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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๗๖  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
รับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (ซ)  ของ  (๑)  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  
(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“(ซ)  ประสาทการเคล่ือนไหวลูกตาไม่ทํางาน  สูญเสียอย่างถาวร  (Cranial  nerve  3rd,   
4th,  6th)” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน  (ก)  ของ  (๔)  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๕) โรคระบบหายใจ 
 (ก) โรคหืด  (Asthma)  ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 
 (ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ  หอบเหนื่อย  และมีการสูญเสียการทํางานของระบบ 

ทางเดินหายใจ  โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า  Forced  Expiratory  Volume  in  One  Second  
หรือ  Forced  Vital  Capacity  ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐  ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 

 (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง  (Pulmonary  Hypertension)  ซ่ึงวินิจฉัยโดย 
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  (Echocardiogram)  หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 

 (ง) โรคถุงน้ําในปอด  (Lung  Cyst)  ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก   
หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
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 (จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ  (Obstructive  Sleep  Apnea)  ซ่ึงวินิจฉัย
ด้วยการตรวจการนอนหลับ  (Polysomnography)” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (ก)  ของ  (๗)  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ  ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ข้ออักเสบเรื้อรัง  (Chronic  Arthritis) 
   ๒) ข้อเส่ือมเรื้อรัง  (Chronic  Osteoarthritis) 
   ๓) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง  (Spondyloarthropathy)” 
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (ช)  ของ  (๘)  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  

(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
  “(ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทํางานมากผิดปกติ  (Hyperthyroidism)” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑๑)  ของขอ้  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑๑) โรคทางจิตเวช 
  (ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
   ๑) โรคจิตเภท  (Schizophrenia) 
   ๒) โรคจิตกลุ่มหลงผิด  (Resistant  Delusional  Disorder,  Induced  Delusional  

Disorder) 
   ๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป  (Schizoaffective  Disorder) 
   ๔) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย  (Other  Mental  Disorder  due  to  Brain  

Damage  and  Dysfunction) 
   ๕) โรคจิตอ่ืน ๆ  (Unspecified  Nonorganic  Psychosis) 
  (ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง 
   ๑) โรคอารมณ์แปรปรวน  (Manic  Episode,  Bipolar  Affective  Disorder) 
   ๒) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย  (Other  Mental  Disorder  

due  to  Brain  Damage  and  Dysfunction  and  to  Physical  Disorder) 
   ๓) โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืน ๆ  (Other  Mood  (Affective)  Disorder,  

Unspecified  Mood  Disorder) 
   ๔) โรคซึมเศร้า  (Depressive  Disorder,  Recurrent  Depressive  Disorder) 
  (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช 
   ๑) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา  ๗๐  หรือต่ํากว่า  (Mental  Retardation) 
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   ๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา  
(Pervasive  Developmental  Disorder)” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (ค)  ของ  (๑๒)  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ค)  ตับอักเสบเรื้อรัง  (Chronic  Hepatitis)” 
ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (ฌ)  ของ  (๑๒)  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  

(พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
“(ฌ)  โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กําเนิดชนิดเด็กดักแด้  (Lamellar  Ichthyosis  &  

Congenital  Ichthyosiform  Erythroderma)” 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลอากาศเอก  สุกําพล  สุวรรณทัต 
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่การกําหนดความพิการทุพพลภาพ  หรือโรค  
ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความพิการทุพพลภาพ  หรือโรค 
ที่เกิดข้ึนในปัจจบุัน  สมควรปรบัปรงุการกําหนดความพิการทุพพลภาพ  หรือโรค  ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหาร
ได้ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


