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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ 
---------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐  
ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ใหยกเลิกความในขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
`ขอ ๓ ในการตรวจรางกาย ใหคณะกรรมการแบงคนที่ไดตรวจเลือกออกเปน  
๔ จําพวก 
  จําพวกที ่๑ ไดแกคนซึ่งมีรางกายสมบูรณดีไมมีอวัยวะพิการหรือผิดสวน 
แตอยางใด 
  จําพวกที ่๒ ไดแกคนซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจําพวก 
ท่ี ๑ แตไมถึงทุพพลภาพ คือ 
  (๑) ตาหรือหนังตาผิดปกติจนปรากฏชัดอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
แมเพียงขางเดียว 
        (ก) ตาเหล ( Squint ) 
        (ข) ลูกตาส่ัน ( Nystagmus ) 
        (ค) แกวตาขุน ( Cataract ) 
        (ง) กระจกตาขุน ( Opacity of Cornea ) 
        (จ) หนังตาตก ( Ptosis ) 
   (ฉ) หนังตามวนเขา ( Entropion ) 
  (ช) หนังตามวนออก ( Ectropion ) 
  (ซ) ชองหนังตา ( Palpebral Fissure ) ทั้งสองขางกวางไมเทากัน 
จนดูนาเกลียด 
  (๒) หูผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แมเพียงขางเดียว 
        (ก) ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดปรากฏชัดเจนจนดูนาเกลียด เชน ลีบ หรือเล็บ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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หรือใหญหรือบี้ 
             (ข) ชองหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแกวหูทะลุ 
  (๓) จมูกผิดรูปจนดูนาเกลียดเชนบี้ หรือแหวง 
  (๔) ปากผิดรูปจนดูนาเกลียด เชน แหวง หรือผิดรูปจนพูดไมชัด 
  (๕) ชองปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไมชัด 
  (๖) หนาผิดปกติจนดูนาเกลียดอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
        (ก) อัมพาต ( Facial Paralysis ) 
              (ข) เนื้อกระตุก ( Tics ) 
        (ค) แผลเปนหรือปานท่ีหนา มีเนื้อที่ตั้งแต ๑/๔ ของหนาขึ้นไปหรือ 
ยาวมาก 
                 (ง) เนื้องอก ( Benign Tumour ) 
  (๗) คอพอก ( Simple Goitre ) 
  (๘) ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน 
  (๙) อวัยวะเคลื่อนไหวผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แมเพียงขางเดียว 
                  (ก) ขอติด ( Ankylosis ) หรือหลวมหลุดงายหรือเคล่ือนไหวไมสะดวก  
จนทํางานไมถนัด 
                (ข) นิ้วมือหรือนิ้วเทามีจํานวนหรือขนาดของนิ้วผิดปกติจนดูนาเกลียด หรอื 
นิ้วบิดเกจนดูนาเกลียดหรือจนทํางานไมถนัด หรือชองนิ้วติดกัน หรือนิ้วมือดวนถึงโคนเล็บ 
                (ค) มือหรือแขนลีบหรือบิดเก 
                (ง) เทาหรือขาลีบหรือบิดเก 
  (๑๐) กระดูกชิ้นใหญผิดรูปจนทําใหอวัยวะนั้นทํางานไมสะดวกหรือจนด ู
นาเกลียด 
  (๑๑) ไสเล่ือนลงถุง 
จําพวกที ่๓ ไดแกคนซึ่งมีรางกายยังไมแข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะ 
นั้นได เพราะปวยซึ่งจะบําบัดใหหายภายในกําหนด ๓๐ วันไมได 
  จําพวกที ่๔ ไดแกคนพิการทุพพลภาพ หรอืมีโรคท่ีไมสามารถจะรับราชการ 
ทหารไดตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑ 
  การวินิจฉัยลักษณะพิการและโรคตาง ๆ นั้น ถาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผูตรวจยังมีความสงสัย ก็ใหคณะกรรมการตรวจเลือกจัดเขาไวในคนจําพวกที่ ๑ กอน 
  ใบสําคัญที่จะออกใหแกคนจําพวกที่ ๓ และคนจําพวกที่ ๔ ใหเปนไปตามแบบ  
สด. ๔ และแบบ สด. ๕ ทายกฎกระทรวงนี ้เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกลงชื่อแลวมอบให 
กรรมการสัสดีจังหวัดไวเปนหลักฐานเพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป 
  บุคคลซึ่งกรรมการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นวาเขาอยูในคนจําพวก 
ท่ี ๒ จําพวกที ่๓ หรือจําพวกที่ ๔ ถากรรมการซึ่งมิใชผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความเห็นแยง 
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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    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รวมกันสองคน ใหสงตัวบุคคลนั้นเขาตรวจเลือกรวมกับคนในจําพวกเดียวกันตามความเห็นแยง 
ของกรรมการซึ่งมิใชผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถาบุคคลนั้นตองเขากองประจําการก็ใหกรรมการ 
ซึ่งมีความเห็นแยงกันนั้นตางฝายตางทําคําชี้แจงยื่นตอกรรมการชั้นสูงภายในเจ็ดวันนับแตวันเสร็จ 
การตรวจเลือกในจังหวัดนั้น' 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
                  พลตร ีป. อดิเรกสาร 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
                    บุญเทง ทองสวัสด์ิ 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีหลักเกณฑความไมสมบูรณ 
ในรางกายของคนจําพวกที ่๒ ของคนที่ไดตรวจเลือก ๔ จําพวกในการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
เขารับราชการทหารกองประจําการ ไดกําหนดไวเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณ 
ปจจุบัน สมควรแกไขหลักเกณฑดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎ 
กระทรวงนี้ 
 
[รก. ๒๕๑๘/๒๓๗/๘พ./๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๘] 
 
 
 


