเรยีกพลเพอืตรวจสอบ เพอืฝึกวชิาทหารหรอืเพอืทดลองความพรงัพรอ้ม หรอืในการระดมพล

คราวใดกต็ามทเีหน็สมควรกไ็ด”้ 

 

                                                                ใหไ้ว ้  ณ   วนัท ี ๒๑  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๑๖ 

                                                                                        จอมพล  ถ. กิตติขจร 

                                                                               รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

 

                                                                                       พอ.เอก  ป.  จารเุสถียร 

                                                                                รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

( ๙๐ ร.จ.  ๒๗ ตอนท ี๓๐ (ฉบบัพเิศษ) ลงวนัท ี๒๙ มนีาคม ๒๕๑๖ ความใน (๑๓) ของขอ้ ๒ ถูกยกเลกิ

และใชค้วามใหมแ่ทนแลว้โดยขอ้ ๑ แหง่กฎกระทรวง ฉบบัท ี๕๒ (พ.ศ.๒๕๒๐ )ฯ และ (๑๐) ของขอ้ ๘ 

ถูกยกเลกิและใชค้วามใหม่แทรกแลว้โดยขอ้ ๒ แหง่กฎกระทรวง ฉบบัท ี๕๒ (พ.ศ.๒๕๒๐)  

(ความใน ขอ้ ๖ , ๙ และขอ้ ๑๐ ถูกยกเลกิและใชค้วามใหม่แทนแลว้ โดยขอ้ ๑ , ๒ และ ๓ แหง่

กฎกระทรวงโดย ขอ้ ๔ แหง่ กฎกระทรวงฉบบัท ี๗๒ เล่ม ๑๐๘ ตอนท ี๒๒๗ หน้า ๑๓๐๐๘ ร.จ. ๒๔ 

ธ.ค. ๓๔ ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๔๐ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

--------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แหง่พระราชบญัญตัริบั

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร(ฉบบัท ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๖ และมาตรา ๑๙ และมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑ การลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘  หรอืมาตรา ๑๙  ใหผู้ข้อลงบญัชี

ยนืใบแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิ พรอ้มดว้ยสตูบิตัร หรอืบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนา

ทะเบยีนบา้นของผูข้อลงบญัชตี่อนายอาํเภอทอ้งท ีในกรณีทมีผีูแ้จง้แทนตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง หรอื

มาตรา ๑๙ วรรคสาม ใหผู้แ้จง้แทนปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัผูข้อลงบญัช ี

 การลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๙ ใหผู้ข้อลงบญัช ี หรอืผูแ้จง้แทนนําใบสาํคญัหรอืใบ

รบั แลว้แต่กรณี ของผูข้อลงบญัชมีามอบคนืใหน้ายอาํเภอทอ้งทเีพอืทาํลายดว้ย 

 ข้อ ๒ เมอืนายอําเภอทอ้งทไีดร้บัใบแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิและตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานเหน็วา่ถูกตอ้งแลว้ ใหร้บัลงบญัชทีหารกองเกนิ และออกใบสาํคญัมอบใหผู้ข้อลงบญัชทีหาร 

กองเกนิรบัไป 

 ในกรณีทไีมอ่าจออกใบสาํคญัใหไ้ดท้นั ใหอ้อกใบรบัใหไ้ปพลางก่อน พรอ้มกบันัดใหม้ารบั 

ใบสาํคญัภายหลงั 

 ข้อ ๓ การลงบญัชทีหารกองเกนิของสามเณรเปรยีญตามมาตรา ๒๑(๑) ใหน้ายอําเภอทอ้งทไีป

จดัทาํทวีดัหรอืสาํนักสงฆ ์ โดยใหส้ามเณรเปรยีญกรอกขอ้ความตามรายการในใบแสดงตนเพอืลงบญัชี

ทหารกองเกนิ 

 เมอืนายอําเภอทอ้งทตีรวจสอบเอกสารหลกัฐานเหน็วา่ถูกตอ้งแลว้ ใหร้บัลงบญัชทีหารกองเกนิ

และออกใบสาํคญัมอบใหส้ามเณรเปรยีญรบัไป 

 ข้อ ๔ การลงบญัชทีหารกองเกนิของผูซ้งึอยู่ในระหวา่งควบคมุ หรอืคุมขงัของเจา้พนกังานตาม

มาตรา ๒๑ (๒) ใหน้ายอําเภอทอ้งทส่ีงใบแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิไปใหเ้จา้พนักงานผู้

ควบคมุหรอืคุมขงั  เพอืใหผู้ซ้งึอยู่ในระหว่างควบคมุหรอืคุมขงั  กรอกขอ้ความตามรายการในใบแสดง

ตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิ 

 เมอืนายอําเภอทอ้งทตีรวจสอบเอกสารหลกัฐานเหน็วา่ถูกตอ้งแลว้ ใหร้บัลงบญัชทีหารกองเกนิ

และออกใบสาํคญัมอบใหผู้ซ้งึอยู่ในระหว่างควบคุมหรอืคุมขงัรบัไป 

 ขอ้ ๕ เมอืบุคคลตามขอ้ ๓ และขอ้ ๔ กรอกขอ้ความตามรายการในใบแสดงตนเพอืลงบญัช ี

ทหารกองเกนิแลว้ ถา้ปรากฏว่าบุคคลนนัเป็นผูซ้งึจะตอ้งลงบญัชทีหารกองเกนิในทอ้งทอีําเภออนื ให ้



นายอําเภอทอ้งทสีง่ใบแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิไปยงันายอําเภอทอ้งททีบีุคคลนนัจะตอ้ง

ลงบญัชีทหารกองเกนิเพอืจดัการลงบญัชทีหารกองเกนิและออกใบสําคญัให ้ เมอืนายอําเภอทอ้งที

ดงักล่าวรบัลงบญัชทีหารกองเกนิ  และออกใบสาํคญัใหแ้ลว้   ใหส้่งบญัชทีหารกองเกนิ     และ

ใบสาํคญัไปยงันายอําเภอทอ้งททีเีป็นผู้ส่งใบแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิเพอืใหบุ้คคลนนัลง

ลายมอืชอืหรอืลง       ลายพมิพนิ์วมอืไวใ้นบญัชทีหารกองเกนิแลว้มอบใบสาํคญัใหบุ้คคลนนัรบัไป

สาํหรบับญัชทีหารกองเกนินนัใหส่้งคนืไปยงันายอําเภอทอ้งททีเีป็นผูร้บัลงบญัชทีหารกองเกนิ 

 ข้อ ๖ ใบแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิ ใบสาํคญั ใบรบั และบญัชทีหารกองเกนิใหเ้ป็นไป

ตามแบบทา้ยกฎกระทรวงดงันี 

  (๑) ใบแสดงตนเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิ  แบบ สด. ๔๔ 

  (๒) ใบสาํคญั     แบบ สด. ๙ 

  (๓) ใบรบั     แบบ สด. ๑๐ 

  (๔) บญัชทีหารกองเกนิ    แบบ สด. ๑ 

  

                                                                      ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๒๔  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๑๖                                                                         

                                                                            พลอากาศเอกทวี      จลุละทรพัย ์

                                                                               รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

                                                                                            พ่วง      สวุรรณรฐั 

                                                                              รฐัมนตรชีว่ยวา่การ ฯ รกัษาราชการแทน 

                                                                                   รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

( ๙๐ ร.จ.๖๔๔ ตอนท ี๑๖๗ ลงวนัท ี๑๘ ธนัวาคม ๒๕๑๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------------------ 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซงึ

แกไ้ขเพมิเตมิโดยประกาศของคณะปฏวิตั ิ  ฉบบัท ี  ๒๒๖  ลงวนัท ี   ๑๕   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕    

และมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม

และ    รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑  ใหย้กเลกิกฎกระทรวง   ฉบบัท ี  ๓๑  (พ.ศ. ๒๕๑๓)   ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ข้อ ๒  ครซูงึประจาํทาํการสอนหนงัสอืหรอืวชิาการต่าง ๆ ทอียู่ในความควบคมุของกระทรวง 

ทบวง กรม หรอืราชการส่วนทอ้งถนิซงึใหล้งบญัชทีหารกองเกนิไว ้แต่ยกเวน้ไมเ่รยีกมาตรวจเลอืกเขา้

รบัราชการทหารกองประจําการในยามปกต ิ ไดแ้ก่ครใูนมหาวทิยาลยั สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา โรงเรยีนสาธติของ

มหาวทิยาลยั   โรงเรยีนทหาร โรงเรยีนช่างฝีมอืทหาร โรงเรยีนการชลประทานของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โรงเรยีนฝึกอาชพีและโรงเรยีนประชาสงเคราะห ์ ของกระทรวงมหาดไทย โรงเรยีน

เทศบาล โรงเรยีนและสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร โรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา โรงเรยีนพระ

ปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา กรมการฝึกหดัคร ู กรมการศกึษานอกโรงเรยีน กรมพลศกึษา กรม

ศลิปากร กรมสามญัศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาเอกชน สาํนักงานคณะกรรมการ

ประถมศกึษาแหง่ชาต ิ สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน โรงเรยีนเอกชนทเีปิดทาํการสอนตงัแต่ระดบัอนุบาล

ขนึไปทงัสายสามญัและสายอาชพีซงึใช้หลกัสูตรทมีเีวลาเรยีนไมน้่อยกวา่สองปี สาํนกังาน

ปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข          กรมการแพทย์        กรมอนามยั 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคมุโรคตดิต่อและสถานศกึษาเคมปีฏบิตัขิอง

กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลงังาน 

 ข้อ ๓   ครซูงึไดร้บัการยกเวน้ตามขอ้ ๒ ต้อง 

  (๑) เป็นครปูระจาํทําการสอนนักเรยีน นิสติหรอืนกัศกึษาไม่น้อยกวา่สบิหา้คนเป็น

ปกตแิละในจํานวนนักเรยีน นิสติ หรอืนักศกึษาไม่น้อยกว่าสบิหา้คนนี ยกเวน้ครไูดค้นเดยีว  หรอืเป็น

ครสูอน 

ประจําเฉพาะวชิาซงึทาํการสอนนกัเรยีน นิสติ หรอืนกัศกึษาไมน้่อยกว่าสบิหา้คนเป็นปกต ิ และใน

จาํนวนนักเรยีน นิสติ หรอืนักศกึษาไม่น้อยกวา่สบิหา้คนนียกเวน้ครไูดค้นเดยีวเช่นกนั 

  (๒) มเีวลาสอนสปัดาหล์ะไมน้่อยกว่าสบิแปดชวัโมง    สาํหรบัครซูงึประจําทาํการสอน

ในสถานศกึษาตงัแต่มธัยมศกึษาลงมา หรอืไมน้่อยกว่าสบิหา้ชวัโมง     สาํหรบัครซูงึประจําทาํการสอน

ในสถานศกึษาระดบัสงูกวา่มธัยมศกึษา 



 ข้อ ๔  วธิกีารยกเวน้คร ู

  (๑) ใหส้ว่นราชการทเีกยีวขอ้งส่งรายชอืครซูงึจะไดร้บัการยกเวน้ไปยงัผูว้่าราชการ

กรุงเทพมหานครหรอืผูว่้าราชการจงัหวดัซงึครูผูน้นัทาํการสอนอยู่ในทอ้งทกี่อนเดอืนเมษายนของปีที

