พระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
-----ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2497
เปนปที่ 9 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเสียใหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา `พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497'
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2479
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) วิธีนับอายุ ถาเกิดพุทธศักราชใดใหถือวามีอายุครบหนึ่งปบริบูรณเมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้น สวนการนับอายุตอไป
ใหนับแตเฉพาะปที่สิ้นพุทธศักราชแลว ถาไมปรากฏปเกิดใหนายอําเภอทองที่เปนผูกําหนด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง(1)
`(2) `ทหารกองเกิน' หมายความวา ผูซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณซึ่งไดลงบัญชีทหาร
กองเกินตามมาตรา 16 หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แลว'
(3) `ทหารกองประจําการ' หมายความวา ผูซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจําการ และไดเขารับราชการในกองประจําการจน
กวาจะไดปลด
(4) `ทหารกองหนุนประเภทที่ 1' หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองประจําการ โดยรับราชการในกองประจําการจน
ครบกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และไดขึ้น
ทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนกองหนุนตามพระราชบัญญัตินี้
(5) `ทหารกองหนุนประเภทที่ 2' หมายความวา ทหารที่ปลดจากกองเกินตามมาตรา 39 หรือปลดจากกองประจําการ
ตามมาตรา 40
(6) `พนราชการทหารประเภทที่ 1' หมายความวา ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ไดรับราชการในชั้นตาง ๆ จนครบกําหนดหรือ
โดยที่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับราชการตามพระราชบัญญัตินี้
(7) `พนราชการทหารประเภทที่ 2' หมายความวา ทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ที่มีอายุสี่สิบหกปบริบูรณแลวหรือทหาร
กองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคอันไมสามารถจะรับราชการทหารไดในระหวางรับ
ราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ
(8) `ทหารประจําการ' หมายความวาทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดซึ่งไมใชทหารกองประจําการ(2)
`(9) `อําเภอ' หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
(10) `ที่วาการอําเภอ' หมายความรวมถึงที่วาการกิ่งอําเภอดวย
(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507

(11) `นายอําเภอ' หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย'(1)
`มาตรา 5 บุคคลซึ่งตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีที่อําเภอดังตอไปนี้
(1) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลวมารดายังมีชีวิตอยู หรือถาทั้งบิดาและมารดาถึงแกกรรมแลว
มีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บิดาหรือมารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี
(2) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถามารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครองใหลงบัญชี
ทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี
(3) บุคคลนอกจากที่กลาวใน (1) และ (2) หรือบุคคลที่ไมอาจลงบัญชีทหารกองเกินตาม (1) หรือ (2) ไดไมวาดวยกรณี
ใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ถาบุคคลนั้นไมปรากฏภูมิลําเนาก็ใหลงบัญชีทหาร
กองเกินที่อําเภอทองที่ที่พบตัวบุคคลนั้น
เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภอที่ไดลงบัญชีทหารกองเกิน
ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว'
มาตรา 6 การเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปนตํารวจกองประจําการ ตลอดถึงการยกเวนและการปลดตํารวจซึ่งอยู
ในกองประจําการใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเรียกและการตรวจเลือกคนเขาเปนทหารกองประจําการ การยกเวน และ
การปลดทหาร
การเรียกคนเขากองประจําการเปนตํารวจ ใหกระทรวงมหาดไทยทําไดโดยตกลงกับกระทรวงกลาโหม
หมวด 1
บททั่วไป
-----มาตรา 7 ชายที่มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวยตนเองทุกคน
มาตรา 8 การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการ ใหกระทําดวยวิธีเรียกมาตรวจเลือก หรือจะรับเขาเปนทหารกอง
ประจําการโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได
ถามีความจําเปน การรับบุคคลเขาเปนทหารกองประจําการจะไมกระทําในบางทองที่ก็ได(2)
`มาตรา 9 ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณ เปนผูที่อยูในระหวางที่จะตอง
เขารับราชการทหารกองประจําการและเมื่อตองเขากองประจําการจะตองเขารับราชการทหารกองประจําการมีกําหนด
สองป สวนผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ จะใหรับราชการทหารกองประจําการนอยกวาสองปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงก็ได แตสําหรับผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการตรวจ
เลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ
วันเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการ ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการ ในกรณีที่หารกองเกินเขารับราชการ
ทหารกองประจําการแลว แตยังขึ้นทะเบียนกองประจําการใหไมไดในวันที่ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจํา
การนั้น จะขึ้นทะเบียนกองประจําการภายหลังจากวันเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได และใหถือวาผูนั้นไดขึ้น
ทะเบียนการประจําการตั้งแตวันที่เขารับราชการทหารกองประจําการ เมื่ออยูในกองประจําการจนครบกําหนดแลวใหปลด
เปนทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ดังนี้

