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เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรงุกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เสียใหม 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
  
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๑) วิธีนับอายุ ถาเกิดพุทธศักราชใดใหถือวามีอายุครบหน่ึงปบริบูรณเมื่อสิ้นพุทธศักราชที่

เกิดน้ัน สวนการนับอายุตอไปใหนับแตเฉพาะปที่สิ้นพุทธศักราชแลว ถาไมปรากฏปเกิดใหนายอําเภอทองที่
เปนผูกําหนด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒)“ทหารกองเกิน” หมายความวา ผูซึ่งมีอายุต้ังแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบป
บริบูรณ ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แลว 

(๓) “ทหารกองประจําการ” หมายความวา ผูซึ่งข้ึนทะเบียนกองประจําการ และไดเขารับ
ราชการในกองประจําการจนกวาจะไดปลด 

(๔) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองประจําการ โดยรับ
ราชการในกองประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการฝกวิชาทหาร และไดข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนกองหนุนตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองเกินตามมาตรา ๓๙ 
หรือปลดจากกองประจําการตามมาตรา ๔๐ 

(๖) “พนราชการทหารประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ไดรับราชการใน
ช้ันตาง ๆ จนครบกําหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวาง
รับราชการทหารตามพระราชบัญญัติน้ี 



(๗) “พนราชการทหารประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีอายุสี่
สิบหกปบริบูรณแลวหรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคอันไม
สามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติน้ี หรือนายทหารสัญญาบัตรที่
ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ 

(๘) “ทหารประจําการ” หมายความวา ทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ซึ่งไมใชทหารกองประจําการ 

(๙)“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
(๑๐)“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่วาการกิ่งอําเภอดวย 
(๑๑)“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
  
มาตรา ๕ บุคคลซึ่งตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีที่อําเภอดังตอไปน้ี 
(๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลวมารดายังมีชีวิตอยู หรือถาทั้งบิดา

และมารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บิดาหรือมารดาหรือ
ผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี 

(๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถามารดาถึงแกกรรม
แลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี 

(๓) บุคคลนอกจากที่กลาวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไมอาจลงบัญชีทหารกองเกินตาม 
(๑) หรือ (๒) ไดไมวาดวยกรณีใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บุคคลน้ันมีภูมิลําเนา ถา
บุคคลน้ันไมปรากฏภูมิลําเนาก็ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่พบตัวบุคคลน้ัน 

เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหถือวาผูน้ันมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภอที่ได
ลงบัญชีทหารกองเกิน 

ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว 
  
มาตรา ๖ การเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปนตํารวจกองประจําการตลอดถึงการยกเวน

และการปลดตํารวจซึ่งอยูในกองประจําการ ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปน
ทหารกองประจําการ การยกเวน และการปลดทหาร 

การเรียกคนเขากองประจําการเปนตํารวจ ใหกระทรวงมหาดไทยทําไดโดยตกลงกับ
กระทรวงกลาโหม 

  
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                        
  

มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวยตนเองทุกคน 
  
มาตรา ๘ การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการ ใหกระทําดวยวิธีเรียกมาตรวจเลือก 

หรือจะรับเขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได 



ถามีความจําเปน การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการจะไมกระทําในบางทองที่ก็ได 
  
มาตรา ๙ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุต้ังแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณ เปนผู

ที่อยูในระหวางที่จะตองเขารับราชการทหารกองประจําการ และเมื่อตองเขากองประจําการจะตองเขารับ
ราชการทหารกองประจําการมีกําหนดสองป สวนผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ จะใหรับราชการ
ทหารกองประจําการนอยกวาสองปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได แตสําหรับผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษน้ัน จะอาง
สิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตน
รองขอเขารับราชการในวันรองขอ 

วันเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการ ใหนับแตวันข้ึนทะเบียนกองประจําการ ในกรณีที่
ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการแลว แตยังข้ึนทะเบียนกองประจําการใหไมไดในวันที่ทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการน้ัน จะข้ึนทะเบียนกองประจําการภายหลังจากวันเขารับราชการ
ทหารกองประจําการก็ได และใหถือวาผูน้ันไดข้ึนทะเบียนกองประจําการต้ังแตวันที่เขารับราชการทหารกอง
ประจําการ เมื่ออยูในกองประจําการจนครบกําหนดแลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังน้ี 