ถูกเรยีกไม่น้อยกวา่หกสบิวนัเวน้แต่กรณีการยา้ยไปประจาํทาํการสอนในสถานศกึษาอนืนอกจากที

กําหนด ไวใ้นใบสาํคญัยกเวน้ครใูหส้่วนราชการทเีกยีวขอ้งสง่รายชอืครทูยี้ายมาประจาํทําการสอนซงึ

จะไดร้บัการยกเวน้น้อยกว่าหกสบิวนัได ้แต่ตอ้งก่อนการตรวจเลอืกในจงัหวดัทเีป็นภูมลิาํเนาทหารของ

ครผููน้นั 

   (๒) ใหผู้ว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร หรอืผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นผูอ้อกใบสาํคญั

ยกเวน้ครใูหแ้ก่คร ู ซงึทาํการสอนอยู่ในทอ้งทแีลว้แจง้ใหห้วัหน้าเขตหรอืนายอําเภอทอ้งททีเีป็น

ภมูลิาํเนาทหารของครผููน้นัทราบ ถา้ครผููน้นัมภูีมลิําเนาทหารอยู่ในทอ้งทจีงัหวดัอนืตอ้งแจง้ใหผู้ว้า่

ราชการกรงุเทพ    มหานคร หรอืผูว้า่ราชการจงัหวดัแห่งทอ้งททีเีป็นภูมลิาํเนาทหารของครผููน้นัทราบ 

แลว้ใหผู้ว้่าราชการกรงุเทพมหานครหรอืผู้ว่าราชการจงัหวดัทไีดร้บัแจง้        แจง้ใหห้วัหน้าเขตหรอื

นายอําเภอทอ้งททีเีป็นภูมลํิาเนาทหารของครผููน้นัทราบอกีตอ่หนึง   ทงันีใหแ้จง้ต่อกนัภายในกําหนด

สามสบิวนั 

 สาํหรบัครซูงึทาํการสอนอยู่ในหน่วยฝึกอาชพีเคลอืนทขีองกระทรวงศกึษาธกิาร ใหผู้ว้่า

ราชการกรงุเทพมหานครเป็นผูอ้อกใบสาํคญัยกเวน้ครใูห ้ แล้วดาํเนินการนัยเดยีวกบัทกีล่าวในวรรค

หนึง 

 ข้อ ๕  ใบสาํคญัยกเวน้คร ูใหเ้ป็นไปตามแบบ สด. ๓๗ ทา้ยกฎกระทรวงนี 

                                                                          ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

                                                                                พลอากาศเอก  ทวี    จลุละทรพัย ์

                                                                               รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

                                                                                        กมล   วรรณประภา 

                                                                               รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 

(๙๑ ร.จ. ๒๘๒ ตอนท ี๑๐๓ ลงวนัท ี๑๘ มถิุนายน ๒๕๑๗ และความในขอ้ ๒ ถูกยกเลกิและใชค้วาม

ใหม่แทนแลว้ โดยกฎกระทรวง ฉบบัท ี๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ฉบบัท ี๕๔ (พ.ศ.๒๕๒๐) ฉบบัท ี๖๑ (พ.ศ.

๒๕๒๓) ฉบบัท ี๖๗ (พ.ศ.๒๕๒๕) และฉบบัท ี๖๘ (พ.ศ.๒๕๒๖) ๑๐๐ ร.จ. ๘๓ ตอนท ี๑๗๑ ลงวนัท ี

๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖)  

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๔๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

---------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยออก

กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑   ใหย้กเลกิกฎกระทรวง  ฉบบัท ี ๖   (พ.ศ.๒๔๙๘)      ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ข้อ ๒   ใหบุ้คคลซงึไมม่คีณุวุฒ ิ  ทจีะเป็นทหารไดเ้ฉพาะบางทอ้งทซีงึมภูีมลํิาเนาอยูใ่นทอ้งที

ตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงนีไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ 

 

                                                                        ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๑๘  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

                                                                                            พลตรี   ป.อดิเรกสาร 

                                                                                 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 

 

                                                                                           บญุเท่ง   ทองสวสัดิ 

                                                                                 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

(๙๒ ร.จ. ๑  ตอนท ี๒๑๒ (ฉบบัพเิศษ)  ลงวนัท ี๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๗๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

---------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) และมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยออก

กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑ ใหย้กเลกิ 

  (๑) กฎกระทรวง    ฉบบัท ี ๓๘  (พ.ศ.๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๒) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๔๑  (พ.ศ.๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๓) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๔๔  (พ.ศ.๒๕๑๘)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๔) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๔๘  (พ.ศ.๒๕๑๙)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๕) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๔๙  (พ.ศ.๒๕๑๙)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๖) กฎกระทรวง    ฉบบัท ี ๕๐  (พ.ศ.๒๕๑๙)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๗) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๕๑  (พ.ศ.๒๕๒๐)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๘) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี  ๕๓  (พ.ศ.๒๕๒๐)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๙) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๕๕  (พ.ศ.๒๕๒๑)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๐) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๕๖  (พ.ศ.๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๑) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๕๗  (พ.ศ.๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๒) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๕๘  (พ.ศ.๒๕๒๒)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



  (๑๓) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๕๙  (พ.ศ.๒๕๒๓)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๔) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๖๐  (พ.ศ.๒๕๒๓)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๕) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๖๒  (พ.ศ.๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๖) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๖๓  (พ.ศ.๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๗) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๖๔  (พ.ศ.๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๘) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๖๕  (พ.ศ.๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๑๙) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๖๖  (พ.ศ.๒๕๒๕)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๒๐) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๗๐  (พ.ศ.๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  (๒๑) กฎกระทรวง   ฉบบัท ี ๗๑  (พ.ศ.๒๕๒๙)  ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ข้อ ๒   บุคคลซงึจะไดร้บัการผอ่นผนัตามมาตรา ๒๙ (๓) คอื 

  (ก) นิสิตหรือนักศึกษามหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาของรฐั  ดงัต่อไปนี 

   (๑) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   (๒) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   (๓) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

   (๔) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

   (๕) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

   (๖) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

   (๗) มหาวทิยาลยันเรศวร 

   (๘) มหาวทิยาลยับูรพา 

   (๙) มหาวทิยาลยัมหดิล 

   (๑๐) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   เฉพาะผูซ้งึมผีลการศกึษาในมหาวทิยาลยั  

โดยสอบไล่ไดภ้าคละไมน้่อยกว่าเกา้หน่วยกติทกุภาคตดิต่อกนั       เวน้แต่ภาคใดขาดสอบเพราะเหตุ   

สุดวสิยัซงึมหาวทิยาลยัรบัรอง 



   (๑๑) มหาวทิยาลยัศลิปากร 

   (๑๒) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

   (๑๓) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

   (๑๔) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

   (๑๕) สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแมโ่จ ้

   (๑๖) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

   (๑๗) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

   (๑๘) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   (๑๙) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

   (๒๐) สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

   (๒๑) วทิยาลยัคร ูสงักดักรมการฝึกหดัครู กระทรวงศกึษาธกิาร แต่สาํหรบั

การศกึษาภาคนอกเวลา ผ่อนผนัใหเ้ฉพาะผูซ้งึมผีลการศกึษาโดยสอบไล่ไดภ้าคละไมน้่อยกว่าเกา้

หน่วยกติทุกภาคตดิต่อกนั เวน้แต่ภาคใดขาดสอบเพราะเหตุสดุวสิยัซงึสถาบนัการศกึษารบัรอง 

  ทงันี ผอ่นผนัใหเ้ฉพาะผูซ้งึอยูใ่นระหว่างการศกึษาทไีมส่งูกว่าชนัปรญิญาโท และ    

ผ่อนผนัใหจ้นถงึอายุครบยสีบิหกปีบรบูิรณ์  เวน้แต่นิสติหรอืนักศกึษาวชิาแพทยศ์าสตรผ์่อนผนัใหใ้น

ระหว่างทปีฏบิตังิานในโรงพยาบาลหรอืสถาบนัทางแพทยเ์พอืขนึทะเบยีน และรบัใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม     ตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีเวชกรรมอกีหนึงปี 

 (ข) นักศึกษามหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ดงัต่อไปนี   

     (๑) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 (๒) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 

 (๓) มหาวทิยาลยัพายพั 

 (๔) มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 (๕) มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

 (๖) มหาวทิยาลยัสยาม 

 (๗) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 (๘) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 (๙) สถาบนัเทคโนโลยสีงัคม  (เกรกิ) 

 (๑๐) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี 

ทงันีผอ่นใหเ้ฉพาะผูซ้งึอยู่ในระหวา่งการศกึษาเพอืรบัประกาศนียบตัรหรอืปรญิญาที

ไมส่งูกว่าปรญิญาโท และผอ่นผนัใหจ้นอายุครบยสีบิหกปีบรบูิรณ์ เวน้นักศกึษาวชิาแพทย์ศาสตร ์ผอ่น

ผนัใหใ้นระหว่างทปีฏบิตังิานในโรงพยาบาลหรอืสถาบนัทางแพทย์ เพอืขนึทะเบยีนและรบั    

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเวชกรรมอกีหนึงปี  



(ค) นักเรียนหรือนักศึกษาโรงเรียนอาชีพหรือวิทยาลยั สงักดัหรืออยู่ในความ

ควบคุมของกระทรวง ทบวง หรือองคก์ารของรฐั ดงัต่อไปนี 

   (๑) กระทรวงกลาโหม ไดแ้ก่ โรงเรยีนช่างฝีมอืทหาร 

   (๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ 

    ๑. โรงเรยีนการชลประทาน 

    ๒. โรงเรยีนป่าไมแ้พร่ 

    ๓. โรงเรยีนสตัวแพทย์ 

   (๓) กระทรวงคมนาคม ไดแ้ก ่

    ๑. ศูนย์ฝึกการพาณิชย์นาว ี

    ๒. โรงเรยีนอุตุนิยมวทิยา 

   (๔) กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงิแวดลอ้ม ไดแ้ก่          

สถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิ

   (๕) กระทรวงศกึษาธกิาร ไดแ้ก่ 

    ๑. สถานศกึษาสงักดัอาชวีศกึษาทกุระดบั  ซงึเรยีนตามหลกัสตูรท ี 

เปิดสอนไมน้่อยกว่าหนึงปีการศกึษา 

    ๒. โรงเรยีนเอกชนอาชวีศกึษา            หลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชพี หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสงู 

