คาถาม – คาตอบ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร
**************
1. ถาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กาหนดหน้าที่ชายไทยไว้อย่างไร
ตอบ มาตรา ๗ บัญญัติว่า “ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหาร
ด้วยตนเองทุกคน”
2. ถาม การนับอายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มีวิธีการนับอย่างไร
ตอบ การนับอายุทางทหาร มีวิธีการนับอายุต่างจากหน่วยงานอื่นๆ จะคิดเฉพาะปี
พ.ศ. ที่เกิด โดยที่ไม่คิด วัน เดือนเกิด ด้วยการนาเอา พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ด้วย พ.ศ.
ที่เกิด ก็จะได้อายุของคน ๆ นั้น เช่น คนเกิด พ.ศ. 2543 จะมีอายุครบ 17 ปี ในปี
พ.ศ. 2560 (2560 – 2543 = 17 ปี) และนับอายุปีต่อ ๆ ไป เรียงตามลาดับ
เมื่อสิ้น พ.ศ. นั้น ๆ
3. ถาม ภูมิลาเนาทหาร คืออะไร
ตอบ ภูมิลาเนาทหาร คือ ภูมิลาเนาที่บุคคลได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารหรือขึ้นทะเบียน
ทหารกองเกิน (ทาใบ สด. 9) ครั้งแรก เมื่อมีอายุครบ 17 ปี ซึ่งมีได้เพียงแห่งเดียว
เท่านั้น ภูมิลาเนาทหารอาจจะเป็นแห่งเดียวกันหรือคนละแห่งกับภูมิลาเนาตามสาเนา
ทะเบียนบ้าน
4. ถาม ชายไทยทีจ่ ะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารจะต้องมีอายุเท่าไหร่
ตอบ เมื่อมีอายุครบ 17 ปี ผู้ใดจะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารเมื่อใดนั้น ให้เอา พ.ศ.เกิด
บวก ด้วย 17 ก็จะได้ปี พ.ศ. ที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร เช่น คนเกิด พ.ศ. 2543
จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารปี พ.ศ.2560 (พ.ศ.เกิด บวก 17 = 2543 + 17 = 2560)
5. ถาม บุคคลที่มี 2 สัญชาติ เช่น สัญชาติไทย – อเมริกัน , ไทย – ญี่ปุ่น เป็นต้น จะต้องไป
ขึ้นทะเบียนทหารหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ บุคคลที่มี 2 สัญชาติ จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร และต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย
ทุกประการ เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
6. ถาม การไปขึ้นทะเบียนทหารเพื่อทาใบ สด.9 (ลงบัญชีทหารกองเกิน) จะต้องไปทาที่อาเภอใด
ตอบ ถ้าบิดา และมารดา ได้จดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ต้องไปดาเนินการ
ขึ้นทะเบียนทหารที่อาเภอ ที่บิดามีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

-27. ถาม บุคคลทีบ่ ิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรถูกต้อง
ตามกฎหมาย จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารที่อาเภอใด
ตอบ ต้องไปดาเนินการขึ้นทะเบียนทหารที่อาเภอ ที่บิดามีรายชื่ออยู่ในหลักฐานทะเบียนบ้าน
8. ถาม บุคคลทีบ่ ิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรส และบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร จะต้อง
ไปขึ้นทะเบียนทหารที่อาเภอใด
ตอบ บุคคลที่บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรส และบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร ต้องไป
ดาเนินการขึ้นทะเบียนทหารที่อาเภอ ที่มารดามีรายชื่ออยู่ในหลักฐานทะเบียนบ้าน
9. ถาม บุคคลทีบ่ ิดามารดาได้จดทะเบียนหย่า จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารที่อาเภอใด
ตอบ บุคคลที่บิดามารดาได้จดทะเบียนหย่า ให้ดูหลักฐานบันทึกการหย่าว่าบุตรอยู่ในความ
ปกครองของใคร ก็ให้ไปขึ้นทะเบียนทหารที่อาเภอของบิดา หรือมารดา ที่มีรายชื่ออยู่ใน
หลักฐานทะเบียนบ้าน ตามหลักฐานทะเบียนการหย่าที่ระบุให้เป็นผู้ปกครอง
10. ถาม บุคคลทีบ่ ิดามารดาตาย หรือบิดาตายเหลือแต่มารดา หรือมารดาตาย เหลือแต่บิดา
แต่ไม่สามารถติดต่อบิดา มารดาได้ และได้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จะต้องไปขึ้นทะเบียน
ทหารที่อาเภอใด
ตอบ บุคคลดังกล่าวข้างต้น จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารที่อาเภอท้องที่ที่ผู้ปกครองมีรายชื่อ
อยู่ในหลักฐานทะเบียนบ้าน
11. ถาม บุคคลทีไ่ ม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารได้ ไม่ว่าเพราะกรณีใด ๆ จะต้องไปขึ้นทะเบียน
ทหารที่อาเภอใด
ตอบ บุคคลที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนทหารได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะต้องขึ้นทะเบียนทหารที่
อาเภอท้องที่ที่ผู้นั้นมีรายชื่ออยู่ในหลักฐานทะเบียนบ้าน
๑2. ถาม ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนทหารเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ถึงเมื่อใด
ตอบ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี ในวัน เวลา ปฏิบัติราชการ
๑3. ถาม ถ้าหากบุคคลที่มีอายุ 17 ปี ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารด้วยตนเองได้ จะให้
ผู้ปกครองไปดาเนินการแทนได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ บุคคลที่มีอายุ 17 ปี ที่ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารด้วยตนเองได้ จะต้องให้บุคคล
ที่บรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน

-3๑4. ถาม บุคคลที่มีอายุเกินกาหนดการขึ้นทะเบียนทหาร (อายุ 18 – 45 ปี) จะให้บุคคลอื่นไป
ดาเนินการขึ้นทะเบียนทหารแทนตนเองได้หรือไม่
ตอบ บุคคลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทหารภายในกาหนดเมื่ออายุ 17 ปี ถ้าอายุไม่ถึง ๔๖ ปีบริบูรณ์
ให้ไปขึ้นทะเบียนทหาร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สามารถปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อื่น
แจ้งแทนไม่ได้ เพราะบุคคลนี้มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน
ปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
15. ถาม หลักฐานที่ใช้ในการไปขึ้นทะเบียนทหาร มีอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนทหาร มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านของตนเอง, บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง
2. บัตรประจาตัวประชาชนของตนเอง 3. สูติบัตร (ถ้ามี)
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรสบิดามารดา, หลักฐานบันทึกการหย่าของบิดา
มารดา, หนังสือทะเบียนรับรองบุตรของบิดา, ทะเบียนการจดรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น
16. ถาม พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือนักบวชศาสนาอื่น ต้องไปขึ้นทะเบียนทหารหรือไม่
ตอบ พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ เช่น พระครูสัญญาบัตรต่างๆ หรือที่เป็นเปรียญ (เปรียญธรรม 3
ประโยคขึ้นไป) และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีน หรือญวนที่มีสมณศักดิ์
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร
17. ถาม ปัจจุบันชนชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ จะต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร หรือไม่
ตอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 คนเกิด พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ชายที่มีสัญชาติไทย
ที่เป็นชนชาวไทยภูเขาต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร ส่วนผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2541 ยังคง
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร เฉพาะบางท้องที่ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิ
ที่จะเป็นทหารได้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งสามารถไปขอใบรับรองต่อนายอาเภอท้องที่ที่
ตนเองมีภูมิลาเนา
18. ถาม บุคคลที่พิการทุพพลภาพต้องไปขึ้นทะเบียนทหารหรือไม่ และในวันเกณฑ์ทหารต้องไป
เกณฑ์ทหารหรือไม่ อย่างใด
ตอบ 1. คนพิการทุพพลภาพ เมื่ออายุครบกาหนด 17 ปีบริบูรณ์ ต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร
เช่นเดียวกันกับคนปกติโดยทั่วไป
2. วันเกณฑ์ทหาร คนพิการทุพพลภาพ ต้องไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ตามกาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของนายอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร
3. ถ้าเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการตรวจเลือกจะกาหนดให้ไม่ต้อง
เข้าเป็นทหาร

