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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

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 

 
ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๖๗ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒  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” 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
พลเอก สิทธิ  จิรโรจน 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๗๑/หนา ๘๓/๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ครูซึ่งประจําทําการสอน
หนังสือหรือวิชาการตางๆ ในโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัด โรงเรียน
ประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเทศบาลและโรงเรียนประชาบาล
ของกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสุขาภิบาลนาเกลือ จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนเตรียมทหารของ
กระทรวงกลาโหม เคยไดรับการยกเวนไมเรียกมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกอง
ประจําการในยามปกติ 

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

ดังนั้นสมควรใหครูซึ่งประจําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ในโรงเรียน
ดังกลาวไดรับการยกเวนไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
เชนเดียวกับครูในโรงเรียนเดิมที่ไดเคยไดรับการยกเวนมาแลว นอกจากนี้ไดมีการยุบเลิกโรงเรียน
เตรียมทหารซึ่งอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมแลว จึงตองยกเลิกการยกเวนดังกลาวให
ครูซึ่งประจําการทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตางๆ ในโรงเรียนเตรียมทหารดวย จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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