    ๓. วทิยาลยัช่างศลิป์ สงักดักรมศลิปากร 

    ๔. วทิยาลยันาฏศลิป์ สงักดักรมศลิปากร 

    ๕. วทิยาลยัพลศกึษา สงักดักรมพลศกึษา 

   (๖) กระทรวงสาธารณสขุ ไดแ้ก่ 

    ๑. นักเรยีนกายอุปกรณ์ 

    ๒. นกัเรยีนผูช้ว่ยพยาบาล 

    ๓. นกัเรยีนพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย ์

    ๔. นักศกึษาพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์ 

    ๕. โรงเรยีนเจ้าพนกังานเภสชักรรม 

    ๖. โรงเรยีนเจา้พนักงานรงัสกีารแพทย ์

    ๗. โรงเรยีนเจ้าหน้าทวีทิยาศาสตรก์ารแพทย์ สาขาพยาธวิทิยา 

    ๘. โรงเรยีนเซลล์วทิยา 

    ๙. โรงเรยีนผูช่้วยทนัตแพทย ์

    ๑๐. โรงเรยีนผูช้่วยเภสชักร 

    ๑๑. โรงเรยีนเวชสถติ ิ



    ๑๒. โรงเรยีนเวชสาธติ  

    ๑๓. วทิยาลยัการสาธารณสขุ 

    ๑๔. วทิยาลยัพยาบาล 

   (๗) ทบวงมหาวทิยาลยั   ไดแ้ก่ 

    ๑. นักเรยีนผูช่้วยพยาบาล  

    ๒. วทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

    ๓. วทิยาลยัครสิเตยีน 

    ๔. วทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 

    ๕. วทิยาลยับณัฑติพษิณุโลก 

    ๖. วทิยาลยับณัฑติสกลนคร 

    ๗. วทิยาลยัพยาบาลเซนต์หลุยส ์

    ๘. วทิยาลยัภาคกลาง 

    ๙. วทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

    ๑๐. วทิยาลยัมหานคร 

    ๑๑. วทิยาลยัมชิชนั 

    ๑๒. วทิยาลยัโยนก 

    ๑๓. วทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล 

    ๑๔. วทิยาลยัศรโีสภณ 

    ๑๕. วทิยาลยัสยามบณัฑติ 

    ๑๖. วทิยาลยัแสงธรรม 

    ๑๗. วทิยาลยัหวัเฉียว 

    ๑๘. วทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ 

   (๘) การรถไฟแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ โรงเรยีนวศิวกรรมรถไฟ 

   (๙) การสอืสารแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ โรงเรยีนการไปรษณีย์และ

โทรคมนาคม 

   (๑๐) วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย   ไดแ้ก่      นกัเรยีนผูช่้วยพยาบาล

และนักศกึษาพยาบาล 

   (๑๑)  สภากาชาดไทย ไดแ้ก่ โรงเรยีนรงัสเีทคนิค 

ทงันี ผอ่นผนัใหเ้ฉพาะผูซ้งึอยู่ในระหวา่งการศกึษาเพอืรบัประกาศนียบตัร   หรอืปรญิญาตร ี 

หรอืวทิยฐานะซงึทางราชการรบัรองว่าเทยีบไดไ้ม่สงูกว่าชนัปรญิญาตร ี และผ่อนผนัใหจ้นถงึอายุครบ

ยสีบิหกปีบรบูิรณ์ 

  (ง) นักเรียนโรงเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไดแ้ก่ 



  นกัเรยีนระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ของสถานศกึษาทอียู่ในสงักดัหรอืในความ

ควบคมุของกระทรวงศกึษาธกิาร  มหาวทิยาลยั    หรอืวทิยาลยัโดยใหไ้ดร้บัการผ่อนผนัจนสาํเรจ็

ระดบัชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทงันีไมเ่กนิอายุยสีบิสองปีบรบิรูณ์ 

 ขอ้ ๓  ใหเ้ป็นหน้าทขีองมหาวทิยาลยั สถาบนั โรงพยาบาล หรอืวทิยาลยัของรฐั กรมหรอืส่วน

ราชการทเีรยีกชอือยา่งอนื    และมฐีานะเทยีบเท่ากรม     หรอืองคก์ารของรฐั    แลว้แต่กรณี ส่ง

รายชอื 

บุคคลทจีะไดร้บัการผ่อนผนัตามขอ้  ๒ ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัซงึผูน้นัมภีูมลิําเนาทหารอยู่ ภายใน

เดอืนกุมภาพนัธข์องปีทจีะตอ้งตรวจเลอืกเขา้กองประจาํการ 

 ใหนํ้าความวรรคหนึงมาใชบ้งัคบัแก่สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยีดว้ย 

 ขอ้ ๔ ใหเ้ป็นหน้าทขีองมหาวทิยาลยั    สถาบนั       แลว้วทิยาลยั      แล้วแต่กรณีซงึจดัตงั

ขนึตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ส่งรายชอืบุคคลทจีะไดร้บัการผ่อนผนัตามขอ้ ๒ ต่อ 

ทบวงมหาวทิยาลยั    และใหท้บวงมหาวทิยาลยัส่งรายชอืบุคคลดงักล่าว   ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั    

ซงึผูน้นัมภีมูลิาํเนาทหารอยู่ ภายในเดอืนกุมภาพนัธข์องปีทจีะตอ้งตรวจเลอืกเขา้กองประจาํการ 

 

     ใหไ้ว ้ ณ  วนัท ี ๒๑  มกราคม  ๒๕๓๖ 

พลเอก  วิจิตร  สุขมาก 

 

    รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

พลเอก  ชวลิต  ยงใจยทุธ 

               รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

(ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มท ี๑๑๐  ตอนท ี๓๘  ลงวนัท ี๓๑ มนีาคม ๒๕๓๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัท ี๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร 

พ.ศ.๒๔๙๗ 

                                                            ------------------------ 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แหง่พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร        

พ.ศ. ๒๔๙๗ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ออก

กฎกระทรวงไว้ดงัต่อไปนี 

 ข้อ ๑ ใหย้กเลกิ 

 (๑) กฎกระทรวง  ฉบบัท ี ๔๖  (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการ

ทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 (๒) กฎกระทรวง  ฉบบัท ี  ๖๙ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการ

ทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ข้อ ๒   โรคหรอืสภาพร่างกาย   หรอืสภาพจติใจ          ซงึไม่สามารถจะรบัราชการทหารได้

ตามมาตรา ๔๑ คอื 

 (๑) โรคหรอืความผดิปกตขิองตา 

  (ก)  ตาขา้งหนึงขา้งใดบอด  คอื  เมอืรกัษา    และแกส้ายตาดว้ยแวน่แล้วการมองเหน็

ยงัอยู่ในระดบัตาํกวา่ ๗/๖๐ หรอืลานสายตาโดยเฉลยีแคบกว่า ๑๐ องศา 

  (ข) สายตาไม่ปกต ิคอื เมอืรกัษาและแก้สายตาดว้ยแว่นแลว้การมองเหน็ยงัอยู่ในระดบั 

๖/๒๔ หรอืตาํกวา่ทงัสองขา้ง 

  (ค) สายตาสนัมากกวา่   ๘  ไดออปเตอร์      หรอืสายตายาวมากกวา่   ๕  ไดออป

เตอร์ทงัสองขา้ง 

  (ง) ตอ้แกว้ตาทงัสองขา้ง  (Bilateral Cataract)  

  (จ.) ตอ้หนิ (Glaucoma) 

  (ฉ) โรคขวัประสาทตาเสอืมทงั ๒ ขา้ง (Optic Atrophy) 

  (ช) กระจกตาอกัเสบเรอืรงัหรอืขุ่นทงัสองขา้ง 

 (๒) โรคหรอืความผดิปกตขิองห ู

  (ก) หหูนวกทงัสองขา้ง คอืตอ้งใช้เสยีงในช่วงคลนืความถ ี๕๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบตอ่วนิาที

หรอืเกนิกว่า ๕๕ เดซเิบล จงึจะไดย้นิทงัสองขา้ง 

  (ข) หชูนักลางอกัเสบเรอืรงัทงัสองขา้ง 

  (ค) เยอืแกว้หูทะลุทงัสองขา้ง 

 (๓) โรคของหวัใจและหลอดเลอืด 



  (ก) หวัใจหรอืหลอดเลอืดพกิารอย่างถาวร จนอาจเกดิอนัตรายรา้ยแรง 

  (ข) ลนิหวัใจพกิาร 

  (ค) การเต้นของหวัใจผดิปกตอิย่างถาวร  จนอาจเกดิอนัตรายรา้ยแรง 

  (ง) โรคของกลา้มเนือหวัใจ ชนิดทไีม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้และอาจเป็น

อนัตราย 

  (จ) หลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพอง 

  (ฉ) หลอดเลอืดภายในกระโหลกศรีษะโป่งพองหรอืผดิปกตชินิดทอีาจเป็นอนัตราย 

 (๔) โรคเลอืดและอวยัวะสรา้งเลอืด 

  (ก) โรคเลอืดหรอือวยัวะสรา้งเลอืดผดิปกตอิย่างถาวรและอาจเป็นอนัตราย 

  (ข) ภาวะมา้มโต (Hypersplenism)  ทรีกัษาไมห่ายและอาจเป็นอนัตราย 

 (๕) โรคของระบบหายใจ 

  (ก) โรคปอดอุดกนัเรอืรงั (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)    

  (ข) โรคหลอดลมพอง  (Bronhiectasis) 

  (ค) โรคหดื (Asthma) 

  (ง) โรคของระบบหายใจททีาํใหส้มรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน Forced Expiratory 

Volume in One Second  ตาํกว่า  ๒  ลติร   หรอื    Forced Vital Capacity ตาํกว่ารอ้ยละ ๖๐ ของค่า

ปกต ิ

 (๖) โรคของระบบปัสสาวะ 

  (ก) ไตอกัเสบเรอืรงั 

  (ข) กลุ่มอาการไตพกิาร (Nephrotic Syndrome) 

  (ค) ไตวายเรอืรงั 

  (ง) ไตพองเป็นถุงนําแต่กําเนิด ( Polycystis Kidney) 

 (๗) โรคหรอืความผดิปกตขิองกระดกู  ขอ้ และกลา้มเนือ 

  (ก) ขอ้อกัเสบเรอืรงัจนกระดกูเปลยีนรูป 

  (ข) แขน ขา มอื เทา้ นิว อย่างใดอยา่งหนึงผดิปกต ิดงัต่อไปนี 

   (๑) แขน ขา มอื หรอืเทา้ ดว้น หรอืพกิาร ถงึแมว้า่จะรกัษาดว้ยวธิใีหม่ทสีุด

แลว้กย็งัใชก้ารไมไ่ด ้

   (๒) นิวหวัแมม่อืดว้นจนถงึขอ้ปลายนิวหรอืพกิารถงึขนัใชก้ารไมไ่ด ้

   (๓) นิวชขีองมอืดว้นตงัแต่ขอ้ปลายนิว 

   (๔)  นิวมอืในมอืขา้งเดยีวกนัตงัแต่สองนิวขนึไปดว้นจนถงึขอ้ปลายนิวหรอื

พกิารถงึขนัใชก้ารไมไ่ด ้

   (๕) นิวหวัแม่เทา้ดว้นจนถงึขอ้ปลายนิวหรอืพกิารถงึขนัใชก้ารไมไ่ด ้



   (๖)  นิวเทา้ในเทา้ขา้งเดยีวกนั ตงัแต่สองนิวขนึไปดว้นจนถงึขอ้ปลายนิว หรอื

พกิารถงึขนัใชก้ารไมไ่ด ้

   (๗) นิวเทา้ในเทา้แต่ละขา้งตงัแต่หนึงนิวขนึไปดว้นจนถงึขอ้ปลายนิวหรอื

พกิาร 

ถงึขนัใชก้ารไมไ่ด ้

   (๘) นิวเทา้ในเทา้ขา้งใดขา้งหนึง ตงัแต่หนึงนิวขนึไปดว้นจนถงึขอ้โคนนิวหรอื

พกิารจนถงึขนัใช้การไมไ่ด ้

  (ค) คอเอยีงหรอืแขง็ทอืชนิดถาวร 

  (ง) กระดกูสนัหลงัโก่งหรอืคดหรอืแอ่นจนเหน็ไดช้ดั หรอืแขง็ทอืชนิดถาวร 

  (จ) กลา้มเนือเหยีวลบีหรอืหดสนั  ( Atrophy or Contracture )  จนเป็นผลใหอ้วยัวะส่วน

