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พระราชบัญญตั ิ
การเกณฑชวยราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการ

ทหารในเวลาปกติหรือเวลาสงคราม และในเวลาที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเกณฑชวยราชการ

ทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหารในเวลา

ปกติหรือเวลาสงคราม และในเวลาที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การเกณฑในเวลาปกติ” หมายความวา การเกณฑชวยราชการทหารสําหรับ

หนวยทหารที่ออกฝกราชการสนามเฉพาะเมื่อไมสามารถหรือไมมีเวลาพอที่จะจัดหาทรัพยสินเพื่อ
ใชในราชการทหารไดตามปกติ 

“การเกณฑในเวลาไมปกติ” หมายความวา การเกณฑชวยราชการทหารใน
ระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๗๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ใบเรียกเกณฑ” หมายความวา หนังสือส่ังเกณฑซึ่งเจาหนาที่ฝายทหารผูมี
อํานาจตามมาตรา ๑๗ ผูรับมอบอํานาจตามมาตรา ๑๘ หรือเจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๔๗ (๒) ออกไปถึงเจาพนักงานปกครองทองที่ 

“หมายเกณฑ” หมายความวา หนังสือส่ังเกณฑซึ่งเจาพนักงานปกครองทองที่
ออกไปถึงผูถูกเกณฑแรงงาน หรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเกณฑ 

“ใบรับ” หมายความวา หนังสือซึ่งแสดงวาเจาหนาที่ฝายทหารหรือเจาพนักงาน
ปกครองทองที่ไดรับหรือไดคืนทรัพยสินที่ถูกเกณฑนั้นแลว 

“พักแรม” หมายความวา การที่ทหารและบุคคลที่อยูในความควบคุมหรือ
ปกครองของทหาร ตลอดจนสัตว ยานพาหนะ และส่ิงของเครื่องใชซึ่งทหารนํามา ไดเขาอาศัยใน
สถานที่ที่เรียกเกณฑ 

“ยานพาหนะ” หมายความวา ยานพาหนะทุกชนิดซึ่งสามารถบรรทุกคน สัตว 
หรือส่ิงของและเคลื่อนที่ไปไดทั้งบนบก ในน้ํา หรือในอากาศ ไมวาจะเคลื่อนไปไดดวยแรงคน 
สัตว เครื่องยนต หรือพลังงานอื่นใด 

“เจาพนักงานปกครองทองที่” หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวา
ราชการจังหวัด ปลัดเมืองพัทยา นายอําเภอ ผูอํานวยการเขต ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจําก่ิง
อําเภอ และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีอํานาจและหนาที่ทํานองเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงดังกลาว 

“เจาหนาที่ฝายทหาร” หมายความวา เจาหนาที่ฝายทหารที่ไดรับคําส่ังโดยชอบ
ดวยกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๕   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงกลาโหมและรั ฐมนตรี ว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  เมื่อมีการเกณฑชวยราชการทหารแลว เจาพนักงานปกครองทองที่ที่
ไดรับใบเรียกเกณฑ หรือบุคคลที่ไดรับหมายเกณฑตองปฏิบัติตามทันที 

 
มาตรา  ๗  ในเดือนมกราคมของทุกป ใหปลัดเมืองพัทยา  นายอําเภอ 

ผูอํานวยการเขต ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ทํานองเดียวกับนายอําเภอ ทําบัญชีสงไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หรือสวนราชการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนด 

บัญชีดังกลาวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งมีรายการดังนี้ 



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 
 

(๑) สถานที่สําหรับใชพักแรม หรือสรางที่พักแรม 
(๒) ยานพาหนะ เสนทางคมนาคม สถานพยาบาล ประชากร สาธารณูปโภค 

ผลิตผลทางกสิกรรม ปศุสัตว และสัตวพาหนะ 
(๓) สถานที่เก็บรักษาหรือจําหนายเชื้อเพลิง น้ํามันเชื้อเพลิง ส่ิงหลอล่ืน หรือ

กาซ 
(๔) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิด 
(๕) เครื่องมือส่ือสารและเครื่องมืออิเลคทรอนิกส 
(๖) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๗) สถานที่จําหนายอุปกรณและอะไหลสําหรับยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสาร 

หรือเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส 
(๘) เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใช และส่ิงอ่ืนที่ใชสําหรับการสราง ซอมแซม 

หรือบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 
(๙) ส่ิงอ่ืนตามที่ทางราชการทหารกําหนด 
 
มาตรา ๘  เมื่อเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการสมควร อาจสํารวจรายการใน