-419. ถาม บุคคลเมื่อขึ้นทะเบียนทหารแล้ว จะได้รับหลักฐานอะไร
ตอบ บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว จะได้รับใบสาคัญ (แบบ สด.๙) หรือใบรับ (แบบ สด.๑๐)
เป็นหลักฐาน
20. ถาม นายอาเภอสามารถประกาศเรียกบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารไว้ที่อาเภอแล้วไปแสดงตน
เพื่อขึ้นทะเบียนทหารใหม่ได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ เมื่อจาเป็นนายอาเภอมีอานาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารไว้ที่อาเภอแล้ว
ไปแสดงตนเพื่อขึ้นทะเบียนทหารใหม่ได้ ภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ
21. ถาม บุคคลเมื่อได้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว จะต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35 )
เมื่อใด
ตอบ เมื่อมีอายุครบ 20 ปี ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนในด้านหลังใบสาคัญ (แบบ สด.9) เช่น คนเกิด
พ.ศ.2540 จะมีอายุครบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2560 (2540 + 20 =2560) ก็จะต้องไป
ขอรับหมายเรียกฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. 60 ในวัน เวลา ปฏิบัติราชการ เป็นต้น
22. ถาม ถ้าหากบุคคลที่มีอายุ 20 ปี ที่ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว ไม่สามารถไปรับหมายเรียกฯ
(แบบ สด.35) ด้วยตนเองได้ จะให้ผู้ปกครองไปดาเนินการแทนได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ บุคคลที่ไม่สามารถไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ด้วยตนเองได้ จะต้องให้บุคคล
ที่บรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปรับแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือมอบอานาจไป
แสดงต่อนายอาเภอภูมิเนาทหาร (สัสดีเขต/สัสดีอาเภอ) ด้วย
23. ถาม หลักฐานที่ใช้ในการไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) มีอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) มีดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชนของตนเอง
2. ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
กรณีที่มีการมอบให้บุคคลอื่นไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) แทนตนเอง
ตามระยะเวลาที่กาหนดต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม คือ
3. หนังสือมอบอานาจ 4. สาเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
24. ถาม บุคคลที่ไม่สามารถไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ตามระยะเวลาที่กาหนดมีความผิด
อย่างไร และจะให้บุคคลอื่นไปรับแทนได้หรือไม่
ตอบ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และไม่สามารถให้บุคคลอื่น
ไปรับแทนได้

-525. ถาม บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว มีความประสงค์ที่จะขอย้ายภูมิลาเนาทหาร
จะสามารถดาเนินการขอย้ายได้หรือไม่
ตอบ การขอย้ายภูมิลาเนาทหารสามารถกระทาได้ โดยจะต้องไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนด
26. ถาม บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอย้ายภูมิลาเนาทหารจะต้อง
ไปติดต่อที่ไหน วัน เวลาใด
ตอบ ติดต่อทีอ่ าเภอท้องที่ ทีม่ ีความประสงค์ที่จะขอย้ายภูมิลาเนาทหารไปอยู่ใหม่
(ย้ายปลายทาง) โดยติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
27. ถาม บุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว และจะต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารในเดือน เม.ย.
แต่มีความประสงค์ที่จะขอย้ายภูมิลาเนาทหาร จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ เมื่อใด
ตอบ ภายในเดือน มกราคม ของปีที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ แต่หากมีการขอย้ายภูมิลาเนา
ทหารภายหลังเดือนมกราคม ของปีใด ให้ปรับย้ายไปยังอาเภอที่เป็นภูมิลาเนาทหาร
แห่งใหม่ หลังการตรวจเลือกฯ ในปีนั้นผ่านพ้นไปแล้ว
28. ถาม หลักฐานที่จะต้องใช้ในการขอย้ายภูมิลาเนาทหาร มีอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการขอย้ายภูมิลาเนาทหารมีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้านตนเอง, บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ฉบับที่มีความประสงค์
จะขอย้ายภูมิลาเนาทหารมาอยู่ใหม่ ซึ่งมีการย้ายหลักฐานทะเบียนราษฏรเรียบร้อยแล้ว
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบสาคัญ (แบบ สด.9) หรือ หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) แล้วแต่กรณี
4. เอกสารประกอบการทางาน เช่น หนังสือรับรองการทางาน การประกอบอาชีพของบริษัท,
ห้าง, ร้าน, หลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ
5. กรณีย้ายสถานศึกษาให้นาหลักฐานการลาออกจากสถานศึกษาเดิมและมีหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาแห่งใหม่มาแสดงด้วย
29. ถาม การขอย้ายภูมิลาเนาทหารจะต้องดาเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด
ตอบ ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีความประสงค์จะขอย้ายภูมิลาเนาทหาร
30. ถาม บุคคลทีไ่ ด้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูโ่ ดยไม่แจ้งต่อนายอาเภอท้องที่
ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ใหม่ จะมีความผิดหรือไม่
ตอบ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

-631. ถาม ใบสาคัญ (แบบ สด.๙) ถ้าหากชารุดหรือสูญหาย จะสามารถขอรับแทนใหม่ได้หรือไม่
ตอบ ใบสาคัญ (แบบ สด.๙) หากชารุดหรือสูญหาย สามารถขอรับแทนใหม่ได้ โดยแจ้งต่อ
นายอาเภอท้องที่ที่ตนเองไปขึ้นทะเบียนทหาร ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ชารุดหรือสูญหาย และเสียค่าธรรมเนียมตามที่ทางราชการกาหนด
32. ถาม หลักฐานที่ใช้ในการขอใบสาคัญ (แบบ สด.๙) แทนฉบับทีช่ ารุดหรือสูญหาย มีอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้การขอใบสาคัญ (แบบ สด.๙) แทนฉบับทีช่ ารุดหรือสูญหาย มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. รายงานประจาวันรับแจ้งเอกสารหาย หรือ 4. ใบสาคัญ (แบบ สด.9) ฉบับที่ชารุด
33. ถาม สมุดประจาตัวทหารกองหนุนและหนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) หรือหลักฐานการปลด
ทหารจากกองประจาการ ถ้าหากไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้ จะให้ผู้ปกครองไปรับ
แทนได้หรือไม่ อย่างไร ถ้าได้จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ สามารถให้ผู้ปกครองไปรับแทนได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/อาเภอ ภูมิลาเนาทหาร โดยจะต้อง
ใช้หลักฐานดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบและผู้รับมอบ) 2. บัตรประจาตัวประชาชน (ผู้มอบและ
ผู้รับมอบ) 3. ใบอนุญาตลา (แบบ 2) (ถ้ามี) 4. หนังสือสาคัญแสดงวิทยฐานะสาเร็จ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (นศท.) 5. หนังสือมอบอานาจ
34. ถาม หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) ถ้าหากชารุดหรือสูญหาย จะสามารถขอรับแทนใหม่ได้หรือไม่
ตอบ หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) หากชารุดหรือสูญหาย สามารถขอรับแทนใหม่ได้ โดยแจ้ง
ต่อนายอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) ชารุดหรือสูญหาย และเสียค่าธรรมเนียมตามที่ทางราชการ
กาหนด
35. ถาม หลักฐานที่ใช้ในการขอหนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) แทนฉบับทีช่ ารุดหรือสูญหาย
มีอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้การขอหนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) แทนฉบับทีช่ ารุดหรือสูญหาย มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนาเอกสาร 2 ฉบับ
2. บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนาเอกสาร 2 ฉบับ
3. รายงานประจาวันรับแจ้งเอกสารหาย ฉบับจริงพร้อมสาเนาเอกสาร 2 ฉบับ หรือ
4. หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) ฉบับที่ชารุด
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ จานวน 3 ใบ

