
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
ฉบับที ่๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 
---------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑  แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ. ๒๔๙๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ออกกฎ 
กระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  ขอ ๒  ผูซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษซึ่งสมควรใหอยูในกองประจําการนอยกวาสองป  
ตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง คือ 
  (๑)  ขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร 
  (๒)  ขาราชการตุลาการ 
  (๓)  ดะโตะยุติธรรม 
  (๔)  ขาราชการฝายตุลาการซึ่งเปนขาราชการธุรการ และรับเงินเดือนประจํา 
ตั้งแตชั้นตรีหรือเทียบเทาชั้นตรีขึ้นไป 
  (๕)  ขาราชการอัยการ 
  (๖)  ขาราชการพลเรือนซึ่งรับเงินเดือนประจําตั้งแตชั้นตรีหรือเทียบเทาชั้น 
ตรีขึ้นไป 
  (๗)  พนักงานเทศบาลซึ่งรับเงินเดือนประจําตั้งแตชั้นตร ีหรือเทียบเทาช้ัน 
ตรีขึ้นไป 
  (๘)  ผูสําเร็จชั้นอุดมศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบไดไมต่ํากวาชั้นอุดมศึกษา 
  (๙)  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารจากตางประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรอง 
วิทยฐานะเทียบเทาผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
  (๑๐) ผูสําเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปที ่๒ หรือผูซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
วิทยฐานะเทียบไดไมต่ํากวาชั้นที่กลาวนั้น 
  (๑๑) ผูสําเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
  (๑๒) ผูสําเร็จวิชาชีพที่มีหลักสูตรเวลาเรียนไมนอยกวาสามปจากโรงเรียนอาชีพ 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และรับผูสําเร็จตั้งแตชั้นมัธยมปที ่๖  หรือผูสําเร็จ 
ประโยคมัธยมศกึษาตอนตน  ชั้นที ่๓  หรือผูซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได 
ไมต่ํากวาชั้นที่กลาวนั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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  (๑๓) ผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต ๒ ชั้นขึ้นไป หรือผูซ่ึง 
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบไดไมต่ํากวาชั้นที่กลาวนั้น 
  ถาเปนบุคคลดังกลาวใน (๑) ถึง (๘) ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งป  
แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ  ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียง 
หกเดือน 
  ถาเปนบุคคลดังกลาวใน (๙) ใหรับราชการทหารดังนี้ 
       ก. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที ่๑   
ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งปหกเดือน แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการใน 
กองประจําการ  ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหนึ่งป 
      ข. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที ่๒   
ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งป  แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจํา 
การ ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหกเดือน 
      ค. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที ่๓   
ใหรับราชการทหารกองประจําการหกเดือน  แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจํา 
การ  ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงสามเดือน 
 ง. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที ่๔  ใหรับราชการ 
ทหารกองประจําการสี่เดือน  แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ให 
รับราชการทหารกองประจําการเพียงสองเดือน 
 จ. ถาเทียบเทาผูสําเร็จตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที ่๕  ใหรับราชการ 
ทหารกองประจําการสองเดือน  แตถาเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ให 
รับราชการทหารกองประจําการเพียงหนึ่งเดือน 
 ถาเปนบุคคลดังกลาวใน (๑๐) ถึง (๑๓)  และเปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการ 
ในกองประจําการ ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหนึ่งป 
 ขอ ๓  ทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารซึ่งสมควรใหอยูในกองประจําการ 
นอยกวาสองป หรือมิตองเขารับราชการในกองประจําการตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม คือ 
(๑) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
ตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑  ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งปหกเดือน แตถา 
เปนผูที่ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหนึ่งป 
 (๒) ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
ตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒  ใหรับราชการทหารกองประจําการหนึ่งป  แตถาเปนผูที ่
ไดรองขอเขารับราชการในกองประจําการ  ก็ใหรับราชการทหารกองประจําการเพียงหกเดือน 
 (๓)  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
ตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารตั้งแตชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป  ใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปน 
ทหารกองหนุนโดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการ 
 (๔)  ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 



   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    

ตามหลักสูตรการฝกวิชาทหารสําหรับนักศึกษาและนิสิตในมหาวิทยาลัยซึ่งใชอยูกอน พ.ศ. ๒๕๐๓  
ตั้งแตชั้นปที ่๑ ขึ้นไป ใหขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุน โดยมิตอง 
เขารับราชการในกองประจําการ 
 
     ใหไว ณ วันที ่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
                จอมพล ถ.  กิตติขจร 
                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
                 พลเอก ป.  จารุเสถียร 
                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ  โดยท่ีกระทรวงกลาโหม 
เห็นสมควรปรับปรุงระยะเวลาการรับราชการอยูในกองประจําการของผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร 
จากตางประเทศ  ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเทาผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตาม 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารเสียใหมเพ่ือใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  และแกไขขอความ 
บางตอนในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ ฯ ใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
 
[รก. ๒๕๐๘/๓๔/๒๖๒/๒๗ เมษายน ๒๕๐๘] 
 
 
 