บัญชีตามมาตรา ๗ ได ในการนี้ผูเปนเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินตองอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาหนาที่ฝายทหาร ผูมี

อํานาจตามมาตรา ๑๗ เจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๔๗ (๒) เจาหนาที่ฝายทหาร
และเจาพนักงานปกครองทองที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๒ 

การเกณฑในเวลาปกต ิ
   

 
สวนที่ ๑ 

ขอบเขตการเกณฑ 
   

 
มาตรา ๑๐  การเกณฑในเวลาปกติกระทํามิได เวนแตเปนการเกณฑเพ่ือการฝก

ราชการสนามที่จําตองมีพลเรือนเขารวมในการฝกนั้น 
 
มาตรา ๑๑  การเกณฑตามมาตรา ๑๐ อาจเกณฑทรัพยสินได ดังตอไปนี ้
(๑) สถานที่สําหรับใชพักแรมหรือสรางที่พักแรม 
(๒) เช้ือเพลิง น้ํามันเชื้อเพลิง ส่ิงหลอล่ืน และกาซ 



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 
 

(๓) ยานพาหนะพรอมดวยอุปกรณและเคร่ืองมือเครื่องใชสําหรับการซอมบํารุง
ยานพาหนะนั้น 

(๔) สัตวพาหนะพรอมดวยเครื่องผูกเทียมและเครื่องใชสําหรับสัตวพาหนะนั้น 
 
มาตรา ๑๒  การเกณฑรถไฟ เรือ หรืออากาศยาน เจาหนาที่ฝายทหารอาจเขา

ครอบครองและใชส่ิงอํานวยความสะดวก พัสดุและส่ิงอ่ืนอันจําเปนสําหรับการใชรถไฟ เรือ หรือ
อากาศยานทั้งหมด หรือบางสวนแลวแตจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๓  ทรัพยสินดังตอไปนี้ไดรับยกเวนจากการเกณฑในเวลาปกต ิ
(๑) ยานพาหนะที่เจาของหรือผูครอบครองไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกัน

ทางการทูต 
(๒) ยานพาหนะและสัตวพาหนะที่ใชเก่ียวกับการไปรษณียโทรเลข 
(๓) ยานพาหนะโดยสารที่ใชทําการตามกําหนดวันเวลาและเสนทางตามปกติ 
(๔) มาพันธุและโคพันธุที่จําเปนสําหรับใชในการผสมพันธุ 
ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ไดรับใบเรียกเกณฑเปนผูออกหนังสือยกเวน

สําหรับทรัพยสินตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหไวแกเจาของหรือผูครอบครอง ในหนังสือยกเวนนั้น
ใหแจงเหตุที่ยกเวนไวดวย 

หนังสือยกเวน ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔  สถานที่ดังตอไปนี้ไดรับยกเวนจากการเกณฑในเวลาปกติ 
(๑) สถานที่ราชการ 
(๒) สถานทูต สถานกงสุล หรือสถานที่ทําการขององคการระหวางประเทศหรือ

สถานที่ทําการอื่นที่เปนของรัฐบาลตางประเทศ 
(๓) ที่ทําการไปรษณียโทรเลข 
(๔) สถานพยาบาล และสถานที่ที่ใชสําหรับสงเคราะหเด็กกําพราหรือคนพิการ 
(๕) สถานศึกษาที่ไดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
(๖) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๕  การเกณฑทรัพยสินตามมาตรา ๑๑ (๒) จะตองเหลือไวสําหรับ

เจาของ หรือผูครอบครองบริโภคไมนอยกวาสิบวัน หรือถาเจาของหรือผูครอบครองเปนผูทํา
การคาใหเหลือไวไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของปริมาณที่มีอยูในวันที่มีการเกณฑ 

 
สวนที่ ๒ 

วิธีดําเนินการ 
   

 



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 
 

มาตรา ๑๖  การเกณฑในเวลาปกติ ถาจะกระทําในทองที่ใด เมื่อใด ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมายเปนหนังสือ
เปนผูประกาศ และมีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานปกครองทองที่ในทองที่นั้น และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา ๑๖ แลว เจาหนาที่ฝายทหารผูมี

อํานาจดังตอไปนี้มีอํานาจออกใบเรียกเกณฑ 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
(๒) ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
(๓) ผูบัญชาการทหารบก 
(๔) ผูบัญชาการทหารเรือ 
(๕) ผูบัญชาการทหารอากาศ 
(๖) แมทัพภาค 
ใบเรียกเกณฑ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  เจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗ อาจมอบอํานาจออก

