
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 

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

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๖  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 
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

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๘๓/หนา ๙๑๖/๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ 



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 
 

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 ี

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 



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 
 

การพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ใหมีผลทันทีนับแตวันที่บุคคลนั้นพน
จากฐานะดังกลาว” 

 
ขอ ๒  ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๙  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
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



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 
 

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 

ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพนจากฐานะตามที่กําหนดไวในขอ ๘ 
(๑) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) 
(๑๙) และ (๒๐) ใหเจาอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา สวนราชการที่เก่ียวขององคการ
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 ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๐  ในกรณีจําเปนเพื่อการปองกันประเทศโดยตรงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม จะสั่งเพิกถอนการผอนผันตามขอ ๒ หรือขอ ๘ แกทหารกองเกินหรือทหาร
กองหนุนบางคนหรือบางประเภทในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลอง
ความพรั่งพรอม หรือในการระดมพลคราวใดตามที่เห็นสมควรก็ได” 

 



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 
 

ขอ ๔  ใหเพ่ิมแบบ สด. ๔๕ และแบบ สด. ๔๖ ทายกฎกระทรวงนี้เปนแบบ สด. 
๔๕ และแบบ สด. ๔๖ ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พลเรือเอก ประพัฒน  กฤษณจันทร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
พลเอก อิสระพงศ หนุนภักด ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

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

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

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขา
รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม
และในการระดมพลเพื่อใหทางราชการสามารถตรวจสอบจํานวนและรายชื่อของทหารกองเกิน
หรือทหารกองหนุนซึ่งไดรับการผอนผันดังกลาวไดถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้ง
สมควรแกไขอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในการเพิกถอนการผอนผันใหสอดคลอง
กับการแกไขปรับปรุงวิธีปฏิบัติดังกลาวดวย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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