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กฎกระทรวง 
การผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 
แกบุคคลซึ่งอยูระหวางการศึกษาหรือเรียนรู 

พ.ศ. ๒๕๔๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ

รับราชการทหาร พ .ศ . ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
ขอ ๒  บุคคลซึ่งจะไดรับการผอนผันตามมาตรา ๒๙ (๓) คือ 
(๑)  กรณีการศึกษาในระบบตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
(ก)  นิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐท่ีอยูในความควบคุมหรือกํากับ

ดูแลของหนวยงานของรัฐ ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาเพื่อรับปริญญา สําหรับ
นักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนระบบเปดแบบตลาดวิชาหรือไมตองเขาชั้นเรียน จะตองมี
ผลการศึกษาสอบไลไดภาคละไมนอยกวาเกาหนวยกิตทุกภาคการศึกษาติดตอกัน เวนแตภาค
การศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถานศึกษาใหการรับรอง 

(ข)  นิสิต นักศึกษา หรอืนักเรียน ในสถานศึกษาเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย 
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือกฎหมาย วาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี ใหผอนผัน
เฉพาะผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาหรือระดับปริญญา 

(ค) นักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพ หรือสายเฉพาะทางอื่นๆ ท่ี
อยูในสังกัด หรืออยูในความควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานของรัฐ
ใหผอนผันเฉพาะผูซึ่งอยูในระหวางการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาหรือระดับปริญญา 

(ง)  นักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอยูใน
สังกัดหรืออยูในความควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานของรัฐ ให
ผอนผันจนสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในกรณีตาม (๑) (ก) ถึง (ค) ใหผอนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบย่ีสิบหกป
บริบูรณ เวนแตนิสิตหรือนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรใหผอนผันในระหวางท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลหรือสถาบันทางแพทย เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรมอีกหนึ่งป 

ในกรณีตาม (๑) (ง) ใหผอนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปบริบูรณ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนท่ี ๔๖ ก/หนา ๒๐/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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(๒)  กรณีการศึกษานอกระบบตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
ผูเรียนรูหรือศึกษานอกระบบการศึกษาของรัฐ ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูระหวาง

การเรียนรูหรือศึกษานอกระบบ ดังน้ี 
(ก)  การศึกษาท่ีอาจเทียบไดในระดับตํ่ากวาปริญญา ใหไดรับการผอนผันจน

บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปบริบูรณ 
(ข)  การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับปริญญา ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้น

มีอายุครบยี่สิบหกปบริบูรณ 
(๓)  กรณีการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
ผูเรียนรูหรือศึกษาตามอัธยาศัย ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูระหวางการเรียนรูหรือ

ศึกษาตามอัธยาศัย ดังน้ี 
(ก)  การศึกษาท่ีอาจเทียบไดในระดับตํ่ากวาปริญญา ใหไดรับการผอนผันจน

บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปบริบูรณ 
(ข)  การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับปริญญา ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้น

มีอายุครบยี่สิบหกปบริบูรณ 
(๔)  การศึกษาเฉพาะทางตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
ผูศึกษาตามการศึกษาเฉพาะทาง ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูระหวางการศึกษา 

ดังน้ี 
(ก)  การศึกษาท่ีอาจเทียบไดในระดับตํ่ากวาปริญญา ใหไดรับการผอนผันจน

บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปบริบูรณ 
(ข)  การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับปริญญา ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้น

มีอายุครบยี่สิบหกปบริบูรณ 
 
ขอ ๓  การขอผอนผันใหแกนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผูศึกษาที่เปนการศึกษา

ในระบบใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑)  ในกรณีที่เปนการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ใหเปนหนาท่ีของสถานศึกษา

ของรัฐสวนราชการท่ีเปนกรมหรือเทียบเทา หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ตรวจสอบ
คุณสมบัติผูขอผอนผันแลวสงรายช่ือบุคคลท่ีจะไดรับการผอนผันตามขอ ๒ (๑) (ก) (ค) และ 
(ง) ไปยังผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูภายในเดือนกุมภาพันธของปท่ีจะตอง
ตรวจเลือกเขากองประจําการ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกสถาบันทางการศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้นตามความ
ตกลงหรือสนธิสัญญาหรือกฎบัตรระหวางประเทศซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีหรือสมาชิก เชน 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ดวย 

(๒)  ในกรณีท่ีเปนการศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย 
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี ใหเปน
หนาที่ของอธิการบดีหรืออธิการโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษาเอกชน หรือเปนหนาท่ีของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูอํานวยการหรือผูบริหารโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี ตรวจสอบคุณสมบัติ แลวสงรายชื่อบุคคล
ท่ีจะไดรับการผอนผันตามขอ ๒ (๑) (ข) ไปยังผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู
ภายในเดือนกุมภาพันธของปที่จะตองตรวจเลือกเขากองประจําการ 

 
ขอ ๔  การขอผอนผันใหแกนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผูศึกษาท่ีเปนการศึกษา

นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเฉพาะทาง ใหเปนหนาท่ีของผูอํานวยการศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีจัด
การศึกษาเฉพาะทางแลวแตกรณี ซ่ึงบุคคลท่ีจะไดรับการผอนผันอยูระหวางศึกษาหรือเรียนรูอยู
ในจังหวัดน้ัน ตรวจสอบคุณสมบัติ แลวสงรายชื่อบุคคลที่จะไดรับการผอนผันตามขอ ๒ (๒) (๓) 
และ (๔) ไปยังผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของปท่ี
จะตองตรวจเลือกเขากองประจําการ 

 
 

ใหไว ณ วันที ่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 
 

พลอากาศเอก คงศักด์ิ วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๙ (๓) แหง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดใหบุคคลท่ีอยูในระหวางการศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ใหไดรับการผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 
จึงไดมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดใหบุคคลท่ีอยูในระหวางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงไดรับการผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 
แตในกฎกระทรวงจะกําหนดชื่อสถานศึกษาเปนรายสถานศึกษา ทําใหไมสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบันที่มีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหมและยังมิไดกําหนดชื่อสถานศึกษานั้นไวในกฎกระทรวง 
ซ่ึงทําใหบุคคลท่ีอยูในระหวางการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ไมไดรับการผอนผันการตรวจเลือก
เขารับราชการเปนทหารกองประจําการ และไมสอดคลองกับระบบการศึกษาของรัฐในปจจุบัน 
ดังน้ัน สมควรเปลี่ยนหลักเกณฑการผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 
ใหแกบุคคลซ่ึงอยูระหวางการศึกษาในสถานศึกษาตามลักษณะและประเภทของสถานศึกษาแทน 
รวมทั้งกําหนดผูมีสิทธิไดรับการผอนผันซึ่งอยูระหวางการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และการศึกษาเฉพาะทางดวย เพื่อใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของรัฐ และกําหนดผูมีอํานาจ
ตรวจสอบคุณสมบัติผูท่ีจะไดรับการผอนผันในแตละกรณีใหชัดเจนย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจัดทํา 
๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 


