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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมการฝกวิชาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๐๓” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔ 
(๒) พระราชบญัญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔๒  ใหกองทัพบกรับผิดชอบในการดําเนินการเกีย่วกับการฝกวิชาทหาร 

ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 

                                      
๑ รก.๒๕๐๓/๓๑/๓๑พ/๑๓ เมษายน ๒๕๐๓ 
๒มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญติัสงเสริมการฝกวชิาทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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บุคคลซึ่งอยูในระหวางรับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรใหเรียกวานักศึกษาวิชา
ทหาร และในเวลาฝกวิชาทหารใหนักศึกษาวิชาทหารอยูในความปกครองของกองทัพบก 

การดําเนินการเกี่ยวกับการฝกวิชาทหารและการปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

 
มาตรา ๔ ทวิ๓  เพื่อประโยชนในการฝกวิชาทหาร กองทัพบกมีอํานาจแตงตั้ง

บุคคลที่มีความเหมาะสมเปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารหรือผูชวยผู กํากับนักศึกษาวิชาทหาร เปน
การประจาํหรือเปนการชั่วคราวเพื่อชวยเหลือในการปกครองนักศึกษาวิชาทหารได และเพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมการฝกวิชาทหาร กองทัพบกมีอํานาจแตงตั้งบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการ
ปกครองและการฝกนักศึกษาวิชาทหารโดยผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรที่กองทัพบก
กําหนด เปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษได 

บุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร ผูชวยผูกํากับนักศึกษา
วิชาทหาร หรือผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ตองมีลักษณะ คุณสมบัติและอยูภายใตเงื่อนไข
ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

การแตงตั้งและถอดถอนบุคคลดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กองทัพบกกําหนด 

 
มาตรา ๕  การเขารับการฝกวิชาทหาร ใหกระทําโดยวิธีสมัคร 
 
มาตรา ๖  บุคคลผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารตองมีลักษณะคุณสมบติั 

และอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖ ทวิ๔  บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตองมีลักษณะ คุณสมบัติ 

และอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖ ตรี ๕ บุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหาร ไดแกผูซึ่งมีลักษณะตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                      
๓ มาตรา ๔ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๒๑ 
๔ มาตรา ๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 
๕ มาตรา ๖ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๖  บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามมาตรา ๖ ทวิ ยอมไดรับ
ยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร 

บุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหารตามมาตรา ๖ ตรี ยอมไมไดรับยกเวนตาม
วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗ ทวิ๗  บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารที่ไดรับยกเวนตาม

มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหารที่ไมไดรับยกเวนตามมาตรา ๗ วรรค
สอง ใหสถานศึกษาและสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําบัญชีรายชื่อและดําเนินการตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  บุคคลซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหม

กําหนดนี้จะไดรับสิทธิตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและกฎหมายวาดวยยศทหาร 
 
มาตรา ๙  ใหถอนทะเบียนกองประจําการของนักศึกษาหรือนิสิตเฉพาะที่ไดขึ้น

ทะเบียนไวตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงไดแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

สําหรับนักศึกษาหรือนิสิตซึ่งเขารับราชการทหารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๗ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงไดแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ นั้น ใหปลดเปนทหาร
กองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อมีความจําเปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจส่ังให

นักศึกษาหรือนิสิตซึ่งเรียนสําเร็จตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือวทิยาลัยท่ีมีมาตรฐานช้ัน
ปริญญา อนุปรญิญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา เขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตร
ที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางที่เขารับการฝกวิชาทหารใหถือวาเปนทหารกองประจําการ 
และเมื่อสําเร็จการฝกวิชาทหารแลว จะใหเขารับราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมในฐานะ
นายทหารสัญญาบัตรก็ได 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                      
๖ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติัสงเสริมการฝกวชิาทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗ มาตรา ๗ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ถ. กิตติขจร 
รองนายกรัฐมนตรี 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการฝกวิชาทหารที่ใชอยูในปจจุบันนี้ยังไมเหมาะสมกับสถานการณ จึงจําเปนตองปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารเสียใหม ใหสอดคลองกับนโยบายการทหารซึ่งไดรับ
การปรับปรุงใหม 

 
ชไมพร/แกไข 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๘ 

 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหาร 
และบุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหาร รวมทั้งหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่ง
อยูในระหวางการฝกวิชาทหารและบุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหาร ตลอดจนการไดรับยกเวน
และไมไดรับยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารของบุคคลดังกลาว จึงสมควรแกไขพระราชบัญญัติสงเสริม
การฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อใหออกกฎกระทรวง เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑดังกลาวขางตนได 

 
ชไมพร/แกไข 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๙ 

 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการฝกวิชาทหารใน
ปจจุบันเปนหนาท่ีของกรมรักษาดินแดน จังหวัดทหารบกและมณฑลทหารบก ซ่ึงเปนสวนราชการ
ของกองทัพบก  ดังน้ัน เพื่อใหการฝกวิชาทหารไดรับผลสมความมุงหมายของทางราชการ จึงควร
กําหนดใหกองทัพบกเปนผูรับผิดชอบในการฝกนี้ ประกอบกับทางราชการมีความประสงคท่ีจะ
จัดตั้งผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร ผูชวยผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารขึ้น เพื่อชวยเหลือทางราชการใน

                                      
๘ รก.๒๕๑๖/๖๘/๕พ/๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ 
๙ รก.๒๕๒๑/๘๗/๑๐พ/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๑ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- 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    

ดานการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร และแตงตั้งผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษเพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมการฝกวิชาทหาร  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
ชไมพร/แกไข 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
ศุภสรณ/อภิสิทธิ์ 
ผูจัดทํา 
๓ มี.ค. ๒๕๔๖ 

 
 


