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คํานํา
คู มื อ การเข า เป น นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร และการขอผ อ นผั น เข า รั บ ราชการทหารฉบั บ นี้
สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนักศึกษาที่ประสงคจะเขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร
และขอผอนผันการเขารับราชการทหารไดศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และทันเวลา
ตามที่กําหนด
สํานั กกิจ การนักศึกษา หวั งวา คูมือฉบับนี้ ค งมีประโยชน กับผู ที่จ ะศึกษาและนําไปปฏิบั ติ
ไมมากก็นอย

สํานักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเขารับราชการทหาร
(พ.ร.บ. รั บ ราชการทหาร พ.ศ. 2497 และกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.
2498) ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชายที่มีสัญชาติไทย ตองเขารับราชการทหารดวยกันทุกคน แตมีจํานวน
มากยังไมเขาใจ เกี่ยวกับหนาที่การรับราชการทหารในขั้นตอนตางๆ เชน การขึ้นทะเบียนทหาร การรับหมาย
เกณฑ การเกณฑ ท หาร รวมไปถึ ง การขอยกเว น
และการขอผ อ นผั น ในการเข า รั บ ราชการทหาร
กองประจําการ ซึ่งกอใหเกิดความสับสน ไมเขาใจวิธีปฏิบัติตามหนาที่ที่ถูกตอง หรือไดรับคําชี้นําในการปฏิบัติ
ที่ไมถูกตองตามกฎหมาย จนกระทั่งตองถูกดําเนินคดีเปนจํานวนมาก ในขอหาหลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมไปลงบัญชี
ทหารกองเกิน (ขึ้นทะเบียนทหาร) ไมไปรับหมายเรียก (หมายเกณฑ) หรือไมไปเขารับการตรวจเลือก
(เกณฑทหาร) และอื่นๆ เปนเหตุใหตองเสียทั้งเวลาและทรัพยสินในการตอสูคดี ดังนั้น เพื่อใหชาวไทย ซึ่งเปน
ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดทราบถึงหนาที่และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับราชการทหารได
ถูกตอง
สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงไดทําคูมือฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจง และเนนย้ํา ทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการรับราชการทหาร เพื่อจะปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไวไดอยางถูกตอง และมีจิตสํานึก
ที่ดี พรอมที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ เสียสละความสุขสวนตัว เพื่อออกไปรับใชประเทศชาติ ดวยความเต็มใจ
สมกับเปนชายชาติทหารอยางแทจริง หวังวาคูมือเรื่องความรูเกี่ยวกับการรับราชการทหารฉบับนี้ คงเปน
ประโยชนแกผูที่จะศึกษา หนวยงานในสถานศึกษา และผูชายไทยที่ตองเขารับราชการทหาร
2. ทหารเปนหนาที่ของชายไทย
ประเทศตั้งแตมีรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชปกครองประเทศเปนตนมา กําหนดใหชายไทย
ทุกคนตองรับราชการทหารและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรพุทธศักราช 2540 ฉบับที่ใชในปจจุบันยัง
กําหนดไวในหมวดที่ 4 หนาที่ของชายไทย มาตรา 69 ซึ่งมีความวา "บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการ
ทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษา อบรม ...ฯลฯ.. ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ "กฎหมาย
ที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 7 บัญญัติวา "ชายที่มีสัญชาติ
เปนไทย" และการไดมีสัญญาติไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหนาที่รับราชการ
ทหารดวยตนเองทุกคน พ.ศ. 2508
ดังนั้น หนาที่ของชายไทยทุกคนตองรับราชการทหาร หรือ "ตองไปเกณฑทหาร" ซึ่งการรับใชชาติ
ดวยการเปนทหารเปนเรื่องที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะกองทัพไทยจะฝกฝนผูเขารับราชการหารใหมีระเบียบ
วิ นั ย ฝ ก หั ด วิ ช าชี พ เพิ่ ม พู น ความรู ในด า นต า งๆ อั น เป น ประโยชน แ ละมี คุ ณ ค า อย า งมากแก ท หารเกณฑ
ทุกคน ซึ่งปกติการเกณฑทหารจะกระทํากันในชวงเดือนเมษายนของทุกป ปละครั้ง และตองเขารับราชการ
เปนทหารเกณฑจํานวน 2 ป แตมีขอยกเวนและผอนผันสําหรับผูที่เรียนวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) หรือผูที่
สําเร็จการศึกษาในระดับตาง ๆ ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและกฎกระทรวง ซึ่งจะกลาว
ตอไป
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1. หนาที่ของชายไทยที่จะตองเกี่ยวกับการรับราชการทหารมีดังนี้
1.1 การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร) ชายไทยเมื่ออายุยางเขา 18 ป
(17 ปบริบูรณ) ใหไปแสดงตนเพื่อขึ้นทะเบียนทหารภายในปพ.ศ.นั้น
1.2 การรับหมายเรียก (การรับหมายเกณฑ) ทหารกองเกินทุกคนเมื่อมีอายุยางเขา 21 ป
(20 ป บริบูรณ ) ใน พ.ศ. ใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของตน
ภายใน พ.ศ.นั้น
1.3 การเขารับการตรวจเลือก (การเขาเกณฑทหาร) ทหารกองเกินเมื่อไดรับหมายเรียกแลว
จะตองไปเกณฑทหารตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหมายเรียก
1.4 การเขารับการเรียกพลของทหารกองหนุน ทหารที่ปลดจากกองประจําการโดยรับราชการ
ในกองประจําการจนครบตามที่กฎหมายกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และไดขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุน เมื่อมี
หมายเรียกพล (เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม) จะตองไปรายงานตัวเพื่อเขา
รับการฝก หรือทบทวนวิชาทหาร ใหมีความรูความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคคลที่จะไดสัญชาติไทย จะตองเขาหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 เกิดโดยบิดาเปนผูมีสัญชาติไทย ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
2.2 เกิดนอกราชอาณาจักรไทย โดยมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย แตไมปรากฏบิดาที่ชอบดวย
กฎหมายหรือบิดาไมมีสัญชาติ
2.3 เกิดในราชอาณาจักรไทย (นอกจากผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ที่มีบิดามารดาเปน
คนตางดาว และขณะที่เกิดบิดามารดาเปนหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต หรือเจาหนาที่ในคณะผูแทน
ทางการทูต หรือพนักงานหรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศ และคนในครอบครัว ซึ่งเปนญาติ
อยูในอุปการะหรือคนใช ซึ่งเดินทางมาอยูกับบุคคลดังกลาว)
2.4 ผูที่ไดแปลงสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย
2.5 บุคคลที่ไดกลับคืนสัญชาติไทย ชายที่มีสัญชาติไทย เริ่มผูกพันกับกฎหมายรับราชการทหาร
ตั้งแตอายุครบ 17 ปบริบูรณ หรือ อายุยางเขา 18 ป ในวาระแรกที่ไดขึ้นทะเบียนทหารที่อําเภอตามที่
กฎหมายกําหนด
3. การนับอายุ
คนเกิดในวันใดเดือนใดก็ตามปเดียวกัน เมื่อสิ้นปนั้น อายุจะเทากันหมด คือ 1 ปบริบูรณ
และนับเปนอายุยาง 2 ปดวย เชน คนเกิดวันที่ 1 ม.ค.2540 กับคนเกิดวันที่ 31 ธ.ค.2540 เมื่อสิ้นป 2540
และในวันที่ 1 ม.ค.2541 ใหนับอายุครบ 1 ปบริบูรณ และจะมีอายุยาง 2 ป เทากัน เรื่อยไปจนถึงวันที่ 31
ธ.ค. 2541 และเมื่อสิ้นป 2541 แลว ในวันที่ 1 ม.ค. 2542 ใหนับอายุครบ 2 ปบริบูรณและจะมีอายุยาง 3
ป ดวยใหนับเชนนี้ไปเรื่อยๆ ตามที่ตองการ การจะทราบวาอายุปจจุบันเทาใดใหเอา พ.ศ. ปจจุบันตั้ง
ลบดวย พ.ศ.เกิด เชน คนเกิด พ.ศ. 2524 จะมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ หรือยางเขา 18 ป ตลอดป 2541
คือ อายุครบและอายุยาง ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.41 - วันที่ 31 ธ.ค.41
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3. การลงบัญชีทหารกองเกิน
ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขา 18 ป (17 ปบริบูรณ) ใน พ.ศ. ใด ใหไปแสดงตนเพื่อลงบัญชี
ทหารกองเกิน (ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) ณ อําเภอทองที่ที่เปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ. นั้น
(ตั้งแต 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) เชน เกิด พ.ศ. 2524 ตองไปขึ้นทะเบียนทหารใน พ.ศ. 2541 ผูใดไมสามารถไปขึ้น
ทะเบียนทหารกองเกินดวยตนเองไดตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติและเชื่อถือไดไปแจงแทน (ปกติควรใหผูปกครอง)
ถาไมไปแจงแทนในปนั้นถือวาหลี่กเลี่ยงขัดขืน ทางอําเภอแจงความดําเนินคดีมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 300 บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ (สงใหพนักงานสอบสวน คือ ตํารวจเปรียบเทียบปรับไมได ตอง
ดําเนินคดีถึงชั้นศาล) เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลว ใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแต วันที่ 1 ม.ค. ของ
ปถัดไป
1. การลงบัญชีทหารใหปฏิบัติ ดังนี้
กรณีบิดาและมารดาสมรสกันตามกฎหมาย ใหถือภูมิลําเนาของบิดาเปนหลักในการลงบัญชี
ทหารถาบิดาถึงแกกรรมแลว มารดายังมีชีวิตอยูหรือถาทั้งบิดาและมารดาถึงแกกรรมแลว มีผูปกครองใหถือ
ลําเนาในการลงบัญชีทหารที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนาแลวแตกรณี หรือถาบุคคลดัง
กลาวถึงแกกรรมหมดใหลงบัญชีทหารที่อําเภอทองที่ที่ผูขอลงบัญชีทหารมีภูมิลําเนาอยู (ภูมิลําเนาคือการที่มี
