พระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗
-------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๗
เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน
-------------------พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เสียใหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทน
ราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) วิธีนับอายุ ถาเกิดพุทธศักราชใดใหถือวามีอายุครบหนึ่งปบริบูรณเมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้น สวน
การนับอายุตอไปใหนับแตเฉพาะปที่สิ้นพุทธศักราชแลว ถาไมปรากฏปเกิดใหนายอําเภอทองที่เปนผูกําหนด ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
(๒) “ทหารกองเกิน” หมายความวา ผูซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณ ซึ่ง
ไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แลว
มาตรา ๔(๒) แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๓) “ทหารกองประจําการ” หมายความวา ผูซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจําการ และไดเขารับราชการในกอง
ประจําการจนกวาจะไดปลด
(๔) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองประจําการ โดยรับราชการในกอง

๒
ประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
และไดขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนกองหนุนตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองเกินตามมาตรา๓๙ หรือปลดจาก
กองประจําการตามมาตรา ๔๐
(๖) “พนราชการทหารประเภทที่ ๑” หมายความวา ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ไดรับราชการในชั้นตาง ๆ จน
ครบกําหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับราชการตามพระราช
บัญญัตินี้
(๗) “พนราชการทหารประเภทที่ ๒” หมายความวา ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ที่มีอายุสี่สิบหกป
บริบูรณแลวหรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคอันไมสามารถจะรับราชการ
ทหารไดในระหวางรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ
(๘) “ทหารประจําการ” หมายความวา ทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดซึ่งไมใชทหาร
กองประจําการ
(๙) “อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
(๑๐) “ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงที่วาการกิ่งอําเภอดวย
(๑๑) “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย
มาตรา ๔(๙) (๑๐) และ (๑๑) เพิ่มเติมโดยขอ ๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๕บุคคลซึ่งตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีที่อําเภอดังตอไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลวมารดายังมีชีวิตอยู หรือถาทั้งบิดาและมารดา
ถึงแกกรรมแลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บิดาหรือมารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแต
กรณี
(๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถามารดาถึงแกกรรมแลวมีผู
ปกครองใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี
(๓) บุคคลนอกจากที่กลาวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไมอาจลงบัญชีทหารกองเกินตาม (๑) หรือ (๒)
ไดไมวาดวยกรณีใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ถาบุคคลนั้นไมปรากฏภูมิลําเนา
ก็ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่พบตัวบุคคลนั้น
เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภอที่ไดลงบัญชีทหาร
กองเกิน
ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว
มาตรา ๕ แกไขโดยขอ ๒ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๖ การเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปนตํารวจกองประจําการตลอดถึงการยกเวนและการ
ปลดตํารวจซึ่งอยูในกองประจําการ ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปนทหารกองประจําการ
การยกเวน และการปลดทหาร

๓
การเรียกคนเขากองประจําการเปนตํารวจ ใหกระทรวงมหาดไทยทําไดโดยตกลงกับกระทรวงกลาโหม
หมวด ๑
บททั่วไป
------------------มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวยตนเองทุกคน
มาตรา ๘ การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการ ใหกระทําดวยวิธีเรียกมาตรวจเลือกหรือจะรับ
เขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
ถามีความจําเปน การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการจะไมกระทําในบางทองที่ก็ได
มาตรา ๙ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณเปนผูที่อยูใน
ระหวางที่จะตองเขารับราชการทหารกองประจําการ และเมื่อตองเขากองประจําการจะตองเขารับราชการทหารกอง
ประจําการมีกําหนดสองป สวนผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ จะใหรับราชการทหารกองประจําการนอยกวา
สองปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได แตสําหรับผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐาน
ตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกหรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ
วันเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการ ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการ ในกรณีที่ทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการแลว แตยังขึ้นทะเบียนกองประจําการใหไมไดในวันที่ทหารกองเกินเขารับ
ราชการทหารกองประจําการนั้น จะขึ้นทะเบียนกองประจําการภายหลังจากวันเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได
และใหถือวาผูนั้นไดขึ้นทะเบียนกองประจําการตั้งแตวันที่เขารับราชการทหารกองประจําการ เมื่ออยูในกองประจําการจน
ครบกําหนดแลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังนี้
กองหนุนชั้นที่ ๑ เจ็ดป
กองหนุนชั้นที่ ๒ สิบป
กองหนุนชั้นที่ ๓ หกป
ตามลําดับชั้นไปจนปลดพนราชการทหารประเภทที่ ๑
บุคคลซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมายวาดวย การสง
เสริมการฝกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะใหรับราชการทหารกองประจําการนอยกวาสองป หรือ
ใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิตองเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตจะอางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะกรรม
การตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ หรือตอหนวยที่ขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการ แลวแตกรณี สวนที่จะใหอยูในกองหนุนชั้นใดและเปนเวลาเทาใดนั้น ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลดทหารกอง
เกินที่ตองเขารับราชการทหารกองประจําการตามวรรคสอง
ใหผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดเปนทหารกองหนุนไว
เปนหลักฐาน หากหนังสือสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับหนังสือสําคัญใหม โดยเสียคา
ธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๙ แกไขโดยขอ ๓ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