หนึงสว่นใดใช้การไมไ่ด ้

 (๘) โรคของต่อมไรท้อ่และภาวะผดิปกตขิองเมตะบอลสิมั 

  (ก) ภาวะต่อมธยัรอยดท์าํงานน้อยไปอย่างถาวร 

  (ข) ภาวะตอ่มพาราธยัรอยด์ทาํงานน้อยไปอยา่งถาวร 

  (ค) ภาวะต่อมใต้สมองผดิปกตอิย่างถาวร 

  (ง) เบาหวาน 

  (จ) ภาวะอว้น  ( Obesity ) ซงึมดีชันีความหนาของร่างกาย ( Body Mass Index )      

ตงัแต่ ๓๕ กโิลกรมัต่อตารางเมตรขนึไป 

 (ฉ) โรคหรอืความผดิปกตเิกยีวกบัเมตะบอลสิมัของแร่ธาตุ สารอาหารดลุย์สารนํา         

อเีลก็โทรลยัทแ์ละกรดดา่ง ตลอดจนเมตะบอลสิมัอนื ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอนัตราย 

 (๙) โรคตดิเชอื 

  (ก) โรคเรอืน 

  (ข) โรคเทา้ชา้ง 

  (ค) โรคตดิเชอืเรอืรงัระยะแสดงอาการรุนแรง   ซงึไม่สามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้

 (๑๐) โรคทางประสาทวทิยา 

  (ก)  จติเจรญิล่าชา้  (Mental Retardation) ทมีรีะดบัเชาวปั์ญญา ๖๙ หรอืตาํกวา่นัน 

  (ข) ใบ ้(Mutism) หรอืพดูไมเ่ป็นภาษา หรอืฟังภาษาไมรู่เ้รอืง (Aphasia) ชนิดถาวร 

  (ค)  ลมชกั ( Epilepsy ) หรอืโรคททีาํใหม้อีาการชกั (  Seizures) อยา่งถาวร 

  (ง) อมัพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มอื หรอืเทา้ชนิดถาวร 

  (จ) สมองเสอืม (Dementia)  

  (ฉ) โรคหรอืความผดิปกตขิองสมอง   หรอืไขสนัหลงัททีําใหเ้กดิความผดิปกตอิย่าง

มากในการเคลอืนไหวของแขนหรอืขาอย่างถาวร 



  (ช) กลา้มเนือหมดกาํลงัอย่างหนัก (Myasthenia Gravis) 

 (๑๑) โรคทางจติเวช 

  (ก) โรคจติหรอืโรคททีําใหจ้ติผดิปกตอิย่างรนุแรงและถาวร 

 (๑๒) โรคอนื ๆ 

  (ก) กระเทย (Hermaphrodism) 

  (ข) มะเรง็ (Malignant Neoplasm) 

  (ค) โรคตบัอกัเสบเรอืรงัชนิดรา้ยแรง (Chronic Active Hepatittis ) 

  (ง) ตบัแขง็ (Cirrhosis of liver )  

  (จ) คนเผอืก (Albino ) 

  (ฉ) โรคลูปัสอริธิมิาโตซสัทวัรา่งกาย (Systemic Lupus Erythematosus) 

  (ช) กายแขง็ทวัรา่งกาย (Systemic Sclerosis) 

 

  (ซ) รปูวปิรติตา่ง ๆ ไดแ้ก ่

   ๑. จมกูโหว่ 

   ๒. เพดานโหวห่รอืสงูหรอืลนิไก่สนัพดูไมช่ดั 

     ใหไ้ว ้  ณ   วนัท ี ๑๔  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                                                               (ลงชอื) พลเอก ชวลติ      ยงใจยุทธ 

                                                                                      (ชวลติ     ยงใจยุทธ)     

         รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม   

         (ลงชอื)             เสนาะ       เทยีนทอง 

                                                 (นายเสนาะ        เทยีนทอง) 

          รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวง ฉบบัท ี ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน การกําหนดความพกิาร

ทุพพลภาพหรอืโรคซงึไม่สามารถจะรบัราชการทหารได ้   จงึยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพของความพกิาร

ทุพพลภาพหรอื โรคทเีกดิขนึในปัจจุบนั ดงันนัเพอืใหก้ารกาํหนดความพกิารทุพพลภาพ หรอืโรค

เป็นไปอย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิในปัจจุบนั สมควรปรบัปรงุการกาํหนดความ

พกิารทุพพลภาพ หรอืโรค ซงึไม่สามารถจะรบัราชการทหารไดเ้สยีใหม่ จงึจําเป็นตอ้งออกกฎกระทรวง

นี 

 (กฎกระทรวงฯ นี ไดล้งประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนท ี๑๘ ก ลง ๓ ม.ิย.๔๐ หน้า ๑๑) 

 



บทที ๔ 

 

บนัทึกข้อตกลง 

ระหว่างกระทรวงกลาโหมกบักระทรวงมหาดไทย 

ในระเบยีบการอนัเกียวกบัพระราชบญัญติัรบัราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

--------------------------- 

การลงบญัชีทหารกองเกินทีอาํเภอ 

 

 ข้อ ๑  เมอืมบุีคคลมาแสดงตนขอลงบญัชทีหารกองเกนิทอีําเภอ ตามมาตรา ๑๖  หรอื มาตรา 

๑๘  ให้นายอําเภอรบัลงบญัชีทหารกองเกินตาม  (แบบ สด.๑)  และออกใบสําคญัตาม (แบบ สด.๙)  

ทา้ยบนัทกึนี แต่ถ้าออกใบสาํคญัไม่ทนัใหอ้อกใบรบัตาม (แบบ สด.๑๐) ทา้ยบนัทกึนีเป็นหลกัฐาน แลว้

จึงจดัการออกใบสําคญัให้ภายหลงัโดยเร็วทีสุด  ส่วนในท้องทีใดยงัมิได้กําหนดให้เรียกคนเข้ารบั

ราชการทหารกองประจําการ  เมอืรบัลงบญัชทีหารกองเกนิไวแ้ล้วใหอ้อกแต่ใบรบั (แบบ สด.๑๐) และ

ใหส้่งบญัชรีายชอืต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัตาม (แบบ สด.๒) ทา้ยบนัทกึนี 

 บุคคลทรีบัลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา ๑๖  ใหส้่งบญัชรีายชอื ภายในเดอืนมกราคมของ

ปีถดัไป  เว้นแต่ถ้าคนใดได้ย้ายภูมลิําเนาทหารไปต่างจงัหวดัก่อนกําหนดส่งบญัชีให้นายอําเภอคดั

รายชือผู้นันส่งต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัเพือจดัการโอนเป็นราย ๆ  ไป ส่วนบุคคลทีรบัลงบญัชีทหาร

กองเกิน ตามมาตรา ๑๘  ใหส้่งบญัชีรายชอืภายในกําหนดสามสบิวนั  นับตงัแต่วนัรบัลงบญัชีทหาร

กองเกนิสาํหรบับุคคลทรีบัลงบญัชตีามมาตรา  ๑๙  ใหส้่งบญัชรีายชอืภายในสามสบิวนั       นับแต่วนั

ทสีุดสนิกาํหนดวนัประกาศของนายอําเภอ 

 ข้อ ๒  สามเณรเปรยีญทไีม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอําเภอตามมาตรา ๒๑  (๑)    นัน        ให้

นายอําเภอส่งเจ้าพนักงานไปทาํบญัชรีายชอืทอีารามหรอืสาํนักสงฆ ์และออกใบรบัตาม (แบบ สด.๑๐) 

ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๑ (๒) ใหเ้จา้หน้าทผีู้ควบคุมหรอืคุมขงัส่งบญัชีรายชอืตาม  (แบบ สด.๒) ให ้

นายอําเภอเพอืลงบญัชทีหารกองเกนิและออกใบสําคญัหรอืใบรบัใหแ้ลว้แต่กรณ ี

  ทงันี  ถ้าบุคคลใดมภีูมลิําเนาทหารอยู่ในทอ้งทอํีาเภออนื ให้นายอําเภอส่งบญัชรีายชือไปให ้ 

นายอําเภอตามภูมลิําเนาทหารของบุคคลนนั 

 ข้อ ๓  เมอืมีบุคคลมาแสดงตนเพอืลงบญัชีทหารกองเกินใหม่  ตามประกาศของนายอําเภอ

ตามมาตรา ๑๙ ใหน้ายอําเภอรบัลงบญัชทีหารกองเกนิตาม (แบบ สด.๑)  และปฏบิตักิารอย่างอนืตาม

ขอ้ ๑  และขอ้ ๒  โดยอนุโลม  ส่วนใบสําคญัหรอืใบรบัทไีดอ้อกใหไ้วแ้ต่เดมินนั ใหน้ายอําเภอประกาศ

ยกเลกิเสยี  เมอืไดอ้อกใบสําคญั หรอืใบรบัใหแ้ก่ผูใ้ดใหม่แลว้ ใหเ้รยีกใบสําคญัหรอืใบรบัฉบบัเดมิคนื

มาจดัการทาํลายเสยี  อย่าใหผู้ใ้ดนําไปใชไ้ดอ้กีต่อไป 



 ข้อ  ๔  เมอืนายอําเภอไดร้บัแจง้ตามมาตรา ๑๕ แลว้ ใหอ้อกใบรบัตาม (แบบ สด.๑๐) 

 

การเรียกคนเข้ากองประจาํการ 

 

 ข้อ  ๕    ทหารกองเกนิทมีอีายุตงัแต่ยสีบิเอด็ปีบรบิรูณ์ขนึไป   และยงัไม่ถงึสามสบิปีบรบิรูณ์   

ซงึอยูใ่นกําหนดเรยีกเขา้รบัการตรวจเลอืก     เพอืสง่เขา้กองประจําการ    ตามกฎกระทรวงฉบบัท ี   

๙ (พ.ศ.๒๔๙๘)  (๒)  นนั นายอําเภอจะจดัการส่งหมายเรยีกไปมอบใหแ้ก่ผูถู้กเรยีก หรอืจะเรยีกผูถ้กู

เรยีกมารบัหมายเรยีกทอีาํเภอทอ้งทซีงึเป็นภูมลิาํเนาทหารของผูน้นั กใ็หน้ายอาํเภอกระทาํไดต้าม

ความเหมาะสม 

 ข้อ  ๖  ในเดอืนมถินุายนใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสง่บญัชจํีานวนทหารกองเกนิ ทจีะเรยีกเขา้รบั

ราชการกองประจาํการประจําปีใหผู้บ้ญัชาการมณฑล หรอืผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกทราบ  เพอืจะ

ไดเ้ฉลยีคนในจงัหวดัต่าง ๆ ใหเ้หมาะกบัส่วนจํานวนคน 

 ข้อ  ๗  การเรยีกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการกองประจาํการในปีใดนนั  ใหเ้จา้หน้าทฝ่ีายที

ตอ้งการคน  แจง้ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ดงันี 

  (๑)  สาํหรบัทหารบก   ทหารเรอื  และทหารอากาศ เป็นหน้าทขีองผูบ้ญัชาการมณฑล

หรอืผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกแลว้แต่กรณี 

  (๒)  สาํหรบัตํารวจจงัหวดัอนื ๆ นอกจากจงัหวดัพระนครและธนบุร ี ใหเ้ป็นหน้าท ี         

ผูก้าํกบัการหรอืผูบ้งัคบักองตาํรวจจงัหวดันนั สว่นจงัหวดัพระนครและธนบรุ ี ใหเ้ป็นหน้าทอีธิบดกีรม

