
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

 
1. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
      เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการ 
โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องรับราชการทหารกองประจำการ  วิธีการเรียกบุคคล    
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ และการปลดทหารกองประจำการ  

2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 
      พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497  กำหนดให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย   
มีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนเพื่อป้องกันประเทศชาติ โดยกำหนดนิยามของสถานะของ
ทหารประเภทต่าง ๆ (มาตรา 4) ดังนี้ 

ทหารกองเกิน หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์     
ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว  

ทหารกองประจำการ หมายความว่า ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำการและได้เข้ารับราชการ    
ในกองประจำการจนกว่าจะได้ปลด  

ทหารกองหนุน หมายความว่า ทหารที ่ปลดจากกองประจำการ โดยรับราชการในกอง
ประจำการจนครบกำหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นกองหนุน 

2.1 วิธีนับอายุของบุคคล ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ถ้าเกิดพุทธศักราชใด   
ให้ถือว่ามีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นพุทธศักราชที่ เกิดนั้น ส่วนการนับอายุต่อไปให้นับแต่เฉพาะปีที่สิ้น
พุทธศักราชแล้ว ถ้าไม่ปรากฎปีเกิดให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้กำหนด  (มาตรา 4 (1)) 

2.2  การลงบัญชีทหารกองเกิน 
(1) ชายที่มีสัญชาติเป็นไทย เมื่ออายุอย่างเข้า 18 ปี ในปีพุทธศักราชใดต้องไปแสดงตน

เพ่ือลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น หากไม่สามารถไป
ลงบัญชีทหากองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน  ให้นายอำเภอ
สอบสวน เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้  (มาตรา 16)  

 (2) ชายที่ยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม ถ้าอายุยังไม่ถึง 
46 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินเช่นเดียวกับบุคคลในข้อ (1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่พ้นเหตุ  
ที่ทำให้ไปแจ้งตามกำหนดไม่ได้ โดยต้องไปแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเอง จะให้ผู้อ่ืนไปแจ้งแทนไม่ได้ 
ความผิด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ (1) หรือ ข้อ (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 
300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 18 และมาตรา 44) 

 (3) ข้อยกเว้น บุคคลที่ไม่ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินต่อนายอำเภอ แต่จะมี      
เจ้าพนักงานไปจัดการให้มีการลงบัญชีทหารกองเกินที่วัดหรือเรือนจำเองแล้วแต่กรณีคือ  สามเณรเปรียญ  หรือ
ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน (มาตรา 21) 
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 2.3 การคัดเลือกทหาร  
                ผู้ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปีในพุทธศักราชใด ต้องไป

แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตน ภายในพุทธศักราชนั้น ถ้าไม่มารับ
หมายเรียกที่อำเภอ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท (มาตรา 25 และมาตรา 
44) และต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามกำหนดหมายนั้น โดยให้นำใบสำคัญทหาร
กองเกิน บัตรประจำตัวประชาชน และประกาศนียบัตรหรือหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ถ้าไม่มาเข้ารับการตรวจคัดเลือก หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจคัดเลือกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี (มาตรา 45)  

  2.4 การเข้ารับราชการทหาร  เมื่อผลการคัดเลือกทหารปรากฎว่าผู้ใดต้องเป็นทหารแล้ว      
ผู้นั้นต้องเข้ารับราชการทหาร ทั้งนี้ นายอำเภอจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกและส่งทหารเข้ารับราชการตามความ
ประสงค์ของกระทรวงกลาโหม ผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือฝึกวิชาทหาร 
หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 4  กรณีหลีกเลี่ยง
หรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 46 และมาตรา 47) 

  2.5 ระยะเวลาการรับราชการทหารกองประจำการ  มีกำหนด 2 ปี  แต่สำหรับผู้ซึ่งมีคุณวุฒิ
พิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษ อาจรับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่า 2 ปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ได้ 
สำหรับผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือก      
ในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวันร้องขอ (มาตรา 9) 

3. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 
  3.1 บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (มาตรา 13) 