๔
มาตรา ๑๐ นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุสิบแปดปบริบูรณใหขึ้นทะเบียนกองประจําการ ถาตองออกจาก
นักเรียนในขณะที่อยูในกองประจําการยังไมครบกําหนด ใหสงตัวไปรับราชการในกรมกองทหารจนกวาจะครบกําหนด
มาตรา ๑๑ การรับราชการทหารประจําการ การแบงประเภท และการปลดทหารประจําการ ใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมทหารประจําการนั้น ถายังมิไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ ก็ตอง
ขึ้นทะเบียนกองประจําการ และรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกระทรวง
กลาโหมจะสั่งปลดเปนทหารประเภทอื่น
มาตรา ๑๒ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู
ใดประสงคจะไปอยูตางทองที่ในอําเภอเดียวกันหรือตางอําเภอเปนการชั่วคราวเกินสามสิบวัน ใหแจงตอนายอําเภอทองที่ที่
ตนเขามาอยู และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวนและออกใบรับให แลวแจงใหนายอําเภอทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนา
ทหารทราบ
ถาบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงคจะยายภูมิลําเนาทหาร ใหแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขามาอยูนั้น ให
นายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวน เมื่อพิจารณาเห็นวาผูขอยายไดมาตั้งทํามาหาเลี้ยงชีพเปนประจําหรือมีที่อยูเปน
หลักฐานและไมประสงคจะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ใหแจงไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารเดิมทราบ
เมื่อไดรับตอบยืนยันเปนการถูกตองจึงใหรับแจงการยายภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้นและออกใบรับให แลวใหนายอําเภอ
ที่เกี่ยวของแจงใหผูวาราชการจังหวัดของตนทราบ
การแจงยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยายเขามาอยูในทองที่
มาตรา ๑๒ แกไขโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๑๒ ทวิ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือทหาร
กองหนุนผูใดไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ใหผูนั้นนําหลักฐานไปแจงตอนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหาร
ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอออกใบรับใหและแกใบสําคัญและบัญชีใหถูกตอง ในกรณี
หนังสือสําคัญหรือใบสําคัญที่จังหวัดเปนผูออก ใหสงผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดจัดการแก
มาตรา ๑๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
หมวด ๒
การยกเวน
----------------มาตรา ๑๓ บุคคลดังตอไปนี้ ยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการคือ
(๑) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เปนเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวนที่มี
สมณศักดิ์
(๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารได
(๓) บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ บุคคลดังตอไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแลวไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
กองประจําการในยามปกติ คือ

๕
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเปนนักธรรมตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและผูวาราชการ
จังหวัดออกใบสําคัญใหไว
(๓) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
(๕) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ที่อยูในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม
หรือราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว
(๖) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
(๘) บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
(๙) บุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกครั้งเดียวตั้งแตสิบปขึ้นไปหรือเคยไดรับ
โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแตสิบปขึ้นไปหรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน
การไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ และการออกใบสําคัญตาม (๒)
และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ แกไขโดยขอ ๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๑๕ บุคคลซึ่งพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา ๑๔ (๑)(๒) (๓) (๕) (๖)
หรือ (๗) มาตรา ๒๗ (๒) หรือมาตรา ๒๙ (๓) ใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ตนอยูหรือทําการประจํา ภายใน
สามสิบวันนับแตวันพนจากฐานะเชนนั้น และใหนายอําเภอออกใบรับให ถาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออื่น ให
นายอําเภอที่ไดรับแจงแจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของผูนั้น
มาตรา ๑๕ แกไขโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
หมวด ๓
การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ
----------------มาตรา ๑๖ บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปในพุทธศักราชใดใหไปแสดงตน
เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น
ผูใดไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดไป
แจงแทน ใหนายอําเภอสอบสวน เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินไว ถาไมมีผูมาแจงแทน ใหถือวาผูนั้น
หลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน
เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับใหผูขอ
ลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบ
สําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคา
ธรรมเนียม

