
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ 
๑๓  ธันวาคม  พ .ศ .  ๒๕๑๕  รัฐมนตรี ว าการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
ขอ ๒  ใหคณะกรรมการตรวจเลือกมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจเลือกโดย

แยกหนาที่กันกระทําดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการตรวจเลือก มีหนาที่อํานวยการและควบคุมการตรวจเลือก

ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่เปนปญหาในทางปฏิบัติเมื่อ
คณะกรรมการตรวจเลือกไมอาจตกลงกันโดยเสียงขางมากได กับใหมีหนาที่ตรวจสอบการปลอย
ทหารกองเกิน พรอมกับมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง
ประจําการตามแบบ สด. ๔๓ ทายกฎกระทรวงนี้ ใหทหารกองเกินรับไปเปนหลักฐาน 

(๒) กรรมการนายทหารสัญญาบัตร มีหนาที่ 
(ก) เรียกชื่อทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกมาตรวจเลือก จัดดูแลทหารกองเกินซึ่ง

ตรวจเลือกแลวใหรวมอยูเปนจําพวก ปองกันมิใหทหารกองเกินซึ่งตรวจเลือกแลวปะปนกับทหาร
กองเกินซึ่งยังไมไดตรวจเลือก และรับทหารกองเกินซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกกําหนดใหเขา
กองประจําการเพื่อนําข้ึนทะเบียนหรือนําตัวสงนายอําเภอเพื่อออกหมายนัด 

(ข) วัดขนาด เก็บยอดเปนจําพวก ตรวจสอบจํานวนสลาก ควบคุมการทํา
สลากและอานสลากในระหวางการจับสลาก 

(๓) กรรมการสัสดีจังหวัด มีหนาที่บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียกรับ
เร่ืองราวรองขอในเหตุตาง ๆ ซึ่งนายอําเภอไดสอบสวนแลว เตรียมทําสลากบันทึกผลการจับสลาก 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๓๐ /ฉบับพิเศษ  หนา ๙/๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖ 



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 
 

และรวบรวมสลากที่จับแลวไวเปนหลักฐานตรวจสอบขึ้นทะเบียนและทําบัญชีคนที่สงเขากอง
ประจําการ 

(๔) กรรมการซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรมมี
หนาที่ตรวจรางกายผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกและออกใบสําคัญใหแกคนจําพวกที่ ๓ และคน
จําพวกที่ ๔ รวมทั้งควบคุมการจับสลาก 

 
ขอ ๓๒  ในการตรวจรางกาย ใหคณะกรรมการแบงคนที่ไดตรวจเลือกออกเปน ๔ 

จําพวก 
จําพวกที่ ๑ ไดแกคนซึ่งมีรางกายสมบูรณดีไมมีอวัยวะพิการหรือผิดสวนแตอยาง

ใด 
จําพวกที่ ๒ ไดแกคนซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจําพวกที่ 

๑ แตไมถึงทุพพลภาพ คือ 
(๑) ตาหรือหนังตาผิดปกติจนปรากฏชัดอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แมเพียง

ขางเดียว 
(ก) ตาเหล (Squint) 
(ข) ลูกตาส่ัน (Nystagmus) 
(ค) แกวตาขุน (Cataract) 
(ง) กระจกตาขุน (Opacity of Cornea) 
(จ) หนังตาตก (Ptosis) 
(ฉ) หนังตามวนเขา (Entropion) 
(ช) หนังตามวนออก (Ectropion) 
(ซ) ชองหนังตา (Palpebral Fissure) ทั้งสองขางกวางไมเทากันจนดูนา

เกลียด 
(๒) หูผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แมเพียงขางเดียว 

(ก) ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดปรากฏชัดเจนจนดูนาเกลียด เชน ลีบ หรือ
เล็ก หรือใหญ หรือบี ้

(ข) ชองหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแกวหูทะลุ 
(๓) จมูกผิดรูปจนดูนาเกลียดเชนบี้ หรือแหวง 
(๔) ปากผิดรูปจนดูนาเกลียด เชน แหวง หรือผิดรูปจนพูดไมชัด 
(๕) ชองปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไมชัด 
(๖) หนาผิดปกติจนดูนาเกลียดอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(ก) อัมพาต (Facial Paralysis) 
(ข) เนื้อกระตุก (Tics) 

                                                 
๒ ขอ ๓  แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



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 
 

(ค) แผลเปนหรือปานที่หนา มีเนื้อที่ตั้งแต ๑/๔ ของหนาข้ึนไปหรือยาว
มาก 

(ง) เนื้องอก (Benign Tumour) 
(๗) คอพอก (Simple Goitre) 
(๘) ซอกคอหรือซอกรักแรติดกัน 
(๙) อวัยวะเคลื่อนไหวผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้แมเพียงขางเดียว 

(ก) ขอติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุดงายหรือเคล่ือนไหวไมสะดวก จน
ทํางานไมถนัด 

(ข) นิ้วมือหรือนิ้วเทามีจํานวนหรือขนาดของนิ้วผิดปกติจนดูนาเกลียด 
หรือนิ้วบิดเกจนดูนาเกลียดหรือจนทํางานไมถนัด หรือชองนิ้วติดกัน หรือนิ้วมือดวนถึงโคนเล็บ 

(ค) มือหรือแขนลีบหรือบิดเก 
(ง) เทาหรือขาลีบหรือบิดเก 

(๑๐) กระดูกช้ินใหญผิดรูปจนทําใหอวัยวะนั้นทํางานไมสะดวกหรือจนดูนา
เกลียด 

(๑๑) ไสเล่ือนลงถุง 
จําพวกที่ ๓ ไดแกคนซึ่งมีรางกายยังไมแข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารใน

ขณะนั้นได เพราะปวยซึ่งจะบําบัดใหหายภายในกําหนด ๓๐ วันไมได 
จําพวกที่ ๔ ไดแกคนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไมสามารถจะรับราชการ

ทหารไดตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑ 
การวินิจฉัยลักษณะพิการและโรคตางๆ นั้น ถาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ผูตรวจยังมีความสงสัย ก็ใหคณะกรรมการตรวจเลือกจัดเขาไวในคนจําพวกที่ ๑ กอน 
ใบสําคัญที่จะออกใหแกคนจําพวกที่ ๓ และคนจําพวกที่ ๔ ใหเปนไปตามแบบ 

สด. ๔ และแบบ สด. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกลงช่ือแลวมอบให
กรรมการสัสดีจังหวัดไวเปนหลักฐานเพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป 

บุคคลซึ่งกรรมการซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นวาเขาอยูในคนจําพวกที่ 
๒ จําพวกที่ ๓ หรือจําพวกที่ ๔ ถากรรมการซึ่งมิใชผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความเห็นแยง
รวมกันสองคน ใหสงตัวบุคคลนั้นเขาตรวจเลือกรวมกับคนในจําพวกเดียวกันตามความเห็นแยง
ของกรรมการซึ่งมิใชผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถาบุคคลนั้นตองเขากองประจําการก็ใหกรรมการ
ซึ่งมีความเห็นแยงกันนั้นตางฝายตางทําคําช้ีแจงยื่นตอกรรมการชั้นสูงภายในเจ็ดวันนับแตวันเสร็จ
การตรวจเลือกในจังหวัดนั้น 

 
ขอ ๔  บุคคลซึ่งจะเขารับราชการทหารกองประจําการนั้นตองมีขนาดรอบตัว

ตั้งแตเจ็ดสิบหกเซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออกและสูงตั้งแตหนึ่งเมตรสี่สิบหกเซนติเมตรขึ้น
ไป 



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 
 

วิธีวัดขนาดนั้น ใหกระทําดังนี้ คือ ใหยืนตั้งตัวตรงสนเทาชิดกัน ขนาดสูงใหวัด
ตั้งแตสนเทาจนสุดศีรษะ ขนาดรอบตัวใหคลองแถบเมตรรอบตัวใหริมลางของแถบไดระดับราว
นมโดยรอบ วัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่งครั้งและหายใจเขาเต็มที่หนึ่งครั้ง 

 
ขอ ๕  วิธีคัดเลือกนั้นใหเลือกคนจําพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแตหนึ่งเมตรหกสิบ

เซนติเมตรขึ้นไปกอน ถามีจํานวนมากกวาจํานวนที่ตองการก็ใหจับสลาก 
ถาคนจําพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแตหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรขึ้นไปมีไมพอกับ

จํานวนที่ตองการ ใหเลือกขนาดสูงถัดรองลงมาตามลําดับจนพอกับความตองการ ถาเลือกถึง
ขนาดใดเกินจํานวนตองการ ใหจับสลากเฉพาะขนาดนั้น 

ถาคนจําพวกที่ ๑ มีไมพอกับจํานวนที่ตองการ ใหเลือกจากคนจําพวกที่ ๒ ถายัง
ไมพออีก ก็ใหเลือกจากคนที่จะไดรับการผอนผันโดยวิธีเดียวกับที่กลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

คนจําพวกที่ ๓ ใหเรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไป เมื่อคณะกรรมการตรวจ
เลือกไดตรวจเลือกแลวยังคงเปนคนจําพวกที่ ๓ อยู รวม ๓ ครั้ง ใหงดเรียก 

 
ขอ ๖  การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการกองประจําการนั้น ถามีจํานวน

มากกวาจํานวนที่ตองการก็ใหจับสลาก ผูใดจับไดสลากเปนแผนกทหารบก ทหารเรือ ทหาร
อากาศ หรือตํารวจ ใหสงเขากองประจําการแผนกนั้น สลากนั้นใหมีเทาจํานวนทหารกองเกินที่
จะตองจับสลากแบงเปนเครื่องหมายสีแดงอยางหนึ่ง สีดําอยางหนึ่ง สีแดงใหมีเทาจํานวนที่
ตองการรับเขากองประจําการ นอกนั้นเปนสีดํา ถาในแหงเดียวกันนั้นจะตองสงทหารกองเกินเขา
กองประจําการหลายแผนก ใหเขียนนามแผนกนั้นๆ ในสลากเครื่องหมายสีแดง ตามจํานวนที่
ตองการ 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
จอมพล ถ. กิตติขจร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
พลเอก ป. จารุเสถียร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด. ๔๓) 

๒.  ใบสําคัญสําหรับคนจําพวกที่ ๓ (แบบ สด. ๔) 
๔. ใบสําคัญสําหรับคนจําพวกที่ ๔ (แบบ สด.๕) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเลือกและวิธีการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการในปจจุบันยังไม
เหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมเสียใหม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑความไมสมบูรณ
ในรางกายของคนจําพวกที่ ๒ ของคนที่ไดตรวจเลือก ๔ จําพวกในการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เขารับราชการทหารกองประจําการ ไดกําหนดไวเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณ
ปจจุบัน สมควรแกไขหลักเกณฑดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสมยิ่ง ข้ึน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอศักดิ์/จัดทาํ 
๘ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๒๓๗ ก/ฉบับพิเศษ หนา ๘/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 


