
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที่ ๙ ในรชักาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเสียใหม่ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 

๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) วิธีนับอายุ ถ้าเกิดพุทธศักราชใดให้ถือว่ามีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้น

พุทธศักราชที่เกิดนั้น ส่วนการนับอายุต่อไปให้นับแต่เฉพาะปีที่สิ้นพุทธศักราชแล้ว ถ้าไม่ปรากฏปีเกิด
ให้นายอําเภอท้องที่เป็นผู้กําหนดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒)๒ “ทหารกองเกิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง
สามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตาม
มาตรา ๑๘ แล้ว 

(๓) “ทหารกองประจําการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจําการ และได้
เข้ารับราชการในกองประจําการจนกว่าจะได้ปลด 

(๔) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑” หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองประจําการ 
โดยรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝึกวิชาทหารตาม
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๑๓/หน้า ๑๙๕/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ 
๒ มาตรา ๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้วปลดเป็นกองหนุน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

(๖) “พ้นราชการทหารประเภทที่ ๑” หมายความว่า ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับ
ราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกําหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการ
ทหารได้ในระหว่างรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) “พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒” หมายความว่า ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่
มีอายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์แล้ว หรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการ ทุพพลภาพ 
หรือมีโรคอันไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ในระหว่างรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
นายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ 

(๘) “ทหารประจําการ” หมายความว่า ทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวงกลาโหม
กําหนดซึ่งไม่ใช่ทหารกองประจําการ 

(๙)๓ “อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอด้วย 
(๑๐)๔ “ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่ว่าการกิ่งอําเภอด้วย 
(๑๑)๕ “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ

ด้วย 
 
มาตรา ๕๖  บุคคลซึ่งต้องลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ลงบัญชีที่อําเภอดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าบิดาถึงแก่กรรมแล้วมารดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้า

ทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอท้องที่ที่บิดาหรือ
มารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลําเนา แล้วแต่กรณี 

(๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือถ้ามารดาถึงแก่
กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลําเนา 
แล้วแต่กรณี 

(๓) บุคคลนอกจากที่กล่าวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไม่อาจลงบัญชีทหาร
กองเกินตาม (๑) หรือ (๒) ได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอท้องที่ที่บุคคล
นั้นมีภูมิลําเนา ถ้าบุคคลน้ันไม่ปรากฏภูมิลําเนาก็ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอท้องที่ที่พบตัว
บุคคลนั้น 

เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู่ในท้องที่อําเภอที่
ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน 

ภูมิลําเนาทหารให้มีได้เพียงแห่งเดียว 
 

                                                 
๓ มาตรา ๔ (๙) เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๔ (๑๐) เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๔ (๑๑) เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 
๖ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖  การเรียกและการตรวจเลือกคนเข้าเป็นตํารวจกองประจําการตลอดถึง
การยกเว้นและการปลดตํารวจซึ่งอยู่ในกองประจําการ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเรียกและการ
ตรวจเลือกคนเข้าเป็นทหารกองประจําการ การยกเว้น และการปลดทหาร 

การเรียกคนเข้ากองประจําการเป็นตํารวจ ให้กระทรวงมหาดไทยทําได้โดยตกลงกับ
กระทรวงกลาโหม 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๗  ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วย

ตนเองทุกคน 
 
มาตรา ๘  การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจําการ ให้กระทําด้วยวิธีเรียกมาตรวจ

เลือก หรือจะรับเข้าเป็นทหารกองประจําการโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได้ 
ถ้ามีความจําเป็น การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจําการจะไม่กระทําในบาง

ท้องที่ก็ได้ 
 
มาตรา ๙๗  ทหารกองเกินซึ่งมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปี

บริบูรณ์ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจําการ และเมื่อต้องเข้ากอง
ประจําการจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจําการมีกําหนดสองปี ส่วนผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อ
มีกรณีพิเศษ จะให้รับราชการทหารกองประจําการน้อยกว่าสองปีตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได้ 
แต่สําหรับผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวันร้องขอ 

วันเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ให้นับแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจําการ 
ในกรณีที่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้ว แต่ยังขึ้นทะเบียนกองประจําการให้
ไม่ได้ในวันที่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการนั้น จะขึ้นทะเบียนกองประจําการ
ภายหลังจากวันเข้ารับราชการทหารกองประจําการก็ได้ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการต้ังแต่วันที่เข้ารับราชการทหารกองประจําการ เมื่ออยู่ในกองประจําการจนครบกําหนด
แล้ว ให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังนี้ 