รายชื่อปรากฎอยูในทะเบียนบาน)
การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ผูขอยื่นใบแสดงตน เพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ตองนํา
หลักฐานคือสูติบัตรหรือบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ที่มีชื่อบิดา หรือมารดา) ตอ
นายอําเภอทองที่ เมื่อนายอําเภอทองที่ไดตรวจสอบหลักฐาน เอกสารเห็นวาถูกตองแลวจะรับลงบัญชีทหาร
และออกใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) ใหเปนหลักฐาน
2. การลงบัญชีทหารกองเกินแทน ผูใดมีความจําเปนไมสามารถไปลงบัญชีทหารดวยตนเองได
ตอง ใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดไปแจงแทน โดยปกติจะเปนบิดา มารดา หรือพี่ ซึ่งจะตองเปน
กรณีที่กระชั้นวันหมดเขตระยะเวลาลงบัญชี (ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจําเปนดังนี้
2.1 ปวย
2.2 ไปอยูตางประเทศยังไมมีกําหนดกลับ หรือมีกําหนดกลับ หรือ มีกําหนดกลับแตวันที่จะกลับ
เลยกําหนดเวลาการรลงบัญชีทหารกองเกินแลว
2.3 ไปศึกษาตางทองที่ ไมสามารถจะกลับไปไดเพราะติดการสอบไล
บุคคลซึ่งยังมิไดลงบัญชีทหารกองเกินตามระยะเวลาที่กําหนด ถาอายุยังไมถึง 46 ปบริบูรณ
ก็ตองไปลงบัญชีทหารทุกคนตามกฏหมาย จะใหผูอื่นแจงแทนไมได ตองไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารดวย
ตนเองเพราะมีความผิดปกติขึ้นแลว เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกิอแลวทางอําเภอจะออกใบสําคัญ(แบบ สด.9)
ใหไวเปนหลักฐานตอไป เมื่อมีประสงคจะยายภูมิลําเนาทหารก็ยอมทําได โดยแจงตอนายอําเภอ (สัสดีอําเภอ)
ทองที่ที่ตนเองเขามาอยูนั้น (โดยไมตองแจงยายที่อําเภอเดิม) การแจงยายภูมิลําเนาทหารใหกระทําภายใน 30
วัน นับ แตวั นที่ ยายทะเบี ยนเข ามาอยู ในทองที่ใหม โดยนํ าใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสําคั ญ
(แบบ สด.8) กับทะเบียนบานไปประกอบหลักฐานการแจงยายภูมิลําเนาทหารดวย
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อนึ่ง ถาไดรับในอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อ
สกุล พรอมกบใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) ไปแจงตอนายอําเภอทองที่ที่เปน
ภูมิลําเนาทหาร ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับอนุญาตเพื่อแกหลักฐานใหถูกตอง เมื่อไดขึ้นทะเบียนทหาร
กองเกินแลว ถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในอําเภอที่ไดขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน
อธิบายศัพท
- ภูมิลําเนาทหาร หมายความวา อําเภอทองที่ที่บุคคลนั้นไดแจงการลงบัญชีทหารกองเกินไวที่อําเภอ
แลว และบุคคลจะมีภูมิลําเนาทหารได เพืยงแหงเดียวเทานั้น
- หทารกองเกิน หมายความวา ผูซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณและยัง
ไมถึงสามสิบปบริบูรณ ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกิน (ขึ้นทะเบียนทหาร) แลว
4. การรับหมายเรียกหรือการรับหมายเกณฑ
ทหารกองเกินทุกคนเมื่อมีอายุยางเขา 21 (อายุ 20 ปบริบูรณ) ใน พ.ศ. ใด ตองไปแสดงตน เพื่อ
รับหมายเกณฑที่อําเภอทองที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายใน พ.ศ. นั้น เชน ทหารกองเกินเกิด พ.ศ.
2521 ใหไปแสดงตนรับหมายเกณฑไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาม 2541 ในเวลาราชการ
เมื่อรับหมายเกณฑแลว จะตองไปรับการตรวจเลือก (เกณฑ) ในเดือนเมษายน 2542 ตามวัน เวลาและสถานที่
ทีก่ ําหนดไวในหมายเกณฑ หากไมไปจะถูกดําเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 3 ป
1. การออกหมายเกณฑ หมายเกณฑนายอําเภอจะออกเฉพาะผูที่ไดลงบัญชีเปนทหารกองเกินแลว
คือ
1.1 ผูที่มีอายุ 21 ปบริบูรณ ในปที่จะเขากองประจําการ
1.2 ผูที่มีอายุ 22-29 ปบริบูรณ ซึ่งตองไมเคยเขาตรวจเลือก (เกณฑทหาร) หรือเปนคน
หลีกเลี่ยง ไมมารับการเกณฑในปกอนๆ (ศาลตัดสินลงโทษแลว) หรือพนจากฐานะการยกเวน หรือผอนผัน
หรือไดรับการผอนผันเนื่องจากเปนนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผูที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา หรือ
บุตร หรือคณะกรรมการตรวจเลือกมีความเห็นวาปวยรักษาไมหายภายใน 30 วัน ในปที่ผานมา
2. การรับหมายเกณฑแทน ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและเชื่อถือไดไปรับหมายเกณฑแทน ถาไมมีใหถือวา ผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน การรับแทนจะตองเปนกรณี
ใกลวันหมดเขตรับหมายเกณฑ(ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจําเปน ดังนี้
2.1 ปวย
2.2 ไปอยูตางประเทศยังไมมีกําหนดกลับ หรือมีกําหนดกลับแตวันที่จะกลับนั้นเลย
กําหนดเวลาการรับหมายเกณฑแลว
2.3 ไปศึ ก ษาต า งท อ งที่
ไม ส ามารถจะกลั บ ไปได เ พราะติ ด การสอบไล
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การที่ จ ะให รั บ หมายเกณฑ แทนหรื อไมนั้ น อยู ในดุล พิ นิ จ ของนายอํ าเภอ การรั บ หมายเกณฑ แทน
จะตองมีหนังสือมอบหมายหรือมอบฉันทะของทหารกองเกินผูนั้นถึงนายอําเภอ โดยผูรับแทนนํามาแสดงแลว
ใหสัสดีอําเภอลงทะเบียนรับหนังสือ และใหทางอําเภอทําการสอบสวนปากคําผูรับแทนนั้นไวเปนหลักฐาน ซึ่ง
ผูรับแทนจะตองใหคํารับรองในการสอบสวนวา จะมอบหมายเกณฑที่รับไปนั้นนําไปมอบใหแกทหารกองเกิน
ผูนั้น พรอมกับแจงวันเวลาและสถานที่เกณฑทหารใหทราบ แลวเสนอนายอําเภอ ขออนุมัติกอนมอบหมาย
เกณฑใหรับไป ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหทหารกองเกินผูนั้นอางวาไมไดรับหมายเกณฑในกรณีที่หลีกเลี่ยงขัดขืน ไม
ไปเขารับการเกณฑทหาร
3. การจัดทําประกาศ ในเดือนตุลาคมทุกป ทางอําเภอจะจัดทําประกาศใหทหารกองเกิน
ที่มีอายุยางเขา 21 ป ใน พ.ศ. นั้นไปแสดงตนเพื่อรับหมายเกณฑที่ อําเภอ ประกาศเชนวานี้จะปดไว ณ ที่วา
การอําเภอ ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผูใหญบาน และที่เปดเผยตามชุมชนในทองที่นั้น กับนายอําเภอจะสง
ประกาศใหกํานัน ผูใหญบานเพื่อนําไปแจงใหราษฎรในทองที่ของตนทราบดวย ถาผูใดไมไปรับหมายเกณฑ
ตามกําหนดจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับแตถาทางอําเภอไดสงรายชื่อไปใหเจาหนาที่ตํารวจติดตามจับกุมตัว
มาดําเนินคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
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สวนที่ 2
การเขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร (นศท.) คื อ บุ ค คลซึ่ ง อยู ใ นระหว า งเข า รั บ การฝ ก วิ ช าทหารตามหลั ก สู ต รที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด[1] ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 หรือ นิยมเรียกวา (อยาง
ไมเปนทางการ) รด. เปนกําลังสํารองของกองทัพไทยภายใตการควบคุมของ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
การคัดเลือกชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป จะมีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อ
เขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณลักษณะดังนี[12]
้
1. สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 หรือเทียบเทา ตั้งแต 1.0 ขึ้นไป
2. กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่หนวยบัญชาการรักษาดินแดนเปดทําการฝกวิชาทหาร
3. เปนบุคคลชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย
4. เปนบุคคลผูมีอายุตั้งแต 15 ป และไมเกิน 22 ป นับตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และตอง
ไดรับคํายินยอมจาก บิดา มารดา หรือผูปกครอง (กรณีที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)
5. เปนบุคคลที่ไมพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค [13]ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎหมาย วา
ดวยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
6. เปนบุคคลที่ไมมีลักษณะตองหามการเปนทหารในเฉพาะบางทองที่ [14]ตามกฎหมาย ที่ออกตามความ
ในมาตรา 13 (3) แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
7. เปน บุคคลผูมีน้ําหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส วนสู ง ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยผูสมั ครตองผานการ
ทดสอบรางกาย ตามเกณฑที่กําหนด[15]
8. มีใบรับรองของสถานศึกษาวามีความประพฤติเรียบรอย สมควรเขารับการฝกวิชาทหาร
นอกจากนี้ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนบุคคลผูมีคาดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index)[16] อยูในเกณฑปกติ และตองไมอยูในภาวะ
โรคอวน ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย ตั้งแต 30 กิโลกรัมตอตารางเมตรขึ้นไป (BMI = น้ําหนักตัว
(กก.) / สวนสูง² (ม.²) )
2. ผานเกณฑทดสอบสมรรถภาพการคัดเลือกนักศึกษาในป พ.ศ. 2553 คือ วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15
วินาที, ลุกนั่ง (ซิดอัป) 34 ครั้ง ใน 2 นาที , ดันพื้น (วิดพื้น) 22 ครั้ง ใน 2 นาที
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หลักสูตรและการเรียนการสอน
เปาหมายของการฝกนักศึกษาวิชาทหารในแตละชั้นป