ใบเรียกเกณฑ โดยทําเปนหนังสือใหแกนายทหารชั้นรองลงมาได และผูรับมอบอํานาจตองระบุใน
ใบเรียกเกณฑใหชัดเจนวาไดรับมอบอํานาจจากผูใด 

 
มาตรา ๑๙  ใหเจาหนาที่ฝายทหารสงใบเรียกเกณฑแกเจาพนักงานปกครอง

ทองที่ในทองที่ที่มีทรัพยสินที่จะเกณฑกอนกําหนดเกณฑไมนอยกวาเจ็ดวัน หากเปนกรณีจําเปน
หรือเรงดวนจะสงใบเรียกเกณฑทันทีก็ได 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อเจาพนักงานปกครองทองที่ตามมาตรา ๑๙ ไดรับใบเรียกเกณฑ

แลวใหออกหมายเกณฑไปยังเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเกณฑโดยเร็ว 
หมายเกณฑ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๑  เมื่อมีกรณีจําเปนหรือเรงดวน เจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตาม

มาตรา ๑๗ อาจเรียกเกณฑโดยทางวาจา หรือโดยเครื่องมือส่ือสารได และใหเจาพนักงาน
ปกครองทองที่ตามมาตรา ๑๙ ออกหมายเกณฑหรือดําเนินการเกณฑโดยทางวาจา หรือโดย
เครื่องมือส่ือสารทันทีโดยใหถือวาไดรับใบเรียกเกณฑแลวนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาหนาที่ฝาย
ทหารผูมีอํานาจ 

เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินไดรับทราบการเกณฑจากเจาพนักงาน
ปกครองทองที่ตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาไดรับหมายเกณฑจากเจาพนักงานปกครองทองที่แลว 

การเกณฑโดยทางวาจาหรือโดยเครื่องมือส่ือสาร จะตองออกใบเรียกเกณฑหมาย
เกณฑ หรือเอกสารอื่นสงตามไปภายในสามวันนับแตวันเรียกเกณฑ 

 



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 
 

มาตรา ๒๒  ในการเกณฑทรัพยสินตามมาตรา ๑๑ เจาหนาที่ฝายทหารผูมี
อํานาจตามมาตรา ๑๗ อาจขอใหเจาพนักงานปกครองทองที่ที่มีทรัพยสินที่จะเกณฑตรวจสอบวามี
ทรัพยสินใดที่จะใหเกณฑไดบาง 

 
มาตรา ๒๓  การเกณฑสถานที่สําหรับใชพักแรมหรือสรางที่พักแรมตามมาตรา 

๑๑ (๑) เจาหนาที่ฝายทหารตองแจงไปยังเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ไดรับใบเรียกเกณฑให
ทราบกําหนดวันและเวลาอันแนนอนที่จะใชหรือสรางที่พักแรมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อเจาพนักงานปกครองทองที่ตามมาตรา ๒๓ ไดรับใบเรียกเกณฑ

สถานที่สําหรับใชพักแรม หรือสรางที่พักแรมตามมาตรา ๑๑ (๑) แลว ใหออกหมายเกณฑไปยัง
เจาของหรือผูครอบครองทันที และเมื่อถึงกําหนดวันและเวลาในหมายเกณฑใหไปตรวจสอบและ
อํานวยการรวมกับเจาหนาที่ฝายทหาร 

การออกหมายเกณฑตามวรรคหนึ่ง หามเกณฑสวนหนึ่งสวนใดของเคหสถานที่
เจาของหรือผูครอบครองจําเปนตองใชอาศัยอยูกินหลับนอน 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินไดรับหมายเกณฑแลว ตอง

นําทรัพยสินที่ถูกเกณฑไปสงตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในหมายเกณฑ ถาตองเสียคาใชจาย
ในการนําไปสง ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเกณฑออกคาใชจายไปกอนแลวขอรับ
คืนจากเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑ แตถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่
ถูกเกณฑไมมีเงินเปนคาใชจาย ใหแจงเจาพนักงานปกครองทองที่ดังกลาวเพื่อขอรับเงินสําหรับ
เปนคาใชจายนั้นและเมื่อไดรับแจงแลวใหรีบจายเงินให 

เงินคาใชจายที่เจาพนักงานปกครองทองที่ตองจายตามวรรคหนึ่ง ใหขอรับคืน
จากเจาหนาที่ฝายทหาร 

 
มาตรา ๒๖  ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑจัดใหมีการ

ตรวจสอบและควบคุมการสงมอบทรัพยสินที่ถูกเกณฑใหเจาหนาที่ฝายทหารตามกําหนดวัน เวลา 
และสถานที่ ในหมายเกณฑ 

