
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 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
ขอ ๒๒  ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ที่อยูในความควบคุม

ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ินซึ่งใหลงบัญชีทหารกองเกินไว แตยกเวนไม
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ไดแกครูในมหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โรงเรียนทหาร โรงเรียนชางฝมือทหาร 
โรงเรียนการชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โรงเรียนฝกอาชีพและโรงเรียน
ประชาสงเคราะหของกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนและสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรมการ
ฝกหัดครู กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพลศึกษา กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา กรม
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไปทั้ง
สายสามัญและสายอาชีพซึ่งใชหลักสูตรที่มีเวลาเรียนไมนอยกวาสองป สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุม
โรคติดตอ และสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน 

 
ขอ ๓  ครูซึ่งจะไดรับการยกเวนตามขอ ๒ ตอง 
(๑) เปนครูประจําทําการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคน

เปนปกติและในจํานวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคนนี้ยกเวนครูไดคนเดียว
หรือเปนครูสอนประจําเฉพาะวิชาซึ่งทําการสอนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๑๐๓/หนา ๒๘๒/๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
๒ ขอ ๒  แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



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 
 

เปนปกติ และในจํานวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไมนอยกวาสิบหาคนนี้ก็ยกเวนครูไดคนเดียว
เชนเดียวกัน 

(๒) มีเวลาสอนสัปดาหละไมนอยกวาสิบแปดชั่วโมงสําหรับครูซึ่งประจําทําการ
สอนในสถานศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไมนอยกวาสิบหาช่ัวโมงสําหรับครูซึ่งประจํา
ทําการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา 

 
ขอ ๔  วิธีการยกเวนครู 
(๑) ใหสวนราชการที่เก่ียวของสงรายชื่อครูซึ่งจะไดรับการยกเวนไปยังผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งครูผูนั้นทําการสอนอยูในทองที่กอนเดือน
เมษายนของปที่ถูกเรียกไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตกรณีการยายไปประจําทําการสอนใน
สถานศึกษาอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในใบสําคัญยกเวนครู ใหสวนราชการที่เก่ียวของสงรายชื่อครูที่
ยายมาประจําทําการสอนซึ่งจะไดรับการยกเวนนอยกวาหกสิบวันได แตตองกอนการตรวจเลือกใน
จังหวัดที่เปนภูมิลําเนาทหารของครูผูนั้น 

(๒) ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกใบสําคัญ
ยกเวนครูใหแกครูซึ่งทําการสอนอยูในทองที่ แลวแจงใหหัวหนาเขตหรือนายอําเภอทองที่ที่เปน
ภูมิลําเนาทหารของครูผูนั้นทราบ ถาครูผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่นตองแจงให
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของครูผูนั้น
ทราบ แลวใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับแจงแจงใหหัวหนาเขต
หรือนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของครูผูนั้นทราบอีกตอหนึ่ง ทั้งนี้ใหแจงตอกันภายใน
กําหนดสามสิบวัน 

สําหรับครูซึ่งทําการสอนอยูในหนวยฝกอาชีพเคล่ือนที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกใบสําคัญยกเวนครูให แลวดําเนินการนัยเดียวกับที่
กลาวในวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๕  ใบสําคัญยกเวนครู ใหเปนไปตามแบบ สด. ๓๗ ทายกฎกระทรวงนี ้

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

กมล วรรณประภา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  ใบสําคัญยกเวนครู 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



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 :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการจัดตั้งและ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาและสวนราชการที่เก่ียวของบางแหง ประกอบกับสมควรกําหนดวิธีการ
ยกเวนและแบบใบสําคัญยกเวนครูข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗๓ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรใหครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ไดรับการยกเวนไมตองเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกอง
ประจําการในยามปกติเชนเดียวกับครูโรงเรียนอื่น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 

 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗๔ 

 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการจัดตั้งวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
สมควรใหครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษามีสิทธิไดรับยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหาร กองประจําการในยาม
ปกติเชนเดียวกับครูของวิทยาลัยอื่น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหครูซึ่ง
ประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ในความควบคุมของกรมการศึกษานอกโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการไดรับการยกเวนไมตองเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ
ในยามปกติ เชนเดียวกับครูโรงเรียนอื่น และมาตรา ๑๔ (๕) แหงพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดบัญญัติใหการยกเวนดังกลาวตองกําหนดโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗๖ 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๒๒๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๕/๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๗ 

๔
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๙๗/ฉบับพิเศษ หนา ๕๙/๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ 

๕
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๔ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ครูซึ่งประจําทําการสอน
หนังสือหรือวิชาการตางๆ ในความควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรมในสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม เคยไดรับการยกเวนไมเรียกมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
กองประจําการในยามปกติตามขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ 
(พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตอมา
สถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดโอนไปเปนสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน สมควรใหครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือ
วิชาการตางๆ ในความควบคุมของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ใน
สถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ไดรับการยกเวนไม
เรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติเชนเดียวกับครูในสถานศึกษา
เดิมดังกลาวแลว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ครูซึ่งประจําทําการสอน
หนังสือหรือวิชาการตางๆ ในโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัด โรงเรียน
ประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนประชาบาล
ของกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสุขาภิบาลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนเตรียมทหารของ
กระทรวงกลาโหม เคยไดรับการยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการใน
ยามปกติ 

ตอมาไดมีการโอนโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัด และ
โรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและไดมีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหมกับไดยุบเลิกสุขาภิบาลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี และจัดตั้งเปนเมือง
พัทยาข้ึน ทําใหฐานะของโรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนประชาบาลของกรุงเทพมหานครและของ
สุขาภิบาลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนไปเปนโรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา แตครูของโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ โรงเรียนและสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดเมือง
พัทยายังไมไดรับการยกเวนดังกลาว 

                                                                                                                                            
๖
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๗๐/ฉบับพิเศษ หนา ๓/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ 

๗
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๗๑/หนา ๘๓/๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังนั้นสมควรใหครูซึ่งประจําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ในโรงเรียน
ดังกลาวไดรับการยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
เชนเดียวกับครูในโรงเรียนเดิมที่ไดเคยไดรับการยกเวนมาแลว นอกจากนี้ไดมีการยุบเลิกโรงเรียน
เตรียมทหารซึ่งอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมแลว จึงตองยกเลิกการยกเวนดังกลาวให
ครูซึ่งประจําการทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ในโรงเรียนเตรียมทหารดวย จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอศักดิ์/จัดทาํ 
๘ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

 