-736. ถาม ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43 ) คืออะไร
ตอบ คือ หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่ได้ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และคณะกรรมการ
เกณฑ์ทหาร ได้ออกใบรับรองผลการเกณฑ์ทหารฯ (แบบ สด.43) ให้เป็นหลักฐาน
37. ถาม ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ถ้าหากชารุดหรือสูญหาย จะสามารถขอรับ
แทนใหม่ได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ 1. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) หากชารุดหรือสูญหาย สามารถขอรับ
แทนใหม่ได้ โดยแจ้งต่อสัสดีเขต/สัสดีอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร ภายใน
กาหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ชารุดหรือ
สูญหาย
2. หลักฐานที่ใช้ในการขอใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) มีดังนี้
2.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.2 บัตรประจาตัวประชาชน
2.3 รายงานประจาวันรับแจ้งเอกสารหาย หรือ
2.4. ใบรับรองผลฯ (แบบ สด.43) ฉบับที่ชารุด
38. ถาม การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีอะไรบ้าง
ตอบ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมีหลายประเภท เช่น คนที่กาลังศึกษาในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ, คนที่ไปศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น
39. ถาม การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของคนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
ต้องยื่นเรื่องที่ใด ภายในกาหนดเมื่อไหร่
ตอบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งหลักฐานต่อสถานศึกษา/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใน
ระยะเวลาตามประกาศของสถานศึกษา/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จะส่งรายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไปยังผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลาเนาทหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องเข้ารับ
การเกณฑ์ทหาร
40. ถาม หลักฐานที่ใช้ในการยื่นเรื่องขอผ่อนผันของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศมีอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการขอผ่อนผัน มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
4. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
5. หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

-841. ถาม ระยะเวลาการผ่อนผันของคนทีก่ าลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษา ภายในประเทศ
มีกาหนดเท่าใด
ตอบ กาหนดระยะเวลาการผ่อนผันคนที่กาลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ มีดังนี้
ประเภท/ระดับการศึกษา
หลักเกณฑ์
1. นักเรียนสายสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- จนสาเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์
2. นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ใน
- ผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาหรือระดับ
สถานศึกษาของรัฐ/สถานศึกษา
ปริญญา ผ่อนผันให้จนสาเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบ
เอกชน/สถานศึกษาสายอาชีพหรือ
26 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่อย่างใดถึงกาหนดก่อน
สายเฉพาะทางอื่น ๆ
- สถานศึกษาที่เป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาหรือ ไม่ต้อง
เข้าชั้นเรียน ต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคเรียนละ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน
เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยให้
สถานศึกษารับรอง
- นิสิต หรือนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ให้ผ่อนผันใน
ระหว่างปฏิบัติงานใน รพ.หรือสถาบันทางแพทย์
เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ เพิ่มอีก 1 ปี
3. การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาเฉพาะทาง
3.1 เทียบได้ในระดับต่ากว่าปริญญา - จนสาเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์
3.2 เทียบได้ในระดับปริญญา
- จนสาเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
42. ถาม เมื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีก่ าลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
ยื่นเรื่องขอผ่อนผันแล้ว ในวันเกณฑ์ทหารต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือไม่
ตอบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องไปแสดงตนเข้ารับการเกณฑ์ทหารฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่กาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของนายอาเภอภูมิลาเนาทหาร
ในระหว่างขอผ่อนผันเป็นประจาทุกปี ถ้าหากไม่ไปรายงานตัวจะมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 45 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 3 ปี ถ้าบุคคลนั้นไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และร่างกายได้ขนาด
ตามที่ทางราชการต้องการ ก็จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจาการทันที โดยไม่มีสิทธิ
จับสลากอีกด้วย

-943. ถาม เมื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศได้รับ
การผ่อนผันแล้ว ถ้าหากมีการเปลี่ยนสถานศึกษา จะต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถ้าย้ายสถานศึกษา หรือเมื่อสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
เดิมแล้ว และได้ไปเข้ารับการศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งใหม่ในระดับที่สูงขึ้น จะต้องยื่นเรื่อง
ผ่านทางสถานศึกษาแห่งใหม่ เพื่อขอผ่อนผันใหม่อีกครั้ง
44. ถาม หลักฐานที่ใช้ในการเกณฑ์ทหารมีอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการเกณฑ์ทหาร มีดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน 2. ใบสาคัญ (แบบ สด9) 3. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
(แบบ สด.35) 4. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) กรณีขอผ่อนผันต่อ
45. ถาม หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเมื่อหมดเหตุผ่อนผันมีอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเมื่อหมดเหตุผ่อนผัน มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจาตัวประชาชน 3. ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
4. ใบระเบียนแสดงผลการสาเร็จการศึกษาหรือ หลักฐานการออกจากสถานศึกษา
46. ถาม นักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนต่างประเทศ จะสามารถขอผ่อนผันได้จนถึงการศึกษาระดับใด,
มีกาหนดเท่าใด และต้องไปรายงานตัวเข้าเกณฑ์ทหารหรือไม่
ตอบ กาหนดระยะเวลาการขอผ่อนผัน จะขอได้ตามหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญา และเมื่อถึงวันเกณฑ์ทหารก็ไม่
ต้องไปรายงานตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่อย่างใด
47. ถาม การยื่นเรื่องขอผ่อนผันของนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนต่างประเทศ จะดาเนินการอย่างใด
ตอบ 1. ผู้ท่อี ยู่ในความปกครองดูแลของ ก.พ. (ทุนรัฐบาล) สานักงาน ก.พ. เป็นผู้ดาเนินการ
ยื่นเรื่องขอผ่อนผันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลาเนาทหาร
2. ผู้ที่ไปศึกษาด้วยทุนส่วนตัว ให้ตนเองหรือผู้ปกครองไปยื่นเรื่องขอผ่อนผันต่อ
นายอาเภอภูมิลาเนาทหาร
48. ถาม กาหนดระยะเวลาการยื่นเรื่องขอผ่อนผันของนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนต่างประเทศ
เมื่อใด และจะได้รับหลักฐานอะไร
ตอบ ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันก่อนกาหนดการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกฯ (แบบ สด.35 ) และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลาเนาทหารจะออกหนังสือผ่อนผันฯ (แบบ สด.41) ให้เป็นหลักฐาน