ชั้นปที่ 1 และ 2 ใหนักศึกษาวิชาทหาร มีความรูวิชาทหารเบื้องตนในระดับลูกแถว เพื่อใหบังเกิดความ
มีระเบียบวินัยเสริมสรางบุคลิกลักษณะทหาร สามารถใชอาวุธประจํากายและทําการยิงอยางไดผล
ชั้นปที่ 3 ใหนั กศึกษาวิชาทหาร มีความรูวิ ชาทหารในระดับผูบังคับหมู เพื่อใหมีความพรอม ในการ
ควบคุมบังคับบัญชาหนวยในการปฏิบัติการรบในแบบ และการรบนอกแบบ
ชั้นปที่ 4 ใหนักศึกษาวิชาทหาร มีความรูวิชาทหารในระดับรองผูบังคับหมวดเพื่อใหมีความพรอม ใน
การควบคุมบังคับบัญชาหนวยในการปฏิบัติการรบในแบบ และการรบนอกแบบ
ชั้นปที่ 5 ใหนักศึกษาวิชาทหาร มีความรูวิชาทหารในระดับผูบังคับหมวดเพื่อใหมีความพรอม ในการ
ควบคุมบังคับบัญชาหนวยในการปฏิบัติการรบในแบบ และการรบนอกแบบ