ตาํรวจ 

การเรยีกนีตอ้งบอกใหช้ดัว่าจะต้องการคนเท่าใด  กําหนดรบัคนเสรจ็เมอืใด ถา้ไม่มเีหตุการณ์  

จาํเป็นแลว้  ใหแ้จง้ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัล่วงหน้าไม่น้อยกวา่หกเดอืน 

  เมอืผู้ว่าราชการจงัหวดัได้รบัแจ้งจากเจ้าหน้าทีฝ่ายทตี้องการคนแล้ว      ให้เฉลยีคนทถีูก

เรยีก ในจงัหวดันันเป็นอําเภอตามส่วนทมีคีนมากและน้อย  และแจง้จํานวนคนทเีฉลยีแลว้ใหเ้จา้หน้าที

ฝ่ายทตีอ้งการคนทราบก่อนวนัตรวจเลอืกไม่น้อยกว่าสามเดอืน 

 ข้อ ๘  การขอเรยีก ถ้าจํานวนคนทขีอเรยีกไว้นันจําเป็นจะต้องเพมิขนึ หรอืลดลง   ให้ผู้ขอ

เรยีก  ชแีจงไปยงัผู้ว่าราชการจงัหวดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัแต่ถ้าความจําเป็นนนัเกดิขนึ

ภายหลงัทกีําหนดนี  ใหผู้ข้อเรยีกชแีจงตรงต่อคณะกรรมการตรวจเลอืก ในคราวรวมคนตรวจเลอืกนัน

ได ้

 ข้อ  ๙  คนซงึตอ้งขนึทะเบยีนกองประจาํการนนั คอื 

   (๑)  คนซงึตอ้งสง่เขา้กองประจําการในวนัตรวจเลอืก 

   (๒)  คนซงึนายอําเภอนัดสง่เขา้กองประจาํการภายหลงัวนัตรวจเลอืก 

   (๓)  คนซงึผูว้า่ราชการจงัหวดัสง่เขา้กองประจาํการภายหลงัวนัตรวจเลอืก 

   (๔)  คนซงึรอ้งขอเขา้กองประจําการก่อนวนัตรวจเลอืก ซงึเจา้หน้าทไีดร้บัไว ้



  สาํหรบัใน (๑) เจา้หน้าทฝ่ีายรบัคนเป็นผูนํ้าขนึทะเบยีน 

  สาํหรบัใน (๒) นายอาํเภอทอ้งทเีป็นผูนํ้าขนึทะเบยีน 

  สาํหรบัใน (๓) ปลดัจงัหวดัเป็นผูนํ้าขนึทะเบยีน 

  สาํหรบัใน (๔) เจา้หน้าทฝ่ีายรบัคนเป็นผูนํ้าขนึทะเบยีน 

  ทะเบยีนกองประจําการใหใ้ชต้าม (แบบ สด.๓) ทา้ยบนัทกึนี 

 ข้อ ๑๐  เครืองหมายประจําตัวทหารหรือตํารวจซึงต้องลงในทะเบียนกองประจําการนัน           

ใหใ้ชด้งันี 

  (๑)  ใหล้งอกัษรย่อแผนกแลว้ลงเลขพุทธศกัราชต่อทา้ยไวบ้รรทดับน  และลงอกัษรย่อ

ชอืจงัหวดัทเีป็นภูมลิาํเนาทหาร  กบัลงเลขประจาํตวับคุคลทเีขา้รบัราชการกองประจําการในจงัหวดันนั

ไวบ้รรทดัล่าง 

  (๒)  อกัษรย่อแผนก คอื 

    ทหารบก   เขยีนวา่  ท.บ. 

    ทหารเรอื   เขยีนวา่  ท.ร. 

  ทหารอากาศ   เขยีนวา่  ท.อ. 

   ตาํรวจ    เขยีนวา่  ต.ร. 

 

  (๓) อกัษรย่อชอืจงัหวดั คอื 

    กระบ ี    เขยีนวา่  ก.บ. 

    กาญจนบรุ ี   เขยีนวา่  ก.จ. 

    กาฬสนิธุ ์   เขยีนวา่  ก.ส. 

    กําแพงเพชร   เขยีนวา่  ก.พ. 

    กรุงเทพมหานคร  เขยีนวา่  ก.ท. 

    ขอนแก่น   เขยีนวา่  ข.ก. 

    จนัทบุร ี   เขยีนวา่  จ.บ. 

    ฉะเชงิเทรา   เขยีนวา่  ฉ.ช. 

    ชลบุร ี    เขยีนวา่  ช.บ. 

    ชยันาท    เขยีนวา่  ช.น. 

    ชยัภูม ิ    เขยีนวา่  ช.ย. 

    ชุมพร    เขยีนวา่  ช.พ. 

    เชยีงราย   เขยีนวา่  ช.ร. 

    เชยีงใหม ่   เขยีนวา่  ช.ม. 

    ตรงั    เขยีนวา่  ต.ง. 



    ตราด    เขยีนวา่  ต.ร. 

    ตาก    เขยีนวา่  ต.ก. 

    นครนายก   เขยีนวา่  น.ย. 

    นครปฐม   เขยีนวา่  น.ฐ. 

    นครพนม   เขยีนวา่  น.พ. 

    นครราชสมีา   เขยีนวา่  น.ม. 

    นครศรธีรรมราช   เขยีนวา่  น.ศ. 

    นครสวรรค ์   เขยีนวา่  น.ว. 

    นนทบุร ี   เขยีนวา่  น.บ. 

    นราธวิาส   เขยีนวา่  น.ธ. 

    น่าน    เขยีนวา่  น.น. 

    หนองคาย   เขยีนวา่  น.ค. 

    หนองบวัลาํภู   เขยีนวา่  น.ภ. 

    บุรรีมัย ์    เขยีนวา่  บ.ร. 

    ปทุมธานี   เขยีนวา่  ป.ท. 

    ประจวบครีขีนัธ ์   เขยีนวา่  ป.ข. 

    ปราจนีบรุ ี   เขยีนวา่  ป.จ. 

    ปัตตานี    เขยีนวา่  ป.น. 

    พระนครศรอียุธยา  เขยีนวา่  อ.ย. 

    พงังา    เขยีนวา่  พ.ง. 

    พทัลุง    เขยีนวา่  พ.ท. 

    พจิติร    เขยีนวา่  พ.จ. 

    พษิณุโลก   เขยีนวา่  พ.ล. 

    เพชรบรุ ี   เขยีนวา่  พ.บ. 

    เพชรบรูณ์   เขยีนวา่  พ.ช. 

    แพร่    เขยีนวา่  พ.ร. 

    พะเยา    เขยีนวา่  พ.ย. 

    ภเูกต็    เขยีนวา่  ภ.ก. 

    มหาสารคาม   เขยีนวา่  ม.ค. 

    มกุดาหาร   เขยีนวา่  ม.ห. 

    แม่ฮอ่งสอน   เขยีนวา่  ม.ส. 

    ยะลา    เขยีนวา่  ย.ล. 



    ยโสธร    เขยีนวา่  ย.ส. 

    รอ้ยเอด็    เขยีนวา่  ร.อ. 

    ระนอง    เขยีนวา่  ร.น. 

    ระยอง    เขยีนวา่  ร.ย. 

    ราชบุร ี    เขยีนวา่  ร.บ. 

    ลพบรุ ี    เขยีนวา่  ล.บ. 

      ลําปาง    เขยีนวา่  ล.ป. 

    ลําพูน    เขยีนวา่  ล.พ. 

    เลย    เขยีนวา่  ล.ย. 

    ศรสีะเกษ   เขยีนวา่  ศ.ก. 

    สกลนคร   เขยีนวา่  ส.น. 

    สงขลา    เขยีนวา่  ส.ข. 

    สตลู    เขยีนวา่  ส.ต. 

    สมทุรปราการ   เขยีนวา่  ส.ป. 

    สมทุรสงคราม   เขยีนวา่  ส.ส. 

    สมทุรสาคร   เขยีนวา่  ส.ค. 

    สระบุร ี    เขยีนวา่  ส.บ. 

    สระแกว้    เขยีนวา่  ส.ก. 

    สงิหบุ์ร ี    เขยีนวา่  ส.ห. 

    สุโขทยั    เขยีนวา่  ส.ท. 

    สุพรรณบุร ี   เขยีนวา่  ส.พ. 

    สุราษฎรธ์านี   เขยีนวา่  ส.ฎ. 

    สุรนิทร ์    เขยีนวา่  ส.ร. 

    อ่างทอง    เขยีนวา่  อ.ท. 

    อุดรธานี    เขยีนวา่  อ.ด. 

    อุตรดติถ์   เขยีนวา่  อ.ต. 

    อุทยัธานี   เขยีนวา่  อ.น. 

    อุบลราชธานี   เขยีนวา่  อ.บ. 

    อํานาจเจรญิ   เขยีนวา่  อ.จ. 

 

 

การตรวจเลือกคนเข้ากองประจาํการ 



 

 ข้อ ๑๑  การตรวจเลอืกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการกองประจาํการตาํรวจ  ในจงัหวดัทเีรยีก

คนเป็นทหารใหก้ระทาํรวมกบัการตรวจเลอืกคนเป็นทหาร 

 ข้อ ๑๒  บุคคลทจีะใหเ้ขา้รบัราชการกองประจําการนนัตอ้งตรวจร่างกายเสยีก่อน  การตรวจ

นนัใหป้ฏบิตัดิงันี 

  (๑) ตรวจทหารกองเกนิในคราวเรยีกมาตรวจเลอืกเขา้รบัราชการกองประจาํการ ซงึอยู่

ในหน้าทคีณะกรรมการตรวจเลอืกตามกฎกระทรวง ฉบบัท ี๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) 

  (๒) ตรวจคนทรีอ้งขอเขา้กองประจาํการนอกเวลารวมคนตรวจเลอืกประจําปี ให้แพทย์

ในหน่วยทจีะรบัคนเป็นผูต้รวจ 

  (๓) ตรวจทหารกองเกนิทหีลกีเลยีงขดัขนื ซงึจะตอ้งสง่เขา้กองประจําการในปีนนั ตาม

มาตรา ๓๓ ใหแ้พทยใ์นหน่วยทจีะรบัคนเป็นผูต้รวจ 

 ข้อ ๑๓  บุคคลทไีม่มาใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืกทาํการตรวจเลอืก  ตามมาตรา ๒๗ นนั ให้

คณะกรรมการตรวจเลอืกปฏบิตั ิดงัต่อไปนี 

  (๑) สาํหรบับุคคลทไีมม่าตามมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) นนั ใหบ้นัทกึไวใ้นบญัชี

ช่องหมายเหตุแลว้แต่กรณี 

  (๒) สาํหรบับุคคลทมีาไมไ่ด ้ ตามมาตรา  ๒๗ (๕) นี  ใหจ้ําหน่ายบญัชวีา่ขาดไวก่้อน

แลว้มอบใหน้ายอาํเภอจดัการสอบสวนตามทางการ 

  (๓) สาํหรบับุคคลทปีรากฏวา่ไปเขา้ตรวจเลอืกทอีําเภออนื ตามมาตรา ๓๒ นนั ให้

บนัทกึไวใ้นบญัชชี่องหมายเหตุ 

  (๔) สาํหรบับุคคลทป่ีวยไม่สามารถมาไดน้นัใหส้อบสวนปากคาํผูแ้ทนไวใ้หช้ดัแจง้ และ

ใหบ้นัทกึไวใ้นบญัชชี่องหมายเหตุว่า เป็นคนจาํพวกท ี ๓  ตามกฎกระทรวงฉบบัท ี ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) 