กองหนุนชั้นที่ ๑ เจ็ดปี 
กองหนุนชั้นที่ ๒ สิบปี 
กองหนุนชั้นที่ ๓ หกปี 

ตามลําดับช้ันไปจนปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ 
บุคคลซึ่งสําเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะให้รับ

                                                 
๗ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ราชการทหารกองประจําการน้อยกว่าสองปี หรือให้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้วปลดเป็นทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิต้องเข้ารับราชการทหารกองประจําการก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวันร้องขอ หรือต่อหน่วย
ที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แล้วแต่กรณี ส่วนที่จะให้อยู่ในกองหนุนชั้นใดและเป็นเวลาเท่าใดนั้น ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจําการตามวรรคสอง 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญให้แก่ทหารที่ถูกปลดเป็น
ทหารกองหนุนไว้เป็นหลักฐาน หากหนังสือสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอําเภอท้องที่
เพื่อขอรับหนังสือสําคัญใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชํารุดหรือสูญหายนั้น
เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 
มาตรา ๑๐  นักเรียนทหารเมื่อมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ให้ขึ้นทะเบียนกองประจําการ 

ถ้าต้องออกจากนักเรียนในขณะที่อยู่ในกองประจําการยังไม่ครบกําหนด ให้ส่งตัวไปรับราชการในกรม
กองทหารจนกว่าจะครบกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  การรับราชการทหารประจําการ การแบ่งประเภท และการปลดทหาร

ประจําการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม 
ทหารประจําการนั้น ถ้ายังมิได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการ ก็ต้องขึ้นทะเบียนกอง 

ประจําการ และรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
กระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเป็นทหารประเภทอื่น 

 
มาตรา ๑๒๘  บุคคลซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกิน

หรือทหารกองหนุนผู้ใดประสงค์จะไปอยู่ต่างท้องที่ในอําเภอเดียวกันหรือต่างอําเภอเป็นการชั่วคราว
เกินสามสิบวัน ให้แจ้งต่อนายอําเภอท้องที่ที่ตนเข้ามาอยู่ และให้นายอําเภอที่ได้รับแจ้งทําการ
สอบสวนและออกใบรับให้ แล้วแจ้งให้นายอําเภอท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลําเนาทหารทราบ 

ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะย้ายภูมิลําเนาทหาร ให้แจ้งต่อนายอําเภอท้องที่ที่
ตนเข้ามาอยู่นั้น ให้นายอําเภอที่ได้รับแจ้งทําการสอบสวน เมื่อพิจารณาเห็นว่าผู้ขอย้ายได้มาต้ังทํามา
หาเลี้ยงชีพเป็นประจําหรือมีที่อยู่เป็นหลักฐานและไม่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ให้
แจ้งไปยังนายอําเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลําเนาทหารเดิมทราบ เมื่อได้รับตอบยืนยันเป็นการถูกต้องจึงให้
รับแจ้งการย้ายภูมิลําเนาทหารของบุคคลน้ันและออกใบรับให้ แล้วให้นายอําเภอที่เกี่ยวข้องแจ้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดของตนทราบ 

การแจ้งย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้กระทําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ย้าย
เข้ามาอยู่ในท้องที่ 

 
มาตรา ๑๒ ทวิ๙  บุคคลซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหาร

กองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ให้ผู้นั้นนําหลักฐานไปแจ้ง
                                                 

๘ มาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๙ มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ต่อนายอําเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลําเนาทหารทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ให้
นายอําเภอออกใบรับให้และแก้ใบสําคัญและบัญชีให้ถูกต้อง ในกรณีหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญที่
จังหวัดเป็นผู้ออก ให้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดจัดการแก้ 

 
หมวด ๒ 
การยกเว้น 

   
 
มาตรา ๑๓  บุคคลดังต่อไปนี้ ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจําการ คือ 
(๑) พระภิกษุที่มีสมณศักด์ิ หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่ง

นิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักด์ิ 
(๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้ 
(๓) บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔๑๐  บุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือก

เข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ คือ 
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ซึ่ง

เป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
(๒ ) นักบวชศาสนาอื่นซึ่ งมีหน้าที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสําคัญให้ไว้ 
(๓) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม

กําหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 
(๕) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของ

กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกใบสําคัญให้ไว้ 

(๖) นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
(๘) บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
(๙) บุคคลซึ่งได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกครั้งเดียวต้ังแต่สิบปีขึ้น

ไป หรือเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหลายครั้งรวมกันต้ังแต่สิบปีขึ้นไป หรือเคย
ถูกศาลพิพากษาให้กักกัน 

การไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ และการ
ออกใบสําคัญตาม (๒) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
                                                 

๑๐ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๕๑๑  บุคคลซึ่งพ้นจากฐานะตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา ๑๔ 
(๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๒๗ (๒) หรือมาตรา ๒๙ (๓) ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอําเภอ
ท้องที่ที่ตนอยู่หรือทําการประจํา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากฐานะเช่นนั้น และให้นายอําเภอ
ออกใบรับให้ ถ้าผู้นั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู่ในท้องที่อําเภออื่น ให้นายอําเภอที่ได้รับแจ้งแจ้งต่อไปยัง
นายอําเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลําเนาทหารของผู้นั้น 

 
หมวด ๓ 

การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ 
   

 
มาตรา ๑๖๑๒  บรรดาชายซึ่ งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุ ย่างเข้าสิบแปดปีใน

พุทธศักราชใด ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น 
ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ

และเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ให้นายอําเภอสอบสวน เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ถ้าไม่
มีผู้มาแจ้งแทน ให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน 

เมื่อได้รับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ให้นายอําเภอออกใบสําคัญหรือ
ใบรับให้ผู้ขอลงบัญชีทหารกองเกินไว้เป็นหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อ
นายอําเภอท้องที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชํารุดหรือ
สูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินต้ังแต่วันที่ 
๑ มกราคม ของพุทธศักราชถัดไป 

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๗  ในเดือนกันยายนทุกปี ให้นายอําเภอจัดการประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงเขต

ที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๖ 
ประกาศเช่นว่านี้ ให้นายอําเภอปิดไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอและ ณ ที่เปิดเผยตามชุมนุม

ชนในท้องที่นั้น กับให้นายอําเภอส่งประกาศให้กํานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนําไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของ
ตนทราบด้วย 

 
มาตรา ๑๘๑๓  บุคคลซึ่งยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอพร้อมกับคนช้ันปี

เดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ถ้าอายุยังไม่ถึงสี่สิบหกปีบริบูรณ์ ให้ปฏิบัติทํานองเดียวกับมาตรา ๑๖ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สามารถจะปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อ่ืนแจ้งแทนไม่ได้ ถ้านายอําเภอจะเรียก
ตัวลงบัญชีทหารกองเกินก็ย่อมทําได้โดยไม่ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๒ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๓ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อได้รับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ให้นายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบ
รับให้ไว้เป็นหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอําเภอท้องที่เพื่อขอรับ
ใบสําคัญใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชํารุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุ
สุดวิสัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินต้ังแต่วัน
ลงบัญชีทหารกองเกิน แต่ถ้ามีอายุครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๓๙ 
เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ทันที 

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อจําเป็น นายอําเภอมีอํานาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหาร

กองเกินไว้ที่อําเภอตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ แล้ว ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ 
ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันประกาศ 

ประกาศเช่นว่านี้ ให้นายอําเภอปิดไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอและ ณ ที่เปิดเผยตามชุมนุม
ชนในท้องที่นั้น กับให้นายอําเภอส่งประกาศให้กํานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนําไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของ
ตนทราบด้วย 

ผู้ใดไม่สามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ถ้าไม่มีผู้แทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน 

เมื่อได้รับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ให้นายอําเภอออกใบสําคัญหรือ
ใบรับให้ผู้ขอลงบัญชีทหารกองเกินไว้เป็นหลักฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากใบสําคัญชํารุด
หรือสูญหายให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอําเภอท้องที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่ง
บาท แต่ถ้าการชํารุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

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

กองเกิน 
 
มาตรา ๒๑๑๔  บุคคลดังต่อไปนี้ไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอําเภอ ตามมาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ คือ 
(๑) สามเณรเปรียญ 
(๒) ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน 
แต่ให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การเรียกคนเข้ากองประจําการ 

   

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๒  บุคคลที่อยู่ในกําหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกอง

ประจําการนั้น คือ ผู้ที่เป็นทหารกองเกิน 
 
มาตรา ๒๓  การที่จะเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจําการเมื่อใด อายุ