การฝกวิชาทหารดังกลาว ถามีการละเวนการเรียน 1 ป โดยไมแจงลาพักเขารับการฝก จะถือวาสิ้นสุดสภาพ
ความเปนนักศึกษาวิชาทหารไมสามารถเขารับการฝกในชั้นปตอไปได[17]
นักศึกษาวิชาทหารในสวนของกองทัพบก สามารถแบงออกได 5 เหลาคือ
1. เหลาทหารราบ
2. เหลาทหารมา
3. เหลาทหารปนใหญ
4. เหลาทหารสื่อสาร
5. เหลาทหารชาง
ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดลําปาง สังกัดเหลาทหารราบ
การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร แบงออกเปนภาคที่ตั้งและภาคสนาม ดังนี้
ภาคที่ตั้ง
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กําหนดใหหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารในสวนกลางทํา
การฝก 20 สัปดาห ทั้งหมด 80 ชม. ในชั้นปที่ 4 และ 5 นั้นจะมีการฝกศึกษาวิชาเหลาใน 40 ชม.หลัง
และสําหรับสวนภูมิภาค (มทบ. และ จทบ.) จะทําการฝกภาคที่ตั้งในชวงปดภาคตนของสถานศึกษา
ปกติ
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ภาคสนาม
1. นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปที่ 3 ทําการฝกภาคสนาม ณ คายฝกตามที่ศูนยฝกนักศึกษาวิชา
ทหารประจํ า จทบ. มทบ. อย า งน อ ย 6 วั น 5 คื น ชั้ น ป ที่ 4 ทํ า การฝ ก ภาคสนาม
ณ คายฝกเขาชนไก จ.กาญจนบุรี อยางนอย 7 วัน 6 คืน ชั้นปที่ 5 ทําการฝกภาคสนาม
ณ คายฝกเขาชนไก จ.กาญจนบุรี อยางนอย 7 วัน 6 คืน
2. นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปที่ 3 ทําการฝกภาคสนาม ณ คายฝกตามที่ศูนยฝกนักศึกษา
วิ ช าทหารประจํ า จทบ. มทบ. อย า งน อ ย 3 วั น 2 คื น ชั้ น ป ที่ 4 ทํ า การฝ ก ภาคสนาม
ณ คายฝกเขาชนไก จ.กาญจนบุรี อยางนอย 5 วัน 4 คืน ชั้นปที่ 5 ทําการฝกภาคสนาม
ณ คายฝกเขาชนไก จ.กาญจนบุรี อยางนอย 5 วัน 4 คืน
หลักสูตรพิเศษ
ปจจุบัน มีการฝกหลักสูตรพิเศษ เชน การกระโดดรมแบบพาราเซล สําหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่
4 โดยมีการฝกภาคที่ตั้งและภาคสนามเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ
สิทธิที่นักศึกษาวิชาทหารจะไดรับ
1. การแตงกาย
นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิแตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521 การยกเวนตรวจเลือกเขา
รับราชการทหารกองประจําการนักศึกษาวิชาทหารที่อยูระหวางการเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 มีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียก
มาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2. การเขารับราชการทหารกองประจําการ
บุคคลชายผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มีหนาที่รับราชการทหารดวยตนเองทุกคน[22]
นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จชั้นปที่ 1 มีสิทธิเขารับราชการทหารกองประจําการ 1 ป 6 เดือน หรือรองขอสมัคร
ใจเปน 1 ป นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จชั้นปที่ 2 มีสิทธิเขารับราชการทหารกองประจําการ 1 ป หรือรองขอ
สมัครใจเปน 6 เดือน นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จชั้นปที่ 3 มีสิทธิไดรับการขึ้นทะเบียนกองประจําการและ
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ 1[23] (ไดรับยกเวนการเขารับราชการทหารกองประจําการ )[24]
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การเพิ่มคะแนนพิเศษ
นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิไดรับการเพิ่มคะแนนพิเศษ เมื่อสอบเขาโรงเรียนทหาร ตามขอบังคับ กห.วา
ดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2492 คือ
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 1 เพิ่มใหรอยละ 3
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 2 เพิ่มใหรอยละ 4
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 3 เพิ่มใหรอยละ 5
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 4 เพิ่มใหรอยละ 6
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 5 เพิ่มใหรอยละ 7
การแตงตั้งยศทหาร
การแต ง ตั้ ง ยศทหารของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารผู สํ า เร็ จ การฝ ก วิ ช าทหาร (ในส ว นของกองทั พ บก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ) ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการ
แตงตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตาม
หลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2524 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว า ด ว ยการแต ง ตั้ ง ยศผู สํ า เร็ จ การฝ ก วิ ช าทหารตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 ดังตอไปนี้ [25]
ระดับ
การศึกษา
วิชาทหาร
หลักสูตรของ
กห.
ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ระดับการศึกษา
วิทยฐานะ ศธ.รับรอง

ยศทหาร
ทหารบก
ทหารเรือ ทหาร
อากาศ

อักษรยอ
ทบ. ทร. ทอ.

เงื่อนไข

มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สิบตรี จาตรี
(เทียบเทา)
จาอากาศตรี

ส.ต., จ.ต., จ.ต.

เข า รั บ ราชการกองประจํ า การ
ครบกําหนดแลว

อนุ ป ริ ญ ญา (เที ย บเท า ) - สิบโท จาโท
ปริญญาตรี
จาอากาศโท

รั บ ราชการกองประจํ า การครบ
ส.ท., จ.ท., จ.ท. กํ า หนดแล ว ขึ้ น ทะเบี ย นและนํ า
ปลดแลว

-

สิบตรี จาตรี
จาอากาศตรี

มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สิบโท จาโท
(เทียบเทา)
จาอากาศโท

ส.ต., จ.ต., จ.ต.

เข า รั บ ราชการกองประจํ า การ
ครบกําหนดแลว

รั บ ราชการกองประจํ า การครบ
ส.ท., จ.ท., จ.ท. กํ า หนดแล ว ขึ้ น ทะเบี ย นและนํ า
ปลดแลว
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อนุ ป ริ ญ ญา (เที ย บเท า ) - สิบเอก จาเอก
ปริญญาตรี
จาอากาศเอก
ชั้นปที่ 3

-

สิบโท จาโท
จาอากาศโท

มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สิบเอก จาเอก
(เทียบเทา)
จาอากาศเอก

รั บ ราชการกองประจํ า การครบ
ส.อ., จ.อ., จ.อ. กํ า หนดแล ว ขึ้ น ทะเบี ย นและนํ า
ปลดแลว
ส.ท., จ.ท., จ.ท. ขึ้นทะเบียนและนําปลดแลว
ส.อ., จ.อ., จ.อ. ขึ้นทะเบียนและนําปลดแลว

จ า สิ บ ตรี พั น จ า
อนุ ป ริ ญ ญา (เที ย บเท า ) จ.ส.ต., พ.จ.ต.,
ตรี พั น จาอากาศ
ขึ้นทะเบียนและนําปลดแลว
ปริญญาตรี
พ.อ.ต.
ตรี
ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 5

ศึ ก ษ า อ นุ ป ริ ญ ญ า จ า สิ บ ตรี พั น จ า
จ.ส.ต., พ.จ.ต.,
(เที ย บเท า ) แต ไ ม สํ า เร็ จ ตรี พั น จาอากาศ
ขึ้นทะเบียนและนําปลดแลว
พ.อ.ต.
การศึกษา
ตรี
อนุปริญญา (เทียบเทา)

จ า สิ บ โท พั น จ า
จ.ส.ท., พ.จ.ท.,
โท พั น จ าอากาศ
ขึ้นทะเบียนและนําปลดแลว
พ.อ.ท.
โท

ปริญญาตรี

จ าสิ บ เอก พั น จ า
จ.ส.อ., พ.จ.อ.,
เอก พันจาอากาศ
ขึ้นทะเบียนและนําปลดแลว
พ.อ.อ.
เอก

ศึ ก ษ า อ นุ ป ริ ญ ญ า จ าสิ บ เอก พั น จ า
จ.ส.อ., พ.จ.อ.,
(เที ย บเท า ) แต ไ ม สํ า เร็ จ เอก พันจาอากาศ
ขึ้นทะเบียนและนําปลดแลว
พ.อ.อ.
การศึกษา
เอก
ได รั บ การฝ กอบรมตามระเบี ย บ
อนุ ป ริ ญ ญา (เที ย บเท า ) - ร อ ยตรี เรื อ ตรี ร.ต., ร.ต.(ชื่อ)
การแต ง ตั้ ง ยศของเหล าทั พ แล ว
ปริญญาตรี
เรืออากาศตรี ร.น., ร.ต.
นําขึ้นทะเบียนและนําปลด

ห ลั ก สู ต ร ฝ ก
เลื่อนยศ(สูงสุด)