กองหนุนช้ันที่ ๑ เจ็ดป 
กองหนุนช้ันที่ ๒ สิบป 
กองหนุนช้ันที่ ๓ หกป 
ตามลําดับช้ันไปจนปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑ 
บุคคลซึ่งสําเรจ็การฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมายวา

ดวย การสงเสริมการฝกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะใหรับราชการทหารกอง
ประจําการนอยกวาสองป หรือใหข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิ
ตองเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตจะ
อางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหาร
ที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ หรือตอหนวยที่ข้ึนทะเบียนกองประจําการ แลวแตกรณี สวนที่จะให
อยูในกองหนุนช้ันใดและเปนเวลาเทาใดน้ัน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ตองเขารับราชการ
ทหารกองประจําการตามวรรคสอง 

ใหผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดเปนทหาร
กองหนุนไวเปนหลักฐาน หากหนังสือสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับ
หนังสือสําคัญใหม โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายน้ันเปนเพราะเหตุ
สุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๑๐ นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุสิบแปดปบริบูรณใหข้ึนทะเบียนกองประจําการ ถาตอง

ออกจากนักเรียนในขณะที่อยูในกองประจําการยังไมครบกําหนด ใหสงตัวไปรับราชการในกรมกองทหาร
จนกวาจะครบกําหนด 

  
มาตรา ๑๑ การรับราชการทหารประจําการ การแบงประเภท และการปลดทหาร

ประจําการ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม 
ทหารประจําการน้ัน ถายังมิไดข้ึนทะเบียนกองประจําการ ก็ตองข้ึนทะเบียนกองประจําการ 

และรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตกระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเปน
ทหารประเภทอื่น 



  
มาตรา ๑๒ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือทหาร

กองหนุนผูใดประสงคจะไปอยูตางทองที่ในอําเภอเดียวกันหรือตางอําเภอเปนการช่ัวคราวเกินสามสิบวัน ให
แจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขามาอยู และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวนและออกใบรับให แลว
แจงใหนายอําเภอทองที่ที่ผูน้ันมีภูมิลําเนาทหารทราบ 

ถาบุคคลตามวรรคหน่ึงประสงคจะยายภูมิลําเนาทหาร ใหแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขา
มาอยูน้ัน ใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวน เมื่อพิจารณาเห็นวาผูขอยายไดมาต้ังทํามาหาเลี้ยงชีพเปน
ประจําหรือมีที่อยูเปนหลักฐานและไมประสงคจะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ใหแจงไปยังนายอําเภอ
ทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารเดิมทราบ เมื่อไดรับตอบยืนยันเปนการถูกตองจึงใหรับแจงการยายภูมิลําเนาทหาร
ของบุคคลน้ันและออกใบรับให แลวใหนายอําเภอที่เกี่ยวของแจงใหผูวาราชการจังหวัดของตนทราบ 

การแจงยายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยายเขามาอยู
ในทองที ่

  
มาตรา ๑๒ ทวิ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือ

ทหารกองหนุนผูใดไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล ใหผูน้ันนําหลักฐานไปแจงตอนายอําเภอทองที่ที่
เปนภูมิลําเนาทหารทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอออกใบรับใหและแก
ใบสําคัญและบัญชีใหถูกตอง ในกรณีหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญที่จังหวัดเปนผูออก ใหสงผูวาราชการจังหวัด
และสัสดีจังหวัดจัดการแก 

  
หมวด ๒ 

การยกเวน 
                        

  
มาตรา ๑๓ บุคคลดังตอไปน้ี ยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการคือ 
(๑) พระภิกษุที่มีสมณศักด์ิ หรือที่เปนเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีน

หรือญวนที่มีสมณศักด์ิ 
(๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารได 
(๓) บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๔ บุคคลดังตอไปน้ี เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแลวไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับ

ราชการทหารกองประจําการในยามปกติ คือ 
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเปน

นักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ

ผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว 
(๓) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 



(๕) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญ
ใหไว 

(๖) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
(๘) บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
(๙) บุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกครั้งเดียวต้ังแตสิบปข้ึนไป หรือ

เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันต้ังแตสิบปข้ึนไปหรือเคยถูกศาลพิพากษา
ใหกักกัน 

การไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ และการออก
ใบสําคัญตาม (๒) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๕ บุคคลซึ่งพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา ๑๔ (๑) (๒) 

(๓) (๕) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๒๗ (๒) หรือมาตรา ๒๙ (๓) ใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ตนอยูหรือ
ทําการประจํา ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากฐานะเชนน้ัน และใหนายอําเภอออกใบรับให ถาผูน้ันมี
ภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออื่น ใหนายอําเภอที่ไดรับแจงแจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนา
ทหารของผูน้ัน 

  
หมวด ๓ 

การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ 
                        

  
มาตรา ๑๖ บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปในพุทธศักราชใด ใหไป

แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชน้ัน 
ผูใดไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและ

เช่ือถือไดไปแจงแทน ใหนายอําเภอสอบสวน เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินไว ถาไมมีผูมาแจง
แทน ใหถือวาผูน้ันหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน 

เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ี ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับให
ผูขอลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่
เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายน้ันเปนเพราะเหตุ
สุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ีแลวใหถือวาเปนทหารกองเกินต้ังแตวันที่ ๑ 
มกราคม ของพุทธศักราชถัดไป 

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๗ ในเดือนกันยายนทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหผูที่มีอายุถึงเขตที่จะตอง

ลงบัญชีทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๖ 



ประกาศเชนวาน้ี ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนใน
ทองที่น้ัน กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย 

  
มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งยังมิไดลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอพรอมกับคนช้ันปเดียวกันเพราะ

เหตุใด ๆ ก็ดี ถาอายุยังไมถึงสี่สิบหกปบริบูรณ ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับมาตรา ๑๖ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่สามารถจะปฏิบัติได แตจะใหผูอื่นแจงแทนไมได ถานายอําเภอจะเรยีกตัวลงบัญชีทหารกองเกินก็ยอมทํา
ไดโดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาดังกลาวแลว 

เมื่อไดรับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ี ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับใหไว
เปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสยี
คาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายน้ันเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ีแลวใหถือวาเปนทหารกองเกินต้ังแตวันลงบัญชี
ทหารกองเกิน แตถามีอายุครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๓๙ เมื่อไดลงบัญชี
ทหารกองเกินแลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ทันท ี

การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๙ เมื่อจําเปน นายอําเภอมีอํานาจประกาศเรียกบุคคลที่ไดลงบัญชีทหารกองเกินไว

ที่อําเภอตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ แลว ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหมได ภายในกําหนดเกา
สิบวันนับต้ังแตวันประกาศ 

ประกาศเชนวาน้ี ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนใน
ทองที่น้ัน กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย 

ผูใดไมสามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและ
พอจะเช่ือถือไดไปแจงแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูน้ันหลีกเลี่ยงขัดขืน 

เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตราน้ี ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับให
ผูขอลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหายใหผู
ถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรอื
สูญหายน้ันเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๒๐ บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๓) ใหยกเวนไมตองลงบัญชีทหารกองเกิน 
  
มาตรา ๒๑ บุคคลดังตอไปน้ีไมตองไปแสดงตนตอนายอําเภอ ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ 

หรือมาตรา ๑๙ คือ 
(๑) สามเณรเปรียญ 
(๒) ผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังของเจาพนักงาน 
แตใหลงบัญชีทหารกองเกินไวตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  

หมวด ๔ 
การเรียกคนเขากองประจําการ 

                        



  
มาตรา ๒๒ บุคคลที่อยูในกําหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการ

น้ัน คือ ผูที่เปนทหารกองเกิน 
  
มาตรา ๒๓ การที่จะเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการเมื่อใด อายุใดบาง 

และกี่ครั้งน้ัน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๒๔ การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการน้ัน ใหนายอําเภอ

ออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไวตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาตรวจ
เลือก ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๒๕ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขาย่ีสิบเอ็ดปในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อ

รับหมายเรียกที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชน้ัน 
ทหารกองเกินที่พนจากฐานะการยกเวนตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือการผอนผันตามมาตรา ๒๗ 

(๒) และมาตรา ๒๙ (๓) ในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกหรือเพื่อจําหนายบัญชีเรียกทหาร
กองเกินตามแตกรณีที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชน้ัน 

ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะ
เช่ือถือไดไปรับหมายเรียกแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูน้ันหลีกเลี่ยงขัดขืน 

  
มาตรา ๒๖ ในเดือนตุลาคมทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหทหารกองเกินที่มีอายุยาง

เขาย่ีสิบเอ็ดปในพุทธศักราชน้ัน ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอตามทีก่ําหนดไวในมาตรา ๒๕ 
ประกาศเชนวาน้ีใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนใน

ทองที่น้ัน กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย 
  
มาตรา ๒๗ ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก

ตามกําหนดหมายน้ันโดยนําใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชนและประกาศนียบัตรหรือ
หลักฐานการศึกษามาแสดงดวย ถาไมมาหรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือก
แลวเสร็จ ใหถือวาทหารกองเกินน้ันหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก เวน
แต 

(๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการอันสําคัญย่ิง 
หรือไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง 

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

หรือการสงคราม อันเปนอุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม 
(๔) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม 
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย 
(๖) ไปเขาตรวจเลือกที่อื่น 
(๗) ปวยไมสามารถจะมาได โดยใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเช่ือถือไดมาแจงตอ

คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 



กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตองไดรับการผอนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย หรือผูซึ่งรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

  
หมวด ๕ 

การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ 
                        

  
มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดผูดํารงตําแหนงเทียบไดไมตํ่ากวาผู

บัญชาการกองพล เปนผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการช้ันสูง 
  
มาตรา ๒๘ ทวิ ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ แตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจเลือกข้ึนในทองที่แตละจังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
ประจําการ โดยใหประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไมตํ่ากวาพันโทหน่ึงคน เปนประธานกรรมการ 
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเทาไมสูงกวาประธานกรรมการไมเกินสองคน สัสดีจังหวัดหรือผูแทน
หน่ึงคน ซึ่งมิไดประจําอยูในทองที่จังหวัดที่ตรวจเลือกน้ัน และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรค
ศิลปะ แผนปจจุบันช้ัน ๑ สาขาเวชกรรม หน่ึงคนหรือหลายคนเปนกรรมการ ถาไมอาจแตงต้ังนายทหาร
สัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะดังกลาวเปนกรรมการได ก็ใหแตงต้ังผูอื่นซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ
แผนปจจุบันช้ัน ๑ สาขาเวชกรรม แทน 

หนาที่ของกรรมการตรวจเลือก และวิธีการตรวจเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๒๘ ตร ีใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ แตงต้ัง

คณะกรรมการช้ันสูงข้ึนในทองที่แตละจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนหน่ึงคน เปน
ประธานกรรมการ เจาหนาที่สัสดีซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาสัสดีจังหวัดหน่ึงคน และขาราชการอื่นซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาอีกหน่ึงคน เปนกรรมการ 

กรรมการช้ันสูงตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก 
คณะกรรมการช้ันสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคํารองตามมาตรา ๓๑ หรือกรณีที่มีขอ

ขัดแยงระหวางกรรมการตรวจเลือกซึ่งทําคําช้ีแจงเสนอข้ึนมา 
คําตัดสินของคณะกรรมการช้ันสูงใหเปนที่สุด 
  
มาตรา ๒๘ จัตวา ใหนายอําเภอทองที่ที่มีการตรวจเลือกมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) จัดสถานที่ทําการตรวจเลือก 
(๒) จัดเจาหนาที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อใหคณะกรรมการตรวจเลือก

ตรวจสอบไดในวันตรวจเลือก 
(๓) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกใหรวมอยูเปนตําบลเพื่อฟงเรียกช่ือ 
(๔) สอบสวนบุคคลซึ่งรองขอในเหตุตาง ๆ แลวมอบเรื่องใหคณะกรรมการตรวจเลือก

พิจารณา 
(๕) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอําเภอตามผลการตรวจเลือก 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



  
มาตรา ๒๙ เมื่อไดคัดคนที่ยกเวนดวยเหตุตาง ๆ ออกแลว ถามีจํานวนทหารกองเกินที่จะรับ

ราชการเปนทหารกองประจําการไดมากกวาจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันแกประเภทบุคคล 
ดังตอไปน้ี 