(1) – (2)

แกไขโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515

กองหนุนชั้นที่ 1 เจ็ดป
กองหนุนชั้นที่ 2 สิบป
กองหนุนชั้นที่ 3 หกป
ตามลําดับชั้นไปจนปลดพนราชการทหารประเภทที่ 1
บุคคลซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชา
ทหารและมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะใหรับราชการทหารกองประจําการนอยกวาสองป หรือใหขึ้นทะเบียน
กองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 1 โดยมิตองเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได ทั้งนี้ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตจะอางสิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการตรวจเลือก
ในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ หรือตอหนวยที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แลว
แตกรณี สวนที่จะใหอยูในกองหนุนชั้นใดและเปนเวลาเทาใดนั้น ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ตองเขารับ
ราชการทหารกองประจําการตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลด
เปนทหารกองหนุนไวเปนหลักฐาน หากหนังสือสําคัญชํารุดหรือเสียหายใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับหนังสือ
สําคัญใหม โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคา
ธรรมเนียม'
มาตรา 10 นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุสิบแปดปบริบูรณใหขึ้นทะเบียนกองประจําการ ถาตองออกจากนักเรียนในขณะที่
อยูในกองประจําการยังไมครบกําหนด ใหสงตัวไปรับราชการในกรมกองทหารจนกวาจะครบกําหนด
มาตรา 11 การรับราชการทหารประจําการ การแบงประเภทและการปลดทหารประจําการ ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม
ทหารประจําการนั้น ถายังมิไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ ก็ตองขึ้นทะเบียนกองประจําการ และรับราชการในกอง
ประจําการจนครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเปนทหารประเภทอื่น(1)
`มาตรา 12 บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดประสงคจะไป
อยูตางทองที่ในอําเภอเดียวกันหรือตางอําเภอเปนการชั่วคราวเกินสามสิบวัน ใหแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขามาอยู
และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงทําการสอบสวนและออกใบรับให แลวแจงใหนายอําเภอทองที่ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารทราบ
ถาบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงคจะยายภูมิลําเนาทหาร ใหแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ตนเขามาอยูนั้น ใหนายอําเภอที่ได
รับแจงทําการสอบสวนเมื่อพิจารณาเห็นวาผูขอยายไดมาตั้งทํามาหาเลี้ยงชีพเปนประจําหรือมีที่อยูเปนหลักฐานและไม
ประสงคจะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ใหแจงไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารเดิมทราบ เมื่อไดรับตอบยืน
ยันเปนการถูกตองจึงใหรับแจงการยายภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้นและออกใบรับให
แลวใหนายอําเภอที่เกี่ยวของแจงใหผูวาราชการจังหวัดของตนทราบ
การแจงยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยายเขามาอยูในทองที่'(2)
`มาตรา 12 ทวิ บุคคลซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไดรับ
อนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลใหผูนั้นนําหลักฐานไปแจงตอนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารทราบภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต ใหนายอําเภอออกใบรับใหและแกใบสําคัญและบัญชีใหถูกตอง ในกรณีหนังสือสําคัญหรือใบ
สําคัญที่จังหวัดเปนผูออก ใหสงผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดจัดการแก'