พั น ตรี นาวาตรี พ.ต., น.ต. (ชื่อ) เข า รั บ การฝ ก วิ ช าทหารตาม
นาวาอากาศตรี ร.น., น.ต.
ระเบียบของเหลาทัพ
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หมายเหตุ 1 : ยศทหารชั้นสัญญาบัตรที่มิไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชทานยศทหาร ใหมี
คําวา "วาที"่ นําหนายศนั้น ๆ
หมายเหตุ 2 : เมื่อไดรับการแตงตั้งยศ[26]เปนนายทหารสัญญาบัตร ใหปลดเปนนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
(ไมมีเบี้ยหวัด)[27] หรือไดรับการแตงตั้งเปนนายทหารประทวน (ไมมีเบีย้ หวัด) ซึ่งทั้งสองกรณีให
ปลดเปนทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 เชนเดียวกัน
หมายเหตุ 3 : เมื่อสมัครสอบคัดเลือกและไดรับการบรรจุเปนขาราชการทหาร การแตงตั้ง การเลื่อนหรือลด
ตําแหนง การยาย การโอน การเลื่อนชั้นเงินเดือน...ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. 2521 [28] (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2551 [29]) สวนการแตงตั้งยศทหารใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตาม
พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 [30] (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2494[31] และ ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2505[32])
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สวนที่ 3
การผอนผันการเขารับราชการทหารประจําการ
โดยปกติแลวชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุ 21 ปบริบูรณในปใดจะตองไปเกณฑทหารทุกคน แต
กฎหมายก็ยังเปดโอกาสใหสิทธิแกบุคคลบางประเภทไดรับการยกเวน ไมตองเกณฑทหารเชนบุคคลทั่วไป ทั้งนี้
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2587 โดยมีรายละเอียดสรุป
พอเปนสังเขปดังนี้
1. ยกเวนใหทั้งในยามปกติและในยามสงคราม (มาตรา 13 ) ไดแก
1.1 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เปนเปรียณและนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือ
ญวนที่มีสมณศักดิ์ (ถาไดลงบัญชีทหารกองเกินไวแลวใหจําหนายออกจากบัญชีทหาร) แตถาลาสิกขาใหแจง
ดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ตนอยูหรือทําการประจําภายใน 30 วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หากแจงเกิน
กําหนดนี้จะถูกดําเนินคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับและถาอายุยังไมถึง 30 ปบริบูรณ ก็ตองไปเขารับการตรวจเลือกดวย
1.2 คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74
(พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2479 เชน ตอหิน หูหนวกทั้งสองขาง
ลิ้นหัวใจพิการ หืด เบาหวาน โรคจิต ใบ คนเผือก ฯลฯ บุคคลประเภทนี้ตองไปรับหมายเรียกฯ ตามกําหนด
และเขารับการตรวจเลือกตามกฎหมายเรียกฯ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกเห็นวามีอาการโรคตามที่กําหนด
ในกฎหมายกระทรวงจริง จะปลดเปนพนราชการทหารประเภทที่ 2 และทางจังหวัดจะออกใบสําคัญใหไวเปน
หลักฐาน
1.3 บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่
45 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 บุคคลประเภทนี้ ไดแก
ชนชาวเขาเผาตาง ๆ ในบางพื้นที่ ซึ่งสวนใหญแลวจะไมรูหนังสือภาษาไทย อานไมออก เขียนไมได รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีก็แตกตางกันดวยดังนั้น ทางราชการจึงไมประสงคที่จะใหบุคคลประเภทนี้เปนทหาร
เชน ชนชาวกระเหรี่ยง บานแมสอด หมูที่ 4 ตําบลคลองลาน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ฯลฯ
2. ยกเวนใหเฉพาะในยามปกติเทานั้น (มาตรา 14 ) ไดแก
2.1 พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเปน
นักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ใหนําหลักฐานการสําเร็จนักธรรม ไปแสดงตอเจาหนาที่สัสดีอําเภอ
หรือคณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อดําเนินการยกเวนให กรณีนี้ควรจะทํากอนวันตรวจเลือกเพื่อดําเนินการ
ยกเว น ให กรณี นี้ ค วรจะทํ า ก อนวั น ตรวจเลื อ กเพื่ อที่ จ ะได ไ ม ต อ งไปในตรวจเลื อ กจะเป น การสะดวกกว า )
แตประจําอยูภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ลาสิกขา หากแจงเกินกําหนดนี้จะถูกดําเนินคดี ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาอายุไมถึง 30 ปบริบูรณ ก็ตองไปเขา
รับการตรวจเลือกดวย
14