 
มาตรา ๒๗  ถาในขณะที่เรียกเกณฑ ไมมีทรัพยสินที่ถูกเกณฑหรือมีแตไม

เพียงพอกับจํานวนที่เรียกเกณฑในทองที่ใด ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑแจง
ใหเจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗ ทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๘  การเกณฑทรัพยสินนั้น ถาไมพบเจาของหรือผูครอบครอง 

ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑเรียกบุคคลที่เ ก่ียวของกับเจาของหรือผู
ครอบครองใหปฏิบัติตามหมายเกณฑนั้นแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

ในกรณีที่ไมมีบุคคลที่เก่ียวของดังกลาว เจาพนักงานปกครองทองที่ตามวรรค
หนึ่ง มีอํานาจปฏิบัติการตามหมายเกณฑนั้น โดยใหกระทําตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่ง
เจาพนักงานปกครองทองที่นั้นไดรองขอมาเปนพยาน 

 
มาตรา ๒๙  ถาเจาของหรือผูครอบครองมีทรัพยสินที่ถูกเกณฑแตไมสามารถสง

มอบทรัพยสินนั้นไดตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในหมายเกณฑ ตองแจงใหเจาพนักงาน
ปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑทราบทันที และใหเจาพนักงานปกครองทองที่นั้นแจงให
เจาหนาที่ฝายทหารทราบ ถาเปนกรณีจําเปนหรือเรงดวนที่จะตองเกณฑทรัพยสินนั้น ใหเจา
พนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑจัดหาทรัพยสินที่ถูกเกณฑหรือที่ใชแทนกันไดสงมอบ
แทนโดยเร็ว และอาจคิดคาใชจายในการสงมอบแทนจากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูก
เกณฑได 

 
มาตรา ๓๐  เจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑตองมอบใบรับแสดง

ทรัพยสินที่ถูกเกณฑ และระบุวาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเกณฑไดปฏิบัติตามหมาย
เกณฑแลวใหไวแกเจาของหรือผูครอบครองขณะที่รับเอาทรัพยสินนั้น ใบรับสําหรับการเกณฑ
สถานที่สําหรับใชพักแรมหรือสรางที่พักแรมตามมาตรา ๑๑ (๑) ใหมอบในขณะที่ทหารออกจาก
ที่นั้น 

 
มาตรา ๓๑  ทรัพยสินที่ถูกเกณฑมานั้นเมื่อหมดความจําเปนที่จะใชในราชการ

ทหารใหคืนแกเจาของหรือผูครอบครองตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ซึ่งเจาหนาที่ฝายทหาร
จะไดประกาศใหทราบ เมื่อเจาของหรือผูครอบครองไดรับทรัพยสินที่ถูกเกณฑแลว ใหทําใบรับ
แสดงทรัพยสินที่ถูกเกณฑ และระบุวาเจาของหรือผูครอบครองไดรับทรัพยสินที่ถูกเกณฑคืนไป
แลว ใหไวแกเจาหนาที่ฝายทหารหรือเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑ 

 
มาตรา ๓๒  ใหเจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗ มีอํานาจหนาที่ใน

การกํากับโดยทั่วไปซึ่งการเกณฑใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 

สวนที่ ๓ 
คาทดแทนและคาเสียหาย 

   
 

มาตรา ๓๓  การเกณฑชวยราชการทหารกอใหเกิดสิทธิเรียกรองคาทดแทน หรือ
คาเสียหายได เวนแตที่จะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๔  ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑเปนผูกําหนดคา

ทดแทนทรัพยสินที่ถูกเกณฑแลวแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นมารับคา
ทดแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

การกําหนดคาทดแทนใหคํานึงถึงราคาหรือคาเชาปานกลางในทองที่ที่ทรัพยสิน
นั้นตั้งอยูรวมทั้งคาใชจายในการนําสงทรัพยสินนั้นเปนหลัก เวนแตคาเชายานพาหนะใหถือตาม
อัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
มาตรา ๓๕  ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินไมพอใจจํานวนคาทดแทนที่

เจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑกําหนด ใหย่ืนคําคัดคานเปนหนังสือตอเจาพนักงาน
ปกครองทองที่นั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงใหมารับคาทดแทน และใหเจา
พนักงานปกครองทองที่นั้นสงคําคัดคานไปยังเจาหนาที่ฝายทหารโดยเร็ว 

เมื่อเจาหนาที่ฝายทหารไดรับคําคัดคานแลว ใหเสนอคําคัดคานตอเจาหนาที่ฝาย
ทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคาน ในกรณีนี้ใหเจาหนาที่
ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาทดแทนและสงคําส่ัง
แตงตั้ง พรอมทั้งคําคัดคานไปยังประธานกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคาน
จากเจาหนาที่ฝายทหาร 

คณะกรรมการตามวรรคสองประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรสองคนและเจา
พนักงานปกครองทองที่ในทองที่ที่ออกหมายเกณฑหนึ่งคน โดยใหนายทหารสัญญาบัตรคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการและตองพิจารณาและวินิจฉัยใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ประธานกรรมการไดทราบการแตงตั้ง ในการนี้ผูย่ืนคําคัดคานจะนําพยานหลักฐานอันควรแกเร่ือง
มาแสดงดวยก็ได 

ใหประธานกรรมการแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการไปยังเจาพนักงานปกครอง
ทองที่ที่ออกหมายเกณฑ และผูย่ืนคําคัดคานโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๖  ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ในทองที่ที่ออกหมายเกณฑ เปนผูจาย

คาทดแทนการเกณฑทรัพยสินตามจํานวนที่เจาพนักงานปกครองทองที่กําหนดตามมาตรา ๓๔ 
หรือที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๕ โดยใหเจาของหรือผูครอบครองนําใบรับมาแสดง ใน
กรณีที่ใบรับสูญหายหรือไมสามารถนํามาแสดงไดใหนําหลักฐานอื่นที่เก่ียวของมาแสดงแทน 

การจายคาทดแทนใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินนําใบรับหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของมาแสดง แลวแตกรณี 

เมื่อไดจายคาทดแทนแลว ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ตามวรรคหนึ่งรวบรวม
และสงใบรับหรือหลักฐานแสดงการรับใหเจาหนาที่ฝายทหารเปนคราว ๆ แตไมเกินเดือนละสอง
ครั้งและใหเจาหนาที่ฝายทหารจายเงินคืนใหโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๗  ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเกณฑประสงคจะเรียก

คาเสียหาย ใหย่ืนคํารองตอเจาหนาที่ฝายทหาร หรือเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ออกหมายเกณฑ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เจาหนาที่ฝายทหารไดสงคืนทรัพยสินที่ถูกเกณฑ 

ในกรณีที่ย่ืนตอเจาพนักงานปกครองทองที่ ใหเจาพนักงานปกครองทองที่สงคํา
รองใหเจาหนาที่ฝายทหารโดยเร็ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

เมื่อเจาหนาที่ฝายทหารไดรับคํารองแลว ใหสอบสวนความเสียหายใหแนชัดโดย
ไมชักชา และมีหนังสือแจงผลการสอบสวนหรือจํานวนคาเสียหายไปยังเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินที่ถูกเกณฑภายในสิบหาวันนับแตวันที่สอบสวนเสร็จ 

 
มาตรา ๓๘  ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินไมพอใจผลการสอบสวนหรือ

จํานวนคาเสียหายตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ใหย่ืนคําคัดคานเปนหนังสือตอเจาหนาที่ฝายทหาร
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

เมื่อเจาหนาที่ฝายทหารไดรับคําคัดคานแลวใหเสนอคําคัดคานตอเจาหนาที่ฝาย
ทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคาน ในกรณีนี้ใหเจาหนาที่
ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาเสียหายและสงคําส่ัง
แตงตั้ง พรอมทั้งคําคัดคานไปยังประธานกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคาน
จากเจาหนาที่ฝายทหาร 

คณะกรรมการตามวรรคสองประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรสองคน และเจา
พนักงานปกครองทองที่ในทองที่ที่ออกหมายเกณฑหนึ่งคน โดยใหนายทหารสัญญาบัตรคนหนึ่ง
เปนประธานกรรมการ และตองพิจารณาและวินิจฉัยใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
ประธานกรรมการไดทราบการแตงตั้ง ในการนี้ผูย่ืนคําคัดคานจะนําพยานหลักฐานอันควรแกเร่ือง
มาแสดงดวยก็ได 

ใหประธานกรรมการแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการไปยังเจาหนาที่ฝายทหาร
และผูย่ืนคําคัดคานโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๙  ใหเจาหนาที่ฝายทหารจายคาเสียหายตามจํานวนที่เจาหนาที่ฝาย

ทหารกําหนดตามมาตรา ๓๗ หรือที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๘ ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่เจาหนาที่ฝายทหาร หรือประธานกรรมการ แลวแตกรณี มีหนังสือแจงจํานวนคาเสียหาย
ไปยังเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน 

 
มาตรา ๔๐  ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินไมพอใจคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๘ ใหฟองตอศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับทราบคําวินิจฉัยนั้น 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่การจายคาทดแทนหรือคาเสียหายไมเปนไปภายในเวลาที่

กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเกณฑฟองตอศาลได
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนกําหนดนั้น 

 
หมวด ๓ 

การเกณฑในเวลาไมปกต ิ
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

มาตรา ๔๒  การเกณฑในเวลาไมปกติ ใหกระทําได 
(๑) ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงครามนับแตวันเวลาที่

ไดมีคําส่ังใหทหารเตรียมเขาทําการรบ หรือนับแตวันเวลาที่ไดประกาศสงคราม แลวแตกรณี และ
ใหใชทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน นับแตวันเวลาและในเขตที่
ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

(๓) ในระหวางเวลาที่ประกาศใชกฎอัยการศึก นับแตวันเวลาและในเขตที่ได
ประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๔๓  การเกณฑในเวลาไมปกติอาจเกณฑทรัพยสินและแรงงานได

ดังตอไปนี้ 
(๑) ทรัพยสินตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
(๒) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด และไพโรเทคนิค 
(๓) เครื่องมือส่ือสารและเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกสตลอดจนอะไหลและอุปกรณ

ของเครื่องมือดังกลาว 
(๔) เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใชและส่ิงอ่ืนที่ใชสําหรับการสราง ซอมแซมหรือ

บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมและยานพาหนะเพื่อกิจการของทางราชการทหาร 
(๕) ส่ิงตาง ๆ ที่มีไว เ พ่ือใชหรือเพ่ือประโยชน สําหรับจัดที่ พักแรมหรือ

โรงพยาบาล 
(๖) เสบียงอาหารสําหรับคนหรือสัตว 
(๗) คนงาน คนนําทาง คนเดินขาวสาร ลาม หรือผูที่อาจเปนประโยชนแกกิจการ

ของทางราชการทหาร 
(๘) แรงงานและทรัพยสินอื่นที่เจาหนาที่ฝายทหารเห็นวาเปนประโยชนและ

จําเปนแกกิจการของทางราชการทหาร 
 
มาตรา ๔๔  เมื่อตองการเกณฑแรงงาน ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ที่ไดรับใบ

เรียกเกณฑออกหมายเกณฑไปยังบุคคลที่เหมาะสมแกงานนั้นเปนการเฉพาะตัว หรือจะออกหมาย
เกณฑไปยังพลเมืองทั้งหมดหรือบางสวนในทองที่ที่มีเขตอํานาจก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๕  ผูถูกเกณฑแรงงานใหไปพบเจาหนาที่ฝายทหาร ณ สถานที่ซึ่ง

เจาหนาที่ฝายทหารกําหนด และใหเจาหนาที่ฝายทหารเลี้ยงดู และใหการรักษาพยาบาลตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
มาตรา ๔๖  โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน อาจถูกเกณฑไดเฉพาะใน

ระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงครามและเพื่อใหไดผลตามที่เกณฑนั้น อาจจัด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

ใหอยูในความอํานวยการของเจาหนาที่ฝายทหารได แตมิใหใชโรงงานนั้นกระทําส่ิงอ่ืน นอกจากที่
ไดกระทําอยูเปนปกติ เวนแตจะไดรับคําส่ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 
มาตรา ๔๗  นับแตวันเวลาที่ไดมีคําส่ังหรือประกาศตามมาตรา ๔๒ และได

ดําเนินการตามมาตรา ๑๖ แลว ใหเจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจดังตอไปนี้ออกใบเรียกเกณฑแลว
สงตรงไปยังเจาพนักงานปกครองทองที่ไดทันท ี

(๑) เจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗ 
(๒) นายทหารซึ่งมีตําแหนงบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น และมีกําลังใน

บังคับบัญชาตั้งแตหนึ่งกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไป เมื่อนําทหารเขาทําการรบหรือเขาสูสงคราม 
หรือเมื่อบังคับบัญชาทหารอยูในเขตที่ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในเขตที่ไดประกาศใช
กฎอัยการศึก 
 

มาตรา ๔๘  ในการเกณฑตามมาตรา ๔๒ เจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๔๗ อาจขอใหเจาพนักงานปกครองทองที่ในทองที่ที่จะเกณฑตรวจสอบวามีแรงงานและ
ทรัพยสินใดที่จะใหเกณฑไดบาง 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีจําเปนถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นวาจะตองจัดซื้อหรือเชา

ทรัพยสินที่อาจจะเรียกเกณฑไดตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) แลว ใหมีอํานาจบังคับซื้อหรือเชา
ทรัพยสินนั้นได ตามราคาหรือคาเชาที่เจาพนักงานปกครองทองที่แหงทองที่ที่บังคับซื้อหรือเชา
ทรัพยสินนั้นเปนผูกําหนด โดยใชราคาหรือคาเชาปานกลางในทองที่นั้นเปนหลักในการพิจารณา 