(1) (2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516

หมวด 2
การยกเวน
-----มาตรา 13 บุคคลดังตอไปนี้ ยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ คือ
(1) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เปนเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ(1)์
(2) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารได(2)
(3) บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง(3)
`มาตรา 14 บุคคลดังตอไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแลวไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการใน
ยามปกติ คือ
(1) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวนซึ่งเปนนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิ
การรับรอง
(2) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออกใบ
สําคัญใหไว
(3) บุคคลที่ซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ตามกฎหมายวาดวยการสง
เสริมการฝกวิชาทหาร
(4) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
(5) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ที่อยูในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวน
ทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว
(6) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
(8) บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
(9) บุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกครั้งเดียวตั้งแตสิบปขึ้นไป หรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแตสิบปขึ้นไปหรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน
การไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติและการออกใบสําคัญตาม (2) และ (5) ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง'(4)
`มาตรา 15 บุคคลซึ่งพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในมาตรา 13 (1) มาตรา 14 (1) (2) (3) (5) (6) หรือ (7) มาตรา 27
(2) หรือมาตรา 29 (3) ใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ตนอยูหรือทําการประจํา ภายในสามสิบวันนับแตวันพน
จากฐานะเชนนั้น และใหนายอําเภอออกใบรับให ถาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภออื่น ใหนายอําเภอที่ไดรับแจง
แจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของผูนั้น'(5)

(1)
(2)
(3)

(4)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 และ แกไขโดย พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2516
(5)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2516

หมวด 3
การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอ
-----`มาตรา 16 บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปในพุทธศักราชใด ใหไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหาร
กองเกินภายในพุทธศักราชนั้น
ผูใดไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดไปแจงแทน ใหนาย
อําเภอสอบสวน เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินไว ถาไมมีผูมาแจงแทน ใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาลง
บัญชีทหารกองเกิน
เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับใหผูขอลงบัญชีทหารกอง
เกินไวเปนหลักฐาน หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคา
ธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลว ใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ของพุทธศักราชถัดไป
การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง'
มาตรา 17 ในเดือนกันยายนทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหผูที่มีอายุถึงเขตที่จะตองลงบัญชีทหารกองเกินไปลง
บัญชีทหารกองเกินตามที่กําหนดไวในมาตรา 16
ประกาศเชนวานี้ ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสง
ประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย(1)
`มาตรา 18 บุคคลซึ่งยังมิไดลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอพรอมกับคนชั้นปเดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ถาอายุยังไม
ถึงสี่สิบหกปบริบูรณ ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับมาตรา 16 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สามารถจะปฏิบัติได แตจะใหผูอื่น
แจงแทนไมได ถานายอําเภอจะเรียกตัวลงบัญชีทหารกองเกิน ก็ยอมทําไดโดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาดังกลาวแลว
เมื่อไดรับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับใหไวเปนหลักฐาน หากใบ
สําคัญชํารุดหรือสูญหายใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอรับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต
ถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
ผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลวใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแตวันลงบัญชีทหารกองเกิน แตถามีอายุ
ครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ตามมาตรา 39 เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหปลดเปนทหารกอง
หนุนประเภทที่ 2 ทันที
การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง'
มาตรา 19 เมื่อจําเปน นายอําเภอมีอํานาจประกาศเรียกบุคคลที่ไดลงบัญชีทหารกองเกินไวที่อําเภอตามมาตรา 16
หรือมาตรา 18 แลวไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหมได ภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันประกาศ
ประกาศเชนวานี้ ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสง
ประกาศใหกํานันผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2516

ผูใดไมสามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือไดไปแจงแทน
ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน
เมื่อไดรับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ใหนายอําเภอออกใบสําคัญหรือใบรับใหผูขอลงบัญชีทหารกอง
เกินไวเปนหลักฐาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากใบสําคัญชํารุดหรือสูญหายใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อขอ
รับใบสําคัญใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตอง
เสียคาธรรมเนียม
มาตรา 20 บุคคลตามมาตรา 13 (1) และ (3) ใหยกเวนไมตองลงบัญชีทหารกองเกิน(1)
`มาตรา 21 บุคคลดังตอไปนี้ไมตองไปแสดงตนตอนายอําเภอตามมาตรา 16 มาตรา 18 หรือมาตรา 19 คือ
(1) สามเณรเปรียญ
(2) ผูซึ่งอยูในระหวางควบคุมหรือคุมขังของเจาพนักงาน
แตใหลงบัญชีทหารกองเกินไวตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง'
หมวด 4
การเรียกคนเขากองประจําการ
-----มาตรา 22 บุคคลที่อยูในกําหนดออกหมายเรียกมาตรวจเลือกเขาเปนทหารกองประจําการนั้น คือ ผูที่เปนทหารกอง
เกิน
มาตรา 23 การที่จะเรียกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการเมื่อใด อายุใดบาง และกี่ครั้งนั้น ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง(2)
`มาตรา 24 การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น ใหนายอําเภอออกหมายเรียกทหารกองเกิน
ซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไวตามมาตรา 16 มาตรา 18 และมาตรา 19 มาตรวจเลือก ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง'(3)
`มาตรา 25 ทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขายี่สิบเอ็ดปในพุทธศักราชใดตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอทอง
ที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชนั้น
ทหารกองเกินที่พนจากฐานะการยกเวนตามมาตรา 14 (3) หรือการผอนผันตามมาตรา 27 (2) และมาตรา 29 (3) ใน
พุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกหรือเพื่อจําหนายบัญชีเรียกทหารกองเกิน ตามแตกรณีที่อําเภอทองที่
ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชนั้น
ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะเชื่อถือไดไปรับหมายเรียก
แทน ถาไมมีผูแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน'
มาตรา 26 ในเดือนตุลาคมทุกป ใหนายอําเภอจัดการประกาศใหทหารกองเกินที่มีอายุยางเขายี่สิบเอ็ดปในพุทธ
ศักราชนั้น ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอตามที่กําหนดไวในมาตรา 25
ประกาศเชนวานี้ใหนายอําเภอปดไว ณ ที่วาการอําเภอและ ณ ที่เปดเผยตามชุมนุมชนในทองที่นั้น กับใหนายอําเภอสง
ประกาศใหกํานัน
ผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย(4)
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2516
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515

(2) – ( 4 )

`มาตรา 27 ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกตามกําหนดหมายนั้นโดยนํา
ใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชนและประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงดวย ถาไมมาหรือมา
แตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมวาอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ ใหถือวาการกองเกินนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาให
คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกเวนแต
(1) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการอันสําคัญยิ่ง หรือไปราชการตาง
ประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง
(2) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานอื่นใด ในระหวางที่มีการรับหรือการสงคราม อันเปน
อุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
(4) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม
(5) เกิดสาเหตุสุดวิสัย
(6) ไปเขาตรวจเลือกที่อื่น
(7) ปวยไมสามารถจะมาได โดยใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแจงตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจ
เลือก
กรณีตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ตองไดรับการผอนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย หรือผูซึ่งรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย'
หมวด 5(1)
การตรวจเลือกคนเขากองประจําการ
-----`มาตรา 28 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดผูดํารงตําแหนงเทียบไดไมตํ่ากวาผูบัญชาการกองพล เปนผู
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง'(2)
`มาตรา 28 ทวิ ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา 28 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้น
ในทองที่แตละจังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารประจําการ โดยใหประกอบดวยนายทหาร
สัญญาบัตรซึ่งมียศไมตํ่ากวาพันโทหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเทาไมสูงกวา
ประธานกรรมการไมเกินสองคน สัสดีจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคน ซึ่งมิไดประจําอยูในทองที่จังหวัดที่ตรวจเลือกนั้น และนาย
ทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ แผนปจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม หนึ่งคนหรือหลายคน เปนกรรมการ ถาไม
อาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะดังกลาวเปนกรรมการได ก็ใหแตงตั้งผูอื่นเปนผูประกอบโรค
ศิลปะ แผนปจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม แทน
หนาที่ของกรรมการตรวจเลือก และวิธีการตรวจเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง'

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2516
(2)
แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แกไขเพิ่มเติมโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
300 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515

