
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๐๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชา
ทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๖ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี ้

 
บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตองมีลักษณะ คุณสมบัติและอยูภายใต

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
(๑)๒ กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาซึ่งตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน

รับเขาฝกวิชาทหาร เวนแตผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับอนุปริญญา หรือสําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค หรือเทียบเทาข้ึนไป และสําเร็จการฝกวิชาทหารไมต่ํากวาช้ันปที่สาม ซึ่งสมัครเขารับการ
ฝกวิชาทหารตอใหจบหลักสูตรตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

(๒)๓ เปนชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย 
(๓) มีอายุไมเกินยี่สิบหกปบริบูรณตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(๔) ไมพิการทุพพลภาพหรือมีโรค ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(๕) มีความประพฤติเรียบรอยตามที่กรมการรักษาดินแดนกําหนด 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
จอมพล ถ. กิตติขจร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๑๗/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑๙ กันยายน ๒๕๑๖ 
๒ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๖ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ บัญญัติใหกําหนดลักษณะ คุณสมบัติและ
เง่ือนไขของบุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารไวในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงฉบับนี ้
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๐๓๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๑๓ เพ่ือแกไขคุณสมบัติ และเง่ือนไขสําหรับผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารโดย
อนุญาตใหบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาแลวโดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
ข้ึนไป หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
และสําเร็จการฝกวิชาทหารไมต่ํากวาช้ันปที่ ๓ แลว มีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารตอใหจบ
หลักสูตรการฝกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด จึงสมควรแกไขคุณสมบัติและเง่ือนไข
สําหรับบุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชา
ทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงลักษณะ 
คุณสมบัติ และเง่ือนไขสําหรับบุคคลผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร โดยกําหนดใหผูที่
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเทาข้ึนไป และสําเร็จการฝกวิชาทหารไม
ต่ํากวาช้ันปที่สามแลว มีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารตอใหจบหลักสูตรการฝกวิชาทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดไดดวย และกําหนดใหหญิงมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารได
เชนเดียวกับชาย สมควรแกไขคุณสมบัติและเง่ือนไขสําหรับบุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชา
ทหารใหสอดคลองกับการปรับปรุงดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๓๒/ฉบับพิเศษ หนา ๒๔/๒๗ กันยายน ๒๕๒๗ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๖๕/หนา ๓๐/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 


