
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓๙ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 

๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
ขอ ๒  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับ

ราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมคือ 
(๑) พระภิกษุ สามเณร 
(๒) นักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน 
(๓) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาและไมเรียกเขารับ

ราชการทหารกองประจําการในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๒) 
(๔) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ 
(๕) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม

กําหนด ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
(๖) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 
(๗) นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๘) นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
(๙) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศและไดรับการผอนผันตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๗ (๒) 
(๑๐) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ที่อยูในความควบคุม

ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ ราชการสวนทองถ่ิน และซ่ึงไมเรียกเขารับราชการทหารกอง
ประจําการในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๕) 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๓๐/ฉบับพิเศษ หนา ๒๗/๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖ 



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 
 

(๑๑) พนักงานวิทยุของกระทรวง ทบวง กรม หรือ องคการของรัฐบาล 
(๑๒ )  ข า ร า ชกา รกลา โหมพล เรื อน  ลู ก จ า ง  ห รือคนงาน  ในสั ง กั ด

กระทรวงกลาโหม ทั้งนี้เฉพาะผูซึ่งทํางานโดยใชวิชาหรือฝมือ 
(๑๓)๒ ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการการเมือง ขาราชการ

กลาโหมพลเรือน ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการสวนทองถ่ินตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งรับเงินเดือนประจําและเปนขาราชการ
หรือพนักงานตั้งแตระดับ ๕ หรือเทียบเทาข้ึนไป แลวแตกรณี 

(๑๔) ขาราชการซึ่งไดรับคําส่ังของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไป
ราชการอันสําคัญยิ่ง หรือไปราชการตางประเทศโดยคําส่ังของเจากระทรวง 

(๑๕) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือก่ิงอําเภอ 
(๑๖) ปลัดอําเภอ 
(๑๗) ตํารวจประจําการ 
(๑๘) กํานัน 
(๑๙) ผูใหญบาน 
(๒๐) สารวัตรกํานัน 
(๒๑) แพทยประจําตําบลซึ่งมิใชทหารกองหนุน 
(๒๒) นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตร ี
(๒๓) ผูซึ่งทํางานประจําในตําแหนงหนาที่สําคัญในราชการ เทศบาล องคการ

ของรัฐบาล หรือในกิจการเก่ียวกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การขนสง การ
ธนาคาร หากขาดไปจะทําใหกิจการเสียหายและจะหาผูอ่ืนแทนไมไดตามที่กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวง ทบวง กรม เจาหนาที่จะไดตกลงกัน 

(๒๔) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๙ 
(๓) 

(๒๕) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผอนผันเปนพิเศษ 
 
ขอ ๓  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝก

วิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม แตไดรับการผอนผันไมตองเขารับการตรวจสอบการ
ฝกวิชาทหารหรือการทดลองความพรั่งพรอม คือ 

(๑) บุคคลซึ่งจําเปนตองหาเล้ียงบิดาหรือมารดา ซึ่งไรความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ หรือชรา จนหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขารับ
ราชการทหารในการเรียกพลพรอมกัน คงผอนผันใหคนเดียวตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก 

(๒) บุคคลซึ่งจําเปนตองหาเล้ียงบุตรซึ่งมารดาตาย ไรความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ และบุคคลซึ่งจําเปนตองหาเล้ียงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือ
                                                 

๒
 ขอ ๒ (๑๓)  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



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 
 

มารดาซึ่งบิดาหรือมารดาตาย ทั้งนี้ เมื่อบุตรหรือพ่ีหรือนองนั้นหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอ่ืนเลี้ยง
ดู 

 
ขอ ๔  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไปทํามาหาเลี้ยงชีพในทองที่อําเภอ