ใดบ้าง และกี่ครั้งนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔๑๕  การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการนั้น ให้

นายอําเภอออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไว้ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๑๙ มาตรวจเลือก  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕๑๖  ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้าย่ีสิบเอ็ดปีในพุทธศักราชใด ต้องไป

แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชนั้น 
ทหารกองเกินที่พ้นจากฐานะการยกเว้นตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือการผ่อนผันตาม

มาตรา ๒๗ (๒) และมาตรา ๒๙ (๓) ในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกหรือเพื่อ
จําหน่ายบัญชีเรียกทหารกองเกินตามแต่กรณี ที่อําเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลําเนาทหารของตน ภายใน
พุทธศักราชนั้น 

ผู้ใดไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และ
พอจะเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกแทน ถ้าไม่มีผู้แทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน 

 
มาตรา ๒๖  ในเดือนตุลาคมทุกปี ให้นายอําเภอจัดการประกาศให้ทหารกองเกินที่มี

อายุย่างเข้าย่ีสิบเอ็ดปีในพุทธศักราชนั้น ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา ๒๕ 

ประกาศเช่นว่านี้ให้นายอําเภอปิดไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอและ ณ ที่เปิดเผยตามชุมนุม
ชนในท้องที่นั้น กับให้นายอําเภอส่งประกาศให้กํานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนําไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของ
ตนทราบด้วย 

 
มาตรา ๒๗๑๗  ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทําการ

ตรวจเลือกตามกําหนดหมายนั้นโดยนําใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชน และ
ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย ถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก 
หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ ให้ถือว่าทหารกองเกินนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้
คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก เว้นแต่ 

                                                 
๑๕ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๑๕ 
๑๖ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๑๕ 
๑๗ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอัน
สําคัญยิ่ง หรือไปราชการต่างประเทศโดยคําสั่งของเจ้ากระทรวง 

(๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใด ในระหว่างที่มี

การรบหรือการสงคราม อันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงครามและอยู่ในความควบคุมของ
กระทรวงกลาโหม 

(๔) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม 
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย 
(๖) ไปเข้าตรวจเลือกที่อ่ืน 
(๗) ป่วยไม่สามารถจะมาได้ โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มาแจ้งต่อ

คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 
กรณีตาม  (๑ )  (๒ )  (๓ )  หรือ  (๔ )  ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

หมวด ๕ 
การตรวจเลือกคนเข้ากองประจําการ 

   
 
มาตรา ๒๘๑๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําหนดผู้ดํารงตําแหน่งเทียบได้

ไม่ตํ่ากว่าผู้บัญชาการกองพล เป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง 
 
มาตรา ๒๘ ทวิ๑๙  ให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ 

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจําการ โดยให้ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไม่ตํ่ากว่าพันโทหนึ่งคน 
เป็นประธานกรรมการ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเท่าไม่สูงกว่าประธานกรรมการไม่เกิน
สองคน สัสดีจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่งคน ซึ่งมิได้ประจําอยู่ในท้องที่จังหวัดที่ตรวจเลือกนั้น และ
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม หนึ่งคนหรือ
หลายคนเป็นกรรมการ ถ้าไม่อาจแต่งต้ังนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะดังกล่าวเป็น
กรรมการได้ ก็ให้แต่งต้ังผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม แทน 

หน้าที่ของกรรมการตรวจเลือกและวิธีการตรวจเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๑๕ 
๑๙ มาตรา ๒๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๘ ตรี๒๐  ให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ 
แต่งต้ังคณะกรรมการชั้นสูงขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่ง
คน เป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่สัสดีซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าสัสดีจังหวัดหนึ่งคน และ
ข้าราชการอื่นซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าอีกหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

กรรมการชั้นสูงต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก 
คณะกรรมการชั้นสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคําร้องตามมาตรา ๓๑ หรือ

กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกรรมการตรวจเลือกซึ่งทําคําช้ีแจงเสนอขึ้นมา 
คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๒๘ จัตวา๒๑  ให้นายอําเภอท้องที่ที่มีการตรวจเลือกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสถานที่ทําการตรวจเลือก 
(๒) จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจ

เลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก 
(๓) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตําบลเพื่อฟังเรียกช่ือ 
(๔) สอบสวนบุคคลซึ่งร้องขอในเหตุผลต่าง ๆ แล้วมอบเรื่องให้คณะกรรมการตรวจ