๖
ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลวใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแตวันที่ ๑มกราคม ของ
พุทธศักราชถัดไป
การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๑๖ แกไขโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๑๗ ในเดือนกันยายนทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหผูที่มีอายุถึงเขตที่จะตองลงบัญชี
ทหารกองเกินไปลงบัญชีทหารกองเกินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๖
ประกาศเชนวานี้ ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนในทองที่นั้น
กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย
มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งยังมิไดลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอพรอมกับคนชั้นปเดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็
ดี ถาอายุยังไมถึงสี่สิบหกปบริบูรณ ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับมาตรา ๑๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สามารถจะปฏิบัติได
แตจะใหผูอื่นแจงแทนไมได ถานายอําเภอจะเรียกตัวลงบัญชีทหารกองเกินก็ยอมทําไดโดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาดัง
กลาวแลว
มาตรา ๑๘ แกไขโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
เมื่อไดรับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับใหไวเปน
หลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียม
ฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลวใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแตวันลงบัญชีทหารกองเกิน
แตถามีอายุครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตามมาตรา ๓๙ เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหปลด
เปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ทันที
การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา ๑๙ เมื่อจําเปน นายอําเภอมีอํานาจประกาศเรียกบุคคลที่ไดลงบัญชีทหารกองเกินไวที่อําเภอ
ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ แลว ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหมไดภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวัน
ประกาศ
ประกาศเชนวานี้ ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนในทองที่นั้น
กับใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย
ผูใดไมสามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะ
เชื่อถือไดไปแจงแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน
เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับใหผูขอ
ลงบัญชีทหารกองเกินไวเปนหลักฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหายใหผูถือแจง
ตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้น
เปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม

๗
มาตรา ๒๐ บุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๓) ใหยกเวนไมตองลงบัญชีทหารกองเกิน
มาตรา ๒๑ บุคคลดังตอไปนี้ไมตองไปแสดงตนตอนายอําเภอ ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา
๑๙ คือ
(๑) สามเณรเปรียญ
(๒) ผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังของเจาพนักงาน
แตใหลงบัญชีทหารกองเกินไวตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ แกไขโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
หมวด ๔
การเรียกคนเขากองประจําการ
----------------มาตรา ๒๒ บุคคลที่อยูในกําหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการนั้น คือ ผูที่
เปนทหารกองเกิน
มาตรา ๒๓ การที่จะเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการเมื่อใดอายุใดบางและกี่ครั้งนั้น ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น ใหนายอําเภอออกหมาย
เรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไวตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาตรวจเลือก ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ แกไขโดยขอ ๕ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๒๕ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขายี่สิบเอ็ดปในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมาย
เรียกที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชนั้น
ทหารกองเกินที่พนจากฐานะการยกเวนตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือการผอนผันตามมาตรา๒๗ (๒) และ
มาตรา ๒๙ (๓) ในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกหรือเพื่อจําหนายบัญชีเรียกทหารกองเกินตามแตกรณี
ที่อําเภอทองที่ ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น
ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะเชื่อถือไดไป
รับหมายเรียกแทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน
มาตรา ๒๕ แกไขโดยขอ ๑ แหงประกาศของคณธปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๒๖ ในเดือนตุลาคมทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหทหารกองเกินที่มีอายุยางเขายี่สิบเอ็ด
ปในพุทธศักราชนั้น ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕
ประกาศเชนวานี้ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนในทองที่นั้นกับ
ใหนายอําเภอสงประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย

๘
มาตรา ๒๗ ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกตามกํา
หนดหมายนั้นโดยนําใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชนและประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามา
แสดงดวย ถาไมมาหรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ ใหถือวาทหารกองเกินนั้น
หลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก เวนแต
(๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการอันสําคัญยิ่ง หรือไป
ราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง
(๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใด ในระหวางที่มีการรบหรือการ
สงคราม อันเปนอุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
(๔) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย
(๖) ไปเขาตรวจเลือกที่อื่น
(๗) ปวยไมสามารถจะมาได โดยใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแจงตอคณะกรรมการตรวจ
เลือกในวันตรวจเลือก
กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตองไดรับการผอนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย
หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
มาตรา ๒๗ แกไขโดยขอ ๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
หมวด ๕
การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ
------------------มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดผูดํารงตําแหนงเทียบไดไมต่ํากวาผูบัญชาการ
กองพล เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง
มาตรา ๒๘ แกไขโดยขอ ๗ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๒๘ ทวิ ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจเลือกขึ้นในทองที่แตละจังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารประจําการ โดยใหประกอบ
ดวยนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไมต่ํากวาพันโทหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบ
เทาไมสูงกวาประธานกรรมการไมเกินสองคนสัสดีจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคน ซึ่งมิไดประจําอยูในทองที่จังหวัดที่ตรวจเลือก
นั้น และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ แผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม หนึ่งคนหรือหลายคนเปนกรรม
การ ถาไมอาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะดังกลาวเปนกรรมการได ก็ใหแตงตั้งผูอื่นเปนผู
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม แทน
หนาที่ของกรรมการตรวจเลือก และวิธีการตรวจเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ทวิ แกไขโดยขอ ๒ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

๙
มาตรา ๒๘ ตรี ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการ
ชั้นสูงขึ้นในทองที่แตละจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคนเปนประธานคณะกรรมการ เจาหนาที่
สัสดี ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาสัสดีจังหวัดหนึ่งคนและขาราชการอื่นซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา
อีกหนึ่งคน เปนกรรมการ
กรรมการชั้นสูงตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก
คณะกรรมการชั้นสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคํารองตามมาตรา ๓๑ หรือกรณีที่มีขอขัด
แยงระหวางกรรมการตรวจเลือกซึ่งทําคําชี้แจงเสนอขึ้นมา
คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๘ ตรี เพิ่มเติมโดยขอ ๘ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๒๘ จัตวา ใหนายอําเภอทองที่ที่มีการตรวจเลือกมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดสถานที่ทําการตรวจเลือก
(๒) จัดเจาหนาที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อใหคณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบไดในวัน
ตรวจเลือก
(๓) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกใหรวมอยูเปนตําบลเพื่อฟงเรียกชื่อ
(๔) สอบสวนบุคคลซึ่งรองขอในเหตุผลตาง ๆ แลวมอบเรื่องใหคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณา
(๕) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอําเภอตามผลการตรวจเลือก
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ จัตวา เพิ่มเติมโดยขอ ๘ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๒๙ เมื่อไดคัดคนที่ยกเวนดวยเหตุตาง ๆ ออกแลว ถามีจํานวนทหารกองเกินที่จะรับราชการ
เปนทหารกองประจําการไดมากกวาจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันแกประเภทบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพหรือชราจนหา
เลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอื่นเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขากองประจําการพรอมกันคงผอนผันใหคนเดียวตามแต
บิดาหรือมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไมสามารถจะเลือกไดก็ใหคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาผอนผันให หนึ่ง
คน
(๒) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ และ
บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตรหรือพี่
หรือนองนั้นหาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอื่นเลี้ยงดู
(๓) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูอางสิทธิตาม (๑) หรือ (๒) แหงมาตรานี้ ตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองที่กอนวันตรวจเลือกเขา
กองประจําการไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีพิเศษซึ่งไมใชความผิดของผูรอ งและผูรองตองรองตอคณะกรรมการ
ตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามมาตรา ๓๐ อีกครั้งหนึ่ง นายอําเภอตองสอบสวนหลักฐานไวเสียกอนวันตรวจเลือก เพื่อ
คณะกรรมการตรวจเลือกจะไดตัดสินไดทันที การขอผอนผันตาม (๓) ใหปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาไมสามารถจะผอนผันพรอมกันทั้งสามประเภทได เพราะจะทําใหคนไมพอจํานวนที่ฝายทหารตอง
การ ใหผอนผันคนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมกันกอน ถาคนยังเหลือจึงผอนผันคนประเภทที่ ๓ ถาจํานวนคนใน
ประเภทใดจะผอนผันไมไดทั้งหมดตองใหคนประเภทนั้นจับสลาก

