
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
รับราชการทหาร (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
เปนปที่ ๑๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๐๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔  บุคคลดังตอไปนี้ใหลงบัญชีทหารกองเกินไวแตไมเรียกเขากอง
ประจําการในยามปกติ คือ 

(๑) พระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน 
ซึ่งเปนนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดรับรอง 

(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดไดออกใบสําคัญใหไว 

(๓ )  บุ คคลซึ่ ง อ ยู ใ น ร ะหว า ง ก า รฝ ก วิ ช า ก า รทหา รต ามหลั ก สู ต รที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

(๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑/ตอนที่ ๗/หนา ๔๘/๒๑ มกราคม ๒๕๐๗ 



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 
 

(๕) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมของ
กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงทบวงกรมอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการ
จังหวัดไดออกใบสําคัญใหไว 

(๖) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
(๘) บุคคลซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนคนไทยตามกฎหมาย 
(๙) บุคคลซึ่งเคยตองคําพิพากษาของศาลครั้งเดียวมีกําหนดโทษจําคุกตั้งแตสิบ

ปข้ึนไป หรือเคยตองคําพิพากษาของศาลหลายครั้งมีกําหนดโทษจําคุกรวมกันตั้งแตสิบปข้ึนไป
หรือเคยตองคําพิพากษาของศาลใหกักกัน” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕  บุคคลที่พนจากฐานะตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓ (๑) มาตรา 

๑๔ (๑) (๒) และ (๕) เมื่อใด ตองแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ซึ่งตนอยูหรือทําการ
ประจํา และใหนายอําเภอออกใบรับใหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ถาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู
ในทองที่อําเภออ่ืน ใหนายอําเภอที่ไดรับแจงแจงตอไปยังนายอําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหาร
ของผูนั้น 

ทั้งนี้ ใหแจงภายในกําหนดสามสิบวัน” 
 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๘  ใหมีคณะกรรมการตรวจเลือกซึ่งผูวาราชการจังหวัดตั้งข้ึน มีหนาที่

ตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ คือ 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   หนึ่งคน 
นายอําเภอหรือผูแทน  หนึ่งคน 
สัสดีจังหวัดหรือผูแทน  หนึ่งคน 
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร  หนึ่งคน 
แพทยแผนปจจุบันชั้น ๑  หนึ่งคนหรือหลายคน 
กับใหมีคณะกรรมการชั้นสูงคณะหนึ่งซึ่งผูวาราชการจังหวัดตั้งข้ึนมีอํานาจ

พิจารณาตัดสินเหนือคณะกรรมการตรวจเลือกภายในจังหวัดนั้นอีกช้ันหนึ่ง ประกอบดวยบุคคล
ตอไปนี้ คือ 

ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน หนึ่งคน 
เจาหนาที่สัสดีซึ่งมีตําแหนง 
ไมต่ํากวาสัสดีจังหวัด  หนึ่งคน 
เจาหนาที่อ่ืนที่เหมาะสมแกกรณี หนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการชั้นสูงนี้ตองไมใชคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือกคําตัดสินของ
คณะกรรมการชั้นสูงใหเปนที่สุด 

วิธีการตรวจเลือกใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๙  ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกําหนดปลดแลว ใหปลดเปนทหาร

กองหนุนประเภทที่ ๒ ตามลําดับ คือ 
อายุสามสิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒ 
อายุส่ีสิบปบริบูรณ เปน ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓ 
อายุส่ีสิบหกปบริบูรณ เปน พนราชการทหารประเภทที่ ๒” 
 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๒  หนังสือซึ่งเจาหนาที่ไดใหไวแกบุคคลใด ถาชํารุดหรือสูญหายแลว 

บุคคลนั้นไมแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ เพ่ือรับใหมตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๔๐ ภายในกําหนดสามสิบวันนับตั้งแตวันที่สามารถแจงได มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท” 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได
รวมโรงเรียนเตรียมทหารทั้ง ๓ กองทัพเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน เรียกวาโรงเรียนเตรียมทหาร 
และไดมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินใหยุบเลิกภาค เปนเหตุใหผูมีอํานาจตั้ง
คณะกรรมการตรวจเลือกเปลี่ยนแปลงไป กับเห็นควรยกเวนการเรียกเขากองประจําการในยาม
ปกติแกนักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ และนักศึกษาของ
ศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคมดวย  จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๑  /  ๑  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 