อ่ืนชั่วคราว ถาไดทราบประกาศเรียกพลหรือไดรับหมายเรียกพลเพื่อตรวจสอบของอําเภอที่เปน
ภูมิลําเนาทหาร ณ อําเภอทองที่ที่ไปอยูช่ัวคราว และไมสามารถจะไปเขารับการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบตามที่ถูกเรียกได ใหไปชี้แจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยูช่ัวคราวนั้นกอนถึง
กําหนดวันเรียกพล เมื่อนายอําเภอสอบสวนเห็นเปนการสมควรก็อนุญาตใหผูนั้นไดรับการผอน
ผันได แลวแจงไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
ขอ ๕  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผูใดไปทํามาหาเลี้ยงชีพอยูในทองที่

อําเภออ่ืนชั่วคราว ถาไดทราบประกาศเรียกพลหรือไดรับหมายเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือ
ทดลองความพรั่งพรอมของอําเภอที่เปนภูมิลําเนาทหาร ณ อําเภอทองที่ที่ไปอยูช่ัวคราวและไม
สามารถจะไปเขารับการเรียกพลเพ่ือฝกวิชาทหาร หรือไมสามารถจะไปเขารับการเรียกพลเพื่อ
ทดลองความพรั่งพรอมตามที่ถูกเรียกไดเพราะไมมีคาพาหนะหรือจะไปไมทัน ใหผูนั้นไปชี้แจง
ดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ไปอยูช่ัวคราวนั้นทันที เมื่อนายอําเภอสอบสวนไดความจริงก็ให
สงผูนั้นไปเขารับการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารหรือเขารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
ยังทองที่อําเภอที่เรียกนั้น ถาจะสงไปไมทันหรือไมสามารถจะสงไปยังทองที่อําเภอที่เรียกไดก็ให
สงผูนั้นไปเขารับการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารหรือเขารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
ในทองที่อําเภอท่ีมีการเรียกพลตามที่เห็นสมควร แลวแจงไปยังนายอําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนา
ทหารภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
ขอ ๖๓  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับ

ราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม 
ตามขอ ๒ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ใหบุคคลตาม (๑) และ (๒) ของขอ ๒ แจงตอเจาอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมีที่
อยูหรือพํานักอาศัยอยู และใหเจาอาวาสที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ 
สด. ๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่วัดนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แต
ถาบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสง
บัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

(๒) ใหบุคคลตาม (๓) ของขอ ๒ นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอ
แหงทองที่ที่บุคคลนั้นมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาอยู และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชี
รายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด. ๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหง 

                                                 
๓
 ขอ ๖  แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



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 
 

ทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถาบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ให
ผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่
เปนภูมิสําเนาทหารของบุคคลนั้น 

(๓) ใหบุคคลตาม (๔) ของขอ ๒ แจงตอเลขาธิการรัฐสภา และใหเลขาธิการ
รัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด. ๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยัง
กระทรวงกลาโหมโดยไมชักชา ใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดและผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

(๔) ใหบุคคลตาม (๙) ของขอ ๒ แจงหลักฐานไปยังนายอําเภอแหงทองที่ที่เปน
ภูมิสําเนาทหารของบุคคลนั้น และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาว
ตามแบบ สด. ๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดย
ไมชักชา 

(๕) ใหบุคคลตาม (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๒๔) ของขอ ๒ แจงตอ
สถานศึกษาที่บุคคลนั้นศึกษาอยู และใหสถานศึกษาที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคล
ดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไมชักชา ให
กระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผูวาราชการจังหวัดแหง
ทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

(๖) ใหบุคคลตาม (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๒๒) และ (๒๓) ของขอ ๒ แจง
ตอสวนราชการที่เก่ียวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา หรือเทศบาลซึ่งบุคคลนั้น
สังกัดอยู แลวแตกรณี และใหสวนราชการที่เก่ียวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา 
หรือเทศบาลที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 
สงไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไมชักชาใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยัง
กองบัญชาการทหารสูงสุด และผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