๑๐
มาตรา ๓๐ ถาผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเห็นวา ตนควรจะไดรับการยกเวนหรือผอนผันตองนําหลักฐาน
มาแสดงตอคณะกรรมการตรวจเลือกกอนจับสลาก หรือกอนกําหนดใหเขากองประจําการในกรณีที่ไมมีการจับสลาก มิ
ฉะนั้นใหถือวาหมดสิทธิที่จะไดรับการยกเวนหรือผอนผัน
มาตรา ๓๑ ในการตรวจเลือกคนเขากองประจําการนั้น ถาผูที่ตองเขากองประจําการเห็นวาคณะกรรม
การตรวจเลือกตัดสินไมถูกหรือไมยุติธรรม ก็ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการชั้นสูงได แตใหสงผูนั้นเขากองประจําการกอน
จนกวาจะไดรับคําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูง
มาตรา ๓๒ ถาปรากฏวาทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินยี่สิบเอ็ดปบริบูรณ และยังไมถึงสามสิบปบริบูรณ
ในปที่จะเขารับราชการทหารกองประจําการ ไปทํามาหาเลี้ยงชีพในทองที่อําเภออื่น และนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนา
ทหารไดสงหมายเรียกไปยังนายอําเภอทองที่ที่ผูนั้นไปอยูมอบแทนใหเมื่อไดรับหมายเรียกแลว แตไมสามารถจะไปตาม
หมายนั้นได เพราะไมมีคาพาหนะหรือจะไปไมทัน ผูนั้นตองรีบชี้แจงตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยู เมื่อนายอําเภอทองที่นั้น
สอบสวนไดความจริงก็ใหเขารับการตรวจเลือกพรอมกับคนในอําเภอทองที่ที่ไปอยู แตถาไมสามารถสงเขารับการตรวจ
เลือกในอําเภอทองที่นั้นได ก็ใหนายอําเภอรีบจัดสงผูนั้นไปรับการตรวจเลือกยังอําเภอทองที่ใกลเคียงตามที่เห็นสมควร
ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ออกหมายเรียก
มาตรา ๓๒ แกไขโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๓๓ ทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามมาตรา ๒๗ ถาไมขัดตอการเปนทหารกองประจําการ
ก็ใหสงผูนั้นเขารับราชการทหารกองประจําการในปนั้นหรือปถัดไปโดยไมใหจับสลาก
มาตรา ๓๓ แกไขโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๓๔ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการผูใด จักตองเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการ
เมื่อใด ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกเปนผูกําหนด และใหนายอําเภอออกหมายนัดเพื่อใหทหารกองเกินผูนั้นมา
ณ ที่อําเภอทองที่ตามที่ไดกําหนดไวนั้น เพื่อเขารับราชการทหารกองประจําการ ถาทหารกองเกินผูนั้นไมมาตามนัด ใหถือ
วาหลีกเลี่ยงขัดขืน
มาตรา ๓๕ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ เมื่อเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการเมื่อใด ให
รีบขึ้นทะเบียนกองประจําการโดยไมชักชา
ทหารกองประจําการตองรับราชการประจําอยูในหนวยทหารตามที่เจาหนาที่ฝายทหารจะกําหนดให
มาตรา ๓๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหนาที่เขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจ
สอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม และในการระดมพล
มาตรา ๓๖ แกไขโดยขอ ๙ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
กระทรวงกลาโหมมีอํานาจกําหนดใหทําการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพรอมตามที่เห็นสมควร สวนการระดมพลใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา

๑๑
การเรียกเขารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงกลาโหมเปนผูจัดเตรียมและอํานวยการ และให
กระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเรียกและสงทหารเขารับราชการตามความประสงคของกระทรวงกลาโหม
การผอนผันไมตองเรียกหรือไมตองเขารับราชการทหารตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
การที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเขารับราชการตามมาตรา ๓๖ และทหารประจํา
การ ตองอยูในวินัยทหารเหมือนทหารกองประจําการ
หมวด ๖
การปลด
----------------มาตรา ๓๘ การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ นั้น ถากระทรวงกลาโหมเห็นวามี
เหตุจําเปนจะเลื่อนกําหนดเวลาปลดไป ก็ใหสั่งเลื่อนไปไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๙ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกําหนดปลดแลว ใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
ตามลําดับ คือ
อายุสามสิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒
อายุสี่สิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓
อายุสี่สิบหกปบริบูรณ เปน พนราชการทหารประเภทที่ ๒
มาตรา ๓๙ แกไขโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๔๐ ทหารกองประจําการ ถาตองจําขังหรือจําคุกครั้งเดียว หรือหลายครั้ง เมื่อมีกําหนดวันที่จะ
ตองทัณฑหรือตองโทษรวมไดไมนอยกวาหนึ่งปก็ดี หรือทหารกองประจําการผูใดซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นวาจะกระทําให
เสื่อมเสียแกราชการทหารดวยประการใด ๆ ก็ดี จะปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกใบสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดนี้ไวเปนหลักฐาน
ใบสําคัญนี้ หากชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อรับใหมโดยเสียคาธรรมเนียม
ฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๔๑ ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน ซึ่งยังไมครบกําหนดปลดพนราช
การทหาร ถาพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหปลดพน
ราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แลวแตกรณี
ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ใหปลดเปนพนราชการทหารประเภทที่ ๒
ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญใหแกทหารตาม
ประเภทที่ถูกปลดไวเปนหลักฐาน