การฟองคดีเรียกใหชําระราคาหรือคาเชาทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง เจาของหรือผู
ครอบครองตองฟองภายในหนึ่งปนับแตวันครบกําหนดชําระราคาหรือวันสงคืนทรัพยสินที่เชา 
แลวแตกรณี 

เมื่อทางราชการทหารหมดความจําเปนที่จะตองใชทรัพยสินที่จัดซื้อตามวรรค
หนึ่งแลว เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เจาหนาที่ฝายทหารไดซื้อไปนั้นมีสิทธิที่จะขอซื้อ
ทรัพยสินนั้นคืนไดตามราคาปานกลางในทองที่ที่ซื้อคืนซึ่งทั้งสองฝายจะตกลงกัน 

 
มาตรา ๕๐  เจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะที่รับขนสงในเขตหรือใกลเขตที่

ทหารเขาทําการรบหรือเขตที่กระทําสงคราม หรือในเขตที่ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือใน
เขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึกตองปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาที่ฝายทหารอันเกี่ยวกับการกัก
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางตามความตองการของทางราชการทหาร และจะตองใหความสะดวก
สําหรับการเดินทางของทหารกอนการอื่น 

ถาเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือไมใหความ
สะดวกตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจที่จะเขาไปจัดการตามสมควร เพ่ือใหเหมาะสม
แกกิจการของทางราชการทหารโดยเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะนั้นตองออกคาใชจายเอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
มอบหมายเปนหนังสือจะแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรเขาอํานวยการเดินทางก็ได 

เจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะไมมี สิทธิ เ รียกรองคาทดแทนหรือ
คาเสียหายที่เกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ฝายทหารตามมาตรานี้ 

 
มาตรา  ๕๑  เมื่อมีความจําเปนในการปองกันประเทศ  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ฝายทหารเขายึดอสังหาริมทรัพยไวช่ัวคราวเพื่อ
ประโยชนแกทางราชการทหาร และใหเจาหนาที่ฝายทหารออกใบรับใหไวแกเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพย 

เจาของหรือผูครอบครองไมมี สิทธิเ รียกรองคาเสียหายที่ เ กิดจากการยึด
อสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่ง 

ถา เจ าหนาที่ฝ ายทหารเห็นเปนการสมควร  อาจจ ายคาทดแทนการใช
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหเจาพนักงานปกครองทองที่แหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูเปนผู
กําหนดคาทดแทนตามราคาหรือคาเชาปานกลางในทองที่นั้น 

 
มาตรา ๕๒  การเกณฑในเวลาไมปกติ ผูใดทราบหมายเกณฑแลวไมปฏิบัติตาม

หมายเกณฑ หรือเจาพนักงานปกครองทองที่คนใดไมออกหมายเกณฑตามที่ไดรับใบเรียกเกณฑ 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจใชกําลังบังคับไดตามความจําเปน และมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปและคนไดทุกเวลาเพื่อใหสําเร็จตามที่ไดเรียกเกณฑ 
(๒) เขายึดหรือครอบครองทรัพยสินตามหมายเกณฑหรือใบเรียกเกณฑโดยออก

ใบรับใหไวแกเจาของหรือผูครอบครอง 
ผูถูกเกณฑแรงงานหรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเกณฑไมมีสิทธิ

เรียกรองคาเสียหายที่เกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ฝายทหารตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๕๓  ผูถูกเกณฑแรงงานซึ่งตองทํางานอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําเปนปกติ

และไดรับคาจางจากนายจางสําหรับงานนั้นอยูแลว ไมมีสิทธิไดรับคาทดแทน 
 
มาตรา ๕๔  การเกณฑในเวลาไมปกติ ใหเจาหนาที่ฝายทหารเปนผูจายคา

ทดแทนการเกณฑแรงงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
คาทดแทนการเกณฑแรงงานที่เหลืออยูใหจายใหเสร็จสิ้นในวันเลิกเกณฑ เวนแต

ในกรณีที่ไมสามารถจายไดตามเวลาที่กําหนด ใหมอบใบสําคัญแทนตัวเงินไปกอนแลวให
ดําเนินการจายใหในโอกาสแรกที่จะกระทําได 

 
มาตรา ๕๕  การเกณฑในเวลาไมปกติ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการในการจาย 

คาทดแทนหรือคาเสียหายสําหรับทรัพยสินที่ถูกเกณฑใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ไมสามารถจายคาทดแทนหรือคาเสียหายใหไดตามเวลาที่กําหนดไว ให

มอบใบสําคัญแทนตัวเงินไปกอน แลวดําเนินการจายใหในโอกาสแรกที่จะกระทําได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

 
มาตรา ๕๖  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ ในหมวด ๒ วาดวย
การเกณฑในเวลาปกติมาใชบังคับในหมวด ๓ วาดวยการเกณฑในเวลาไมปกติโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๗  เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินผูใดไมอํานวยความสะดวกตาม

สมควรแกเจาหนาที่ฝายทหารในการปฏิบัติการตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดออกใบเรียกเกณฑ หรือเรียกเกณฑโดยทางวาจา หรือโดย

เครื่องมือส่ือสาร โดยไมมีอํานาจใหทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดออกหมายเกณฑ หรือดําเนินการเกณฑโดยทางวาจา หรือโดย

เครื่องมือส่ือสาร โดยไมมีอํานาจใหทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๐  เจาหนาที่ฝายทหารผูใดออกใบเรียกเกณฑ หรือเรียกเกณฑโดยทาง

วาจา หรือโดยเครื่องมือส่ือสารซึ่งส่ิงที่เกณฑไมไดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือส่ิงที่ทางราชการ
ทหารไมมีความตองการ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  เจาพนักงานปกครองทองที่ผูใดออกหมายเกณฑ หรือดําเนินการ

เกณฑโดยทางวาจา หรือโดยเครื่องมือส่ือสารซึ่งส่ิงที่เกณฑไมไดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือส่ิงที่
ทางราชการทหารไมมีความตองการตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๒  เจาพนักงานปกครองทองที่ผูใดไดรับใบเรียกเกณฑแลว ขัดขืนหรือ

ละเลยไมออกหมายเกณฑอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ หรือกระทําการอยางใดอันเปนการขัดขวาง
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ฝายทหาร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

มาตรา ๖๓  ผูถูกเกณฑแรงงานผูใดหลีกเล่ียงหรือขัดขืนไมไปพบเจาหนาที่ฝาย
ทหารอันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผูถูกเกณฑแรงงานผูใดละทิ้งหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือไปเสียจาก

หนาที่นั้นโดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๕  เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินผูใดไมนําทรัพยสินที่ถูกเกณฑไป

สงตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในหมายเกณฑตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือไมแจงใหเจา
พนักงานปกครองทองที่ทราบตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖  เจาพนักงานปกครองทองที่ผูใดไมแจงใหเจาหนาที่ฝายทหารผูมี

อํานาจตามมาตรา ๑๗ ทราบตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๗  เจาพนักงานปกครองทองที่ผูใดไมแจงใหเจาหนาที่ฝายทหารทราบ 

หรือไมจัดหาทรัพยสินสงมอบแทนตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๘  เจาหนาที่ฝายทหารผูใดขมขืนใจเจาพนักงานปกครองทองที่ให

ปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาที่หรือใหละเวนการปฏิบัติการตามหนาที่โดยใชกําลังประทุษราย 
หรือขูเข็ญวา จะใชกําลังประทุษราย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙  เจาหนาที่ฝายทหารผูใดขมขืนใจผูอ่ืนในการเกณฑใหกระทําหรือละ

เวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ ดวยการใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทุษราย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําหรือปรับ 

 
มาตรา ๗๐  ผูใดมีหนาที่ตองปฏิบัติตามการเกณฑโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

ขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามการเกณฑนั้น หรือขัดขวางเจาหนาที่ฝายทหารหรือเจาพนักงาน
ปกครองทองที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ หรือใหถอยคําซึ่งตนรูวาเปนเท็จในขอสาระสําคัญเพื่อ
หลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามการเกณฑนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

มาตรา ๗๑  ถาการกระทําความผิดตามหมวดนี้ เปนการกระทําในกรณีการ
เกณฑในเวลาไมปกติ ผูกระทําตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ เปนทวีคูณ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเกณฑ
พลเมืองอุดหนุนราชการทหารในเวลาปกติ หรือเวลาสงครามและในเวลาที่ไดประกาศใชกฎ
อัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ไดประกาศใชบังคับมานานแลว ช่ือตําแหนงเจาหนาที่ตาง ๆ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไปแลว ถอยคําตาง ๆ ที่ใชอยูยังไมรัดกุม
และชัดเจนและเปนการสมควรที่จะแกไขปรับปรุงวิธีการเกณฑใหเหมาะสมกับกาลสมัยและ
สอดคลองกับสถานการณของประเทศยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
 