(๗) ใหบุคคลตาม (๑๐) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) 
ของขอ ๒ นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอแหงทองที่ที่บุคคลนั้นประจําหรือสังกัดอยู 
แลวแตกรณี และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด. ๔๕ 
ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถา 
บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสง
บัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

การผอนผันไมตองเรียกเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือ
ฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งมีฐานะ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ใหมีผลนับแตวันที่เจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวนราชการ
ที่เก่ียวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาลหรือนายอําเภอสงบัญชีรายชื่อ
ของบุคคลดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่วัดหรืออําเภอนั้นตั้งอยู หรือไปยัง
กระทรวงกลาโหม แลวแตกรณ ี



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 
 

ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ 
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) 
(๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) และ (๒๔) ใหเจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวน
ราชการที่เก่ียวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาลหรือนายอําเภอ แลวแต
กรณี จัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้ แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กําหนดไวใน (๑) (๓) (๕) (๖) และ (๗) โดยไมชักชา สวน
ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ (๓) และ (๙) 
ใหบุคคลนั้นแจงดวยตนเองตอนายอําเภอแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้นโดยไม
ชักชา และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีราชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๖ ทาย
กฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยเร็ว 

การพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ใหมีผลทันทีนับแตวันที่บุคคลนั้นพน
จากฐานะดังกลาว 

 
ขอ ๗  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเขารับการ

ตรวจสอบ การฝกวิชาทหาร หรือการทดลองความพรั่งพรอม ตาม (๑) และ (๒) ของขอ ๓ ให
รองตอนายอําเภอทองที่กอนถึงกําหนดวันเขารับราชการทหารในการเรียกพลไมนอยกวาสามสิบ
วัน เวนแตในกรณีซึ่งไมใชความผิดของผูรอง ใหนายอําเภอจัดการสอบสวนหลักฐานแลวสงให
คณะเจาหนาที่ซึ่งผูบังคับการจังหวัดทหารบกแตงตั้งข้ึนพิจารณา ถาเห็นสมควรก็ผอนผันให 

 
ขอ ๘  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเขารับการ

ระดมพล คือ 
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวนซึ่ง

เปนนักธรรม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
(๒) นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาและไมเรียกเขารับ

ราชการทหารกองประจําการในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๒) 
(๓) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(๔) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม

กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
(๕) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 
(๖) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศและไดรับการผอนผันตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๗ (๒) 
(๗) ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ที่อยูในความควบคุมของ

กระทรวง ทบวง กรม หรือ ราชการสวนทองถ่ินและซึ่งไมเรียกเขารับราชการทหารกองประจําการ
ในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๕) 

(๘) พนักงานวิทยุของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการของรัฐบาล 



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 
 

(๙) ขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ทั้งนี้เฉพาะผูซึ่งทํางานโดยใชวิชาหรือฝมือ 

(๑๐)๔ ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการการเมือง ขาราชการ
กลาโหมพลเรือน ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการสวนทองถ่ินตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งรับเงินเดือนประจําและเปนขาราชการ
หรือพนักงานตั้งแตระดับ ๕ หรือเทียบเทาข้ึนไป แลวแตกรณี 

(๑๑) ขาราชการซึ่งไดรับคําส่ังของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไป
ราชการอันสําคัญยิ่ง หรือไปราชการตางประเทศโดยคําส่ังของเจากระทรวง 

(๑๒) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือก่ิงอําเภอ 
(๑๓) ปลัดอําเภอ 
(๑๔) ตํารวจประจําการ 
(๑๕) กํานัน 
(๑๖) ผูใหญบาน 
(๑๗) สารวัตรกํานัน 
(๑๘) แพทยประจําตําบลซึ่งมิใชทหารกองหนุน 
(๑๙) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตร ี
(๒๐) ผูซึ่งทํางานประจําในตําแหนงหนาที่สําคัญในราชการ องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล องคการของรัฐบาล หรือในกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิช
ยกรรม การขนสง การธนาคาร หากขาดไปจะทําใหกิจการเสียหายและจะหาผูอ่ืนแทนไมได ทั้งนี้ 
ตามที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวง ทบวง กรม เจาหนาที่จะไดตกลงกัน 