2.2 นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
ผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว (กรณีนี้ใหไปติดตอขอยกเวนตอนายอําเภอทองที่ ซึ่งสุเหรา อาราม หรือ
สํานักตั้งอยูเพื่อตรวจสอบหลักฐาน เมื่อเห็นวาถูกตองจะดําเนินการยกเวนใหแตเมื่อพนจากฐานะประจํา
ในกิจของศาสนา ใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ตนอยูหรือทําการอยูภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่
พนจากฐานะเชนนั้น หากแจงเกินกําหนดจะถูกดําเนินคดีตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
สองรอยบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และถาอายุยังไมถึง 30 ป บริบูรณ ก็ตองไปเขารับการตรวจเลือกดวย
2.3 บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร (นศท.) และนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
( ก ร ณี นี้ เ จ า ตั ว ต อ ง ป ร ะ ส า น กั บ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ย ก เ ว น )
2.4 ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมของกระทรวง
ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎหมายกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออก
ใบสําคัญใหไว (เจาตัวจะตองประสานกับสวนราชการตนสังกัด เพื่อดําเนินการขอยกเวนให)
2.5 นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม (เจาตัวจะตองประสานกับศูนย
ฝก ฯ เพื่อดําเนินการขอยกเวนให)
2.6 บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ และบุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแตสิบปขึ้นไป หรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน (กรณีนี้ใหนําหลักฐาน
การแปลงสัญชาติหรือหลักฐานการตองโทษไปแสดงตอเจาหนาที่สัสดีอําเภอ เพื่อดําเนินการขอยกเวนให)
อธิบายศัพท
- คนผอนผัน คือ ทหารกองเกินที่อยูระหวางการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนอาชีวะ
และโรงเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตามที่กําหนดในกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาไดสงรายชื่อให
ผูวาราชการจังหวัดที่เปนภูมิลําเนาทหารแลว
- คนหลีกเลี่ยงขัดขืน คือ ทหารกองเกินที่รับหมายเรียกของนายอําเภอแลวไมมาใหคณะกรรมการ
ตรวจเลือกทําการตรวจเลือก ซึ่งไดตัวมาดําเนินคดี และศาลไดพิพากษาใหลงโทษ
- คนที่ขาดการตรวจเลือก คือ ทหารกองเกินที่รับหมายเรียกของนายอําเภอ และไมมาให
คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก แตยังไมไดตัวมาดําเนินคดี หรืออยูในระหวางดําเนินคดี
- คนยกเวน คือ ทหารกองเกินที่ไดรับการยกเวนไมเรียกมาตราจเลือกในยามปกติ เชน พระภิกษุ
นักธรรม ผูที่อยูระหวางการฝกวิชาการทหาร ฯลฯ
- คนจําพวกที่ 1 ไดแก ทหารกองเกินซึ่งมีรายการสมบูรณดี
- คนจําพวกที่ 2 ไดแก คนซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจําพวกที่ 1 แตไมถึงกับ
ทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
2497
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- คนจําพวกที่ 3 ไดแก คนซึ่งมีรางกายยังไมแข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได เพราะ
ปวยซึ่งจะบําบัดใหหายภายในกําหนด 30 วันไมได
- คนจําพวกที่ 4 ไดแก คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการไดตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
- ขนาดรอบตัว คือ ความกวางของรอบอกซึ่งมีวิธีวัดโดยใหคลองแถบเมตรรอบตัวในลักษณะการ
แขนหรือยกแขนทั้งสองขางขึ้นใหริมลางของแถบเมตรไดระดับราวนมโดยรอบ และเมื่อไดลดแขนลงในลักษณะ
ทาตรงแลวใหวัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่งครั้ง และหายใจเขาเต็มที่หนึ่งครั้ง
- ขนาดถัดรอง คือ ผูที่มีขนาดสูงตั้งแต 1 เมตร 59 เซนติเมตร ลงมาถึง 1 เมตร 46 เซนติเมตร และ
มีขนาดรอบตัวตั้งแต 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก
- คนไมไดขนาด คือ ผูที่มีขนาดสูงไมถึง 1 เมตร 46 เซนติเมตร หรือมีขนาดรอบตัวไมถึง 76
เซนติเมตร
การยกเวน
นอกจากทางราชการจะยกเวนใหแกบุคคลบางประเภทไมตองไปเขารับราชการเกณฑทหารแลว ยัง
ผอนผันใหแกบุคคลบางประเภทเชนกัน มีรายละเอียดดังนี้
1. ผอนผันใหแกบุคคลบางประเภทไมตองไปตรวจเลือกเปนการผอนผันใหเฉพาะคราว (มาตรา
27)ไดแก
1.1 ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการอันสําคัญยิ่ง หรือ
ไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง
1.2 ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานอื่นใด ในระหวางที่มีการรบหรือการ
สงคราม อันเปนอุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
1.3 บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม
กรณีตามขอ 1.1, 1.2, และ 1.3 เจาตัวที่ถูกเรียกจะตองนําหมายเรียก ฯ รายงานสวนราชการ
ตนสังกัดที่เกี่ยวของทราบ เพือ่ สงรายชื่อพรอมหลักฐานไปยังผูวาราชการจังหวัดภูมิลําเนาทหาร ซึ่งจะไดสั่ง
ผอนผันใหตามระเบียบ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจในการผอนผันการตรวจเลือกเขารับ
ราชการทหารใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน)
1.4 นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ
1.4.1 ถาเปนทุนของกระทรวง ทบวง กรม หรือ สวนราชการใด โดยอยูในความประพฤติของ
ผูดูแลนักเรียนไทย ของรัฐบาลไทยสําหรับประเทศนั้น ๆ สํานักงาน ก.พ.จะเปนผูดําเนินการผอนผันตอผูวา
ราชการจังหวัดภูมิลําเนาทหารใหซึ่งผูวาราชการจังหวัดจะออกหนังสือผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการ
ทหาร (แบบ สด.41) ใหไวเปนหลักฐานโดยมีเงื่อนไขวา "ถาตองออกจากการศึกษากลับจากตางประเทศมาถึง
ประเทศไทยกอนกําหนด หรือ ก.พ. ไดขอถอนการผอนผัน การผอนผันเปนอันยุติ" กรณีนี้เจาตัวจะตองแจง
ดวยตนเองตอนายอําเภอภูมิลําเนาทหารและถาอายุยังไมถึง 30 ปบริบูรณจะตองเขารับการตรวจเลือกดวย
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1.4.2 ถาเปนทุนสวนตัว ตองใหบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง ยื่นคํารองขอผอนผันตอ
นายอําเภอภูมิลําเนาทหาร (อําเภอที่ไดลงบัญชีทหารกองเกินไวแลว) พรอมดวยหลักฐานดังนี้
1.4.2.1 หนังสือรับรองของสํานักศึกษา (ระบุวาไปศึกษาวิชาอะไร หลักสูตรกี่ปใหแปล
เปนภาษาไทยกํากับ ลงชื่อ ตําแหนงผูแปลดวย)
1.4.2.2 หนังสือรับรองของสถานทูต หรือ สถานกงสุล หรือผูดูแลนักเรียนไทยในประเทศ
นั้น ๆ
1.4.2.3 สําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.9)
1.4.2.4 หมายเรียก ฯ (แบบ สด.35) ถามี
1.4.2.5 สําเนาทะเบียนบาน
เมื่อทางอําเภอสอบสวนและพิจารณาแลวเห็นวาอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการผอนผัน ก็จะ
ดําเนินการใหโดยสงหลักฐานไปยังจังหวัด เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาอยูในหลักเกณฑ ก็จะ
ออกหนังสือผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.41) ใหไวเปนหลักฐานโดยมีเงื่อนไขวา "ถา
ตองออกจากการศึกษากลับจากตางประเทศมาถึงประเทศไทยกอนกําหนด การผอนผันเปนอันยุติ "กรณีนี้เจา
ตัวจะตองแจงดวยตนเองตอนายอําเภอภูมิลําเนาทหารและถาอายุยังไมถึง 30 ปบริบูรณ จะตองเขารับการ
ตรวจเลือกดวย
1.5 เกิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย กรณี นี้ ไม มีการผ อ นผั น ล ว งหน าแต เ ป น ข อเท็ จ จริ งที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยแม จ ะได
ระมัดระวังแลวก็หลีกเลี่ยงไมได เชน ทหารกองเกินเดินทางไปเขารับการตรวจเลือก ประสพอุบัติเหตุรถคว่ํา
หรือเรือลมระหวางเดินทาง จนไปเขารับการตรวจเลือกไมไดอยางนี้ ก็ไมถือวาหลีกเลี่ยงขัดขืน แตการที่จะ
ทราบว า เป น เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ ไม นั้ น จะทราบได ต อ เมื่ อ ทางอํ า เภอได ทํ า การสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง แล ว
1.6 ไปเขาตรวจเลือกที่อื่น ซึ่งตองเขาหลักเกณฑตามที่กฎหมายบัญญัติไว คือ อายุ 22-29 ปบริบูรณ
ถาไดรับหมายเรียกและไมสามารถจะไปตามหมายนั้นไดเพราะไมมีคาพาหนะหรือจะไปไมทัน เมื่อนายอําเภอ
นั้ น ส อ บ ส ว น ไ ด ค ว า ม จ ริ ง ก็ จ ะ รั บ เ ข า ต ร ว จ เ ลื อ ก ต า ม ร ะ เ บี ย บ