- 10 49. ถาม การขอผ่อนผันของนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนต่างประเทศ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ หลักฐานทีต่ ้องนาไปแสดงมีดังนี้
1. หนังสือรับรองสถานศึกษาและคาแปลเป็นภาษาไทย พร้อมลงชื่อและตาแหน่งผู้แปล
2. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือกงสุลไทย ณ ประเทศที่ไปศึกษา
3. สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.๙)
4. สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
5. คาร้องขอผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร สานักศึกษาประเทศใดประสงค์ผ่อนผันการ
ตรวจเลือกทหารกี่ปี
๕0. ถาม หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันของนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนต่างประเทศ ก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศ มีอะไรบ้าง
ตอบ การยื่นคาขอผ่อนผันก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ให้แจ้งด้วยว่าจะเดินทางไปเมื่อใด
โดยพาหนะอะไร และผู้ร้องต้องรับรองไว้ว่า เมื่อนักเรียนผู้นั้นเดินทางไปศึกษา ณ
ต่างประเทศแล้ว จะรีบส่งหนังสือรับรองของสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือผู้ดูแล
นักเรียนไทยในประเทศนั้น ๆ ให้ภายใน ๓ เดือน นับแต่เดินทางออกจากประเทศไทย
51. ถาม หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันของนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนต่างประเทศ ภายหลังเดินทางไป
ต่างประเทศแล้ว มีอะไรบ้าง
ตอบ การยื่นคาขอผ่อนผันภายหลังเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองของ
สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือผู้ดูแลนักเรียนไทยที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศที่ไปศึกษานั้น
รับรองว่านักเรียนผู้นั้นกาลังศึกษาวิชาอะไรอยู่ที่สานักศึกษาใด เพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการการพิจารณาด้วย
52. ถาม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าหากไม่ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันต่อ หรือถ้าจบ
การศึกษาจะดาเนินการอย่างไร และใช้หลักฐานอะไร และถ้าไม่แจ้งจะมีความผิดหรือไม่
ตอบ 1. ถ้าหากไม่ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันต่อ หรือจบการศึกษาหรือต้องออกจากการศึกษา
ต้องแจ้งต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหารภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มี
ความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิผ่อนผัน หรือวันที่พ้นจากฐานะที่ได้รับการผ่อนผัน
แต่ถ้าเป็นการแจ้งในวันเกณฑ์ทหารต้องยื่นคาร้องขอสละสิทธิการผ่อนผัน
ก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา
2. ถ้าหากไม่แจ้งการหมดสิทธิผ่อนผันภายในกาหนดมีความผิดตามมาตรา 43 ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งหมดสิทธิผ่อนผัน มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจาตัวประชาชน 3. ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
4. ใบระเบียนแสดงผลการสาเร็จการศึกษาหรือ หลักฐานการออกจากสถานศึกษา

- 11 53. ถาม การขอยกเว้นครู ซึ่งประจาทาการสอนหนังสือหรือวิชาการที่อยู่ในความควบคุมของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
ตอบ มีเงื่อนไขดังนี้
ก. เป็นครูประจาทาการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติ
หรือเป็นครูสอนประจาเฉพาะวิชา ซึ่งทาการสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษาไม่น้อยกว่า
๑๕ คนเป็นปกติ
ข. มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชม. ในสถานศึกษาระดับมัธยมลงมาหรือ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชม. ในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
54. ถาม การขอยกเว้นครู จะต้องทาอย่างไร
ตอบ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูซึ่งจะได้รับการยกเว้น ไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งครูผู้นั้นทาการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน เมื่อตรวจสอบเป็นการถูกต้องผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบสาคัญยกเว้นครู
(แบบ สด.๓๗) ให้
55. ถาม เมื่อพ้นจากฐานะยกเว้นครูและมีอายุยังอยู่ในกาหนดต้องเข้าเกณฑ์ทหาร จะต้องปฏิบัติ
อย่างไร
ตอบ ต้องแจ้งต่อนายอาเภอท้องที่ที่ทาการสอน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นฐานะ
จากการเป็นครู ถ้าไม่แจ้งพ้นจากฐานะฯ จะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจาคุกไม่เกิน
๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
56. ถาม บุคคลที่จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร แต่บิดา หรือมารดา หรือบุตรซึ่งมารดาตาย หรือพี่
หรือน้อง ซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ หรือชรา จนหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มี
ผู้อื่น เลี้ยงดู จาเป็นต้องหาเลี้ยง จะขอผ่อนผันได้หรือไม่ และต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ บุคคลดังกล่าวสามารถขอผ่อนผันได้ โดยยื่นเรื่องขอผ่อนผันต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหาร
(สัสดีอาเภอ) และในวันเกณฑ์ทหารจะต้องไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตาม
กาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของนายอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหารทุกปี
หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงมีดังนี้
1. ใบสาคัญ (แบบ สด.9) 2. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. บัตรประจาตัวประชาชน 5. บัตรประจาตัวคนพิการ (ถ้ามี) 6. เอกสารรับรอง
ความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่องของสถานพยาบาล

- 12 57. ถาม ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เปลี่ยนชื่อตัวหรือ
ชื่อสกุล ต้องปฏิบัติอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง และถ้าไม่แจ้งมีความผิดหรือไม่
ตอบ 1. ให้นาหลักฐานหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลไปแจ้งต่อสัสดีอาเภอท้องที่
ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
2. หลักฐานที่ต้องนาไปแจ้ง มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจาตัวประชาชน
3. หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 4. ใบสาคัญ (แบบ สด.9) หรือ
หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) แล้วแต่กรณี 5. หลักฐานทางราชการอื่น ๆ เช่น
สูติบัตร (ถ้ามี), หลักฐานระเบียนการศึกษา เป็นต้น
3. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน ถ้าไม่แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ต่อนายอาเภอ
ท้องที่ภูมิลาเนาทหาร ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาต
มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 43 ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
58. ถาม ถ้าบิดาหรือมารดาของ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน มีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
หรือมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว
ต้องปฏิบัติอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ 1. ให้นาหลักฐานหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของบิดา หรือมารดา
หรือ ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แล้วแต่กรณี ไปแจ้งต่อสัสดีอาเภอท้องที่
ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร
2. หลักฐานที่ต้องนาไปแจ้ง มีดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง บิดา หรือมารดา)
2. บัตรประจาตัวประชาชน (ตนเอง บิดา หรือมารดา)
3. หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ตนเอง บิดา หรือมารดา)
4. ใบสาคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) แล้วแต่กรณี
5. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
59. ถาม ถ้าทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนตายจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้ผู้ปกครองหรือญาติ นาหลักฐานการตายแจ้งต่อสัสดีอาเภอภูมิลาเนาทหารทันที
โดยมีหลักฐานที่จะต้องนาไปแจ้งดังนี้ 1. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้แจ้ง) 2. บัตรประจาตัว
ประชาชน(ผู้แจ้ง) 3. หนังสือมรณะบัตร 4. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จาหน่ายตาย
5. ใบสาคัญ (แบบ สด.9) หรือ หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) ของทหารกองเกิน/ทหาร
กองหนุน แล้วแต่กรณี 6. หลักฐานทางราชการอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการตาย เป็นต้น