(๒๑) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผอนผันเปนพิเศษ 
 
ขอ ๙๕  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเขารับการ

ระดมพล ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ใหบุคคลตาม (๑) ของขอ ๘ แจงตอเจาอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมีที่อยูหรือ

พํานักอาศัยอยู และใหเจาอาวาสที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ 
ทายกฎกระทรวงนี้สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่วัดนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถาบุคคล
นั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสงบัญชี
รายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

(๒) ใหบุคคลตาม (๒) ของขอ ๘ นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอ
แหงทองที่ที่บุคคลนั้นมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาอยูและใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชี
                                                 

๔ ขอ ๘ (๑๐)  แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๕ ขอ ๙  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหง
ทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถาบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ให
ผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่
เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

(๓) ใหบุคคลตาม (๓) ของขอ ๘ แจงตอเลขาธิการรัฐสภา และใหเลขาธิการ
รัฐสภาจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยัง
กระทรวงกลาโหมโดยไมชักชา ใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดและผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

(๔) ใหบุคคลตาม (๔) และ (๕) ของขอ ๘ แจงตอสถานศึกษาที่บุคคลนั้น
ศึกษาอยู และใหสถานศึกษาที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๕ 
ทายกฎกระทรวงนี้สงไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไมชักชา ใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้น
ตอไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของ
บุคคลนั้น 

(๕) ใหบุคคลตาม (๖) ของขอ ๘ แจงหลักฐานไปยังนายอําเภอแหงทองที่ที่เปน
ภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาว
ตาม สด. ๔๕ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไม
ชักชา 

(๖) ใหบุคคลตาม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) 
ของขอ ๘ นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอ รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา หรือเทศบาลซึ่ง
บุคคลนั้นสังกัดอยู แลวแตกรณี และใหสวนราชการที่เก่ียวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
เมืองพัทยา หรือเทศบาลที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด. ๔๕ ทาย
กฎกระทรวงนี้ สงไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไมชักชาใหกระทรวงกลาโหมสงบัญชีรายชื่อนั้นตอไป
ยังกองบัญชาการทหารสูงสุด และผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคล
นั้น 

(๗) ใหบุคคลตาม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) 
ของขอ ๘ นําหลักฐานไปแจงดวยตนเองตอนายอําเภอแหงทองที่ที่บุคคลนั้นประจําหรือสังกัดอยู 
แลวแตกรณี และใหนายอําเภอที่ไดรับแจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด. ๔๕ 
ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยไมชักชา แตถา
บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่จังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับบัญชีรายชื่อสง
บัญชีรายชื่อนั้นตอไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้น 

การผอนผันไมตองเขารับการระดมพลของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่ง
มีฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘ ใหมีผลนับแตวันที่เจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวน
ราชการที่เก่ียวของ องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือ นายอําเภอสงบัญชี
รายชื่อของบุคคลดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่วัดหรืออําเภอนั้นตั้งอยู หรือไปยัง
กระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘ 
(๑) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) 
(๑๙) และ (๒๐) ใหเจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวนราชการที่เก่ียวของ องคการ
ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอําเภอ แลวแตกรณี จัดทําบัญชีรายชื่อของ
บุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้ แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามที่กําหนดไวใน (๑) (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไมชักชา สวนในกรณีที่ทหารกองเกินหรือ
ทหารกองหนุนพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘ (๒) และ (๖) ใหบุคคลนั้นแจงดวยตนเอง
ตอนายอําเภอแหงทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของบุคคลนั้นโดยไมชักชา และใหนายอําเภอที่ไดรับ
แจงจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกลาวตามแบบ สด.๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้ สงไปยังผูวาราชการ
จังหวัดแหงทองที่ที่อําเภอนั้นตั้งอยูโดยเร็ว 

การพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘ ใหมีผลทันทีนับแตวันที่บุคคลนั้นพน
จากฐานะดังกลาว 

 
ขอ ๑๐๖  ในกรณีจําเปนเพื่อการปองกันประเทศโดยตรงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม จะสั่งเพิกถอนการผอนผันตามขอ ๒ หรือขอ ๘ แกทหารกองเกินหรือทหาร
กองหนุนบางคนหรือบางประเภทในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลอง
ความพรั่งพรอม หรือในการระดมพลคราวใดตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
จอมพล ถ. กิตติขจร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
พลเอก ป. จารุเสถียร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

                                                 
๖ ขอ ๑๐  แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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] 
 

๑.๗  บญัชีรายชื่อทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตอง
เรียกเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร เพ่ือทดลองความพรั่ง
พรอม หรือการระดมพลของ (ระบุช่ือวัด สํานักสอนศาสนา สวนราชการ สถานศึกษาฯ) ..........
ตามหนังสือ ที ่.......... ลงวันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. .... รวม (ตัวอักษร) .......... คน 
(แบบ สด. ๔๕) 

๒๘.  บัญชีรายชื่อทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งพนจากการเปนบุคคลซึ่ง
ไดรับการผอนผันการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร เพ่ือทดลองความพรั่งพรอม หรือ
การระดมพลของ (ระบุช่ือวัด สํานักสอนศาสนา สวนราชการ สถานศึกษาฯ).......................... 
ตามหนังสือ ที ่.......... ลงวันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. .... รวม (ตัวอักษร) ............คน 
(แบบ สด. ๔๖) 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

                                                 
๗ บัญชีรายชื่อทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับ

ราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร เพ่ือทดลองความพรั่งพรอม หรือการระดมพล
ของ (ระบุชื่อวัด สํานักสอนศาสนา สวนราชการ สถานศึกษาฯ) ..........ตามหนังสือ ท่ี .......... ลงวันที่ .......... 
เดือน .......... พ.ศ. .... รวม (ตัวอักษร) .......... คน (แบบ สด. ๔๕) เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. 
๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๘ บัญชีรายชื่อทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งพนจากการเปนบุคคลซึ่งไดรับการผอน
ผันการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร เพ่ือทดลองความพรั่งพรอม หรือการระดมพลของ (ระบุชื่อวัด 
สํานักสอนศาสนา สวนราชการ สถานศึกษาฯ).......................... ตามหนังสือ ท่ี .......... ลงวันที่ .......... 
เดือน .......... พ.ศ. .... รวม (ตัวอักษร) ............คน (แบบ สด. ๔๖) เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 เนื่องจากมาตรา ๓๖ แหง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดบัญญัติเร่ืองการผอนผันไมตองเรียกเขารับการเรียก
พลและการผอนผันไมตองเขารับราชการทหารในการเรียกพลหรือการระดมพลขึ้นใหม จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗๙ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเปลี่ยนแปลง
การผอนผันใหทหารกองเกินและทหารกองหนุนซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานเทศบาลไมตองถูก
เรียกเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝกวิชาทหารหรือเพ่ือทดลองความพรั่ง
พรอม และในการระดมพลเสียใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗๑๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขา
รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม
และในการระดมพลเพื่อใหทางราชการสามารถตรวจสอบจํานวนและรายชื่อของทหารกองเกิน
หรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันดังกลาวไดถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้ง
สมควรแกไขอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในการเพิกถอนการผอนผันใหสอดคลอง
กับการแกไขปรับปรุงวิธีปฏิบัติดังกลาวดวย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 

ตอศักดิ์/จัดทาํ 
๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๙
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา ๖๖๓/๒๐ กันยายน ๒๕๒๐ 

๑๐
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๘๓/หนา ๙๑๖/๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ 