1.7 ปวยไมสามารถเขารับการตรวจเลือกได โดยใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือไดมาแจงตอ
คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก กรณีนี้ตองนําใบรับรองแพทยไปแสดงดวย และเมื่อเสร็จการตรวจ
เลือกแลว ทางอําเภอจะเรียกตัวผูไปแจงสอบสวน และสอบสวนตัวผูปวยดวย หากปวยจริงก็ไมถือวาหลีกเลี่ยง
ขัดขืน ทางอําเภอจะมอบหมายเรียกใหมาเขารับการตรวจเลือกในปถัดไป
2. ผอนผันใหแกบุคคลบางประเภทในกรณีที่มีคนพอ (มาตรา 29)ไดแก
2.1 บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ หรือชรา
จนหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอื่นเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขากองประจําการพรอมกันคงผอนผันให
คนเดียวตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไมสามารถจะเลือกไดก็
ใหคณะกรรมากรตรวจเลือกพิจารณาผอนผันใหหนึ่งคน
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2.2 บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตาย หรือไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ และ
บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงพี่หรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้
เมื่อบุตรหรือพี่นองนั้นหาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอื่นเลี่ยงดู
การผอนผันตามขอ 2.1 และ 2.2 จะตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองที่กอนวันตรวจเลือกทหาร
ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อนายอําเภอจะไดสอบสวนหลักฐานไวกอนวันตรวจเลือก และตองรองขอตอ
คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะไดพิจารณา หากเห็นวา
อยูในหลักเกณฑก็จะผอนผันให กรณีนี้เปนการผอนผันเปนปๆ ไป หากปตอไปยังมีความจําเปนอยูเชนเดิม ก็
ตองขอผอนผันใหมและปฏิบัติเชนเดียวกับปกอน ๆ ถาไมอยูในหลักเกณฑผอนผันเมื่อใด และอายุยังไมถึง 30
ปบริบูรณ ก็ตองเขารับการตรวจเลือก
2.3 บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผอนผันใหเฉพาะผูซึ่งระหวาง
การศึกษาที่ไมสูงกวาชั้นปริญญาโท และผอนผันใหจนถึงอายุครบ 26 ป
2.3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผอนผันใหเฉพาะ ผูซึ่งอยูใน
ระหวางการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ไมสูงกวาชั้นปริญญาโท และผอนผันใหจนถึงอายุครบ
26 ปบริบูรณ
ก. กรณีเปนมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัยของรัฐใหขอผอนผันไปยังผูวา
ราชการจังหวัดซึ่งผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู ภายในเดือนกุมภาพันธ ของปที่จะตองตรวจเลือกเขากอง
ประจําการ (ปที่มีอายุครบ 21ปปริบูรณ)
ข. สําหรับ มหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหแจงตอทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อขอผอนผันไปยังผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูนั้นมี
ภูมิลําเนาทหารอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของปที่จะตองตรวจเลือกเขากองประจําการ
ขอควรจํา
1. นักศึกษา ซึ่งมีสิทธิไดรับการผอนผันตลอดเวลาที่อยูในระหวางการศึกษา จะตองไปแสดงตนตอ
คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกทุกปตามที่กําหนดไวในหมายเรียกเขารับราชการทหาร(แบบ สด.35)
เมื่อไปแสดงตนจะไดรับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ในฐานะคนผอนผันไวเปนหลักฐาน หากไม
ไปแสดงตนตอคณะกรรมการตรวจเลือกจะมีความผิดตามกฎหมาย และเมื่อสําเร็จการศึกษาหรืออายุครบ 26
ปบริบูรณแลว ถือวาหมดเหตุผอนผันใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอหรือทองที่ที่ตนอยู หรือทําการประจํา
ภายใน 30 วันนับแตวันที่สําเร็จการศึกษาหรือ
2. มีอายุครบ 26 ปบริบูรณแลว เพื่อที่จะตองเขารับการตรวจเลือกทหาร (เกณทหาร) ตอไป อยางไร
ก็ดี หลังจากทําเรื่องขอผอนผันแลวเพื่อความมรอบคอบ ประมาณเดือนมีนาคมของปที่สัสดีจังหวัดภูมิลําเนา
ทหารดวยตัวเอง หรือใหผูปกครองไปสอบถามแทนก็ไดวาเรื่องขอผอนผันไดดําเนินการแลวหรือยัง หากยัง
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จะไดดําเนินการแกไขไดทันเวลา ทั้งนี้เพื่อปองกันการผิดพลาดทางธุรการจนเปนเหตุใหเสียสิทธิตองเขารับการ
ตรวจเลือกจะอาจถูกเขากองประจําการได
3. การผอนผันใหแกผูทถี่ ูกเปนทหารเพื่อลาศึกษา นักศึกษาที่ไมไดรับการผอนผัน เมื่อไปตรวจเลือก
ทหารและถูกเขากองประจําการ จะมีสิทธิไดรับการผอนผันใหลาศึกษาตอไดเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและใน
สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยูเทานั้น ถาสําเร็จการศึกษาหรือตองออกจากสถานศึกษานั้นๆ หรือมีอายุครบ 26
ปบริบูรณแลว ก็ใหกลับเขารับราชการเปนทหารกองประจําการตามสังกัดและจะตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ คือ
3.1 เปนผูที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถานศึกษาแหงใหมแตอยูในระหวางรอฟงผลสอบ
3.2 เปนผูที่ไมไดขอผอนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะประสบ
อุบัติเหตุหรือปวย
3.3 กรณีที่ไมใชความผิดของนักศึกษาและเปนเหตุใหนักศึกษาไมไดรับสิทธิผอนผัน เชน
เจาหนาที่ของสถานศึกษาสงรายชื่อเพื่อขอผอนผันผิดพลาดหรือตกหลน , หรือเอกสารหายระหวางสงไปยัง
จังหวัดภูมิลําเนาทหาร, หรือสงภายหลังการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแลว
แตถานักศึกษาผูใดซึ่งไดรับการผอนผันอยูแลวไปยื่นคํารองขอสละสิทธิการผอนผันเพื่อเขารับการ
ตรวจเลือก กรณีนี้ถาถูกเขากองประจําการไมมีสิทธิผอนผันใหลาศึกษาตอ เพราะเปนความสมัครใจของเจา
ตัวเอง
การยื่นเรื่องขอผอนผัน กรณีกอนรายงานตัวเขารับราชการทหารกองประจําการ ตามกําหนดใน
หมายนัดของนายอําเภอ ใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ โดยผานกรมและกระทรวงเจาสังกัดแลวใหกระทรวง
เจาสังกัดแจงตอกระทรวงกลาโหม แตถาเขากองประจําการแลวใหยื่นเรื่องขอลาศึกษาตอจากตนสังกัด
(หนวยทหาร) เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกระทรวงกลาโหม สวนการจะอนุมัติหรือไมอนุมัตินั้นเปน
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ถาอนุมัติใหลาศึกษาตอหนวยทหารตนสังกัดจะออกบัตรอนุญาต
ลาแบบ 2 ใหไวเปนหลักฐาน
4. การผอนผันการใหแกแพทยที่ถูกเปนทหารเขารับราชการทหารกองประจําการจะผอนผันใหแก
แพทยซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรมซึ่งจบการศึกษาแลว และตองรับราชการ
ชดใชทุนใหแกทางราชการ เมื่อถูกเขากองประจําการจะผอนผันใหรับราชการในกองประจําการนอยกวาที่
กฎหมายกําหนดโดยใหลาพักรอการปลด เพื่อไปรับราชการชดใชทุนตามสัญญา ดังนี้
4.1 ผูที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ 1 หรือ ชั้นปที่ 2 จากกรมการรักษาดินแดน เมื่อขึ้น
ทะเบียนกองประจําการแลวใหลาพักรอการปลดเพื่อไปรับราชการชดใชทุนแกทางราชการตามสวนราชการ
ตนสังกัด โดยขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แตถายังไมไดรับการฝกวิชาทหาร ใหทําการฝก
วิชาทหารตามระเบียบเปนเวลา 8 สัปดาหกอน
4.2 ใหกระทรวงหรือทบวงตนสังกัดที่แพทยผูนั้นรับราชการอยู จัดทําบัญชีรายชื่อเฉพาะแพทยที่
จบการศึกษาแลว และจะตองรับราชการชดใชทุนแกทางราชการตอกระทรวงกลาโหมเปนปๆ กอนวันตรวจ
เลือกไมนอยกวา 30 วัน ถาผูใดถูกเขาเปนทหารกองประจําการก็ใหสงบัญชีรายชื่อตอกระทรวงกลาโหมอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อเสร็จการตรวจเลือกของผูนั้นแลว เพื่อดําเนินการตามขอ 4.1
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อธิบายศัพท
- กอนรายงานตัว คือ นักศึกษาที่จับสลากแลวถูกเขากองประจําการแตยังไมเขารายงานตัวตอหนวย
ตนสังกัด เชน จับสลากไดผลัด 2 คือ ตองเขาหนวยในวันที่ 1 พ.ย. แตเจาตัวยังไมไดเขาหนวยในวันที่ 1 พ.ย.
-เขากองประจําการแลว คือ นักศึกษาที่จับสลากแลวถูกเขากองประจําการ ไดเขารายงานตัวกับ
หนวยแลว เชน จับสลากไดผลัด 2 คือ ตองเขาหนวยใน 1 พ.ย. ซึ่งเจาตัวไดเขาหนวยตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. ไปแลว
การเรียกพล
ผูที่ตองถูกเรียกพลมีหลายประเภท แตจะกลาวถึงเฉพาะ "ทหารกองหนุนประเภทที่ 1" คือ ทหาร