(๑) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ 
หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอื่นเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขากองประจําการพรอมกัน คง
ผอนผันใหคนเดียวตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไมสามารถจะเลือกไดก็ใหคณะกรรมการ
ตรวจเลือกพิจารณาผอนผันให หน่ึงคน 

(๒) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึง่มารดาตายหรือไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ 
และบุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งน้ี
เมื่อบุตรหรือพี่หรือนองน้ันหาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอื่นเลี้ยงดู 

(๓) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
ผูอางสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) แหงมาตราน้ี ตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองที่กอนวัน

ตรวจเลือกเขากองประจําการไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีพิเศษซึ่งไมใชความผิดของผูรอง และผูรอง
ตองรองตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามมาตรา ๓๐ อีกครั้งหน่ึง นายอําเภอตองสอบสวน
หลักฐานไวเสียกอนวันตรวจเลือก เพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะไดตัดสินไดทันที การขอผอนผันตาม (๓) 
ใหปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถาไมสามารถจะผอนผันพรอมกันทั้งสามประเภทได เพราะจะทําใหคนไมพอจํานวนที่ฝาย
ทหารตองการ ใหผอนผันคนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมกันกอน ถาคนยังเหลือจึงผอนผันคนประเภท
ที่ ๓ ถาจํานวนคนในประเภทใดจะผอนผันไมไดทั้งหมดตองใหคนประเภทน้ันจับสลาก 

  
มาตรา ๓๐ ถาผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเห็นวา ตนควรจะไดรับการยกเวนหรือผอนผัน ตอง

นําหลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการตรวจเลือกกอนจับสลาก หรือกอนกําหนดใหเขากองประจําการ ในกรณี
ที่ไมมีการจับสลาก มิฉะน้ันใหถือวาหมดสิทธิที่จะไดรับการยกเวนหรือผอนผัน 

  
มาตรา ๓๑ ในการตรวจเลือกคนเขากองประจําการน้ัน ถาผูที่ตองเขากองประจําการเห็นวา 

คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไมถูกหรือไมยุติธรรม ก็ใหย่ืนคํารองตอคณะกรรมการช้ันสูงได แตใหสงผูน้ัน
เขากองประจําการกอนจนกวาจะไดรับคําตัดสินของคณะกรรมการช้ันสูง 

  
มาตรา ๓๒ ถาปรากฏวาทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินย่ีสิบเอ็ดปบริบูรณ และยังไมถึงสามสิบป

บริบูรณในปที่จะเขารับราชการทหารกองประจําการ ไปทํามาหาเลี้ยงชีพในทองที่อําเภออื่น และนายอําเภอ
ทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารไดสงหมายเรียกไปยังนายอําเภอทองที่ที่ผูน้ันไปอยูมอบแทนให เมื่อไดรบั
หมายเรียกแลว แตไมสามารถจะไปตามหมายน้ันได เพราะไมมีคาพาหนะหรือจะไปไมทัน ผูน้ันตองรีบช้ีแจง
ตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยู เมื่อนายอําเภอทองที่น้ันสอบสวนไดความจริงก็ใหเขารับการตรวจเลือกพรอมกับ
คนในอําเภอทองที่ที่ไปอยู แตถาไมสามารถสงเขารับการตรวจเลือกในอําเภอทองที่น้ันได ก็ใหนายอําเภอรีบ
จัดสงผูน้ันไปรับการตรวจเลือกยังอําเภอทองที่ใกลเคียงตามที่เห็นสมควร 

ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ออกหมายเรียก 
  



มาตรา ๓๓ ทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามมาตรา ๒๗ ถาไมขัดตอการเปนทหารกอง
ประจําการ ก็ใหสงผูน้ันเขารับราชการทหารกองประจําการในปน้ันหรือปถัดไปโดยไมใหจับสลาก 

  
มาตรา ๓๔ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการผูใด จักตองเริ่มเขารับราชการทหารกอง

ประจําการเมื่อใด ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกเปนผูกําหนด และใหนายอําเภอออกหมายนัดเพื่อให
ทหารกองเกินผูน้ันมา ณ ที่อําเภอทองที่ตามที่ไดกําหนดไวน้ัน เพื่อเขารับราชการทหารกองประจําการ ถา
ทหารกองเกินผูน้ันไมมาตามนัด ใหถือวาหลีกเลี่ยงขัดขืน 

  
มาตรา ๓๕ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ เมื่อเริ่มเขารับราชการทหารกอง

ประจําการเมื่อใด ใหรีบข้ึนทะเบียนกองประจําการโดยไมชักชา 
ทหารกองประจําการตองรับราชการประจําอยูในหนวยทหารตามที่เจาหนาที่ฝายทหารจะ

กําหนดให 
  
มาตรา ๓๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหนาที่เขารับราชการทหารในการเรียกพล

เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม และในการระดมพล 
กระทรวงกลาโหมมีอํานาจกําหนดใหทําการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือ

เพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามที่เห็นสมควร สวนการระดมพลใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
การเรียกเขารับราชการทหารตามวรรคหน่ึง ใหกระทรวงกลาโหมเปนผูจัดเตรียมและ

อํานวยการ และใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเรียกและสงทหารเขารับราชการตามความประสงค
ของกระทรวงกลาโหม 

การผอนผันไมตองเรียกหรือไมตองเขารับราชการทหารตามมาตราน้ี ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๗ ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเขารับราชการตามมาตรา ๓๖ และ

ทหารประจําการ ตองอยูในวินัยทหารเหมือนทหารกองประจําการ 
  

หมวด ๖ 
การปลด 

                        
  

มาตรา ๓๘ การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุนช้ันที่ ๑ น้ัน ถา
กระทรวงกลาโหมเห็นวามีเหตุจําเปนจะเลื่อนกําหนดเวลาปลดไป ก็ใหสั่งเลื่อนไปไดตามความจําเปน 

  
มาตรา ๓๙ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกําหนดปลดแลว ใหปลดเปนทหารกองหนุน

ประเภทที่ ๒ ตามลําดับ คือ 
อายุสามสิบปบริบูรณ      เปน     ทหารกองหนุนช้ันที่ ๒ 
อายุสี่สิบปบริบูรณ         เปน     ทหารกองหนุนช้ันที่ ๓ 
อายุสี่สิบหกปบริบูรณ     เปน     พนราชการทหารประเภทที่ ๒ 
  



มาตรา ๔๐ ทหารกองประจําการ ถาตองจําขังหรือจําคุกครั้งเดียว หรือหลายครั้ง เมื่อมี
กําหนดวันที่จะตองทัณฑหรือตองโทษรวมไดไมนอยกวาหน่ึงปก็ดี หรือทหารกองประจําการผูใดซึ่ง
กระทรวงกลาโหมเห็นวาจะกระทําใหเสื่อมเสียแกราชการทหารดวยประการใด ๆ ก็ดี จะปลดเปนทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได 

ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกใบสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดน้ีไวเปน
หลักฐาน 

ใบสําคัญน้ี หากชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อรับใหมโดยเสีย
คาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายน้ันเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

  
มาตรา ๔๑ ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ซึ่งยังไมครบกําหนด

ปลดพนราชการทหาร ถาพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ก็ใหปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แลวแตกรณี 

ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ใหปลดเปนพนราชการทหารประเภท
ที่ ๒ 

ทั้งน้ี ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญใหแก
ทหารตามประเภทที่ถูกปลดไวเปนหลักฐาน 

  
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
                        

  
มาตรา ๔๒ หนังสือซึ่งเจาหนาที่ไดใหไวแกบุคคลใดถาชํารดุหรือสูญหายแลว บุคคลน้ันไม

แจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ เพื่อรับใหมตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
หรือมาตรา ๔๐ ภายในกําหนดสามสิบวันนับต้ังแตวันที่สามารถแจงได มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
สิบสองบาท 

  
มาตรา ๔๓ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ 

หรือมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
บุคคลใดไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แลว แตยังไมเปนทหารกองเกิน ไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงรอยบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

  
มาตรา ๔๔ บุคคลใดไมมาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ หรือไมมา

ลงบัญชีทหารกองเกินใหมตามมาตรา ๑๙ หรือไมยอมลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๒๑ หรือไมมารับ
หมายเรียกที่อําเภอตามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ถากอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องข้ึนพิจารณาความผิด บุคคลน้ันไดมาขอลงบัญชีทหารกองเกิน
หรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม หรือมาขอรับหมายเรียกที่อําเภอดวยตนเอง หรือใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ



และเช่ือถือไดมาแทนตน แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงรอยบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  
มาตรา ๔๕ บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก

เขารับราชการทหารกองประจําการตามหมายเรียกของนายอําเภอ หรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไม
อยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนดวยประการใด ๆ เพื่อจะไมใหเขารับราชการ
ทหารกองประจําการตามพระราชบัญญัติน้ี หรือบุคคลใดเขารับราชการทหารกองประจําการแทนผูอื่น หรือ
เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น โดยสัญญาวาจะชวยเหลือผูหน่ึง
ผูใดมิใหตองเขารับราชการทหารกองประจําการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

  
มาตรา ๔๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการ

ทหารในการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม หรือในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ 
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามเดือนถึงสี่ป 

  
มาตรา ๔๗ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการ

ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกนิสาม
รอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  
มาตรา ๔๘ บุคคลใดทํารายรางกายตนเอง หรือใหผูอื่นทําเพื่อจะใหพนจากการรับราชการ

ทหารตามพระราชบัญญัติน้ี มีความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปข้ึนไปจนถึงแปดป 
ผูสมรูเปนใจในการทํารายรางกายเพื่อความมุงหมายดังกลาวน้ี มคีวามผิดตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตหกเดือนข้ึนไปจนถึงสี่ป 
  
มาตรา ๔๙ บุคคลใดใชอุบายหลอกลวงใหเจาหนาที่หลงเช่ือโดยเจตนาหลีกเลี่ยงใหพนจาก

การเขารับราชการทหารตามพระราชบัญญัติน้ีจนเปนผลสําเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิดความผิดตามมาตรา
น้ี มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

  
หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 
                        

  
มาตรา ๕๐ ต้ังแตวันใชพระราชบัญญัติน้ี 
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอกอนวันใชพระราชบัญญัติน้ีเปนอันใชได 
ข. หมายเรียกคนเขารับราชการในกองประจําการ ซึ่งไดออกไวกอนวันใชพระราชบัญญัติน้ี 

เปนอันใชได เวนแตบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัติน้ีไมตองปฏิบัติตามหมายเรียกน้ัน 
ค. ผูที่ยังอยูในกองประจําการตามพระราชบัญญัติเดิมตองรับราชการทหารตอไปจนกวาจะ

ครบกําหนดปลด 
ง. ผูที่อยูในกองหนุนช้ันที่ ๑ ช้ันที่ ๒ หรือช้ันที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติเดิมตองอยูใน

กองหนุนช้ันน้ัน ๆ ตอไปจนกวาจะครบกําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี 



จ. ผูที่ถูกปลดพนราชการทหารตามพระราชบัญญัติเดิม ใหเปนอันพนตลอดไป 
ฉ. ผูที่เปนทหารกองเกินอยูตามพระราชบัญญัติเดิมใหเปนทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติ

น้ี 
  

หมวด ๙ 
การรักษาพระราชบัญญติั 

                        
  

มาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การจัดกองทัพประจําการตามแผนการทหาร
ปจจุบัน ทําใหวิธีการเรียกบุคคลเขารับราชการทหารในกองประจําการตองเปลี่ยนแปลงตามไปเปนอนัมาก จึง
จําตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเสียใหม เพื่อใหเปนการเหมาะสม 
  
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากสถานการณในขณะน้ีมีความจําเปน
ที่จะตองใหชายที่มีสัญชาติไทยไดเขารับราชการทหารเพื่อปองกันประเทศชาติ โดยเปลี่ยนแปลงประเภท
บุคคลที่ควรยกเวนใหนอยลง จึงจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อให
สอดคลองกับความจําเปนดังกลาวแลว 
  
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกระทรวงกลาโหมไดรวมโรงเรียน
เตรียมทหารทั้ง ๓ กองทัพเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน เรียกวาโรงเรียนเตรียมทหาร และไดมีกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินใหยุบเลิกภาค เปนเหตุใหผูมีอํานาจต้ังคณะกรรมการตรวจเลือกเปลี่ยนแปลง
ไป กับเห็นควรยกเวนการเรียกเขากองประจําการในยามปกติแกนักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญ



ของกระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมดวย จึงสมควร
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารใหสอดคลองและเหมาะสมย่ิงข้ึน 
  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
  
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองดวยบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารบางมาตรายังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ีข้ึน 
 