เลือกพิจารณา 
(๕) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอําเภอตามผลการตรวจเลือก 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  เมื่อได้คัดคนที่ยกเว้นด้วยเหตุต่าง ๆ ออกแล้ว ถ้ามีจํานวนทหาร

กองเกินที่จะรับราชการเป็นทหารกองประจําการได้มากกว่าจํานวนที่ฝ่ายทหารต้องการ ให้ผ่อนผันแก่
ประเภทบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลที่จําเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพล
ภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อ่ืนเลี้ยงดู แต่ถ้ามีบุตรหลายคนจะต้องเข้ากองประจําการ
พร้อมกัน คงผ่อนผันให้คนเดียวตามแต่บิดาหรือมารดาจะเลือก ถ้าบิดาหรือมารดาไม่สามารถจะเลือก
ได้ ก็ให้คณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาผ่อนผันให้หนึ่งคน 

(๒) บุคคลที่จําเป็นต้องหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ และบุคคลท่ีจําเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาซึ่ง
บิดามารดาตาย  ทั้งนี้ เมื่อบุตรหรือพี่หรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อ่ืนเลี้ยงดู 

(๓) บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผู้อ้างสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) แห่งมาตรานี้ ต้องร้องขอผ่อนผันต่อนายอําเภอท้องที่

ก่อนวันตรวจเลือกเข้ากองประจําการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีพิเศษซึ่งไม่ใช่ความผิดของ
ผู้ร้อง และผู้ร้องต้องร้องต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามมาตรา ๓๐ อีกครั้งหนึ่ง 
นายอําเภอต้องสอบสวนหลักฐานไว้เสียก่อนวันตรวจเลือก เพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะได้ตัดสิน
ได้ทันที การขอผ่อนผันตาม (๓) ให้ปฏิบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๘ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 
๒๑ มาตรา ๒๘ จัตวา เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าไม่สามารถจะผ่อนผันพร้อมกันทั้งสามประเภทได้ เพราะจะทําให้คนไม่พอจํานวน
ที่ฝ่ายทหารต้องการ ให้ผ่อนผันคนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมกันก่อน ถ้าคนยังเหลือจึงผ่อน
ผันคนประเภทที่ ๓ ถ้าจํานวนคนในประเภทใดจะผ่อนผันไม่ได้ทั้งหมดต้องให้คนประเภทนั้นจับสลาก 

 
มาตรา ๓๐  ถ้าผู้ที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเห็นว่า ตนควรจะได้รับการยกเว้นหรือผ่อน

ผัน ต้องนําหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกก่อนจับสลาก หรือก่อนกําหนดให้เข้ากอง
ประจําการ ในกรณีที่ไม่มีการจับสลาก มิฉะนั้นให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน 

 
มาตรา ๓๑  ในการตรวจเลือกคนเข้ากองประจําการนั้น ถ้าผู้ที่ ต้องเข้ากอง

ประจําการเห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ ย่ืนคําร้องต่อ
คณะกรรมการชั้นสูงได้ แต่ให้ส่งผู้นั้นเข้ากองประจําการก่อนจนกว่าจะได้รับคําตัดสินของ
คณะกรรมการชั้นสูง 

 
มาตรา ๓๒๒๒  ถ้าปรากฏว่าทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ และยังไม่

ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ไปทํามาหาเลี้ยงชีพในท้องที่อําเภอ
อ่ืน และนายอําเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลําเนาทหารได้ส่งหมายเรียกไปยังนายอําเภอท้องที่ที่ผู้นั้นไปอยู่
มอบแทนให้ เมื่อได้รับหมายเรียกแล้ว แต่ไม่สามารถจะไปตามหมายนั้นได้ เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือ
จะไปไม่ทัน ผู้นั้นต้องรีบช้ีแจงต่อนายอําเภอท้องที่ที่ไปอยู่ เมื่อนายอําเภอท้องที่นั้นสอบสวนได้ความ
จริงก็ให้เข้ารับการตรวจเลือกพร้อมกับคนในอําเภอท้องที่ที่ไปอยู่ แต่ถ้าไม่สามารถส่งเข้ารับการตรวจ
เลือกในอําเภอท้องที่นั้นได้ ก็ให้นายอําเภอรีบจัดส่งผู้นั้นไปรับการตรวจเลือกยังอําเภอท้องที่ใกล้เคียง
ตามท่ีเห็นสมควร  