มาตรา 28 ตรี ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตามมาตรา 28 แตงตั้งคณะกรรมการชั้นสูงขึ้นในทองที่
แตละจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคน เปนประธานคณะกรรมการ เจาหนาที่สัสดีซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาสัสดีจังหวัดหนึ่งคนและขาราชการอื่นซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาอีกหนึ่งคน
เปนกรรมการ
กรรมการชั้นสูงตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก
คณะกรรมการชั้นสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคํารองตามมาตรา 31หรือกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางกรรมการ
ตรวจเลือกซึ่งทําคําซึ่งทําคําชี้แจงเสนอขึ้นมา
คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงใหเปนที่สุด
มาตรา 28 จัตวา ใหนายอําเภอทองที่ที่มีการตรวจเลือกมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) จัดสถานที่ทําการตรวจเลือก
(2) จัดเจาหนาที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อใหคณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบไดในวันตรวจเลือก
(3) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกใหรวมอยูเปนตําบลเพื่อฟงเรียกชื่อ
(4) สอบสวนบุคคลซึ่งรองขอในเหตุผลตาง ๆ แลวมอบเรื่องใหคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณา
(5) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอําเภอตามผลการตรวจเลือก
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง'
มาตรา 29 เมื่อไดคัดคนที่ยกเวนดวยเหตุตาง ๆ ออกแลวถามีจํานวนทหารกองเกินที่จะรับราชการเปนทหารกอง
ประจําการไดมากกวาจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันแกประเภทบุคคล ดังตอไปนี้
(1) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไรความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไมได
และไมมีผูอื่นเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขากองประจําการพรอมกัน คงผอนผันใหคนเดียวตามแตบิดาหรือ
มารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไมสามารถจะเลือกไดก็ใหคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาผอนผันใหหนึ่งคน
(2) บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ และบุคคลที่จําเปนตอง
หาเลี้ยงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตรหรือพี่หรือนองนั้นหาเลี้ยง
ชีพไมได และไมมีผูอื่นเลี้ยงดู
(3) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผูอางสิทธิตาม (1) หรือ (2) แหงมาตรานี้ ตองรองขอ
ผอนผันตอนายอําเภอทองที่กอนวันตรวจเลือกเขากองประจําการไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีพิเศษซึ่งไมใชความ
ผิดของผูรอง และผูรองตองรองตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามมาตรา 30อีกครั้งหนึ่ง นายอําเภอตอง
สอบสวนหลักฐานไวเสียกอนวันตรวจเลือกเพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะไดตัดสินไดทันที การขอผอนผันตาม (3)
ใหปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาไมสามารถจะผอนผันพรอมกันทั้งสามประเภทได เพราะจะทําใหคนไมพอจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันคน
ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 รวมกันกอน ถาคนยังเหลือจึงผอนผันคนประเภทที่ 3ถาจํานวนคนในประเภทใดจะผอนผันไม
ไดทั้งหมดตองใหคนประเภทนั้นจับสลาก
มาตรา 30 ถาผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเห็นวา ตนควรจะไดรับการยกเวนหรือผอนผัน ตองนําหลักฐานมาแสดงตอ
คณะกรรมการตรวจเลือกกอนจับสลาก หรือกอนกําหนดใหเขากองประจําการ ในกรณีที่ไมมีการจับสลาก มิฉะนั้นใหถือวา
หมดสิทธิที่จะไดรับการยกเวนหรือผอนผัน

มาตรา 31 ในการตรวจเลือกคนเขากองประจําการนั้น ถาผูที่ตองเขากองประจําการเห็นวา คณะกรรมการตรวจเลือก
ตัดสินไมถูกหรือไมยุติธรรม ก็ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการชั้นสูงได แตใหสงผูนั้นเขากองประจําการกอนจนกวาจะไดรับ
คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูง(1)
`มาตรา 32 ถาปรากฏวาทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินยี่สิบเอ็ดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณในปที่จะเขารับ
ราชการทหารกองประจําการไปทํามาหาเลี้ยงชีพในทองที่อําเภออื่น และนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารไดสงหมาย
เรียกไปยังนายอําเภอทองที่ที่ผูนั้นไปอยูมอบแทนให เมื่อไดรับหมายเรียกแลว แตไมสามารถจะไปตามหมายนั้นได เพราะ
ไมมีคาพาหนะหรือจะไปไมทัน ผูนั้นตองรีบชี้แจงตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยู เมื่อนายอําเภอทองที่นั้นสอบสวนไดความ
จริงก็ใหเขารับการตรวจเลือกพรอมกับคนในอําเภอทองที่ที่ไปอยู แตถาไมสามารถสงเขารับการตรวจเลือกในอําเภอทองที่
นั้นไดก็ใหนายอําเภอรีบจัดสงผูนั้นไปรับการตรวจเลือกยังอําเภอทองที่ที่ใกลเคียงตามที่เห็นสมควร
ใหนายอําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกแจงตอนายอําเภอทองที่ที่ออกหมายเรียก
มาตรา 33 ทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามมาตรา 27 ถาไมขัดตอการเปนทหารกองประจําการ ก็ใหสงผูนั้นเขารับ
ราชการทหารกองประจําการในปนั้นหรือปถัดไปโดยไมใหจับสลาก'
มาตรา 34 ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการผูใด จักตองเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการเมื่อใด ใหนาย
อําเภอทองที่ที่รับเขาตรวจเลือกเปนผูกําหนด และใหนายอําเภอออกหมายนัดเพื่อใหทหารกองเกินผูนั้นมา ณ ที่อําเภอทอง
ที่ตามที่ไดกําหนดไวนั้น เพื่อเขารับราชการทหารกองประจําการ ถาทหารกองเกินผูนั้นไมมาตามนัดใหถือวาหลีกเลี่ยงขัด
ขืน
มาตรา 35 ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ เมื่อเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการเมื่อใด ใหรีบขึ้นทะเบียน
กองประจําการโดยไมชักชา
ทหารกองประจําการตองรับราชการประจําอยูในหนวยทหารตามที่เจาหนาที่ฝายทหารจะกําหนดให(2)
`มาตรา 36 ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหนาที่เขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชา
ทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมและในการระดมพล
กระทรวงกลาโหมมีอํานาจกําหนดใหทําการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
ตามที่เห็นสมควร สวนการระดมพลใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
การเรียกเขารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงกลาโหมเปนผูจัดเตรียมและอํานวยการ และใหกระทรวง
มหาดไทยเปนผูดําเนินการเรียกและสงทหารเขารับราชการตามความประสงคของกระทรวงกลาโหม
การผอนผันไมตองเรียกหรือไมตองเขารับราชการทหารตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง'
มาตรา 37 ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเขารับราชการตามมาตรา 36 และทหารประจําการ ตองอยูใน
วินัยทหารเหมือนทหารกองประจําการ

(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515

หมวด 6
การปลด
-----มาตรา 38 การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุนชั้นที่ 1 นั้น ถากระทรวงกลาโหมเห็นวามีเหตุจําเปนจะ
เลื่อนกําหนดเวลาปลดไป ก็ใหสั่งเลื่อนไปไดตามความจําเปน(1)*[2]
`มาตรา 39 ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกําหนดปลดแลว ใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ตามลําดับ คือ
อายุสามสิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ 2 อายุสี่สิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ 3
อายุสี่สิบหกปบริบูรณ เปน พนราชการทหารประเภทที่ 2'
มาตรา 40 ทหารกองประจําการ ถาตองจําขังหรือจําคุกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง เมื่อมีกําหนดวันที่จะตองทัณฑหรือ
ตองโทษรวมไดไมนอยกวาหนึ่งปก็ดี หรือทหารกองประจําการผูใดซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นวาจะกระทําใหเสื่อมเสียแกราช
การทหารดวยประการใด ๆ ก็ดี จะปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกใบสําคัญใหแกทหารที่ถูกปลดนี้ไวเปนหลักฐาน
ใบสําคัญนี้ หากชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอนายอําเภอทองที่เพื่อรับใหมโดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท
แตถาการชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา 41 ทหารกองประจําการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนซึ่งยังไมครบกําหนดปลดพนราชการทหาร ถาพิการ
ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ก็ใหปลดพันราชการทหารประเภท
ที่ 1 หรือที่ 2 แลวแตกรณี
ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ใหปลดเปนพนราชการทหารประเภทที่ 2
ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดพรอมดวยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญใหแกทหารตามประเภทที่ถูกปลดไว
เปนหลักฐาน
หมวด 7(2)
บทกําหนดโทษ
-----`มาตรา 42 หนังสือซึ่งเจาหนาที่ไดใหไวแกบุคคลใด ถาชํารุดหรือสูญหายแลว บุคคลนั้นไมแจงดวยตนเองตอนาย
อําเภอทองที่ เพื่อรับใหมตามความในมาตรา 9 มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 หรือมาตรา 40ภายในกําหนดสามสิบวัน
นับตั้งแตวันที่สามารถแจงได มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท'(3)
`มาตรา 43 ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 12 ทวิ หรือมาตรา 15 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บุคคลใดไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 แลว แตยังไมเปนทหารกองเกิน ไมปฏิบัติตามมาตรา 12 หรือมาตรา
12 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) – (2)
(3)