ไปพลางกอ่น แลว้มอบใหน้ายอาํเภอจดัการสอบสวนตามทางการ เมอืสอบสวนไดค้วามจรงิจงึให้

ปฏบิตัเิช่นคนจําพวกท ี๓ แต่ไม่นบัครงัให ้

 ข้อ ๑๔  พระภกิษุทถีูกเขา้กองประจําการ  ถา้รูปใดขอผ่อนผนั ยงัไมล่าสกิขาในวนัตรวจเลอืก 

ใหค้ณะกรรมการการตรวจเลอืกผอ่นผนัใหไ้ปลาสกิขาไดไ้ม่เกนิ ๑๐ วนั  นับจากวนัตรวจเลอืกวนั

สุดทา้ยของจงัหวดันัน  โดยใหน้ายอําเภอเป็นผูอ้อกหมายนัดเช่นบุคคลตามมาตรา ๓๔ 

 ส่วนผูท้ตีอ้งสง่เขา้กองประจาํการในวนัตรวจเลอืกใหส้สัดจีงัหวดั ทาํบญัชรีายชอืตาม (แบบ 

สด.๑๘) ทา้ยบนัทกึนี พรอ้มกบัตวัคนมอบใหฝ่้ายทหารหรอืตาํรวจรบัไปทนัท ี  กบัใหช้แีจงไวใ้นทา้ย

บญัชใีห้ทราบดว้ยว่า ยงัมพีระภกิษุทผี่อนผนัใหไ้ปลาสกิขาอกีกรีปู เมอืลาสกิขามาขนึทะเบยีนกอง

ประจําการแลว้ ใหส้สัดจีงัหวดัสง่บญัชรีายชอืและมอบตวัใหฝ่้ายรบัคน 

 ข้อ ๑๕  ถา้ผูท้ตีอ้งเขา้กองประจาํการประสงคจ์ะยนืคาํรอ้งต่อคณะกรรมการชนัสงูตามมาตรา 

๓๑ กใ็หย้นืตรงต่อคณะกรรมการชนัสงูทเีดยีวไม่ตอ้งผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลําดบัชนั 



 เมอืคณะกรรมการชนัสงูไดร้บัคาํรอ้งดงักล่าวแลว้หรอืรายงานกรรมการตรวจเลอืก ใหพ้รอ้ม

กนัพจิารณาและตดัสนิ     แต่ถา้เป็นปัญหาทเีกยีวดว้ยโรคหรอืความพกิารตอ้งใหแ้พทย์แผนปัจจุบนั

ชนั ๑ ไมน้่อยกว่าสามนายทมีใิช่เป็นกรรมการตรวจเลอืก ซงึไดต้รวจผูน้นัมาแลว้ ตรวจก่อนเสนอ

ความเหน็  

 

การปลดและจาํหน่าย 

 ข้อ ๑๖  การปลดทหาร    ตาํรวจออกจากกองประจาํการ    และการปลดบุคคลซงึสาํเรจ็การ    

ฝึกวชิาทหารทไีดข้นึทะเบยีนกองประจําการแลว้ปลดเป็นทหารกองหนุน  ใหป้ฏบิตัดิงันี 

  (๑) ทหารบก       ซงึมภีูมลิาํเนาอยู่ในทอ้งทจีงัหวดัใด ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทหารส่ง

รายชอืผูท้จีะครบกาํหนดปลดเป็นทหารกองหนุนตอ่ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบก  ทหีน่วยทหารนนัอยู่

ในเขตพนืท ี เพอืยนืหางวา่วนําปลดต่อสสัดจีงัหวดัทเีป็นภูมลิาํเนาทหาร 

  (๒)ทหารเรอื ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทหารส่งรายชอืผูท้จีะครบกําหนดปลดเป็นทหาร

กองหนุนต่อกรมกําลงัพลทหารเรอื     หรอืหน่วยทผีูบ้ญัชาการทหารเรอืมอบหมายใหเ้ป็นหน้าทแีลว้

ใหห้น่วยทไีดร้บัรายชอืนียนืหางวา่วนําปลดตอ่สสัดจีงัหวดัตามภูมลิําเนาทหาร และสง่รายชอืต่อผู้

บงัคบัการ จงัหวดัทหารบกทจีงัหวดัภูมลิาํเนาทหาร อยู่ในเขตพนืทใีนโอกาสเดยีวกนัดว้ย 

  (๓)  ทหารอากาศ   ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทหารส่งรายชอืผูท้จีะครบกาํหนดปลดเป็นทหาร

กองหนุนต่อกรมกําลงัพลทหารอากาศหรอืหน่วยทผีูบ้ญัชาการทหารอากาศมอบหมายใหเ้ป็นหน้าท ี

แลว้ใหห้น่วยทไีดร้บัรายชอืนียนืหางวา่วนําปลดต่อแผนกสสัดจีงัหวดัตามภูมลิาํเนาทหาร     และส่ง

รายชอื ต่อผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกทจีงัหวดัภูมลิาํเนาทหาร อยู่ในเขตพนืทใีนโอกาสเดยีวกนั 

  (๔)   ตํารวจ  ซงึรบัราชการประจาํอยู่ในทอ้งทจีงัหวดัใดใหผู้ก้าํกบัการตํารวจจงัหวดั

นนั     เวน้แต่กรงุเทพมหานคร  ใหผู้บ้งัคบัการกองกําลงัพลกรมตาํรวจ สง่รายชอืผูท้คีรบกาํหนดปลด

เป็น      

กองหนุนต่อผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกทจีงัหวดัภูมลิําเนาทหารอยู่ในพนืท ี เพอืขอทราบสงักดัเมอื

ปลดเป็นกองหนุน แลว้จงึยนืหางวา่วนําปลดต่อสสัดจีงัหวดัทเีป็นภูมลิาํเนาทหาร 

  การยนืหางว่าวนําปลดใหผู้ย้นืส่งถงึสสัดจีงัหวดัก่อนวนัครบกาํหนด ปลดเป็นทหาร

กองหนุนไม่น้อยกว่าหกสบิวนัเวน้แต่ในกรณีทปีลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท ี ๒ หรอืปลดเป็นพน้

ราชการทหารประเภทท ี๑ ใหย้นืหางวา่วนําปลดภายในสามสบิวนั 

  หางว่าวนําปลดให้ใชต้าม (แบบ สด.๗) ทา้ยบนัทกึนี 

  (๕)  การปลดผูซ้งึสาํเรจ็การฝึกวชิาทหารตามกฎหมาย  ใหข้นึทะเบยีนกองประจาํการ

แลว้ปลดเป็นทหารกองหนุนโดยมติอ้งรบัราชการในกองประจาํการนนั  ให้กรมการรกัษาดนิแดนหรอื

หน่วยซงึผูบ้ญัชาการทหารบกมอบหมายใหเ้ป็นหน้าท ี ส่งบญัชรีายชอืขอนําตวัขนึทะเบยีนกองประจาํ  

การและนําปลดต่อแผนกสสัดจีงัหวดัทเีป็นภูมลิาํเนาทหาร 



 บญัชรีายชอืขอนําตวัขนึทะเบยีนกองประจาํการและนําปลด ใหใ้ชต้าม (แบบ สด.๔๒) ทา้ย

บนัทกึนี 

 ข้อ ๑๗  การปลดทหารหรอืตํารวจกองประจาํการเป็นกองหนุนชนัท ี ๑  ใหถ้อืวนัเขา้รบั

ราชการก่อนขนึทะเบยีนกองประจาํการ หรอืตามวนัทไีดข้นึทะเบยีนกองประจาํการ  แล้วแต่กรณี แล้ว

นบัตงัแต่เดอืนทเีขา้รบัราชการเป็นตน้ไปเป็นรายเดอืนจนครบกําหนด  จงึใหนํ้าปลดในวนัท ี ๑ ของ

เดอืนถดัไป เช่นผูท้ตีอ้งเขา้รบัราชการมกีําหนดยสีบิสเีดอืน และขนึทะเบยีนกองประจาํการในเดอืน

เมษายน  ๒๔๙๗ จะเป็นวนัทเีท่าใดกต็ามตอ้งปลดในวนัท ี ๑  เมษายน  ๒๔๙๙   ส่วนผูท้กีาํหนดให้

รบัราชการประจาํการน้อยกวา่ทกีล่าวนี กใ็หน้บัวนัรบัราชการสาํหรบัการปลดโดยอนุโลมทาํนองที

กล่าวแลว้ 

 ข้อ ๑๘  การคาํนวณวนัรบัราชการกองประจาํการนัน ใหน้บัวนัป่วย วนัลา ตามขอ้บงัคบัทหาร

ว่าดว้ยการลา  วนัถูกควบคุมหรอืต้องโทษเขา้รวมดว้ย  สว่นผูร้บัราชการยงัไม่ครบกาํหนดเพราะเหตุ

อนืนอกจากทกีล่าวแลว้ ต้องใหร้บัราชการจนครบกําหนดแล้วจงึปลดในวนัท ี๑ ของเดอืนถดัไป 

 ข้อ  ๑๙  ผูท้คีรบกําหนดปลดในระหวา่งทถูีกควบคุม หรอืตอ้งโทษอยู่ ใหนํ้าปลดทเีดยีวไมต่อ้ง

รอจนพน้โทษ  ต่อเมอืพน้โทษแลว้จงึปล่อยตวัไป 

 ข้อ ๒๐  การปลดทหารหรอืตํารวจกองประจําการ สสัดจีงัหวดัตอ้งถอืหลกัฐานวนัรบัราชการ

ตามหางว่าวนําปลดประกอบกบัวนัรบัราชการตามทะเบยีนกองประจาํการ 

 ทหารทอียู่ในกองประจาํการ  ถา้ปรากฏว่าพกิาร ทพุพลภาพ หรอืมโีรค  ซงึไม่สามารถจะรบั

ราชการทหารไดต้ามทกีาํหนดในกฎกระทรวง  ตอ้งใหแ้พทย์แผนปัจจุบนั ชนั ๑ เป็นกรรมการอย่าง

น้อย 

สามนาย  ในจาํนวนนีตอ้งเป็นแพทยใ์นหน่วยทหารอย่างน้อยหนึงนายจดัการตรวจ  ถา้เป็นจรงิใหอ้อก  

ใบสาํคญัตาม (แบบ สด.๖) ทา้ยบนัทกึนี และนําปลดเป็นพน้ราชการทหาร 

 แต่การปลดตาํรวจในกรณีดงักล่าวในวรรคกอ่น ถา้แหง่ใดมแีพทย์แผนปัจจุบนัชนั ๑ ทจีดัการ

ตรวจไมค่รบตามจาํนวน ใหจ้ดัแพทย์ชนัทตํีากวา่สมทบใหค้รบจาํนวน   แต่ตอ้งใหม้แีพทย์แผนปัจจุบนั

ชนั ๑ เป็นกรรมการในจาํนวนนนัอย่างน้อยหนึงนาย 

  การปลดผูซ้งึสาํเรจ็การฝึกวชิาทหาร สสัดจีงัหวดัตอ้งถอืหลกัฐาน ตามบญัชรีายชอืขอนําตวั