ที่ปลดจากกองประจําการ โดยรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนด และทหารกองเกินที่จบการฝกวิชา
ทหารในชั้นปที่ 3 (รด. ป 3) ขึน้ ไป เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวปลดเมื่อปลดเปนกองหนุน จะไดรับ
หนังสือสําคัญ (สด.8) พรอมกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ไวเปนหลักฐานภายในระยะเวลา
ประมาณไมเกิน 2 ป ทางราชการจะเรียกเขารับราชการทหารในการเรียกพล ซึ่งจะไมเรียกทุกคน ดังนั้น ผูที่
ถูกเรียกพลก็จะตองไปตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนดตอไป
1. การเรียกพล มีดังนี้
1.1 การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ คือ การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหาร กําหนดไมเกิน
1 วัน โดยกระทําในยามปกติเพื่อเขารับการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี และซักซอมระเบียบ
1.2 การเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหาร คือ การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหาร มีกําหนดไม
เกิน 60 วัน โดยกระทําในยามปกติเพื่อเขารับการฝกทบทวนวิชาทหาร
1.3 การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอม คือ การเรียกกําลังพลสํารอง เขารับราชการทหารมี
กําหนดไมเกิน 60 วัน โดยกระทําในยามปกติ และยามสถานการณคับขัน เพื่อทดลองแผนหรือเตรียมรับ
สถานการณที่อาจเกิดขึ้นได
1.4 การระดมพล คือ การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารในยามที่ประเทศชาติอยูใน
สถานการณคับขัน โดยมีกําหนดเวลาขึ้นอยูกับสถานการณนั้นเพื่อปองกันประเทศ หรือปราบปรามจราจลและ
ขยายกําลังอัตราสงคราม
การเรียกพลทั้ง 4 ประเภทนี้ เปนการเตรียมพลเพื่อใหกําลังพลมีประสิทธิภาพในการพรอมอยู
ตลอดเวลา ทหารกองหนุน เมื่อไดรับหมายเรียกพลจากนายอําเภอทองที่แลว ตองไปเขารับการเรียกพลตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหมายเรียกพล หากหลีกเลี่ยงขัดขืนจะมีความผิดตามกฎหมาย คือ
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน
หรือปรับไมเกิน 300 บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ ถาหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ
ฝกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่งพรอม หรือในการระดมพล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือน ถึง 4 ป
2. การผอนผันการเรียกพล ทหารกองหนุนผูใด ถาเห็นวาตนจะไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับ
ราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม เพราะเปน
2.1 นักศึกษา (ตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาขึ้นไป) ก็ใหแจงตอสถานศึกษาหรือสวนราชการที่ตน
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สังกัดอยู พรอมสงหลักฐานขอผอนผันไปยังกระทรวงกลาโหม ดังนี้
2.1.1 บัญชีรายชื่อ (แบบ สด.45)
2.1.2 สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.87)
2.1.3 สําเนาหมายเรียกพล (ถามี)
2.1.4 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถามี)
2.1.5 สําเนาหลักฐานการยายภูมิลําเนาทหาร (ถามี)
2.2 ครูหรืออาจารย ซึ่งประจําการสอนหนังสือ หรือวิชาการตาง ๆ จะตองไปขอผอนผันดวย
ตนเองตอนายอําเภอทองที่ที่ทําการสอนอยู (ไมตองสงไปที่กระทรวงกลาโหม) โดยนําหลักฐาน ดังนี้
2.2.1 สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8)
2.2.2 หลักฐานรับรองวาเปนครูหรืออาจารย
2.2.3 สําเนาทะเบียนบาน
การขอผอนผันนักศึกษา ใหสถานศึกษาจัดทําบัญชีรายชื่อ (แบบ สด.45) สงไปยังกระทรวงกลาโหม
ทันทีโดยไมจําเปนตองรอใหไดรับหมายเรียกพลกอน ใหขอผอนผันไดเมื่อเปนทหารกองหนุนและอยูในระหวาง
การศึกษาสําหรับผูที่ไดรับการแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร ยศตั้งแตวาที่รอยตรีขั้นไป จะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับทหาร วาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งถือวาเปนนายทหารกองหนุน โดยปกติมี
หนาที่เขารับราชการปหนึ่งไมเกิน 2 เดือน จึงไมมีสิทธิที่จะขอผอนผันการเรียกพล ทหารกองหนุนเมื่อไดรับ
หมายเรียกพลแลว ขอไดสละเวลาไปรับเวลาทหารดวยความสมัครใจ เพื่อเปนการพบปะผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมรุน ทั้งเปนการฝกทวนแนะนําอาวุธใหม ๆ ในชวงเวลาสั้น ๆ ดังนั้น อยาไดคิดหลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือ
อางความจําเปนใดๆ จนเปนเหตุใหขาดการปฏิบัติหนาที่ที่ดีตอชาติ ทั้งนี้ เพราะประโยชนตอตัวทานเองและ
ประเทศชาติในที่สุด
ขั้นตอนการดําเนินงานการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการของสถานศึกษา
1. มหาวิทยาลัย ประกาศใหนักศึกษายื่นคํารองขอผอนผันการตรวจเลือกฯ ตามแบบฟอรมที่
กําหนด พรอมยื่นเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยติดตอไดทสี่ ํานักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น
2. มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการขอผอนผันการตรวจเลือกของ
นักศึกษาใหครบและถูกตอง ตามแนวทางที่สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. มหาวิทยาลัย จัดทําบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการผอนผันการตรวจเลือก ดังนี้
3.1 บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการผอนผันฯ
3.2 บัญชีรายชื่อรวมของนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการผอนผัน
3.3 บัญชีสรุปจํานวนนักศึกษาที่ขอผอนผันการตรวจเลือก
4. มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการผอนผันใหตรง
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กับเอกสารหลักฐานการขอผอนผัน
5. มหาวิทยาลัย จัดสงเอกสารหลักฐานและหนังสือการขอผอนผันใหกับผูวาราชการจังหวัด ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
6. มหาวิทยาลัย ประกาศใหนักศึกษาทราบขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาที่ขอผอนผันฯ เบื้องตน
เอกสารหลักฐานการขอผอนผันการตรวจเลือก
1. สําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.9) จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จํานวน 2 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฎ) จํานวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา (ติดตอไดที่ สบก. ) จํานวน 1 ฉบับ
สิ่งที่ตองรูเรื่องการผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจําการ
1. ปกติชายไทยที่มีอายุ 21 ป ตองไป "เกณฑทหาร" ตามกฎหมาย แตมีนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ
ไดรับ "ผอนผัน" จนกวาจะจบการศึกษา จึงจะไปเกณฑทหาร
2. วิธีการผอนผัน เมื่ออายุ 20 ป ( 20 บวก พ.ศ.เกิด เทากับ พ.ศ. ครบ 20 ป) จะตองนํา สด.
9 และ หมายเรียก ไปใหฝายทะเบียนของมหาวิทยาลัย บอกวาตองการ ผอนผันเกณฑ
ทหาร ทางมหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการใหสงหนังสือไปถึงผูวาราชการจังหวัดตามภูมิลําเนาของ
นักศึกษา
3. ในวันเกณฑทหารเดือนเมษายน (21 บวก พ.ศ. เกิด เทากับ พ.ศ.ที่ไปเกณฑทหาร) นักศึกษาที่
คาดวาจะไดรับการผอนผัน ตองไปแสดงตัวดวยเมื่อเจาหนาที่เรียกชื่อ และจะตองไปแสดงตัวทุก
ป (ถาไมไปจะมีปญหาถึงขั้นตองไปเปนทหารเกณฑ โดยไมไดจับสลาก ดําแดง)
4. สําหรับผูผอนผันตองการจะเขาไปจับสลากดําแดง คือ ไมตองการผอนผันอีกแลว ตองไปบอก
เจาหนาที่วาขอสละสิทธิผอนผัน ทางเจาหนาที่จึงจะเรียกชื่อเขาตรวจรางกาย วัดขนาด และจับ
สลากตามขั้นตอน
5. คนผอนผัน มีสิทธิผอนผันจนกวาจะจบการศึกษาปริญญาตรี (ถาเรียนจบแลวทางมหาวิทยาลัยไม
แจงถอนผอนผัน มีสิทธิผอนผันโดยปริยายไปจนอายุครบ 26 ป เมื่ อายุ 27 ป ตองเขาเกณฑ
ทหาร (27 บวก พ.ศ. เกิด เทากับ พ.ศ. ที่ตองเกณฑ) ถาไมเขาเกณฑจะมีความผิด
6. ข อ ควรระวั ง อาจรู เ ท า ไม ถึ งการณ
เมื่ อ ได รั บ การผ อนผั น แล ว จะต องไปแสดงตั ว ต อ
กรรมการฯ ทุกป ถาปไหนไมไปจะมีปญหาภายหลัง เมื่อหมดเหตุผอนผัน จะถูกฟองศาล และ
ปตอไปจะถูกจับเปนทหาร โดยไมไดจับสลากดําแดงเลย.
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