ให้นายอําเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือกแจ้งต่อนายอําเภอท้องที่ที่ออกหมายเรียก 
 
มาตรา ๓๓๒๓  ทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามมาตรา ๒๗ ถ้าไม่ขัดต่อการเป็น

ทหารกองประจําการ ก็ให้ส่งผู้นั้นเข้ารับราชการทหารกองประจําการในปีนั้นหรือปีถัดไปโดยไม่ให้จับ
สลาก 

มาตรา ๓๔  ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจําการผู้ใด จักต้องเริ่มเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการเมื่อใด ให้นายอําเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือกเป็นผู้กําหนด และให้นายอําเภอ
ออกหมายนัดเพื่อให้ทหารกองเกินผู้นั้นมา ณ ที่อําเภอท้องที่ตามท่ีได้กําหนดไว้นั้น เพื่อเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการ ถ้าทหารกองเกินผู้นั้นไม่มาตามนัด ให้ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน 

 
มาตรา ๓๕  ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจําการ เมื่อเริ่มเข้ารับราชการทหารกอง

ประจําการเมื่อใด ให้รีบขึ้นทะเบียนกองประจําการโดยไม่ชักช้า 
ทหารกองประจําการต้องรับราชการประจําอยู่ในหน่วยทหารตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ทหารจะกําหนดให้ 
 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๓ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๖๒๔  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการ
เรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล 

กระทรวงกลาโหมมีอํานาจกําหนดให้ทําการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชา
ทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามที่เห็นสมควร ส่วนการระดมพลให้กระทําโดยพระราช
กฤษฎีกา 

การเรียกเข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดเตรียม
และอํานวยการ และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดําเนินการเรียกและส่งทหารเข้ารับราชการตาม
ความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม 

การผ่อนผันไม่ต้องเรียกหรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหารตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๗  ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเข้ารับราชการตามมาตรา 

๓๖ และทหารประจําการ ต้องอยู่ในวินัยทหารเหมือนทหารกองประจําการ 
 

หมวด ๖ 
การปลด 

   
 
มาตรา ๓๘  การปลดทหารกองประจําการเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ นั้น ถ้า

กระทรวงกลาโหมเห็นว่ามีเหตุจําเป็นจะเลื่อนกําหนดเวลาปลดไป ก็ให้สั่งเลื่อนไปได้ตามความจําเป็น 
 
มาตรา ๓๙๒๕  ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกําหนดปลดแล้ว ให้ปลดเป็นทหาร

กองหนุนประเภทที่ ๒ ตามลําดับ คือ 
อายุสามสิบปีบริบูรณ์ เป็น ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒ 
อายุสี่สิบปีบริบูรณ์ เป็น ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓ 
อายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์ เป็น พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ 
 
มาตรา ๔๐  ทหารกองประจําการ ถ้าต้องจําขังหรือจําคุกครั้งเดียว หรือหลายครั้ง 

เมื่อมีกําหนดวันที่จะต้องทัณฑ์หรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก็ดี หรือทหารกองประจําการผู้ใด
ซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นว่าจะกระทําให้เสื่อมเสียแก่ราชการทหารด้วยประการใด ๆ ก็ดี จะปลดเป็น
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัดออกใบสําคัญให้แก่ทหารที่ถูกปลดนี้ไว้
เป็นหลักฐาน 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๑๕ 
๒๕ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใบสําคัญนี้ หากชํารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอําเภอท้องที่เพื่อรับใหม่โดย
เสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชํารุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 

 
มาตรา ๔๑  ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ซึ่งยังไม่ครบ

กําหนดปลดพ้นราชการทหาร ถ้าพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ก็ให้ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แล้วแต่กรณี 

ถ้าเป็นนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ให้ปลดเป็นพ้นราชการทหาร
ประเภทที่ ๒ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญ
ให้แก่ทหารตามประเภทที่ถูกปลดไว้เป็นหลักฐาน 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๒๒๖  หนังสือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้แก่บุคคลใด ถ้าชํารุดหรือสูญหายแล้ว 

บุคคลนั้นไม่แจ้งด้วยตนเองต่อนายอําเภอท้องที่ เพื่อรับใหม่ตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา 
๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๔๐ ภายในกําหนดสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่สามารถแจ้งได้ มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสิบสองบาท 

 
มาตรา ๔๓๒๗  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลใดได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แล้ว แต่ยังไม่เป็นทหารกองเกิน 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๔๒๘  บุคคลใดไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ 

หรือไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ตามมาตรา ๑๙ หรือไม่ยอมลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๒๑ 
หรือไม่มารับหมายเรียกที่อําเภอตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นได้มาขอลงบัญชีทหาร
กองเกินหรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ หรือมาขอรับหมายเรียกที่อําเภอด้วยตนเอง หรือให้บุคคล

                                                 
๒๖ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๗ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๘ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มาแทนตน แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๕๒๙  บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทํา

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการตามหมายเรียกของนายอําเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับ
การตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใด ๆ 
เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจําการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใดเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการแทนผู้อ่ืน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน โดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 

 
มาตรา ๔๖๓๐  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับ

ราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพล
ตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สามเดือนถึงสี่ปี 

 
มาตรา ๔๗๓๑  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับ

ราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๘  บุคคลใดทําร้ายร่างกายตนเอง หรือให้ผู้อ่ืนทําเพื่อจะให้พ้นจากการรับ

ราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีขึ้นไปจนถึงแปดปี 
ผู้สมรู้เป็นใจในการทําร้ายร่างกายเพื่อความมุ่งหมายดังกล่าวนี้ มีความผิดต้องระวาง

โทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงสี่ปี 
 
มาตรา ๔๙  บุคคลใดใช้อุบายหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยงให้

พ้นจากการเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้จนเป็นผลสําเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิด
ความผิดตามมาตรานี้ มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 

 
หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๐  ต้ังแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๐ มาตรา ๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๑๕ 
๓๑ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ก. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นอันใช้ได้ 
ข . หมายเรียกคนเข้ารับราชการในกองประจําการ ซึ่งได้ออกไว้ ก่อนวันใช้

พระราชบัญญัตินี้ เป็นอันใช้ได้ เว้นแต่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามหมายเรียกนั้น 

ค. ผู้ที่ยังอยู่ในกองประจําการตามพระราชบัญญัติเดิมต้องรับราชการทหารต่อไป
จนกว่าจะครบกําหนดปลด 

ง. ผู้ที่อยู่ในกองหนุนชั้นที่ ๑ ช้ันที่ ๒ หรือชั้นที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติเดิมต้องอยู่ใน
กองหนุนชั้นนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

จ. ผู้ที่ถูกปลดพ้นราชการทหารตามพระราชบัญญัติเดิม ให้เป็นอันพ้นตลอดไป 
ฉ. ผู้ที่เป็นทหารกองเกินอยู่ตามพระราชบัญญัติเดิมให้เป็นทหารกองเกินตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๙ 
การรักษาพระราชบัญญัติ 

   
 
มาตรา  ๕๑   ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงร่วมกันเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การจัดกองทัพประจําการตามแผนก
การทหารปัจจุบัน ทําให้วิธีการเรียกบุคคลเข้ารับราชการทหารในกองประจําการต้องเปลี่ยนแปลงตาม
ไปเป็นอันมาก  จึงจําต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเสียใหม่ เพื่อให้เป็นการ
เหมาะสม 
       
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๓๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้มี
ความจําเป็นที่จะต้องให้ชายที่มีสัญชาติไทยได้เข้ารับราชการทหารเพื่อป้องกันประเทศชาติ โดย
เปลี่ยนแปลงประเภทบุคคลที่ควรยกเว้นให้น้อยลง  จึงจําเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อให้สอดคล้องกับความจําเป็นดังกล่าวแล้ว 
 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้รวม
โรงเรียนเตรียมทหารทั้ง ๓ กองทัพเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน เรียกว่า โรงเรียนเตรียมทหาร และได้มี
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้ยุบเลิกภาค เป็นเหตุให้ผู้มีอํานาจต้ังคณะกรรมการ
ตรวจเลือกเปลี่ยนแปลงไป กับเห็นควรยกเว้นการเรียกเข้ากองประจําการในยามปกติแก่นักศึกษาของ
ศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือน
ของกระทรวงคมนาคมด้วย  จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้สอดคล้อง
และเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕๓๔ 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕๓๕ 
 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖๓๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยบทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารบางมาตรายังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสม  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 

 
                                                 

๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๖๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๖ สิงหาคม ๒๔๙๘ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๗/หน้า ๔๘/๒๑ มกราคม ๒๕๐๗ 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๕๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕ 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๗๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาตินัย/จัดทํา 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 
ศิรวัชร์/ปรับปรุง 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 