 (๑) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือท่ีเป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกาย
จีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์ 
 (๒) คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้ 
 (๓) บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  3.2 บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก  บุคคลต่อไปนี้เมื่อลงบัญชีทหาร
กองเกินแล้วไม่ต้องถูกเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกต ิ(มาตรา 14)  

 (1) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีน หรือญวน ซึ่งเป็น
นักธรรมตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 (2) นักบวชศาสนาอื่น ซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้ 

 (3) บุคคลซึ ่งในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที ่กระทรวงกลาโหมกำหนด
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 

 (4) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 
 (5) ครูซึ่งทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง 

กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญไว้ 
 (6) นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (7) นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
 
 



- 3 - 
 

 (8) บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลสัญชาติ 
 (9) บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครั้งเดียวตั้งแต่สิบปีขึ้นไป 

หรือเคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแต่สิบปีขึ ้นไป หรือเคยถูกศา ล
พิพากษาให้กักกัน  
 3.3 การผ่อนผันการรับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลตามที่กฎหมายกำหนด  
ถ้ามีจำนวนทหารกองเกินที่จะรับราชการเป็นทหารกองประจำการได้มากกกว่าจำนวนที่ฝ่ายทหารต้องการให้
ผ่อนผันแก่ประเภทบุคคล (มาตรา 29) ดังต่อไปนี้ 

 (๑) บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ 
หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อ่ืนเลี้ยงดู แต่ถ้ามีบุตรหลายคนจะต้องเข้ากองประจำการพร้อมกัน       
คงผ่อนผันให้คนเดียวตามแต่บิดาหรือมารดาจะเลือก ถ้าบิดาหรือมารดาไม่สามารถจะเลือกได้ ก็ให้
คณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาผ่อนผันให้หนึ่งคน 

 (๒) บุคคลที ่จำเป็นต้องหาเลี ้ยงบุตรซึ ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือพิการ      
ทุพพลภาพ และบุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาซึ่งบิดา
มารดาตาย  ทั้งนี้ เมื่อบุตรหรือพ่ีหรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู 

 (๓) บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
    ทั้งนี้  ผู้อ้างสิทธิขอผ่อนผันต้องร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอก่อนวันตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 

30 วัน เว้นแต่ในกรณีพิเศษซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ร้อง ต้องร้องต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 
3.4 ในการตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการนั ้น ถ้าผู ้ที ่ต้องเข้ากองประจำการเห็นว่า 

คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงได้ แต่ให้ส่งผู้นั้น   
เข้ากองประจำการก่อนจนกว่าจะได้รับคำตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูง (มาตรา 31) 

 3.5 ถ้าปรากฏว่าทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกิน 21 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ในปีที่
จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการไปทำมาหาเลี้ยงชีพในท้องที่อำเภออื่น และนายอำเภอท้องที่ที่เป็น
ภูมิลำเนาทหารได้ส่งหมายเรียกไปยังนายอำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นไปอยู่มอบแทนให้ เมื่อได้รับหมายเรียกแล้ว แต่ไม่
สามารถจะไปตามหมายนั้นได้ เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือจะไปไม่ทัน ผู้นั้นต้องรีบชี้แจงต่อนายอำเภอท้องที่        
ที่ไปอยู่ เมื่อนายอำเภอท้องที่นั้นสอบสวนได้ความจริงก็ให้เข้ารับการตรวจเลือกพร้อมกับคนในอำเภอท้องที่ที่
ไปอยู่ แต่ถ้าไม่สามารถส่งเข้ารับการตรวจเลือกในอำเภอท้องที่นั ้นได้ ก็ให้นายอำเภอรีบจัดส่งผู้นั้นไปรับ       
การตรวจเลือกยังอำเภอท้องที่ใกล้เคียงตามที่เห็นสมควร   โดยให้นายอำเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือกแจ้งต่อ
นายอำเภอท้องที่ท่ีออกหมายเรียก (มาตรา 32)  
 
 
 
หมายเหตุ - คำอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมาย   
เป็นสำคัญ 