๑๒
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
----------------มาตรา ๔๒ หนังสือซึ่งเจาหนาที่ไดใหไวแกบุคคลใด ถาชํารุดหรือสูญหายแลว บุคคลนั้นไมแจงดวย
ตนเองตอนายอําเภอทองที่ เพื่อรับใหมตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๔๐ ภายใน
กําหนดสามสิบวันนับตั้งแตวันที่สามารถแจงได มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท
มาตรา ๔๒ แกไขโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๔๓ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ หรือ
มาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
บุคคลใดไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แลว แตยังไมเปนทหารกองเกิน ไมปฏิบัติตามมาตรา
๑๒ หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ แกไขโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๔๔ บุคคลใดไมมาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ หรือไมมาลงบัญชี
ทหารกองเกินใหมตามมาตรา ๑๙ หรือไมยอมลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๒๑หรือไมมารับหมายเรียกที่อําเภอตาม
มาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นไดมาขอลงบัญชีทหารกองเกินหรือขอลง
บัญชีทหารกองเกินใหม หรือมาขอรับหมายเรียกที่อําเภอดวยตนเอง หรือใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแทน
ตน แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ แกไขโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๔๕ บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกเขารับ
ราชการทหารกองประจําการตามหมายเรียกของนายอําเภอ หรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจ
เลือกแลวเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนดวยประการใด ๆ เพื่อจะไมใหเขารับราชการทหารกองประจําการตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือบุคคลใดเขารับราชการทหารกองประจําการแทนผูอื่น หรือเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น โดยสัญญาวาจะชวยเหลือผูหนึ่งผูใดมิใหตองเขารับราชการทหารกองประจําการ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป
มาตรา ๔๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๔๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการ
เรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม หรือในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามเดือนถึงสี่ป
มาตรา ๔๖ แกไขโดยขอ ๑๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

๑๓
มาตรา ๔๗ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการ
เรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา ๔๗ แกไขโดยขอ ๑๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔๘ บุคคลใดทํารายรางกายตนเอง หรือใหผูอื่นทําเพื่อจะใหพนจากการรับราชการทหารตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปจนถึงแปดป
ผูสมรูเปนใจในการทํารายรางกายเพื่อความมุงหมายดังกลาวนี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หกเดือนขึ้นไปจนถึงสี่ป
มาตรา ๔๙ บุคคลใดใชอุบายหลอกลวงใหเจาหนาที่หลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยงใหพนจากการเขารับ
ราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้จนเปนผลสําเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิดความผิดตามมาตรานี้ มีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
-----------------มาตรา ๕๐ ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนอันใชได
ข. หมายเรียกคนเขารับราชการในกองประจําการ ซึ่งไดออกไวกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนอันใชได
เวนแตบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัตินี้ไมตองปฏิบัติตามหมายเรียกนั้น
ค. ผูที่ยังอยูในกองประจําการตามพระราชบัญญัติเดิมตองรับราชการทหารตอไปจนกวาจะครบกําหนด
ปลด
ง. ผูที่อยูในกองหนุนชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ หรือชั้นที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติเดิมตองอยูในกองหนุนชั้นนั้น ๆ
ตอไปจนกวาจะครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
จ. ผูที่ถูกปลดพนราชการทหารตามพระราชบัญญัติเดิม ใหเปนอันพนตลอดไป
ฉ. ผูที่เปนทหารกองเกินอยูตามพระราชบัญญัติเดิมใหเปนทหารกองเกินตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๙
การรักษาพระราชบัญญัติ
----------------มาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

๑๔
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การจัดกองทัพประจําการตามแผนการทหารปจจุบัน ทํา
ใหวิธีการเรียกบุคคลเขารับราชการทหารในกองประจําการตองเปลี่ยนแปลงตามไปเปนอันมาก จึงจําตองปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเสียใหม เพื่อใหเปนการเหมาะสม

