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กฎกระทรวง 
การผอนผันเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 

แกบุคคลซ่ึงอยูระหวางการศึกษาหรือเรียนรู 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  (๓)  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

ขอ ๒ บุคคลซ่ึงจะไดรับการผอนผันตามมาตรา  ๒๙  (๓)  คือ 
(๑) กรณีการศึกษาในระบบตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 (ก) นิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่อยูในความควบคุมหรือกํากับดูแลของ

หนวยงานของรัฐ  ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาเพื่อรับปริญญา  สําหรับนักศึกษาของ
สถานศึกษาของรัฐที่เปนระบบเปดแบบตลาดวิชาหรือไมตองเขาชั้นเรียน  จะตองมีผลการศึกษาสอบไลได  
ภาคละไมนอยกวาเกาหนวยกิตทุกภาคการศึกษาติดตอกัน  เวนแตภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย  
ซ่ึงสถานศึกษาใหการรับรอง 

 (ข) นิสิต  นักศึกษา  หรือนักเรียน  ในสถานศึกษาเอกชนที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณี  ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูใน
ระหวางการศกึษาระดับตํ่ากวาปริญญาหรือระดับปริญญา 
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 (ค) นักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพ  หรือสายเฉพาะทางอื่น  ๆ   
ที่อยูในสังกัด  หรืออยูในความควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานของรัฐ 
ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาหรือระดับปริญญา 

 (ง) นักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยูในสังกัด  
หรืออยูในความควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานของรัฐ  ใหผอนผัน 
จนสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในกรณีตาม  (๑)  (ก)  ถึง  (ค)  ใหผอนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบย่ีสิบหกปบริบูรณ  เวนแตนิสิต
หรือนักศึกษาวชิาแพทยศาสตรใหผอนผันในระหวางที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางแพทย  
เพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม
อีกหนึ่งป 

ในกรณีตาม  (๑)  (ง)  ใหผอนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบย่ีสิบสองปบริบูรณ 
(๒) กรณีการศึกษานอกระบบตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ   
 ผูเรียนรูหรือศึกษานอกระบบการศึกษาของรัฐ  ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูระหวางการ

เรียนรูหรือศึกษานอกระบบ  ดังนี้ 
 (ก) การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับตํ่ากวาปริญญา  ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้น

มีอายุครบย่ีสิบสองปบริบูรณ 
 (ข) การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับปริญญา  ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบ

ย่ีสิบหกปบริบูรณ 
(๓) กรณีการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ   
 ผูเรียนรูหรือศึกษาตามอัธยาศัย  ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูระหวางการเรียนรูหรือศึกษา

ตามอัธยาศัย  ดังนี้ 
 (ก) การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับตํ่ากวาปริญญา  ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้น

มีอายุครบย่ีสิบสองปบริบูรณ 
 (ข) การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับปริญญา ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบ

ย่ีสิบหกปบริบูรณ 
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(๔) การศึกษาเฉพาะทางตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ   
 ผูศึกษาตามการศึกษาเฉพาะทาง  ใหผอนผันเฉพาะผูซ่ึงอยูระหวางการศึกษา  ดังนี้ 
 (ก) การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับตํ่ากวาปริญญา  ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้น

มีอายุครบย่ีสิบสองปบริบูรณ 
 (ข) การศึกษาที่อาจเทียบไดในระดับปริญญา  ใหไดรับการผอนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบ

ย่ีสิบหกปบริบูรณ 
ขอ ๓ การขอผอนผันใหแกนิสิต  นักศึกษา  นักเรียน  หรือผูศึกษาที่เปนการศึกษาในระบบ

ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เปนการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ  ใหเปนหนาที่ของสถานศึกษาของรัฐ  

สวนราชการที่เปนกรมหรือเทียบเทา  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผูขอผอนผันแลวสงรายชื่อบุคคลที่จะไดรับการผอนผันตามขอ  ๒  (๑)  (ก)  (ค)  และ  (ง)  ไปยัง 
ผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูภายในเดือนกุมภาพันธของปที่จะตองตรวจเลือก 
เขากองประจําการ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกสถาบันทางการศึกษาที่จัดต้ังข้ึนตามความตกลงหรือ
สนธิสัญญาหรือกฎบัตรระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคีหรือสมาชิก  เชน  สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย  ดวย 

(๒) ในกรณีที่ เปนการศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  แลวแตกรณี  ใหเปนหนาที่ของ
อธิการบดีหรืออธิการโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษาเอกชน  หรือเปนหนาที่ของผูอํานวยการ
หรือผูบริหารโรงเรียนเอกชน  แลวแตกรณี ตรวจสอบคุณสมบัติ  แลวสงรายชื่อบุคคลที่จะไดรับการ
ผอนผันตามขอ  ๒  (๑)  (ข)  ไปยังผูวาราชการจังหวัดซ่ึงผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูภายในเดือนกุมภาพันธ
ของปที่จะตองตรวจเลือกเขากองประจําการ 

ขอ ๔ การขอผอนผันใหแกนิสิต  นักศึกษา  นักเรียน  หรือผูศึกษาที่เปนการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาเฉพาะทาง  ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการศูนยการศึกษานอก
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โรงเรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานของรัฐที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง  
แลวแตกรณี  ซ่ึงบุคคลที่จะไดรับการผอนผันอยูระหวางศึกษาหรือเรียนรูอยูในจังหวัดนั้น  ตรวจสอบ
คุณสมบัติ  แลวสงรายชื่อบุคคลที่จะไดรับการผอนผันตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ไปยังผูวาราชการจังหวัด
ซ่ึงผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูภายในเดือนกุมภาพันธของปที่จะตองตรวจเลือกเขากองประจําการ 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๒๙  (๓)  แหงพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗  กําหนดใหบุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ใหไดรบั
การผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ  จึงไดมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดให
บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไดรับการผอนผันการตรวจเลือก 
เขารับราชการเปนทหารกองประจําการ  แตในกฎกระทรวงจะกําหนดชื่อสถานศึกษาเปนรายสถานศึกษา  ทําให 
ไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันท่ีมีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหมและยังมิไดกําหนดชื่อสถานศึกษานั้นไว
ในกฎกระทรวงซ่ึงทําใหบุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาในสถานศึกษานั้น  ๆ  ไมไดรับการผอนผันการตรวจเลือก
เขารับราชการเปนทหารกองประจําการ และไมสอดคลองกับระบบการศึกษาของรัฐในปจจุบัน  ดังนั้น  สมควร
เปล่ียนหลักเกณฑการผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการใหแกบุคคลซ่ึงอยูระหวาง
การศึกษาในสถานศึกษาตามลักษณะและประเภทของสถานศึกษาแทน  รวมทั้งกําหนดผูมีสิทธิไดรับการผอนผัน
ซ่ึงอยูระหวางการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาเฉพาะทางดวย เพ่ือใหสอดคลองกบัระบบ
การศึกษาของรัฐ  และกําหนดผูมีอํานาจตรวจสอบคุณสมบัติผูท่ีจะไดรับการผอนผันในแตละกรณีใหชัดเจนยิ่งขึน้  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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