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ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที ่๒๒๖ 

------ 
 
   โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา สมควรใหเจาหนาที่ฝายทหารเปนผูม ี
อํานาจและหนาท่ีในการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการ และสมควรแกไข 
เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารใหเหมาะสมย่ิงข้ึน หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําส่ัง 
ดังตอไปนี ้
 
   ขอ ๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๙) (๑๐) และ (๑๑) ของมาตรา ๔ แหง 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   "(๙) "อําเภอ"หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
  (๑๐) "ที่วาการอําเภอ"หมายความรวมถึงที่วาการกิ่งอําเภอดวย 
  (๑๑) "นายอําเภอ"หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา 
กิ่งอําเภอดวย' 
 
   ขอ ๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ 
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   "มาตรา ๕  บุคคลซ่ึงตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีท่ีอําเภอ 
ดังตอไปนี ้
   (๑) บุคคลซ่ึงบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลวมารดายังมีชีวิต 
อยู หรือถาทั้งบิดาและมารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินท่ีอําเภอทองท่ี 
ที่บิดาหรือมารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี 
   (๒) บุคคลซ่ึงเกิดนอกสมรสและบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถา 
มารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครองใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครอง 
มีภูมิลําเนา แลวแตกรณี 
   (๓) บุคคลนอกจากท่ีกลาวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลท่ีไมอาจลงบัญชี 
ทหารกองเกินตาม (๑) หรอื (๒) ไดไมวาดวยกรณีใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินท่ีอําเภอ 
ทองท่ีท่ีบุคคลน้ันมีภูมิลําเนา ถาบุคคลนั้นไมปรากฏภูมิลําเนาก็ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่ 
อําเภอทองท่ีท่ีพบตัวบุคคลน้ัน 
   เม่ือไดลงบัญชีทหารกองเกินแลวใหถือวาผูน้ันมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองท่ี 
อําเภอที่ไดลงบัญชีทหารกองเกิน 
   ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว' 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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    

   ขอ ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ 
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   "มาตรา ๙  ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึง 
สามสิบปบริบูรณ เปนผูที่อยูในระหวางที่จะตองเขารับราชการทหารกองประจําการ 
และเมื่อตองเขากองประจําการจะตองเขารับราชการทหารกองประจําการมีกําหนด 
สองป สวนผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ จะใหรับราชการทหารกองประจําการ 
นอยกวาสองปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได แตสําหรับผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอาง 
สิทธิดังกลาวไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรอื 
ตอหนวยทหารท่ีตนรองขอเขารับราชการในวันรองขอ 
   วันเริ่มเขารับราชการทหารกองประจําการ ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนกอง 
ประจําการ ในกรณีที่ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการแลว แตยังข้ึนทะเบียน 
กองประจําการใหไมไดในวันที่ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น จะขึ้น 
ทะเบียนกองประจําการภายหลังจากวันเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได และใหถือวา 
ผูนั้นไดขึ้นทะเบียนกองประจําการตั้งแตวันที่เขารับราชการทหารกองประจําการ เม่ืออยูใน 
กองประจําการจนครบกําหนดแลวใหปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังน้ี 
   กองหนุนชั้นที่ ๑ เจ็ดป 
   กองหนุนชั้นที่ ๒ สิบป 
   กองหนุนชั้นที่ ๓ หกป 
ตามลําดับชั้นไปจนปลดพนราชการทหารประเภทที ่๑ 
   บุคคลซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
ตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการฝกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จะใหรับราชการทหารกองประจําการนอยกวาสองป หรือใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลด 
เปนทหารกองหนุนประเภทที ่๑ โดยมิตองเขารับราชการทหารกองประจําการก็ได ทั้งนี้ตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตจะอางสิทธิดังกลาวไดตอเม่ือไดแสดง 
หลักฐานตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือตอหนวยทหารที่ตนรองขอเขา 
รับราชการในวันรองขอ หรือตอหนวยที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการ แลวแตกรณี สวนท่ีจะให 
อยูในกองหนุนชั้นใดและเปนเวลาเทาใดนั้น ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ตอง 
เขารับราชการทหารกองประจําการตามวรรคสอง 
   ใหผูวาราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัดออกหนังสือสําคัญใหแกทหารท่ี 
ถูกปลดเปนทหารกองหนุนไวเปนหลักฐาน หากหนังสือสําคัญชํารุดหรือสูญหาย ใหผูถือแจงตอ 
นายอําเภอทองท่ีเพ่ือขอรับหนังสือสําคัญใหม โดยเสียคาธรรมเนียมฉบับละหน่ึงบาท แตถาการ 
ชํารุดหรือสูญหายนั้นเปนเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไมตองเสียคาธรรมเนียม' 
 
   ขอ ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗  



   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    

และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   "มาตรา ๑๔  บุคคลดังตอไปน้ี เม่ือลงบัญชีทหารกองเกินแลวไมเรียก 
มาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ คือ 
   (๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือ 
ญวน ซึ่งเปนนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
   (๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว 
   (๓) บุคคลซ่ึงอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหม 
กําหนด ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
   (๔) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 
   (๕) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ท่ีอยูในความ 
ควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
และผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว 
   (๖) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (๗) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
   (๘) บุคคลซ่ึงไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
   (๙) บุคคลซ่ึงไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกคร้ังเดียว 
ตั้งแตสิบปขึ้นไป หรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหลายคร้ังรวมกัน 
ตั้งแตสิบปขึ้นไปหรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน 
   การไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ 
และการออกใบสําคัญตาม (๒) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง' 
 