- 13 60. ถาม การเกณฑ์ทหารเดือนเมษายนของแต่ละปี มีใครบ้างที่จะต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ตอบ ผู้ที่จะต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายนของทุกปี ประกอบด้วย
๑. คนอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
๒. คนอายุ ๒๒ ปี ถึง ๒๙ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการเกณฑ์ทหารฯ และ/หรือ
ผลการเกณฑ์ทหารยังไม่เสร็จสิ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ
๓. นิสิต นักศึกษา นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ที่อยู่ใน
ระหว่างที่จะได้รับการผ่อนผัน (ที่ขอผ่อนผันไว้)
61. ถาม วันเกณฑ์ทหารต้องนาหลักฐานอะไรไปบ้าง
ตอบ หลักฐานที่จะต้องนาไปในวันเกณฑ์ทหาร มีดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน 2. ใบสาคัญ (แบบ สด.9) 3. หมายเรียกเข้ารับ
ราชการทหาร (แบบ สด.35) 4. ระเบียนแสดงผลจบการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.6
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 5. หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. หลักฐานทางราชการที่แสดงว่าจะได้รับการผ่อนผัน
7. ใบรับรองแพทย์และประวัติการรักษา (ถ้ามี)
62. ถาม ผู้ที่มีความต้องการขอสิทธิลดวันรับราชการทหารน้อยกว่า 2 ปี ต้องสาเร็จการศึกษาตั้งแต่
ระดับใด หรือคุณสมบัติอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างใด
ตอบ บุคคลที่จะได้รับสิทธิลดวันรับราชการทหารน้อยกว่า 2 ปี ต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนด ดังนี้
ระยะเวลาการรับราชการทหารกองประจาการ
ลาดับ
ประเภท
สมัครเข้ารับราชการ
ไม่สมัคร
ทหารกองประจาการ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และ
6 เดือน
1 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป
2. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ
1 ปี
2 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
(นศท.)
- ชั้นปีที่ 1
1 ปี
1 ปี 6 เดือน
- ชั้นปีที่ 2
6 เดือน
1 ปี
- ชั้นปีที่ 3 นาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการและนาปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
โดยไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(ไม่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารฯ ประจาปี และไม่สามารถที่จะสมัครเข้าเป็นทหารกองประจาการได้)

- 14 ผู้ที่จะขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร จะต้องแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือกฯ และต้องเขียนคาร้องขอสิทธิลดวันรับราชการทหารไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน
วันเกณฑ์ทหารเท่านั้น
63. ถาม นักศึกษาวิชาทหารจะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารหรือไม่
ตอบ ผู้ท่เี ป็นนักศึกษาวิชาทหาร เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ต้องไปขึ้นทะเบียนทหาร
เช่นเดียวกับคนทั่วไป
64. ถาม นักศึกษาวิชาทหารที่จบตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ต้องไปเกณฑ์ทหารหรือไม่ อย่างไร
ตอบ นักศึกษาวิชาทหารที่จบตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร ทางราชการจะนาตัว
ขึ้นทะเบียนและนาปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 โดยออกหนังสือสาคัญ (แบบ สด.8)
ให้เป็นหลักฐาน โดยไปขอรับหลักฐานดังกล่าวได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอาเภอ
ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร ส่วนผู้ที่จบชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2 และไม่ได้ศึกษาต่อ จะต้องไป
เข้ารับการเกณฑ์ทหารเช่นบุคคลทั่วไป
65. ถาม ผู้ที่ไปเกณฑ์ทหารตามกาหนดจะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน และได้รับเมื่อใด
ตอบ จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(แบบ สด.43) (ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร”) โดยได้รับจาก
ประธานกรรมการตรวจเลือกในวันเกณฑ์ทหารเท่านั้น
66. ถาม คุณสมบัติของผู้ที่ทางราชการต้องการเพื่อเป็นทหารกองประจาการ เป็นอย่างไร
ตอบ เป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี มีขนาดสูงตั้งแต่ 160 ซม. และขนาดรอบตัว 76/79 ซม.
ขึ้นไป และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารกองประจาการตามกฎกระทรวง
67. ถาม ในระหว่างการเกณฑ์ทหาร ถ้าผู้เข้าเกณฑ์เห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกตัดสิน
ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม เช่น วัดขนาดไม่ถูกต้อง สามารถทักท้วงได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ถ้าผู้เข้าเกณฑ์ทหารเห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม
สามารถทักท้วง ได้ตลอดทุกขั้นตอนที่เห็นว่าไม่ยุติธรรม แต่ถ้าขั้นตอนใดผ่านไปแล้ว ถือว่า
ยอมรับคาตัดสินของคณะกรรมการตรวจเลือก
68. ถาม ผู้ที่ป่วยไม่สามารถจะมาเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้ตามกาหนด จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ นาหลักฐานการป่วยไปแจ้งต่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือกในวันการเกณฑ์ทหาร เพื่อสอบปากคาผูท้ ี่มาแจ้งแทนไว้ แล้วมอบให้อาเภอ
ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งในภายหลัง

- 15 69. ถาม คณะกรรมการตรวจเลือก จะแบ่งคนออกเป็นกี่จาพวก ในการเกณฑ์ทหาร อะไรบ้าง
ตอบ แบ่งเป็น 4 จาพวก คือ
จาพวกที่ ๑ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด
จาพวกที่ ๒ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจาพวกที่ ๑
แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ
จาพวกที่ ๓ ได้แก่ คนซึ่งร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้
เพราะป่วยซึ่งจะบาบัดให้หายภายในกาหนด ๓๐ วันไม่ได้
จาพวกที่ ๔ ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม
กฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๔๑
70. ถาม ผู้ที่จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจาการต้องมีลักษณะ และขนาดร่างกายเท่าใด
ตอบ ต้องมีลักษณะร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่เป็นโรคหรือมีลักษณะร่างกายไม่สมบูรณ์ โดยมีขนาด
สูง 160 ซม. และขนาดรอบตัว 76/79 ซม. ขึ้นไป แต่ถ้าเป็นคนที่เคยได้รับหมายเรียกฯ
และไม่มาเกณฑ์ทหารตามกาหนด ซึ่งศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จะเอาคนที่มีขนาด
สูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป และขนาดรอบตัว 76/79 ซม. ขึ้นไป
71. ถาม ผู้ที่มโี รคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ หรือมี
ลักษณะร่างกายไม่สมบูรณ์ อย่างใดบ้าง ที่ไม่ต้องเข้าเป็นทหารกองประจาการ
ตอบ ต้องมีโรคหรือลักษณะร่างกายไม่สมบูรณ์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 37, 75 หรือฉบับที่
74, 76 ที่ออกตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 เช่น โรคหรือความผิดปกติ
เกี่ยวกับตา, หู, หัวใจ, กระดูก, ข้อ, กล้ามเนื้อ เป็นต้น
72. ถาม ผู้ที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ทีค่ ิดว่าตนเองเป็นโรคที่ขัดต่อการจะเข้าเป็นทหาร
กองประจาการ จะขอตรวจโรคก่อนการเกณฑ์ทหารได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ผู้ทเี่ ห็นว่าตนเองเป็นโรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ที่ขัดต่อการจะเข้าเป็น
ทหารกองประจาการ ตามกฎกระทรวง สามารถเข้ารับการตรวจโรคก่อนการเกณฑ์ทหาร
ได้ ทีโ่ รงพยาบาลสังกัดกองทัพบก 20 แห่ง ทั่วประเทศตามที่ทางราชการประกาศให้มี
การตรวจโรค ที่อยู่ใกล้บ้านและสะดวก เช่น ภาคกลาง ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็นต้น
73. ถาม ระยะเวลาการตรวจโรคก่อนการเกณฑ์ทหาร มีกาหนดเท่าใด
ตอบ ระยะเวลาการตรวจโรคก่อนการเกณฑ์ทหาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

- 16 74. ถาม หลักฐานที่จะต้องนาไปแสดงในการตรวจโรคมีอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ตอบ 1. บัตรประจาตัวประชาชน 2. ใบสาคัญ (แบบ สด.9) 3. หมายเรียกเข้ารับ
ราชการทหาร (แบบ สด.35) และผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจโรคเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
75. ถาม ผู้ที่มีสภาพร่างกายหรือจิตใจเป็นหญิง สามารถไปเข้ารับการตรวจร่างกายที่ใด
ตอบ สามารถไปเข้ารับการตรวจร่างกายได้ที่ โรงพยาบาลในเครือของสถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ทั่วประเทศ, โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ที่มีการให้บริการ
คลินิกนิติจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก ซึ่งมีแพทย์ทางจิตเวชเป็นผู้วินิจฉัย
76. ถาม ถ้าไม่สามารถไปเข้ารับการตรวจโรคก่อนการเกณฑ์ทหารได้ จะไปเข้ารับการตรวจโรค
ที่โรงพยาบาลของรัฐอื่น ๆ และใช้ใบแสดงความเห็นแพทย์ ไปยื่นต่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือกแทนได้หรือไม่
ตอบ สามารถไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ ได้ และนาผลการตรวจโรค
ของแพทย์จากโรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ ไปแสดงต่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือกฯ ในวันเกณฑ์ทหารได้
77. ถาม คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการตรวจเลือก เป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศไม่ต่ากว่าพันโท
จากหน่วยต่าง ๆ ใน กองทัพบก มีหน้าที่ อานวยการและควบคุมการตรวจเลือก,
ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ, ตรวจสอบการปล่อยทหารกองเกิน
และมอบใบรับรองผลการเกณฑ์ทหาร ให้กับผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารไปเป็นหลักฐาน
2. กรรมการนายทหารสัญญาบัตร คนที่ 1 มีหน้าที่เรียกชื่อคนที่เข้ามาเกณฑ์ทหาร,
จัดดูแลคนให้อยู่เป็นจาพวก และ นาคนที่จะเป็นทหารไปขึ้นทะเบียนหรือนาตัว
ส่งนายอาเภอเพื่อออกหมายนัด
3. กรรมการนายทหารสัญญาบัตร คนที่ 2 มีหน้าที่ วัดขนาด, เก็บยอดคนเป็นจาพวก,
ตรวจสอบจานวนสลาก, ควบคุมการทาสลากและอ่านสลากในระหว่างการจับสลาก
4. กรรมการสัสดีจังหวัด มีหน้าที่ บันทึกผลการเกณฑ์ทหาร, รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง ๆ,
เตรียมทาสลาก, บันทึกผลการจับสลากและรวบรวมสลากที่จับแล้วไว้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และทาบัญชีคนที่ส่งเข้าเป็นทหาร

- 17 ๕. กรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม (กรรมการ
แพทย์) มีหน้าที่ตรวจร่างกายผู้ที่ถูกเรียกมาเกณฑ์ทหาร, ออกใบสาคัญให้แก่คน
จาพวกที่ ๓, จาพวกที่ ๔ และควบคุมการจับสลาก
78. ถาม คณะกรรมการตรวจเลือกฯ มีอะไรเป็นข้อสังเกตอย่างไร
ตอบ คณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะมีข้อสังเกต โดยจะสวมปลอกแขนติดที่แขนเสื้อข้างขวา
เหนือข้อศอก สีแดงขลิบริมสีน้าเงิน และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการ จะสวมปลอกแขน
สีน้าเงินขลิบริมสีแดง บุคคลนอกจากที่กล่าวมานี้ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจเลือกฯ
79. ถาม ผู้ที่สมัครเข้าเป็นทหารหรือจับได้สลากแดง หรือผู้ทคี่ ณะกรรมการตรวจเลือกกาหนด
ให้เข้ารับราชการกองประจาการ จะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน
ตอบ จะได้ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) และนายอาเภอท้องที่ที่ตรวจเลือกฯ
มอบหมายนัดเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.40) ให้เป็นหลักฐาน
80. ถาม ทหารกองประจาการเมื่อปลดจากการเป็นทหารแล้ว จะได้รับเอกสารหรือหลักฐานอะไร
ตอบ เมื่อปลดจากทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) จะได้รับหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘ )
จากหน่วยต้นสังกัด ไว้เป็นหลักฐาน
81. ถาม ผู้ทเี่ มื่อปีที่ผ่านมาได้กระทาความผิด ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ภายในกาหนด
ตามมาตรา ๒๕ และอยู่ในระหว่างดาเนินคดี จะไปแสดงตนขอรับหมายเรียกฯ ในวันเกณฑ์
ทหารและเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ บุคคลดังกล่าวสามารถที่จะไปขอรับหมายเรียกฯ และเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้ แต่เมื่อ
ผ่านขั้นตอนการตรวจเลือกฯ จนเสร็จแล้ว ให้ไปพบเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดี
ต่อไป
82. ถาม ทหารกองเกินที่จับสลากถูกใบแดงหรือถูกกาหนดให้เข้ากองประจาการ สามารถขอผ่อนผัน
เพื่อลาศึกษาต่อได้หรือไม่
ตอบ บุคคลดังกล่าวสามารถลาศึกษาต่อได้ แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด เช่น
สอบเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบ ต้องไปเข้ารับ
การตรวจเลือกและถูกเข้ากองประจาการ, นักศึกษาภาคสมทบที่ไม่มีสิทธิได้รับการ
ผ่อนผันการตรวจเลือกฯ
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83. ถาม ก่อนจับสลาก หรือก่อนมีการกาหนดตัวให้เข้ากองประจาการ กรณีที่ไม่มีการจับสลาก
ผู้ที่เห็นว่าตนเองสมควรจะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ต้องนาหลักฐานการจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือผ่อนผันมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ตรวจเลือก ก่อนมีการจับสลาก หรือก่อนมีการกาหนดตัวให้เข้ากองประจาการในกรณี
ที่ไม่มีการจับสลาก มิฉะนั้นให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน
๘4. ถาม คนทีข่ าดการเกณฑ์ทหาร เพราะไม่มาตามหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ของนายอาเภอ
และ ได้ตัวส่งดาเนินคดีตามความผิดแล้ว ศาลมีคาพิพากษาว่ามีความผิดฐานหลีกเลี่ยง
ขัดขืนจะต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ถ้าคณะกรรมการตรวจเลือกทาการตรวจร่างกายและ
วัดขนาดแล้ว เห็นว่าไม่ขัดต่อการเป็นทหารกองประจาการ ก็ให้ส่งผู้นั้นเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการในปีนั้นหรือปีถัดไป โดยไม่ให้จับสลาก แต่ถ้าเป็นคนจาพวกที่ 3
ก็ส่งตัวให้นายอาเภอมอบหมายเรียกฯ เพื่อให้มาเข้ารับการเกณฑ์ทหารในปีถัดไป
แต่ถ้าเป็นคนจาพวกที่ 4 หรือไม่ได้ขนาด ก็ให้ปล่อยตัวไป
85. ถาม คนหลีกเลี่ยงขัดขืนซึ่งต้องส่งเข้ากองประจาการ แต่เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิพิเศษจะ
สามารถขอสิ ท ธิ ล ดวั น รั บ ราชการทหาร ในวั น เกณฑ์ ท หาร ตามคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ห รื อ ไม่
ตอบ ผู้ที่มีคุณวุฒิตามกฎกระทรวงและเป็นคนหลีกเลี่ยงขัดขืน สามารถขอสิทธิลดวันรับ
ราชการได้ตามคุณวุฒิ โดยต้องแสดงคุณวุฒิและเขียนคาร้องขอสิทธิลดไว้ตามระเบียบ
แต่จะใช้สิทธิในการร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจาการไม่ได้
86. ถาม ผู้ทคี่ ณะกรรมการตรวจเลือกกาหนดส่งเข้ากองประจาการ หรือจับสลากถูกเข้า
กองประจาการ แต่เห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูก ต้องหรือไม่ยุติธรรม
จะสามารถยื่นคาร้องขอความเป็นธรรมได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ คนที่ถูกกาหนดให้เข้ากองประจาการ หากเห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกตัดสิน
ไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม สามารถยื่นคาร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการชั้นสูง
ประจาจังหวัด เพื่อให้พิจารณาตัดสินใหม่ได้ ภายในวันที่ 30 เม.ย. ของปีที่เข้ารับการ
เกณฑ์ทหาร ถ้าคณะกรรมการชั้นสูงยังไม่มีคาตัดสินและถึงกาหนดที่จะต้องเข้า
กองประจาการ ก็ให้ส่งคนนั้นเข้าเป็นทหารกองประจาการก่อน โดยที่ไม่ต้องรอคาตัดสิน
เมื่อคณะกรรมการชั้นสูงมีคาตัดสินจึงให้ปฏิบัติตามคาตัดสินนั้น

- 19 87. ถาม คณะกรรมการชั้นสูงประจาจังหวัด มีใครบ้าง
ตอบ คณะกรรมการชัน้ สูง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่งคน เป็นประธาน
กรรมการ เจ้าหน้าที่สัสดีซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าสัสดีจังหวัดหนึ่งคน และข้าราชการ
อื่นซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าอีก หนึ่งคนเป็นกรรมการ
กรรมการชั้นสูงต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการตรวจเลือก
88. ถาม ผู้ที่ประสงค์ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูง ต้องดาเนินอย่างไร และยื่นที่ไหน
ตอบ ผูท้ ี่ประสงค์จะยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูง ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เหตุผลในการยื่น พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43),
บัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น โดยสามารถยื่นได้ที่ประธาน
กรรมการชั้นสูงประจาจังหวัด (สัสดีจังหวัด) นั้นๆ โดยตรง
89. ถาม การสมัครเข้าเป็นทหารกองประจาการ จะมีสิทธิเลือกทีเ่ ป็นทหารบก ทหารเรือหรือ
ทหารอากาศได้หรือไม่
ตอบ ผูท้ ี่สมัครเข้าเป็นทหารกองประจาการ มีสิทธิที่จะเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการในแผนกทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ และยังสามารถที่จะเลือก
ผลัดที่จะเข้ารับราชการได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถที่จะเลือกหน่วยที่จะเข้ารับ
ราชการทหารกองประจาการได้ โดยการสมัครนั้นจะต้องดูยอดขอเรียกของแต่ละเขต/
อาเภอว่ามีการส่งคนเข้ากองประจาการแผนกอะไรบ้าง
90. ถาม ถ้าอยากทราบว่า คนที่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจาการ อยู่หน่วยใดจะสามารถ
ตรวจสอบได้ที่ใด
ตอบ สามารถตรวจสอบได้ที่ ฝ่ายสรรพกาลังมณฑลทหารบก ที่ปกครองเขตพื้นที่จังหวัดนั้น
91. ถาม คนที่ถูกกาหนดให้เข้าเป็นทหารหรือคนที่จับสลากแดง กาหนดวันที่จะต้องเข้าเป็นทหาร
กองประจาการ เมื่อใด
ตอบ กาหนดวันที่จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจาการ มีดังนี้
แผนก
ผลัดที่ 1
ผลัดที่ 2
ผลัดที่ 3
ผลัดที่ 4
1 พฤษภาคม 1 พฤศจิกายน
ทหารบก
ของทุกปี
ของทุกปี
ทหารบก
3 พฤษภาคม 3 พฤศจิกายน
(ส่งช่วยฯ หน่วยต่าง ๆ)
ของทุกปี
ของทุกปี
2 พฤษภาคม 1 สิงหาคม 2 พฤศจิกายน 1 กุมภาพันธ์
ทหารเรือ
ของทุกปี
ของทุกปี
ของทุกปี
ของปีถัดไป
1 พฤษภาคม 1 พฤศจิกายน
ทหารอากาศ
ของทุกปี
ของทุกปี

- 20 92. ถาม คนที่จะเข้าเป็นทหารกองประจาการจะต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารอย่างไร
บ้างในวันรายงานตัวเข้าเป็นทหาร
ตอบ การเตรียมตัวเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
1. การแต่งกาย : เสื้อยืด, กางเกงขาสั้น หรือแต่งกายชุดกีฬา
2. ห้ามนา โทรศัพท์หรือสิ่งของมีค่าติดตัวไป แต่สามารถนาเงินติดตัวไปได้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางหรือซื้อของเท่าที่จาเป็น
3. สามารถนายารักษาโรคประจาตัวเข้าไปในหน่วยทหารได้
4. หลักฐานต่าง ๆ พร้อมสาเนาถ่ายเอกสาร จานวน 3 ชุด เช่น
4.1 ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.3 บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง)
4.4 หลักฐานสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า
4.5 บัตรประกันสุขภาพ (ฉบับจริง)
4.6 สาเนาคาร้องขอสิทธิลดวันรับราชการทหาร (ถ้ามี)
93. ถาม เมื่อเข้าเป็นทหารกองประจาการแล้วจะได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่
ตอบ ทหารกองประจาการจะได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ดังนี้
อัตราเงินเดือน
ประเภท
หลักสูตรการฝึก
ระดับ/ชั้น
ห้ ว งระหว่ า งการฝึ ก หลั ก สู ต รทหารใหม่ พ.1 ชั้น 3
(2 เดือน)
ทหารกองประจาการ
หลังจากผ่านการฝึกหลักสูตรทหารใหม่
พ.1 ชั้น 16
ปีที่ 1
ระหว่างการฝึกหลักสูตร ผู้ช่วยครูทหารใหม่ พ.1 ชั้น 17
(เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา)
ประเภท

หลักสูตรการฝึก
ทหารกองประจาการทั่วไป
เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยครูทหารใหม่
ทหารกองประจาการ
ระหว่างการฝึกหลักสูตรสิบตรีกองประจาการ
ปีที่ 2
(เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา)
เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นสิบตรีกองประจาการ

จานวนเงิน
1,630
3,670
4,160

ระดับ/ชั้น
พ.1 ชั้น 18
พ.1 ชั้น 19
พ.1 ชั้น 17

จานวนเงิน
4,400
4,620
4,160

พ.1 ชั้น 20

4,870

เงินเดือนทหารกองประจาการ เมื่อรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจะรวม
เป็นเงิน 10,000 บาท ทุกนาย
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เบี้ยเลี้ยง คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้ทหารกองประจาการเพื่อเป็นค่าอาหารและ ใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นในการดารงชีพประจาวัน
1. เบี้ยเลี้ยงประจา คือ การปฏิบัติงานอยู่ในที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 96 บาท
2. กรณีเดินทางไปราชการนอกที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 120 บาท
3. กรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามนอกที่ตั้งปกติหรือไปปฏิบัติราชการพิเศษ
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จะได้รับในอัตราวันละ 240 บาท
94. ถาม ในวันเกณฑ์ทหาร คนที่จะเข้าเกณฑ์ทหารจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ตอบ สิทธิประโยชน์ของทหารกองเกินในวันตรวจเลือกฯ มีดังนี้
1. ทหารกองเกินที่สาเร็จการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวง
กลาโหมกาหนด ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่
ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
ของนายอาเภอภูมิลาเนาทหาร และไม่สามารถที่จะสมัครเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการได้ เนื่องจากทางราชการได้นาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการและ
นาปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 แล้ว
2. สิทธิการคัดค้านหรือแสดงความเห็นแย้งผลการตรวจเลือกฯ ถ้าหากเห็นว่า
คณะกรรมการตรวจเลือกดาเนินการในขั้นตอนการตรวจเลือก ตัดสินไม่ถูกต้องหรือ
ไม่เป็นธรรม
3. การสละสิทธิยกเว้นหรือผ่อนผัน ในวันตรวจเลือกฯ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะ
สละสิทธิจากการยกเว้นผ่อนผันเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นคาร้องต่อ
คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ภายในเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันตรวจเลือก
ในแต่ละเขต/อาเภอ
4. สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันฯ ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การยกเว้น
พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเป็น
นักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง, การผ่อนผันบุคคลที่จาเป็นต้องหา
เลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพฯ , บุคคลที่จาเป็น
หาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถฯ และอื่นๆ เป็นต้น โดยต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
5. สิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจาการ
6. สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจาการ

- 22 95. ถาม เมื่อเข้าเป็นทหารกองประจาการแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ตอบ สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจาการ มีดังนี้
1. การสมัครรับราชการทหารกองประจาการต่อ เมื่อมีความประสงค์ที่จะเป็นทหารต่อ
สามารถอยู่ต่อจนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และจะต้องความประสงค์กับหน่วยต้น
สังกัดทุกปี
2. ทหารกองประจาการขอลาศึกษาต่อ ทางราชการได้มีการอนุญาตให้ลากลับไป
ศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษาได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทาง
ราชการกาหนด
3. ได้รบั เงินเดือน - เบี้ยเลี้ยง ตามอัตราที่ทางราชการกาหนด
4. เครื่องแต่งกาย, เครื่องนอน, เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัว
5. การเลี้ยงดู 6. การบันเทิง 7. การกีฬา 8. การรักษาพยาบาล
9. การพัฒนาตนเองด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลิกภาพ, การศึกษา, การฝึกอาชีพ
96. ถาม คนที่ไม่ไปขึ้นทะเบียนทหารตามระยะเวลาที่กาหนด มีความผิดอย่างไร
ตอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
แต่ถ้าไปแสดงตนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิดต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 100 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
97. ถาม คนที่ไม่ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ภายในกาหนด
มีความผิดอย่างไร
ตอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
แต่ถ้าไปแสดงตนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิดต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 100 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
98. ถาม ผู้ที่รับหมายเรียกฯ แล้ว แต่ไม่ไปให้คณะกรรมการตรวจเลือก ทาการตรวจเลือก
ตามกาหนด หรือไปแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือก
แล้วเสร็จ หรือเข้ารับราชการทหารกองประจาการแทนผู้อื่น หรือเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยสัญญาว่า
จะช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการ จะมีโทษอย่างไร
ตอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี
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บุคคลที่จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจาการและได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหาร
(แบบ สด.40) ของนายอาเภอภูมิลาเนาทหารแล้ว แต่ไม่ไปเข้ารับราชการทหารตาม
กาหนดหมายนัด (ขาดหมายนัด) จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร
ตอบ ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษจาคุกไม่เกิน ๓ ปีและเมื่อรับโทษตามความผิดแล้วก็
จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจาการอีกด้วย

100. ถาม ผู้ที่ทาร้ายร่างกายตนเองหรือให้ผู้อื่นทา เพื่อจะให้พ้นจากการรับราชการทหาร จะมี
ความผิดหรือไม่
ตอบ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ขึ้นไปจนถึง 8 ปี และผู้สมรู้เป็นใจในการ
ทาร้ายร่างกายเพื่อมุ่งหมายดังกล่าว มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน
ขึ้นไปจนถึง 4 ปี
101. ถาม ถ้าหากมีผู้ใช้อุบายหลอกลวงหรือมีการยุยงเสี้ยมสอน จนทาให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อ
เพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงการเข้าเป็นทหาร จะมีความผิดหรือไม่
ตอบ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๓ ปี
102. ถาม กรณีที่มีบุคคลอ้างว่าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือให้พ้นจากการเกณฑ์ทหาร
ได้นั้น มีการช่วยเหลือได้จริงหรือไม่
ตอบ ขออย่าได้หลงเชื่อการแอบอ้าง หรือหลอกลวงของเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอืน่ ใด
ที่อ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ท่านพ้นจากการเกณฑ์ทหารได้ นอกจากท่าน
จะได้รับใบรับรองผลฯ ปลอมแล้ว ยังจะต้องถูกดาเนินคดีในความผิดตามกฎหมาย
อีกด้วย
103. ถาม จะทราบได้อย่างไรว่า ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ที่มีอยู่นั้น
เป็นหลักฐานที่ทางราชการออกให้จริงหรือไม่
ตอบ คนที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามกาหนดในหมายเรียกฯ ทุกคน จะได้รับใบรับรองผล
การตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) จากประธานกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกฯ
เท่านั้น แต่ถ้าหากได้รับโดยทีม่ ิได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือได้รับจากบุคคลอื่น
หรือในวันอื่น หรือ แสดงว่า “ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ฉบับนั้น
ไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้ ถือว่าเป็นของปลอม” และสามารถขอตรวจสอบ
ได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

- 24 ๑04. ถาม ใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๔๓) หรือที่เรียกว่าใบผ่าน
การเกณฑ์ทหารนั้น มีความสาคัญอย่างไร
ตอบ เป็นหลักฐานสาคัญแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร ที่ท่านจะต้องใช้แสดงต่อหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทห้างร้าน เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานหรือ
ขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนเดิม เมื่อหมดอายุ
๑05. ถาม หลักฐานทางราชการทหารต่าง ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓),
ใบสาคัญ (แบบ สด.9), หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) จะสามารถตรวจสอบว่าเป็น
หลักฐานที่ทางราชการออกให้จริงหรือไม่ ได้ที่ไหน
ตอบ หลักฐานทางราชการทหารสามารถทาการตรวจสอบได้ ดังนี้
หลักฐาน
สถานที่ทาการตรวจสอบหลักฐาน
1. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) กองการสั ส ดี หน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
2. หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8)
สานักงานสัสดีกรุงเทพ/สานักงานสัสดีจังหวัด
ที่ออกหลักฐาน
3. ทะเบียนกองประจาการ (แบบ สด.3)
สานักงานสัสดีกรุงเทพ/สานักงานสัสดีจังหวัด
ที่ออกหลักฐาน
4. ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอาเภอ
ที่ออกหลักฐาน
๑06. ถาม ถ้าหากมีข้อสงสัยอยากทราบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม จะสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ไหน
ตอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
1. กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2223 3259,
0 2223 3421 หรือ www.sussadee.com, https://www.facebook.com/
กองการสัสดี
2. แผนกสรรพกาลังกองทัพภาคที่ 1 – 4
3. ฝ่ายสรรพกาลังมณฑลทหารบก ทุกแห่ง
4. สานักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร/สานักงานสัสดีจังหวัด ทุกจังหวัด
5. หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอาเภอทุกอาเภอ

