
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร
พ.ศ. 2503

––––––––––––––––––––––––––
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2503
เปนปที่ 15 ในรัชกาลปจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา
          โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขั้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ
ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2503
          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
           มาตรา 3  ใหยกเลิก
          (1) พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2494
          (2) พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497
          บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
          มาตรา 4(2) ใหกองทัพบกรับผิดชอบในการดํ าเนินการเกี่ยวกับการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
กํ าหนด
          บุคคลซึ่งอยูในระหวางรับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรใหเรียกวานักศึกษาวิชาทหาร และในเวลาฝกวิชาทหารให
นักศึกษาวิชาทหารอยูในความปกครองของกองทัพบก
          การดํ าเนินการเกี่ยวกับการฝกวิชาทหารและการปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ใหเปนไปตามที่กองทัพบกกํ าหนด
          มาตรา 4 ทว(ิ3) เพื่อประโยชนในการฝกวิชาทหาร กองทัพบกมีอํ านาจแตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเปนผูกํ ากับ
นักศึกษาวิชาทหารหรือผูชวยผูกํ ากับนักศึกษาวิชาทหาร เปนการประจํ าหรือเปนการชั่วคราวเพื่อชวยเหลือ
ในการปกครองนักศึกษาวิชาทหารได และเพื่อประโยชนในการสงเสริมการฝกวิชาทหารกองทัพบกมีอํ านาจแตงตั้งบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของกับการปกครองและการฝกนักศึกษาวิชาทหารโดยผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรที่กองทัพบกกํ าหนด
เปนผูกํ ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษได
          บุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนผูกํ ากับนักศึกษาวิชาทหาร ผูชวยผูกํ ากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผูกํ ากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ตองมีลักษณะ คุณสมบัติ และอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กองทัพบกกํ าหนด

                                                          
(1) รก.2503/31/31พ/13 เมษายน 2503
(2)(3) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2521



          การแตงตั้งและถอดถอนบุคคลดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กองทัพบก
กํ าหนด
          มาตรา 5  การเขารับการฝกวิชาทหาร ใหกระทํ าโดยวิธีสมัคร
         มาตรา 6  บุคคลผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารตองมีลักษณะคุณสมบัติ และอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวง
          มาตรา 6 ทว(ิ1) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตองมีลักษณะคุณสมบัติ และอยูภายใตเงื่อนไขตามที่
กํ าหนดในกฎกระทรวง
          มาตรา 6 ตรี(2) บุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหาร ไดแกผูซึ่งมีลักษณะตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
          มาตรา 7(3) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามมาตรา 6 ทวิ ยอมไดรับยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับ
ราชการทหารกองประจํ าการในยามปกติตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
          บุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหารตามมาตรา 6 ตรี ยอมไมไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง
          มาตรา 7 ทวิ(4) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารที่ไดรับยกเวนตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งพนจาก
การฝกวิชาทหารที่ไมไดรับยกเวนตามมาตรา 7 วรรคสอง ใหสถานศึกษาและสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทํ าบัญชีรายชื่อ
และดํ าเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
          มาตรา 8  บุคคลซึ่งสํ าเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกํ าหนดนี้จะไดรับสิทธิตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารและกฎหมายวาดวยยศทหาร
          มาตรา 9  ใหถอนทะเบียนกองประจํ าการของนักศึกษาหรือนิสิตเฉพาะที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497
          สํ าหรับนักศึกษาหรือนิสิตซึ่งเขารับราชการทหารตามมาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2497 นั้น
ใหปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
         มาตรา 10  เมื่อมีความจํ าเปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํ านาจสั่งใหนักศึกษาหรือนิสิตซึ่งเรียนสํ าเร็จตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีมาตรฐานชั้นปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาเขา
รับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกํ าหนด ในระหวางที่เขารับการฝกวิชาทหารใหถือวาเปนทหารกอง
ประจํ าการ และเมื่อสํ าเร็จการฝกวิชาทหารแลว จะใหเขารับราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรก็ได
         มาตรา 11  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
         กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

   ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
      พลเอก ถ. กิตติขจร
       รองนายกรัฐมนตรี
                                                          
(1)-(4) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516



––––––––––––––––––––––
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารที่ใช
อยูในปจจุบันนี้ยังไมเหมาะสมกับสถานการณ จึงจํ าเปนตองปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารเสียใหม
ใหสอดคลองกับนโยบายการทหารซึ่งไดรับการปรับปรุงใหม

––––––––––––––––––––––
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขของบุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหาร และบุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหาร
รวมทั้งหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํ าบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารและบุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชา
ทหาร ตลอดจนการไดรับยกเวนและไมไดรับยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจํ าการในยามปกติ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารของบุคคลดังกลาว จึงสมควรแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร
พ.ศ. 2503 เพื่อใหออกกฎกระทรวง เพื่อกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑดังกลาวขางตนได
          [รก.2516/68/5พ/14 มิถุนายน 2516]

––––––––––––––––––––––
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการฝกวิชาทหารในปจจุบันเปนหนาที่ของกรม
รักษาดินแดน จังหวัดทหารบก และมณฑลทหารบก ซึ่งเปนสวนราชการของกองทัพบก  ดังนั้น เพื่อใหการฝกวิชาทหารได
รับผลสมความมุงหมายของทางราชการ จึงควรกํ าหนดใหกองทัพบกเปนผูรับผิดชอบในการฝกนี้ ประกอบกับทางราชการ
มีความประสงคที่จะจัดตั้งผูกํ ากับนักศึกษาวิชาทหาร ผูชวยผูกํ ากับนักศึกษาวิชาทหารขึ้น เพื่อชวยเหลือทางราชการใน
ดานการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร และแตงตั้งผูกํ ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษเพื่อประโยชนในการสงเสริม
การฝกวิชาทหาร จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
          [รก.2521/87/10พ/24 สิงหาคม 2521]
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