   ขอ ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ 
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   "มาตรา ๒๔  การเรียกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
นั้น ใหนายอําเภอออกหมายเรียกทหารกองเกินซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินไวตามมาตรา ๑๖  
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาตรวจเลือก ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบท่ี 
กําหนดในกฎกระทรวง' 
 
   ขอ ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ 
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   "มาตรา ๒๗  ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือก 
ทําการตรวจเลือกตามกําหนดหมายนั้นโดยนําใบสําคัญทหารกองเกิน บัตรประจําตัวประชาชน 
และประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงดวย ถาไมมาหรือมาแตไมเขารับการ 



   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    

ตรวจเลือก หรือไมวาอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ ใหถือวาทหารกองเกินน้ันหลีกเล่ียง 
ขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก เวนแต 
   (๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไป 
ราชการอันสําคัญยิ่ง หรือไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง 
   (๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ตามท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง 
   (๓) ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสถานท่ีราชการ หรือโรงงานอื่นใด ใน 
ระหวางท่ีมีการรบหรือการสงคราม อันเปนอุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความ 
ควบคุมของกระทรวงกลาโหม 
   (๔) บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม 
   (๕) เกิดเหตุสุดวิสัย 
   (๖) ไปเขาตรวจเลือกที่อื่น 
   (๗) ปวยไมสามารถจะมาได โดยใหบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะและเช่ือถือ 
ไดมาแจงตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 
   กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) ตองไดรับการผอนผันเฉพาะคราว 
จากรัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย' 
 
   ขอ ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ 
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๐๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   "มาตรา ๒๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดผูดํารง 
ตําแหนงเทียบไดไมต่ํากวาผูบัญชาการกองพล เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง' 
 
   ขอ ๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๘ ทวิ มาตรา ๒๘ ตร ีและ 
มาตรา ๒๘ จัตวา แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
   "มาตรา ๒๘ ทวิ  ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตาม 
มาตรา ๒๘ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในทองที่แตละจังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือก 
ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ โดยใหประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร 
ซึ่งมียศไมต่ํากวาพันโทหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือยศ 
เทียบเทาไมสูงกวาประธานกรรมการไมเกินสองคน สัสดีจังหวัดหรือผูแทนหน่ึงคน และ 
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม หน่ึงคน 
หรือหลายคนเปนกรรมการ ถาไมอาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
ดังกลาวเปนกรรมการได ก็ใหแตงตั้งผูอื่นซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขา 
เวชกรรม แทน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

   หนาที่ของกรรมการตรวจเลือกและวิธีการตรวจเลือก ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   มาตรา ๒๘ ตร ี ใหผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดตาม 
มาตรา ๒๘ แตงต้ังคณะกรรมการช้ันสูงข้ึนในทองท่ีแตละจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการ 
จังหวัดหรือผูแทนหน่ึงคน เปนประธานคณะกรรมการ เจาหนาท่ีสัสดี ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 
สัสดีจังหวัดหนึ่งคนและขาราชการอื่นซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาอีก 
หน่ึงคน เปนกรรมการ 
   กรรมการชั้นสูงตองไมเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก 
   คณะกรรมการชั้นสูงมีอํานาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคํารองตามมาตรา ๓๑ 
หรือกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางกรรมการตรวจเลือกซึ่งทําคําซึ่งทําคําชี้แจงเสนอขึ้นมา 
   คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงใหเปนที่สุด 
   มาตรา ๒๘ จัตวา  ใหนายอําเภอทองท่ีท่ีมีการตรวจเลือกมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
   (๑) จัดสถานที่ทําการตรวจเลือก 
   (๒) จัดเจาหนาที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อใหคณะกรรมการ 
ตรวจเลือกตรวจสอบไดในวันตรวจเลือก 
   (๓) จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกใหรวมอยูเปนตําบลเพื่อฟงเรียกชื่อ 
   (๔) สอบสวนบุคคลซ่ึงรองขอในเหตุผลตาง ๆ แลวมอบเรื่องใหคณะกรรมการ 
ตรวจเลือกพิจารณา 
   (๕) ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกของอําเภอตามผลการตรวจเลือก 
   (๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง' 
 
   ขอ ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติรับราชการ 
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   "มาตรา ๓๖  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหนาที่เขารับราชการทหาร 
ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม 
และในการระดมพล 
   กระทรวงกลาโหมมีอํานาจกําหนดใหทําการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อ 
ฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพร่ังพรอมตามท่ีเห็นสมควร สวนการระดมพลใหกระทําโดย 
พระราชกฤษฎีกา 
   การเรียกเขารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงกลาโหมเปน 
ผูจัดเตรียมและอํานวยการ และใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเรียกและสงทหาร 
เขารับราชการตามความประสงคของกระทรวงกลาโหม 
   การผอนผันไมตองเรียกหรือไมตองเขารับราชการทหารตามมาตรานี ้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง' 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

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    

   ขอ ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
   "มาตรา ๔๖  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเล่ียงหรือขัดขืน 
ไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม หรอื 
ในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามเดือนถึงส่ีป 
   มาตรา ๔๗  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดหลีกเล่ียงหรือขัดขืน 
ไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ' 
 
   ขอ ๑๑* ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก. ๒๕๑๕/๑๕๗/๑พ/๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕] 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
            จอมพล ถ. กิตติขจร 
             หัวหนาคณะปฏิวัต ิ
 
 
       สุรินทร / แกไข ๓๐/๐๑/๒๕๔๕ 
 
 
 