ขนึทะเบยีนกองประจําการและนําปลด ประกอบกบัทะเบยีนกองประจาํการ และสาํเนาหนงัสอืสาํคญั

ประจําตวัแสดงวทิยฐานะ 

 ข้อ ๒๑  การปลดทหารกองประจาํการมาตรา ๔๐ นนั ถา้อายุยงัไมค่รบสามสบิปีบรบูิรณ์ ให้

ปลดเป็นกองหนุนชนัท๑ี ประเภทท ี ๒ จนกว่าอายุจะครบสามสบิปีบรบูิรณ์ถ้าอายุครบสามสบิปี

บรบูิรณ์แล้ว  ใหป้ลดเป็นกองหนุน ชนัทเีหมาะกบัอายุเช่นเดยีวกบัการปลดทหารกองเกนิ  

 ข้อ  ๒๒  การปลดทหารกองหนุนใหก้ระทาํดว้ยวธิตี่อไปนี 

  (๑) ประเภทท ี๑ ปลดเป็นกองหนุนในเดอืนใด ใหน้ับครบกําหนดปลดชนัต่อไปในวนัท ี

๑ ของเดอืนทคีรบกําหนดปลดนัน ไม่ตอ้งคดิรายวนั 



  (๒) ประเภทท ี๒ แมจ้ะลงบญัชทีหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนในวนัเดอืนปีใดกต็าม 

ถา้อายุครบกาํหนดในปีใดใหป้ลดในวนัท ี๑ ของปีทอีายุครบไมต่อ้งคดิรายวนัรบัราชการ เชน่   บุคคล 

อายุยสีบิแปดปีบรบูิรณ์ลงบญัชทีหารกองเกนิเมอืวนัท ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๙๗ คดิครบกาํหนดเป็น

กองหนุนชนัท ี๒ วนัท ี๑ มกราคม ๒๔๙๙   

  (๓) ในการเรยีกระดมพล  การเรยีกเขา้ฝึกวชิาทหาร หรอืในการทดลองความพรงั

พรอ้มคราวใด ถา้ปรากฏว่าทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนผูใ้ดพกิารทุพพลภาพ หรอืมโีรคตาม

กฎกระทรวง  ซงึจะตอ้งปลดเป็นพน้ราชการทหารตามมาตรา ๔๑ ใหอ้อกใบสาํคญั (แบบ สด.๖) แต่ให้

แพทย์ทตีรวจร่างกาย ๑  นายทหารผูอ้าํนวยการ ๑  และนายทหารสญัญาบตัรซงึแทนหน่วยทหารใน

การนนั ๑ เป็นผูล้งชอืในใบสาํคญั 

 ข้อ  ๒๓  ผูม้หีน้าทอีอกหนงัสอืสาํคญัหรอืใบสําคญั คอื 

  (๑)  หนงัสอืสาํคญัซงึออกใหต้ามมาตรา  ๙     นนั ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพรอ้มดว้ย 

สสัดจีงัหวดัออกตาม (แบบ สด.๘) ทา้ยบนัทกึนี   และลงชอืประทบัตราประจาํตําแหน่งเป็นสาํคญั 

  (๒) ใบสาํคญัซงึออกใหต้ามมาตรา  ๔๐   นนั  ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั       พรอ้มดว้ย

สสัดจีงัหวดัออกตาม (แบบ สด.๙) ทา้ยบนัทกึนี แต่ต้องแกต้าํแหน่งนายอําเภอ เป็นผูว้่าราชการจงัหวดั 

และเตมิตําแหน่งสสัดจีงัหวดัลงดว้ย แล้วลงชอืประทบัตราประจาํตาํแหน่งเป็นสาํคญั 

  (๓) ในกรณีทปีลดพน้ราชการทหารตามมาตรา ๔๑ นนั จะตอ้งพจิารณาวา่การปลดนนั

ปลดพน้ราชการทหารประเภทท ี๑ หรอื ท ี๒ ถา้เป็นการปลดพน้ราชการทหารประเภทท ี๑  ใหอ้อก

หนังสอืสําคญัตาม (๑)   ถา้ปลดพน้ราชการทหารประเภทท ี๒ ใหอ้อกใบสาํคญัตาม (๒) 

  (๔) ใบสาํคญัซงึออกใหต้ามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรอืมาตรา ๑๙ นนัใหอ้อกตาม 

(แบบ สด.๙) และใหน้ายอําเภอลงชอืประทบัตราประจาํตาํแหน่งเป็นสาํคญั และใหส้สัดอีาํเภอลงชอื

รบัรองวา่เป็นการถูกตอ้งในหลงัใบสาํคญันันดว้ย 

  (๕)  หนงัสอืสาํคญัสาํหรบัการปลดตาํรวจในจงัหวดัทเีรยีกคนเขา้รบัราชการแต่เฉพาะ

ตาํรวจนนั  ใหอ้อกตาม (แบบ สด.๘) และใหผู้ว่้าราชการจงัหวดัลงชอื และประทบัตราประจาํตําแหน่ง

เป็นสาํคญั  กบัใหผู้ก้าํกบั  หรอืผูบ้งัคบักองตํารวจลงชอืในหนงัสอืสาํคญันีดว้ย 

 ข้อ ๒๔  การออกหนังสอืสาํคญัหรอืใบสาํคญัในหน้าทสีสัดจีงัหวดัใหจ้ดัการดงันี 

  (๑) หนังสอืสาํคญัซงึออกใหต้ามมาตรา ๙ หรอืใบสาํคญัซงึออกใหต้ามมาตรา ๔๐ นนั 

ใหส้ง่ไปยงัเจา้หน้าทผีูข้อปลดเพอืส่งแก่หน่วยตน้สงักดัจดัการมอบใหต้วัรบัไป 

  (๒) ถา้ทหารกองหนุนทไีดร้บัหนงัสอืสาํคญัหรอืใบสาํคญัตามขอ้ ๒๓ (๑) หรอื (๒)      

ไปแลว้  มเีหตุตอ้งปลดพน้ราชการทหาร  กใ็หเ้รยีกหนงัสอืสาํคญัหรอืใบสาํคญันนัมาลงวนัปลดพน้

ราชการทหารในดา้นหลงัหนงัสอืสําคญัหรอืใบสําคญั แลว้ผูว่้าราชการจงัหวดัและสสัดจีงัหวดั ลงชอื

และประทบัตราประจําตาํแหน่งเป็นสาํคญั   ส่วนวนัปลดทไีดล้งไวเ้ดมิ    ซงึยงัไมถ่งึกาํหนดนันใหข้ดี

ฆา่และลงชอืสสัดจีงัหวดักํากบัไว ้



  (๓) ทหารกองเกนิทนีายอาํเภอออกใบสาํคญัใหไ้ว ้    ถา้ตอ้งปลดพน้ราชการทหาร

ตามมาตรา ๔๑  ใหอ้อกใบสาํคญัใหใ้หมต่ามขอ้ ๒๓ (๓) และใหเ้รยีกใบสาํคญัเดมิมาทาํลายเสยี 

 ข้อ ๒๕ นายอาํเภอทอ้งทไีดร้บัหลกัฐานการขอเปลยีนชอืตวัก็ด ี ชอืสกุลกด็หีรอืทงัชอืตวัชอื

สกุล กด็ ีตามมาตรา ๑๒ วรรคทา้ย  เมอืตรวจสอบถูกตอ้งแลว้  ใหแ้กใ้บสาํคญัเฉพาะทอีาํเภอออกให ้

โดยขดีฆา่คาํเดมิดว้ยหมกึดาํ  แลว้เขยีนคาํทขีอแกล้งใต้หรอืต่อคาํทขีดีฆ่า  แลว้ประทบัตราประจํา

ตาํแหน่ง  นายอําเภอตรงทขีดีฆา่  แล้วแกบ้ญัช ี (แบบ สด.๑) ทอํีาเภอและบอกใหจ้งัหวดัแกบ้ญัช ี

(แบบ สด.๒๗)  ไวใ้หต้รงกนั 

 ส่วนหนงัสอืสาํคญัหรอืใบสาํคญัทจีงัหวดัออกให ้  ตอ้งส่งสาํเนาหลกัฐานเปลยีนชอืใหจ้งัหวดั

แกไ้ข  โดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวรรคแรก  แต่ประทบัตราประจําตาํแหน่งสสัดจีงัหวดัตรงทขีดีฆ่า  ถ้าที

ใดยงัไมม่ตีราประจําตําแหน่งสสัดจีงัหวดักใ็หป้ระทบัตราประจําตาํแหน่งผูว่้าราชการจงัหวดัแทน 

 หนังสอืสําคญัหรอืใบสาํคญัทผีดิชอืหรอืคาํต่าง  ๆ ซงึตอ้งแกไ้ข  ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวรรค

แรก 

 ข้อ ๒๖ ถา้ผูท้ไีดร้บัหนงัสอืสาํคญัหรอืใบสําคญัตามขอ้ ๒๓ นนั ตอ้งจาํหน่ายดว้ยประการใด ๆ 

ซงึจะไมต่อ้งถอือกีต่อไปแลว้  ใหจ้ดัการเรยีกหนงัสอืสาํคญัหรอืใบสาํคญันันมาทาํลายเสยี  ถ้าเรยีก

ไมไ่ดใ้หส้อบสวนวา่เรยีกไม่ไดเ้พราะเหตุใด  ถา้มตี้นขวัตอ้งบนัทกึไวใ้นตน้ขวัใหท้ราบเรอืงตาม

หลกัฐานในหนังสอืหรอืบญัชฉีบบัใด พ.ศ. ใดดว้ย 

 ข้อ ๒๗   ทหารหรอืตํารวจกองประจาํการ      ทหารกองเกนิ หรอืทหารกองหนุน ตายให้

จดัการจําหน่ายทะเบยีนกองประจาํการและบญัช ี

 การจาํหน่ายตายนี  ถา้เป็นทหารหรอืตํารวจกองประจําการ  ใหห้น่วยต้นสงักดัแจง้ต่อสสัดี

จงัหวดัตามภมูลิาํเนาทหารของผูต้าย แลว้ใหจ้งัหวดันนัแจง้ต่อนายอาํเภอทอ้งท ี ซงึเป็นภูมลิําเนา

ทหารของผูต้าย เพอืจาํหน่ายทะเบยีนบญัชตีามระเบยีบ  ถา้เป็นทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนใน

จงัหวดัทเีรยีกคนเขา้รบัราชการทหาร   ใหน้ายอําเภอทอ้งททีทีหารนันตายแจง้ต่อจงัหวดัตาม

ภมูลิาํเนาทหารของ ผูต้าย  ถ้าเป็นจงัหวดัทมีไิดเ้รยีกคนเขา้รบัราชการทหาร ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั

แจง้ต่อสสัดจีงัหวดัททีาํการแทนดว้ย 

 ทงันี  ใหแ้จง้ต่อกนัภายในสามสบิวนั 

 

การย้ายภมิูลาํเนาทหารหรือย้ายทีอยู่ 

 ข้อ ๒๘ บุคคลทีได้ลงบญัชทีหารกองเกินทอีําเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑  หรอื มาตรา ๑๘   

หรอืทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนยา้ยทอียู่เปลยีนตาํบล ใหน้ายอาํเภอแกบ้ญัชใีหถู้กตอ้ง 

   ถา้ไปอยู่ต่างตําบลชวัคราวเกนิกว่าสามสบิวนั  เมอืนายอาํเภอภูมลํิาเนาทหารเดมิ ไดร้บัแจง้

การย้ายจากนายอําเภอทไีปอยู่ชวัคราวนนัแล้ว  ใหห้มายเหตุบญัชไีว ้

 ในการรบัแจง้ยา้ยทอียู่ดงักล่าวแลว้กด็ ีหรอืการรบัแจง้การยา้ยภมูลิาํเนาทหารกด็ ี ให้

นายอําเภอออกใบรบัตาม (แบบ สด.๑๐) ใหแ้ก่ผูแ้จ้งไวเ้ป็นหลกัฐาน 



 ข้อ ๒๙   บุคคลทไีดล้งบญัชทีหารกองเกนิทอีาํเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรอื มาตรา ๑๘  

แลว้  หรอืทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนทตีอ้งโทษตามคาํพพิากษาของศาลนนั เมอืรบัตวัเขา้คุมขงั

หรอืสง่ตวัไปอยู่ในเขตอนัมกีําหนด หรอืส่งไปกกักนั หรอืเมอืยา้ยไปคุมขงัประจํายงัเรอืนจํา หรอืนิคม 

หรอืเมอืพน้โทษ เจา้หน้าทคีวบคุมเดมิและใหมต่อ้งแจง้ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้ผูว้่าราชการจงัหวดั

แจง้ไปยงันายอาํเภอทเีป็นภูมลิาํเนาทหารของผูน้นั  

ทงันี  ใหแ้จง้ต่อกนัภายในกําหนดสามสบิวนั 

 ข้อ ๓๐  การยา้ยภูมลํิาทหารต่างอําเภอหรอืต่างจงัหวดั สําหรบับุคคลทไีดล้งบญัชทีหาร

กองเกนิทอีําเภอตามมาตรา ๑๖  วรรค  ๑  หรอืมาตรา  ๑๘  แลว้   หรอืทหารกองเกนิ  หรอืทหาร

กองหนุนนัน  เมอืนายอาํเภอทเีป็นภูมลิาํเนาทหารเดมิไดร้บัแจง้การยา้ยจากนายอําเภอทเีป็น

ภมูลิาํเนาทหารใหม่ตาม มาตรา ๑๒  แลว้ใหจ้ดัการสอบสวน  เมอืไดห้ลกัฐานว่าผูข้อยา้ยไม่ประสงคจ์ะ

หลกีเลยีงการรบัราชการทหาร กใ็หแ้จง้ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัของตนทราบ 

 เมอืผูว้า่ราชการจงัหวดัไดร้บัแจง้แลว้ ใหป้ฏบิตัดิงันี 

  (๑) ทหารกองหนุนประเภทท ี ๑  หรอืทหารกองหนุนประเภทท ี ๒  ทปีลดจากกอง

ประจําการใหค้ดัสาํเนาทะเบยีนสง่ไปยงัผูว่้าราชการจงัหวดัตามภูมลิาํเนาทหารใหม ่ แต่ถา้เป็นบุคคลที

ไดล้งบญัชรีายนามทหารกองประจาํการและทหารกองหนุนประเภทท ี ๑ (แบบ สด.๒๖) ใหค้ดัรายการ

จากบญัชนีนัลงในทะเบยีนกองประจาํการ (แบบ สด.๓) โดยเขยีนทเีหนือทะเบยีนกองประจาํการวา่ คดั    

รายการจากบญัช ี(แบบ สด.๒๖) แลว้แต่กรณี สง่ไปยงัจงัหวดัตามภูมลิาํเนาทหารใหม ่

  (๒) บุคคลทไีดล้งบญัชทีหารกองเกนิทอีาํเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรอื มาตรา ๑๘  

แลว้  หรอืทหารกองเกนิ  หรอืทหารกองหนุนประเภทท ี ๒  ใหท้าํบญัชตีาม  (แบบ สด.๑๒)  ทา้ย

บนัทกึนีส่งไปยงัจงัหวดัตามภูมลิําเนาทหารใหม ่

  จงัหวดัทไีดร้บัการแจง้การยา้ย   ถา้เป็นจงัหวดัทมีไิดเ้รยีกคนเขา้รบัราชการทหาร  ให้

เกบ็หลกัฐานการโอนนนัไว ้   แต่ถา้เป็นจงัหวดัทเีรยีกคนเขา้รบัราชการทหาร  ใหเ้กบ็สาํเนาทะเบยีน

หรอืลงบญัชรีายนามทหารกองประจาํการและทหารกองหนุนประเภทท ี ๑ (แบบ สด.๒๖) หรอืบญัชี

รายชอืทหารกองเกนิและทหารกองหนุนประเภทท ี๒ (แบบ สด.๒๗) ไว ้ แลว้แต่กรณ ี

 ข้อ ๓๑ การบนัทกึจําหน่ายผูท้ยีา้ยภูมลิําเนาทหารใหป้ฏบิตัดิงันี 

  (๑) จงัหวดัทเีรยีกคนเขา้รบัราชการทหาร  สาํหรบัทหารกองหนุน ประเภทท ี ๑ หรอื 

ทหารกองหนุนประเภทท ี ๒  ทปีลดจากกองประจําการ   ใหบ้นัทกึหลงัทะเบยีนกองประจาํการในช่อง

ยา้ยภูมลิาํเนาทหารหรอืจาํหน่ายบญัชรีายนามทหารกองประจาํการ   และทหารกองหนุนประเภทท ี๑ 

แลว้แต่กรณ ี

 สาํหรบับุคคลทไีดล้งบญัชทีหารกองเกนิทอีาํเภอตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑ หรอื มาตรา ๑๘ แลว้ 

หรอืทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนประเภทท ี๒ จาํหน่ายบญัชทีหารกองเกนิ หรอืบญัชรีายชอืทหาร

กองเกนิและทหารกองหนุนประเภทท ี๒ แลว้แต่กรณ ี



  (๒) จงัหวดัทมีไิดเ้รยีกคนเขา้รบัราชการทหาร สาํหรบัทหารกองหนุนประเภทท ี ๑ 

หรอืทหารกองหนุนประเภทท ี ๒ ทปีลดจากกองประจําการ ถ้ามทีะเบยีนกองประจําการบญัชรีายชอื

ทหาร กองหนุนประเภทท ี ๑   ทไีดย้า้ยภูมลิาํเนาทหาร   (แบบ สด.๑๑)  หรอืถา้มบีญัช ี  (แบบ สด.

๑๒ )   อยู่ใหบ้นัทกึในช่องยา้ยภูมลิาํเนาทหาร หรอืช่องหมายเหตุแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๓๒ จงัหวดัทมีไิด้เรยีกคนเขา้รบัราชการทหาร เมอืไดร้บัแจง้การยา้ยภูมลิําเนาทหารเขา้มา 

หรอืยา้ยออกไป หรอืตาย ใหแ้จง้ต่อสสัดจีงัหวดัททีาํการแทน ภายในกาํหนดสามสบิวนั คอืถา้รบัแจง้

การย้ายเขา้มา    ใหส้่งสําเนาทะเบยีนกองประจําการ  หรอืบญัชตีาม   (แบบ สด.๑๒) แลว้แต่กรณี ถา้

ยา้ยภูมลิาํเนาทหารออกไป หรอืตาย ใหส่้งบญัชตีาม (แบบ สด.๑๓) ทา้ยบนัทกึนี 

 

การเรียกทหารกองเกินและทหารกองหนุนเข้ารบัราชการทหาร 

 ข้อ ๓๓ เพอืใหก้ารระดมพลเป็นไปดว้ยความพรงัพรอ้มและรวดเรว็ ใหเ้จา้หน้าทฝ่ีายทหาร

เตรยีมการลว่งหน้าไว ้ และทาํความตกลงกบัเจ้าหน้าทฝ่ีายปกครองทอ้งทใีหเ้ตรยีมทจีะเรยีกระดมได้

ทุกขณะ เมอืถงึคราวจะระดมใหฝ่้ายทหารสงัการตรงต่อเจ้าหน้าทฝ่ีายปกครองทอ้งทใีนตาํแหน่งใด ๆ 

กไ็ด ้ และเมอืไดส้งัการไปแลว้ต้องรบีแจง้ต่อเจา้หน้าท ีฝ่ายปกครองทอ้งทตีําแหน่งเหนือขนึไปใหท้ราบ

ดว้ย 

 ข้อ ๓๔ การเรยีกเขา้ฝึกวชิาทหาร หรอืเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้มนนั ถา้ไมใ่ช่ในกรณี

พเิศษ ใหเ้จา้หน้าทฝ่ีายทหารทาํความตกลงกบัเจา้หน้าทฝ่ีายปกครองทอ้งทก่ีอนถงึวนักําหนดอย่าง

น้อยสามเดอืน 

การออกหนังสือสาํคญัใบสาํคญั 

แทนฉบบัทีชาํรดุหรือสญูหาย 

 ข้อ ๓๕ จงัหวดัทเีรยีกคนเขา้รบัราชการแต่เฉพาะตาํรวจ ไมม่หีน่วยสสัด ี หากทหารกองเกนิ

หรอื ทหารกองหนุนประเภทท ี๒ ทาํใบสาํคญัชาํรุดหรอืสญูหาย  ไม่ตอ้งออกใบสําคญัแทนใหใ้หม ่แต่

ถา้เป็นทหารกองหนุนประเภทท ี ๑ ทาํหนงัสอืสาํคญัชํารดุหรอืสญูหาย    จงึตอ้งออกหนงัสอืสาํคญั

แทนฉบบัทชีํารดุหรอืสญูหายใหใ้หม่      โดยใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั   แจง้ไปยงัสสัดจีงัหวดัททีําการ

แทนจดัการออกหนงัสอืสาํคญัแทนฉบบัทชีาํรุดหรอืสญูหาย ลงชอืประทบัตราประจําตาํแหน่งแลว้ส่งคนื

ผูว่้าราชการจงัหวดั  ลงชอืประทบัตราตาํแหน่งและจดัการต่อไป 

 ข้อ  ๓๖  ทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนทไีปอยูต่่างจงัหวดัชวัคราว     ทาํหนังสอืสาํคญั

หรอืใบสําคญัชํารุดหรอืสญูหายขอรบัใหม่ ใหน้ายอําเภอทรีบัแจง้จดัการสอบสวน ถา้ไดค้วามจรงิและ

ถา้หนงัสอืสาํคญัหรอืใบสาํคญัทชีํารุดหรอืสญูหายนันจงัหวดัเป็นผูอ้อก กใ็หบ้อกไปยงัผูว้า่ราชการ

จงัหวดัทเีป็นภมูลิาํเนาทหาร โดยผ่านจงัหวดัทมีาอยู่ชวัคราว แต่ถา้เป็นใบสาํคญัทอํีาเภอออกก็ใหร้อ้ง

ขอไปยงันายอาํเภอทเีป็นภูมลิาํเนาทหารเดมิเพอืจดัการออกให ้

 ข้อ ๓๗  เงนิคา่ธรรมเนียมในการออกหนังสอืสาํคญัหรอืใบสาํคญัแทนฉบบัทชีํารุดหรอืสูญหาย 

ใหเ้จา้หน้าทฝ่ีายปกครองทอ้งทเีป็นผูเ้รยีกเกบ็ 



                                                     บนัทกึ   ณ   วนัท ี  ๙   เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๙๙ 

 

                                                                     ( ลงชอื )  พลเอก       สถติยุทธการ 

                                                                                    ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม 

 

                                                                                 (ลงชอื )  ศ.ไทยวฒัน์ 

                                                                              ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