แกไขโดย พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516

มาตรา 44 บุคคลใดไมมาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16หรือมาตรา 18 หรือไมมาลงบัญชีทหารกองเกินใหม
ตามมาตรา 19 หรือไมยอมลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 21 หรือไมมารับหมายเรียกที่อําเภอตามมาตรา 25 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถากอนที่เจาหนาที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นไดมาขอลงบัญชีทหารกองเกิน หรือขอลงบัญชีทหารกองเกิน
ใหม หรือมาขอรับหมายเรียกที่อําเภอดวยตนเอง หรือใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดมาแทนตน แลวแตกรณี ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 45 บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกอง
ประจําการตามหมายเรียกของนายอําเภอ หรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ
หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนดวยประการใด ๆ เพื่อจะไมใหเขารับราชการทหารกองประจําการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
บุคคลใดเขารับราชการทหารกองประจําการแทนผูอื่น หรือเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตน
เองหรือผูอื่น โดยสัญญาวาจะชวยเหลือผูหนึ่งผูใดมิใหตองเขารับราชการทหารกองประจําการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป'(1)
`มาตรา 46 ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝกวิชา
ทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม หรือในการระดมพลตามมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสี่ป
มาตรา 47 ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจ
สอบตามมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ'
มาตรา 48 บุคคลใดทํารายรางการตนเอง หรือใหผูอื่นทําเพื่อจะใหพนจากการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปจนถึงแปดป
ผูสมรูเปนใจในการทํารายรางกายเพื่อความมุงหมายดังกลาวนี้มีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนขึ้นไปจน
ถึงสี่ป
มาตรา 49 บุคคลใดใชอุบายหลอกลวงใหเจาหนาที่หลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยงใหพนจากการเขารับราชการทหาร
ตามพระราชบัญญัตินี้จนเปนผลสําเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิดความผิดตามาตรานี้ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
-----มาตรา 50 ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนอันใชได
ข. หมายเรียกคนเขารับราชการในกองประจําการ ซึ่งไดออกไวกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ เปนอันใชได เวนแตบุคคล
ซึ่งไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัตินี้ไมตองปฏิบัติตามหมายเรียกนั้น
ค. ผูที่ยังอยูในกองประจําการตามพระราชบัญญัติเดิมตองรับราชการทหารตอไปจนกวาจะครบกําหนดปลด
ง. ผูที่อยูในกองหนุนชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 ตามพระราชบัญญัติเดิม ตองอยูในกองหนุนชั้นนั้น ๆ ตอไปจนกวาจะ
ครบกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
จ. ผูที่ถูกปลดพนราชการทหารตามพระราชบัญญัติเดิม ใหเปนอันพนตลอดไป
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ฉ. ผูที่เปนทหารกองเกินอยูตามพระราชบัญญัติเดิมใหเปนทหารกองเกินตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 9
การรักษาพระราชบัญญัติ
-----มาตรา 51 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
-----------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การจัดกองทัพประจําการตามแผนการทหารปจจุบัน
ทําใหวิธีการเรียกบุคคลเขารับราชการทหารในกองประจําการตองเปลี่ยนแปลงตามไปเปนอันมาก จึงจําตองปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารเสียใหม เพื่อใหเปนการเหมาะสมบทเฉพาะกาล
-------------------พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถานการณในขณะนี้มีความจําเปนที่จะตอง
ใหชายที่มีสัญชาติไทยไดเขารับราชการทหารเพื่อปองกันประเทศชาติ โดยเปลี่ยนแปลงประเภทบุคคลที่ควรยกเวนให
นอยลง จึงจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนดังกลาวแลว
-------------------พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงกลาโหมไดรวมโรงเรียนเตรียมทหาร
ทั้ง 3 กองทัพเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน เรียกวาโรงเรียนเตรียมทหาร และไดมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผน
ดินใหยุบเลิกภาค เปนเหตุใหผูมีอํานาจตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกเปลี่ยนแปลงไป กับเห็นควรยกเวนการเรียกเขากอง
ประจําการในยามปกติแกนักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาของศูนย
ฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมดวย จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารใหสอดคลอง
และเหมาะสมยิ่งขึ้น
-------------------ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา สมควรใหเจาหนาที่ฝายทหารเปนผูมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจเลือกทหารกอง
เกินเขารับราชการกองประจําการและสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้นหัวหนา
คณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้

-------------------ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 300
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา เพื่อที่จะปองกันการทุจริตในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ และสม
ควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารใหเหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
-------------------พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการรับราช
การทหารบางมาตรายังไมเหมาะสมสมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเชิงอรรถ

