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คํานํา

คู มือการเขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร และการขอผอนผันเขารับราชการทหารฉบับนี้
สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาท่ีประสงคจะเขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร
และขอผอนผันการเขารับราชการทหารไดศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และทันเวลา
ตามท่ีกําหนด

สํานักกิจการนักศึกษา หวังวา คูมือฉบับนี้คงมีประโยชนกับผูท่ีจะศึกษาและนําไปปฏิบัติ
ไมมากก็นอย

สํานักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเนช่ัน
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สวนท่ี 1
บทนํา

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการเขารับราชการทหาร
(พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.

2498) ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชายท่ีมีสัญชาติไทย ตองเขารับราชการทหารดวยกันทุกคน แตมีจํานวน
มากยังไมเขาใจ เก่ียวกับหนาท่ีการรับราชการทหารในข้ันตอนตางๆ เชน การข้ึนทะเบียนทหาร การรับหมาย
เกณฑ การเกณฑทหาร รวมไปถึงการขอยกเวน และการขอผอนผันในการเขารับราชการทหาร
กองประจําการ ซึ่งกอใหเกิดความสับสน ไมเขาใจวิธีปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีถูกตอง หรือไดรับคําชี้นําในการปฏิบัติ
ท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย จนกระท่ังตองถูกดําเนินคดีเปนจํานวนมาก ในขอหาหลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมไปลงบัญชี
ทหารกองเกิน (ข้ึนทะเบียนทหาร) ไมไปรับหมายเรียก (หมายเกณฑ) หรือไมไปเขารับการตรวจเลือก
(เกณฑทหาร) และอ่ืนๆ เปนเหตุใหตองเสียท้ังเวลาและทรัพยสินในการตอสูคดี ดังนั้น เพ่ือใหชาวไทย ซึ่งเปน
ท้ังนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดทราบถึงหนาท่ีและการปฏิบัติเก่ียวกับการรับราชการทหารได
ถูกตอง

สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงไดทําคูมือฉบับนี้ข้ึน เพ่ือชี้แจง และเนนย้ํา ทําความ
เขาใจเก่ียวกับการรับราชการทหาร เพ่ือจะปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดไวไดอยางถูกตอง และมีจิตสํานึก
ท่ีดี พรอมท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ เสียสละความสุขสวนตัว เพ่ือออกไปรับใชประเทศชาติ ดวยความเต็มใจ
สมกับเปนชายชาติทหารอยางแทจริง หวังวาคูมือเรื่องความรูเก่ียวกับการรับราชการทหารฉบับนี้ คงเปน
ประโยชนแกผูท่ีจะศึกษา หนวยงานในสถานศึกษา และผูชายไทยท่ีตองเขารับราชการทหาร
2. ทหารเปนหนาท่ีของชายไทย

ประเทศตั้งแตมีรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชปกครองประเทศเปนตนมา กําหนดใหชายไทย
ทุกคนตองรับราชการทหารและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรพุทธศักราช 2540 ฉบับท่ีใชในปจจุบันยัง
กําหนดไวในหมวดท่ี 4 หนาท่ีของชายไทย มาตรา 69 ซึ่งมีความวา "บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รับราชการ
ทหาร เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษา อบรม ...ฯลฯ.. ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ "กฎหมาย
ท่ีบัญญัติเก่ียวกับเรื่องนี้ คือ พระราชบัญญตัิรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 7 บัญญัติวา "ชายท่ีมีสัญชาติ
เปนไทย" และการไดมีสัญญาติไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหนาท่ีรับราชการ
ทหารดวยตนเองทุกคน พ.ศ. 2508

ดังนั้น หนาท่ีของชายไทยทุกคนตองรับราชการทหาร หรือ "ตองไปเกณฑทหาร" ซึ่งการรับใชชาติ
ดวยการเปนทหารเปนเรื่องท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะกองทัพไทยจะฝกฝนผูเขารับราชการหารใหมีระเบียบ
วินัย ฝกหัดวิชาชีพเพ่ิมพูนความรูในดานตางๆ อันเปนประโยชนและมีคุณคาอยางมากแกทหารเกณฑ
ทุกคน ซึ่งปกติการเกณฑทหารจะกระทํากันในชวงเดือนเมษายนของทุกป ปละครั้ง และตองเขารับราชการ
เปนทหารเกณฑจํานวน 2 ป แตมีขอยกเวนและผอนผันสําหรับผูท่ีเรียนวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) หรือผูท่ี
สําเร็จการศึกษาในระดับตาง ๆ ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและกฎกระทรวง ซึ่งจะกลาว
ตอไป
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1. หนาท่ีของชายไทยท่ีจะตองเกี่ยวกับการรับราชการทหารมีดังนี้
1.1 การลงบัญชีทหารกองเกิน (การข้ึนทะเบียนทหาร) ชายไทยเม่ืออายุยางเขา 18 ป

(17 ปบริบูรณ) ใหไปแสดงตนเพ่ือข้ึนทะเบียนทหารภายในปพ.ศ.นั้น
1.2 การรับหมายเรียก (การรับหมายเกณฑ) ทหารกองเกินทุกคนเม่ือมีอายุยางเขา 21 ป

(20 ป บริบูรณ ) ใน พ.ศ. ใด ตองไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียกท่ีอําเภอทองท่ีท่ีเปนภูมิลําเนาทหารของตน
ภายใน พ.ศ.นั้น

1.3 การเขารับการตรวจเลือก (การเขาเกณฑทหาร) ทหารกองเกินเม่ือไดรับหมายเรียกแลว
จะตองไปเกณฑทหารตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไวในหมายเรียก

1.4 การเขารับการเรียกพลของทหารกองหนุน ทหารท่ีปลดจากกองประจําการโดยรับราชการ
ในกองประจําการจนครบตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และไดข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุน เม่ือมี
หมายเรียกพล (เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม) จะตองไปรายงานตัวเพ่ือเขา
รับการฝก หรือทบทวนวิชาทหาร ใหมีความรูความสามารถพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. บุคคลท่ีจะไดสัญชาติไทย จะตองเขาหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 เกิดโดยบิดาเปนผูมีสัญชาติไทย ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
2.2 เกิดนอกราชอาณาจักรไทย โดยมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย แตไมปรากฏบิดาท่ีชอบดวย

กฎหมายหรือบิดาไมมีสัญชาติ
2.3 เกิดในราชอาณาจักรไทย (นอกจากผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ท่ีมีบิดามารดาเปน

คนตางดาว และขณะท่ีเกิดบิดามารดาเปนหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต หรือเจาหนาท่ีในคณะผูแทน
ทางการทูต หรือพนักงานหรือผูเชี่ยวชาญขององคการระหวางประเทศ และคนในครอบครัว ซึ่งเปนญาติ
อยูในอุปการะหรือคนใช ซึ่งเดินทางมาอยูกับบุคคลดังกลาว)

2.4 ผูท่ีไดแปลงสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย
2.5 บุคคลท่ีไดกลับคืนสัญชาติไทย ชายท่ีมีสัญชาติไทย เริ่มผูกพันกับกฎหมายรับราชการทหาร

ตั้งแตอายุครบ 17 ปบริบูรณ หรือ อายุยางเขา 18 ป ในวาระแรกท่ีไดข้ึนทะเบียนทหารท่ีอําเภอตามท่ี
กฎหมายกําหนด

3. การนับอายุ
คนเกิดในวันใดเดือนใดก็ตามปเดียวกัน เม่ือสิ้นปนั้น อายุจะเทากันหมด คือ 1 ปบริบูรณ

และนับเปนอายุยาง 2 ปดวย เชน คนเกิดวันท่ี 1 ม.ค.2540 กับคนเกิดวันท่ี 31 ธ.ค.2540 เม่ือสิ้นป 2540
และในวันท่ี 1 ม.ค.2541 ใหนับอายุครบ 1 ปบริบูรณ และจะมีอายุยาง 2 ป เทากัน เรื่อยไปจนถึงวันท่ี 31
ธ.ค. 2541 และเม่ือสิ้นป 2541 แลว ในวันท่ี 1 ม.ค. 2542 ใหนับอายุครบ 2 ปบริบูรณและจะมีอายุยาง 3
ป ดวยใหนับเชนนี้ไปเรื่อยๆ ตามท่ีตองการ การจะทราบวาอายุปจจุบันเทาใดใหเอา พ.ศ. ปจจุบันตั้ง
ลบดวย พ.ศ.เกิด เชน คนเกิด พ.ศ. 2524 จะมีอายุครบ 17 ปบริบูรณ หรือยางเขา 18 ป ตลอดป 2541
คือ อายุครบและอายุยาง ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.41 - วันท่ี 31 ธ.ค.41
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3. การลงบัญชีทหารกองเกิน
ชายท่ีมีสัญชาติไทย เม่ือมีอายุยางเขา 18 ป (17 ปบริบูรณ) ใน พ.ศ. ใด ใหไปแสดงตนเพ่ือลงบัญชี

ทหารกองเกิน (ไปข้ึนทะเบียนทหารกองเกิน) ณ อําเภอทองท่ีท่ีเปนภูมิลําเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ. นั้น
(ตั้งแต 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) เชน เกิด พ.ศ. 2524 ตองไปข้ึนทะเบียนทหารใน พ.ศ. 2541 ผูใดไมสามารถไปข้ึน
ทะเบียนทหารกองเกินดวยตนเองไดตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติและเชื่อถือไดไปแจงแทน (ปกติควรใหผูปกครอง)
ถาไมไปแจงแทนในปนั้นถือวาหลี่กเลี่ยงขัดขืน ทางอําเภอแจงความดําเนินคดีมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 300 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (สงใหพนักงานสอบสวน คือ ตํารวจเปรียบเทียบปรับไมได ตอง
ดําเนินคดีถึงชั้นศาล) เม่ือไดลงบัญชีทหารกองเกินแลว ใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแต วันท่ี 1 ม.ค. ของ
ปถัดไป

1. การลงบัญชีทหารใหปฏิบัติ ดังนี้
กรณีบิดาและมารดาสมรสกันตามกฎหมาย ใหถือภูมิลําเนาของบิดาเปนหลักในการลงบัญชี

ทหารถาบิดาถึงแกกรรมแลว มารดายังมีชีวิตอยูหรือถาท้ังบิดาและมารดาถึงแกกรรมแลว มีผูปกครองใหถือ
ลําเนาในการลงบัญชีทหารท่ีอําเภอทองท่ีท่ีมารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนาแลวแตกรณี หรือถาบุคคลดัง
กลาวถึงแกกรรมหมดใหลงบัญชีทหารท่ีอําเภอทองท่ีท่ีผูขอลงบัญชีทหารมีภูมิลําเนาอยู (ภูมิลําเนาคือการท่ีมี
รายชื่อปรากฎอยูในทะเบียนบาน)

การข้ึนทะเบียนทหารกองเกิน ผูขอยื่นใบแสดงตน เพ่ือข้ึนทะเบียนทหารกองเกิน ตองนํา
หลักฐานคือสูติบัตรหรือบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ท่ีมีชื่อบิดา หรือมารดา) ตอ
นายอําเภอทองท่ี เม่ือนายอําเภอทองท่ีไดตรวจสอบหลักฐาน เอกสารเห็นวาถูกตองแลวจะรับลงบัญชีทหาร
และออกใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) ใหเปนหลักฐาน

2. การลงบัญชีทหารกองเกินแทน ผูใดมีความจําเปนไมสามารถไปลงบัญชีทหารดวยตนเองได
ตอง ใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดไปแจงแทน โดยปกติจะเปนบิดา มารดา หรือพ่ี ซึ่งจะตองเปน
กรณีท่ีกระชั้นวันหมดเขตระยะเวลาลงบัญชี (ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจําเปนดังนี้
2.1 ปวย

2.2 ไปอยูตางประเทศยังไมมีกําหนดกลับ หรือมีกําหนดกลับ หรือ มีกําหนดกลับแตวันท่ีจะกลับ
เลยกําหนดเวลาการรลงบัญชีทหารกองเกินแลว

2.3 ไปศึกษาตางทองท่ี ไมสามารถจะกลับไปไดเพราะติดการสอบไล
บุคคลซึ่งยังมิไดลงบัญชีทหารกองเกินตามระยะเวลาท่ีกําหนด ถาอายุยังไมถึง 46 ปบริบูรณ

ก็ตองไปลงบัญชีทหารทุกคนตามกฏหมาย จะใหผูอ่ืนแจงแทนไมได ตองไปแสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหารดวย
ตนเองเพราะมีความผิดปกติข้ึนแลว เม่ือไดลงบัญชีทหารกองเกิอแลวทางอําเภอจะออกใบสําคัญ(แบบ สด.9)
ใหไวเปนหลักฐานตอไป เม่ือมีประสงคจะยายภูมิลําเนาทหารก็ยอมทําได โดยแจงตอนายอําเภอ (สัสดีอําเภอ)
ทองท่ีท่ีตนเองเขามาอยูนั้น (โดยไมตองแจงยายท่ีอําเภอเดิม) การแจงยายภูมิลําเนาทหารใหกระทําภายใน 30
วัน นับแตวันท่ียายทะเบียนเขามาอยูในทองท่ีใหมโดยนําใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสําคัญ
(แบบ สด.8) กับทะเบียนบานไปประกอบหลักฐานการแจงยายภูมิลําเนาทหารดวย



6

อนึ่ง ถาไดรับในอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อ
สกุล พรอมกบใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือ หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) ไปแจงตอนายอําเภอทองท่ีท่ีเปน
ภูมิลําเนาทหาร ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือแกหลักฐานใหถูกตอง เม่ือไดข้ึนทะเบียนทหาร
กองเกินแลว ถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในอําเภอท่ีไดข้ึนทะเบียนทหารกองเกิน

อธิบายศัพท
- ภูมิลําเนาทหาร หมายความวา อําเภอทองท่ีท่ีบุคคลนั้นไดแจงการลงบัญชีทหารกองเกินไวท่ีอําเภอ

แลว และบุคคลจะมีภูมิลําเนาทหารได เพืยงแหงเดียวเทานั้น
- หทารกองเกิน หมายความวา ผูซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณและยังไมถึงสามสิบปบริบูรณและยัง

ไมถึงสามสิบปบริบูรณ ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกิน (ข้ึนทะเบียนทหาร) แลว

4. การรับหมายเรียกหรือการรับหมายเกณฑ

ทหารกองเกินทุกคนเม่ือมีอายุยางเขา 21 (อายุ 20 ปบริบูรณ) ใน พ.ศ. ใด ตองไปแสดงตน เพ่ือ
รับหมายเกณฑท่ีอําเภอทองท่ีซึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายใน พ.ศ. นั้น เชน ทหารกองเกินเกิด พ.ศ.
2521 ใหไปแสดงตนรับหมายเกณฑไดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2541 ถึงวันท่ี 31 ธันวาม 2541 ในเวลาราชการ
เม่ือรับหมายเกณฑแลว จะตองไปรับการตรวจเลือก (เกณฑ) ในเดือนเมษายน 2542 ตามวัน เวลาและสถานท่ี
ท่ีกําหนดไวในหมายเกณฑ หากไมไปจะถูกดําเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 3 ป

1. การออกหมายเกณฑ หมายเกณฑนายอําเภอจะออกเฉพาะผูท่ีไดลงบัญชีเปนทหารกองเกินแลว
คือ

1.1 ผูท่ีมีอายุ 21 ปบริบูรณ ในปท่ีจะเขากองประจําการ
1.2 ผูท่ีมีอายุ 22-29 ปบริบูรณ ซึ่งตองไมเคยเขาตรวจเลือก (เกณฑทหาร) หรือเปนคน

หลีกเลี่ยง ไมมารับการเกณฑในปกอนๆ (ศาลตัดสินลงโทษแลว) หรือพนจากฐานะการยกเวน หรือผอนผัน
หรือไดรับการผอนผันเนื่องจากเปนนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผูท่ีจําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา หรือ
บุตร หรือคณะกรรมการตรวจเลือกมีความเห็นวาปวยรักษาไมหายภายใน 30 วัน ในปท่ีผานมา

2. การรับหมายเกณฑแทน ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียกตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและเชื่อถือไดไปรับหมายเกณฑแทน ถาไมมีใหถือวา ผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน การรับแทนจะตองเปนกรณี
ใกลวันหมดเขตรับหมายเกณฑ(ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจําเปน ดังนี้

2.1 ปวย
2.2 ไปอยูตางประเทศยังไมมีกําหนดกลับ หรือมีกําหนดกลับแตวันท่ีจะกลับนั้นเลย

กําหนดเวลาการรับหมายเกณฑแลว
2.3 ไปศึกษาตางทอง ท่ี ไมสามารถจะกลับไปได เพราะติดการสอบไล



7

การท่ีจะใหรับหมายเกณฑแทนหรือไมนั้นอยูในดุลพินิจของนายอําเภอ การรับหมายเกณฑแทน
จะตองมีหนังสือมอบหมายหรือมอบฉันทะของทหารกองเกินผูนั้นถึงนายอําเภอ โดยผูรับแทนนํามาแสดงแลว
ใหสัสดีอําเภอลงทะเบียนรับหนังสือ และใหทางอําเภอทําการสอบสวนปากคําผูรับแทนนั้นไวเปนหลักฐาน ซึ่ง
ผูรับแทนจะตองใหคํารับรองในการสอบสวนวา จะมอบหมายเกณฑท่ีรับไปนั้นนําไปมอบใหแกทหารกองเกิน
ผูนั้น พรอมกับแจงวันเวลาและสถานท่ีเกณฑทหารใหทราบ แลวเสนอนายอําเภอ ขออนุมัติกอนมอบหมาย
เกณฑใหรับไป ท้ังนี้เพ่ือปองกันมิใหทหารกองเกินผูนั้นอางวาไมไดรับหมายเกณฑในกรณีท่ีหลีกเลี่ยงขัดขืน ไม
ไปเขารับการเกณฑทหาร

3. การจัดทําประกาศ ในเดือนตุลาคมทุกป ทางอําเภอจะจัดทําประกาศใหทหารกองเกิน
ท่ีมีอายุยางเขา 21 ป ใน พ.ศ. นั้นไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเกณฑท่ี อําเภอ ประกาศเชนวานี้จะปดไว ณ ท่ีวา
การอําเภอ ท่ีทําการกํานัน ท่ีทําการผูใหญบาน และท่ีเปดเผยตามชุมชนในทองท่ีนั้น กับนายอําเภอจะสง
ประกาศใหกํานัน ผูใหญบานเพ่ือนําไปแจงใหราษฎรในทองท่ีของตนทราบดวย ถาผูใดไมไปรับหมายเกณฑ
ตามกําหนดจะถูกดําเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับแตถาทางอําเภอไดสงรายชื่อไปใหเจาหนาท่ีตํารวจติดตามจับกุมตัว
มาดําเนินคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ.
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สวนท่ี 2
การเขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) คือ บุคคลซึ่งอยูในระหวางเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ี
กระทรวงกลาโหมกําหนด[1] ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 หรือ นิยมเรียกวา (อยาง
ไมเปนทางการ) รด. เปนกําลังสํารองของกองทัพไทยภายใตการควบคุมของ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
การคัดเลือกชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป จะมีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือ
เขาเปนนักศึกษาวิชาทหาร โดยผูเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณลักษณะดังนี้[12]

1. สําเร็จการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 หรือเทียบเทา ตั้งแต 1.0 ข้ึนไป

2. กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีหนวยบญัชาการรักษาดินแดนเปดทําการฝกวิชาทหาร
3. เปนบุคคลชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย
4. เปนบุคคลผูมีอายุตั้งแต 15 ป และไมเกิน 22 ป นับตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และตอง

ไดรับคํายินยอมจาก บิดา มารดา หรือผูปกครอง (กรณีท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ)
5. เปนบุคคลท่ีไมพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค [13]ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎหมาย วา

ดวยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
6. เปนบุคคลท่ีไมมีลักษณะตองหามการเปนทหารในเฉพาะบางทองท่ี [14]ตามกฎหมาย ท่ีออกตามความ

ในมาตรา 13 (3) แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
7. เปนบุคคลผูมีน้ําหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดสวนสูง ตามเกณฑท่ีกําหนดไว โดยผูสมัครตองผานการ

ทดสอบรางกาย ตามเกณฑท่ีกําหนด[15]

8. มีใบรับรองของสถานศึกษาวามีความประพฤติเรียบรอย สมควรเขารับการฝกวิชาทหาร

นอกจากนี้ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

1. เปนบุคคลผูมีคาดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index)[16] อยูในเกณฑปกติ และตองไมอยูในภาวะ
โรคอวน ซึ่งมีดัชนีความหนาของรางกาย ตั้งแต 30 กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป (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 , ดันพ้ืน (วิดพ้ืน) 22 ครั้ง ใน 2 นาที
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หลักสูตรและการเรียนการสอน
เปาหมายของการฝกนักศึกษาวิชาทหารในแตละชั้นป

 ชั้นปท่ี 1 และ 2 ใหนักศึกษาวิชาทหาร มีความรูวิชาทหารเบื้องตนในระดับลูกแถว เพ่ือใหบังเกิดความ
มีระเบียบวินัยเสริมสรางบุคลิกลักษณะทหาร สามารถใชอาวุธประจํากายและทําการยิงอยางไดผล

 ชั้นปท่ี 3 ใหนักศึกษาวิชาทหาร มีความรูวิชาทหารในระดับผูบังคับหมูเพ่ือใหมีความพรอม ในการ
ควบคุมบังคับบัญชาหนวยในการปฏิบัติการรบในแบบ และการรบนอกแบบ

 ชั้นปท่ี 4 ใหนักศึกษาวิชาทหาร มีความรูวิชาทหารในระดับรองผูบังคับหมวดเพ่ือใหมีความพรอม ใน
การควบคุมบังคับบัญชาหนวยในการปฏิบัติการรบในแบบ และการรบนอกแบบ

 ชั้นปท่ี 5 ใหนักศึกษาวิชาทหาร มีความรูวิชาทหารในระดับผูบังคับหมวดเพ่ือใหมีความพรอม 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 แบงออกเปนภาคท่ีตั้งและภาคสนาม ดังนี้
ภาคท่ีตั้ง

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กําหนดใหหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารในสวนกลางทํา
การฝก 20 สัปดาห ท้ังหมด 80 ชม. ในชั้นปท่ี 4 และ 5 นั้นจะมีการฝกศึกษาวิชาเหลาใน 40 ชม.หลัง
และสําหรับสวนภูมิภาค (มทบ. และ จทบ.) จะทําการฝกภาคท่ีตั้งในชวงปดภาคตนของสถานศึกษา
ปกติ
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ภาคสนาม
1. นักศึกษาวิชาทหารชาย ช้ันปท่ี 3 ทําการฝกภาคสนาม ณ คายฝกตามท่ีศูนยฝกนักศึกษาวิชา

ทหารประจํา จทบ. มทบ. อยางนอย 6 วัน 5 คืน ช้ันป ท่ี 4 ทําการฝกภาคสนาม
ณ คายฝกเขาชนไก จ.กาญจนบุรี อยางนอย 7 วัน 6 คืน ช้ันปท่ี 5 ทําการฝกภาคสนาม
ณ คายฝกเขาชนไก จ.กาญจนบุรี อยางนอย 7 วัน 6 คืน

2. นักศึกษาวิชาทหารหญิง ช้ันปท่ี 3 ทําการฝกภาคสนาม ณ คายฝกตามท่ีศูนยฝกนักศึกษา
วิชาทหารประจํา จทบ. มทบ. อยางนอย 3 วัน 2 คืน ช้ันปท่ี 4 ทําการฝกภาคสนาม
ณ คายฝกเขาชนไก จ.กาญจนบุรี อยางนอย 5 วัน 4 คืน ช้ันปท่ี 5 ทําการฝกภาคสนาม
ณ คายฝกเขาชนไก จ.กาญจนบุรี อยางนอย 5 วัน 4 คืน

หลักสูตรพิเศษ
ปจจุบัน มีการฝกหลักสูตรพิเศษ เชน การกระโดดรมแบบพาราเซล สําหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปท่ี

4 โดยมีการฝกภาคท่ีตั้งและภาคสนามเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติ

สิทธิท่ีนักศึกษาวิชาทหารจะไดรับ
1. การแตงกาย

นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิแตงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521 การยกเวนตรวจเลือกเขา
รับราชการทหารกองประจําการนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยูระหวางการเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 มีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียก
มาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

2. การเขารับราชการทหารกองประจําการ
บุคคลชายผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด มีหนาท่ีรับราชการทหารดวยตนเองทุกคน[22]

นักศึกษาวิชาทหารท่ีสําเร็จชั้นปท่ี 1 มีสิทธิเขารับราชการทหารกองประจําการ 1 ป 6 เดือน หรือรองขอสมัคร
ใจเปน 1 ป นักศึกษาวิชาทหารท่ีสําเร็จชั้นปท่ี 2 มีสิทธิเขารับราชการทหารกองประจําการ 1 ป หรือรองขอ
สมัครใจเปน 6 เดือน นักศึกษาวิชาทหารท่ีสําเร็จชั้นปท่ี 3 มีสิทธิไดรับการข้ึนทะเบียนกองประจําการและ
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทท่ี 1[23] (ไดรับยกเวนการเขารับราชการทหารกองประจําการ )[24]
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การเพิ่มคะแนนพิเศษ
นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิไดรับการเพ่ิมคะแนนพิเศษ เม่ือสอบเขาโรงเรียนทหาร ตามขอบังคับ กห.วา

ดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2492 คือ
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 1 เพ่ิมใหรอยละ 3
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 2 เพ่ิมใหรอยละ 4
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 3 เพ่ิมใหรอยละ 5
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 4 เพ่ิมใหรอยละ 6
-สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 5 เพ่ิมใหรอยละ 7

การแตงตั้งยศทหาร
การแตงตั้งยศทหารของนักศึกษาวิชาทหารผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร (ในสวนของกองทัพบก

กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ) ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการ
แตงตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตาม
หลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2524 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้ งยศผูสํ า เร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2537 ดังตอไปนี้ [25]

ระดับ
การศึกษา
วิชาทหาร

หลักสูตรของ
กห.

ระดับการศึกษา
วิทยฐานะ ศธ.รับรอง

ยศทหาร
ทหารบก

ทหารเรือ ทหาร
อากาศ

อักษรยอ
ทบ. ทร. ทอ.

เง่ือนไข

ชั้นปท่ี 1
มั ธยม ศึกษาตอนปลาย
(เทียบเทา)

สิบตรี จาตรี
จาอากาศตรี

ส.ต., จ.ต., จ.ต.
เขารับราชการกองประจําการ
ครบกําหนดแลว

อนุปริญญา (เทียบเทา) -
ปริญญาตรี

สิบโท จาโท
จาอากาศโท

ส.ท., จ.ท., จ.ท.
รับราชการกองประจําการครบ
กําหนดแลวข้ึนทะเบียนและนํา
ปลดแลว

ชั้นปท่ี 2 -
สิบตรี จาตรี
จาอากาศตรี

ส.ต., จ.ต., จ.ต.
เขารับราชการกองประจําการ
ครบกําหนดแลว

มั ธยม ศึกษาตอนปลาย
(เทียบเทา)

สิบโท จาโท
จาอากาศโท

ส.ท., จ.ท., จ.ท.
รับราชการกองประจําการครบ
กําหนดแลวข้ึนทะเบียนและนํา
ปลดแลว
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อนุปริญญา (เทียบเทา) -
ปริญญาตรี

สิบเอก จาเอก
จาอากาศเอก

ส.อ., จ.อ., จ.อ.
รับราชการกองประจําการครบ
กําหนดแลวข้ึนทะเบียนและนํา
ปลดแลว

ชั้นปท่ี 3 -
สิบโท จาโท
จาอากาศโท

ส.ท., จ.ท., จ.ท. ข้ึนทะเบียนและนําปลดแลว

มั ธยม ศึกษาตอนปลาย
(เทียบเทา)

สิบเอก จาเอก
จาอากาศเอก

ส.อ., จ.อ., จ.อ. ข้ึนทะเบียนและนําปลดแลว

อนุปริญญา (เทียบเทา) -
ปริญญาตรี

จาสิบตรี  พันจา
ตรี พันจาอากาศ
ตรี

จ.ส.ต., พ.จ.ต.,
พ.อ.ต.

ข้ึนทะเบียนและนําปลดแลว

ชั้นปท่ี 4
ศึ ก ษ า อ นุ ป ริ ญ ญ า
(เทียบเทา) แตไมสําเร็จ
การศึกษา

จาสิบตรี  พันจา
ตรี พันจาอากาศ
ตรี

จ.ส.ต., พ.จ.ต.,
พ.อ.ต.

ข้ึนทะเบียนและนําปลดแลว

อนุปริญญา (เทียบเทา)
จาสิบโท พันจา
โท พันจาอากาศ
โท

จ.ส.ท., พ.จ.ท.,
พ.อ.ท.

ข้ึนทะเบียนและนําปลดแลว

ปริญญาตรี
จาสิบเอก พันจา
เอก พันจาอากาศ
เอก

จ.ส.อ., พ.จ.อ.,
พ.อ.อ.

ข้ึนทะเบียนและนําปลดแลว

ชั้นปท่ี 5
ศึ ก ษ า อ นุ ป ริ ญ ญ า
(เทียบเทา) แตไมสําเร็จ
การศึกษา

จาสิบเอก พันจา
เอก พันจาอากาศ
เอก

จ.ส.อ., พ.จ.อ.,
พ.อ.อ.

ข้ึนทะเบียนและนําปลดแลว

อนุปริญญา (เทียบเทา) -
ปริญญาตรี

ร อยตรี  เ รื อตรี
เรืออากาศตรี

ร.ต., ร.ต.(ชื่อ)
ร.น., ร.ต.

ไดรับการฝกอบรมตามระเบียบ
การแตงตั้งยศของเหลาทัพแลว
นําข้ึนทะเบียนและนําปลด

ห ลั ก สู ต ร ฝ ก
เลื่อนยศ(สูงสุด)

พันตรี  นาวาตรี
นาวาอากาศตรี

พ.ต., น.ต. (ชื่อ)
ร.น., น.ต.

เข ารับการฝกวิชาทหารตาม
ระเบียบของเหลาทัพ
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หมายเหตุ 1 : ยศทหารชั้นสัญญาบัตรท่ีมิไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชทานยศทหาร ใหมี
คําวา "วาท่ี" นําหนายศนั้น ๆ

หมายเหตุ 2 : เม่ือไดรับการแตงตั้งยศ[26]เปนนายทหารสัญญาบัตร ใหปลดเปนนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
(ไมมีเบี้ยหวัด)[27] หรือไดรับการแตงตั้งเปนนายทหารประทวน (ไมมีเบีย้หวัด) ซึ่งท้ังสองกรณีให
ปลดเปนทหารกองหนุน ประเภทท่ี 1 เชนเดียวกัน

หมายเหตุ 3 : เม่ือสมัครสอบคัดเลือกและไดรับการบรรจุเปนขาราชการทหาร การแตงตั้ง การเลื่อนหรือลด
ตําแหนง การยาย การโอน การเลื่อนชั้นเงินเดือน...ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงกลาโหม
กําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. 2521 [28] (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7
พ.ศ. 2551 [29]) สวนการแตงตั้งยศทหารใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดตาม
พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 [30] (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2494[31] และ ฉบับท่ี 7
พ.ศ. 2505[32])
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สวนท่ี 3
การผอนผันการเขารับราชการทหารประจําการ

โดยปกติแลวชายท่ีมีสัญชาติไทย เม่ือมีอายุ 21 ปบริบูรณในปใดจะตองไปเกณฑทหารทุกคน แต
กฎหมายก็ยังเปดโอกาสใหสิทธิแกบุคคลบางประเภทไดรับการยกเวน ไมตองเกณฑทหารเชนบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้
ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2587 โดยมีรายละเอียดสรุป
พอเปนสังเขปดังนี้

1. ยกเวนใหท้ังในยามปกติและในยามสงคราม (มาตรา 13 ) ไดแก
1.1 พระภิกษุท่ีมีสมณศักดิ์หรือท่ีเปนเปรียณและนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือ

ญวนท่ีมีสมณศักดิ์ (ถาไดลงบัญชีทหารกองเกินไวแลวใหจําหนายออกจากบัญชีทหาร) แตถาลาสิกขาใหแจง
ดวยตนเองตอนายอําเภอทองท่ีท่ีตนอยูหรือทําการประจําภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีลาสิกขา หากแจงเกิน
กําหนดนี้จะถูกดําเนินคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับและถาอายุยังไมถึง 30 ปบริบูรณ ก็ตองไปเขารับการตรวจเลือกดวย

1.2 คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไมสามารถเปนทหารไดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 74
(พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2479 เชน ตอหิน หูหนวกท้ังสองขาง
ลิ้นหัวใจพิการ หืด เบาหวาน โรคจิต ใบ คนเผือก ฯลฯ บุคคลประเภทนี้ตองไปรับหมายเรียกฯ ตามกําหนด
และเขารับการตรวจเลือกตามกฎหมายเรียกฯ เม่ือคณะกรรมการตรวจเลือกเห็นวามีอาการโรคตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายกระทรวงจริง จะปลดเปนพนราชการทหารประเภทท่ี 2 และทางจังหวัดจะออกใบสําคัญใหไวเปน
หลักฐาน

1.3 บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิท่ีจะเปนทหารไดเฉพาะบางทองท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี
45 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 บุคคลประเภทนี้ ไดแก
ชนชาวเขาเผาตาง ๆ ในบางพ้ืนท่ี ซึ่งสวนใหญแลวจะไมรูหนังสือภาษาไทย อานไมออก เขียนไมได รวมท้ัง
ขนบธรรมเนียมประเพณีก็แตกตางกันดวยดังนั้น ทางราชการจึงไมประสงคท่ีจะใหบุคคลประเภทนี้เปนทหาร
เชน ชนชาวกระเหรี่ยง บานแมสอด หมูท่ี 4 ตําบลคลองลาน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ฯลฯ

2. ยกเวนใหเฉพาะในยามปกติเทานั้น (มาตรา 14 ) ไดแก
2.1 พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเปน

นักธรรมตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ใหนําหลักฐานการสําเร็จนักธรรม ไปแสดงตอเจาหนาท่ีสัสดีอําเภอ
หรือคณะกรรมการตรวจเลือกเพ่ือดําเนินการยกเวนให กรณีนี้ควรจะทํากอนวันตรวจเลือกเพ่ือดําเนินการ
ยกเวนใหกรณีนี้ควรจะทํากอนวันตรวจเลือกเพ่ือท่ีจะไดไมตองไปในตรวจเลือกจะเปนการสะดวกกวา)
แตประจําอยูภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีลาสิกขา หากแจงเกินกําหนดนี้จะถูกดําเนินคดี ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองรอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และถาอายุไมถึง 30 ปบริบูรณ ก็ตองไปเขา
รับการตรวจเลือกดวย
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2.2 นักบวชศาสนาอ่ืนซึ่งมีหนาท่ีประจําในกิจของศาสนาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และ
ผูวาราชการจังหวัดออกใบสําคัญใหไว (กรณีนี้ใหไปติดตอขอยกเวนตอนายอําเภอทองท่ี ซึ่งสุเหรา อาราม หรือ
สํานักตั้งอยูเพ่ือตรวจสอบหลักฐาน เม่ือเห็นวาถูกตองจะดําเนินการยกเวนใหแตเม่ือพนจากฐานะประจํา
ในกิจของศาสนา ใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอทองท่ีท่ีตนอยูหรือทําการอยูภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ี
พนจากฐานะเชนนั้น หากแจงเกินกําหนดจะถูกดําเนินคดีตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
สองรอยบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ และถาอายุยังไมถึง 30 ป บริบูรณ ก็ตองไปเขารับการตรวจเลือกดวย

2.3 บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 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 พ่ื อ ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ย ก เ ว น )

2.4 ครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตาง ๆ ท่ีอยูในความควบคุมของกระทรวง
ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎหมายกระทรวง และผูวาราชการจังหวัดออก
ใบสําคัญใหไว (เจาตัวจะตองประสานกับสวนราชการตนสังกัด เพ่ือดําเนินการขอยกเวนให)

2.5 นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม (เจาตัวจะตองประสานกับศูนย
ฝก ฯ เพ่ือดําเนินการขอยกเวนให)

2.6 บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ และบุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหจําคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแตสิบปข้ึนไป หรือเคยถูกศาลพิพากษาใหกักกัน (กรณีนี้ใหนําหลักฐาน
การแปลงสัญชาติหรือหลักฐานการตองโทษไปแสดงตอเจาหนาท่ีสัสดีอําเภอ เพ่ือดําเนินการขอยกเวนให)

อธิบายศัพท
- คนผอนผัน คือ ทหารกองเกินท่ีอยูระหวางการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนอาชีวะ

และโรงเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตามท่ีกําหนดในกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาไดสงรายชื่อให
ผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนภูมิลําเนาทหารแลว

- คนหลีกเลี่ยงขัดขืน คือ ทหารกองเกินท่ีรับหมายเรียกของนายอําเภอแลวไมมาใหคณะกรรมการ
ตรวจเลือกทําการตรวจเลือก ซึ่งไดตัวมาดําเนินคดี และศาลไดพิพากษาใหลงโทษ

- คนท่ีขาดการตรวจเลือก คือ ทหารกองเกินท่ีรับหมายเรียกของนายอําเภอ และไมมาให
คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก แตยังไมไดตัวมาดําเนินคดี หรืออยูในระหวางดําเนินคดี

- คนยกเวน คือ ทหารกองเกินท่ีไดรับการยกเวนไมเรียกมาตราจเลือกในยามปกติ เชน พระภิกษุ
นักธรรม ผูท่ีอยูระหวางการฝกวิชาการทหาร ฯลฯ

- คนจําพวกท่ี 1 ไดแก ทหารกองเกินซึ่งมีรายการสมบูรณดี
- คนจําพวกท่ี 2 ไดแก คนซึ่งมีรางกายท่ีเห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจําพวกท่ี 1 แตไมถึงกับ

ทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
2497
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- คนจําพวกท่ี 3 ไดแก คนซึ่งมีรางกายยังไมแข็งแรงพอท่ีจะรับราชการทหารในขณะนั้นได เพราะ
ปวยซึ่งจะบําบัดใหหายภายในกําหนด 30 วันไมได

- คนจําพวกท่ี 4 ไดแก คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการไดตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

- ขนาดรอบตัว คือ ความกวางของรอบอกซึ่งมีวิธีวัดโดยใหคลองแถบเมตรรอบตัวในลักษณะการ
แขนหรือยกแขนท้ังสองขางข้ึนใหริมลางของแถบเมตรไดระดับราวนมโดยรอบ และเม่ือไดลดแขนลงในลักษณะ
ทาตรงแลวใหวัดเม่ือหายใจออกเต็มท่ีหนึ่งครั้ง และหายใจเขาเต็มท่ีหนึ่งครั้ง

- ขนาดถัดรอง คือ ผูท่ีมีขนาดสูงตั้งแต 1 เมตร 59 เซนตเิมตร ลงมาถึง 1 เมตร 46 เซนติเมตร และ
มีขนาดรอบตัวตั้งแต 76 เซนติเมตรข้ึนไป ในเวลาหายใจออก

- คนไมไดขนาด คือ ผูท่ีมีขนาดสูงไมถึง 1 เมตร 46 เซนติเมตร หรือมีขนาดรอบตัวไมถึง 76
เซนติเมตร

การยกเวน
นอกจากทางราชการจะยกเวนใหแกบุคคลบางประเภทไมตองไปเขารับราชการเกณฑทหารแลว ยัง

ผอนผันใหแกบุคคลบางประเภทเชนกัน มีรายละเอียดดังนี้
1. ผอนผันใหแกบุคคลบางประเภทไมตองไปตรวจเลือกเปนการผอนผันใหเฉพาะคราว (มาตรา

27)ไดแก
1.1 ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวนใหไปราชการอันสําคัญยิ่ง หรือ

ไปราชการตางประเทศโดยคําสั่งของเจากระทรวง
1.2 ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในสถานท่ีราชการหรือโรงงานอ่ืนใด ในระหวางท่ีมีการรบหรือการ

สงคราม อันเปนอุปกรณในการรบหรือการสงครามและอยูในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
1.3 บุคคลซึ่งกําลังปฏิบัติงานรวมกับหนวยทหารในราชการสนาม

กรณีตามขอ 1.1, 1.2, และ 1.3 เจาตัวท่ีถูกเรียกจะตองนําหมายเรียก ฯ รายงานสวนราชการ
ตนสังกัดท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือสงรายชื่อพรอมหลักฐานไปยังผูวาราชการจังหวัดภูมิลําเนาทหาร 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 (อําเภอท่ีไดลงบัญชีทหารกองเกินไวแลว) พรอมดวยหลักฐานดังนี้

1.4.2.1 หนังสือรับรองของสํานักศึกษา (ระบุวาไปศึกษาวิชาอะไร หลักสูตรก่ีปใหแปล
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

เม่ือทางอําเภอสอบสวนและพิจารณาแลวเห็นวาอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการผอนผัน ก็จะ
ดําเนินการใหโดยสงหลักฐานไปยังจังหวัด เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาอยูในหลักเกณฑ ก็จะ
ออกหนังสือผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.41) ใหไวเปนหลักฐานโดยมีเงื่อนไขวา "ถา
ตองออกจากการศึกษากลับจากตางประเทศมาถึงประเทศไทยกอนกําหนด การผอนผันเปนอันยุติ "กรณีนี้เจา
ตัวจะตองแจงดวยตนเองตอนายอําเภอภูมิลําเนาทหารและถาอายุยังไมถึง 30 ปบริบูรณ จะตองเขารับการ
ตรวจเลือกดวย

1.5 เกิดเหตุสุดวิสัย กรณีนี้ไมมีการผอนผันลวงหนาแตเปนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนโดยแมจะได
ระมัดระวังแลวก็หลีกเลี่ยงไมได เชน ทหารกองเกินเดินทางไปเขารับการตรวจเลือก ประสพอุบัติเหตุรถคว่ํา
หรือเรือลมระหวางเดินทาง จนไปเขารับการตรวจเลือกไมไดอยางนี้ ก็ไมถือวาหลีกเลี่ยงขัดขืน แตการท่ีจะ
ทราบวาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไมนั้นจะทราบไดตอเม่ือทางอําเภอไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลว

1.6 ไปเขาตรวจเลือกท่ีอ่ืน ซึ่งตองเขาหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว คือ อายุ 22-29 ปบริบูรณ
ถาไดรับหมายเรียกและไมสามารถจะไปตามหมายนั้นไดเพราะไมมีคาพาหนะหรือจะไปไมทัน เม่ือนายอําเภอ
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 และเม่ือเสร็จการตรวจ
เลือกแลว ทางอําเภอจะเรียกตัวผูไปแจงสอบสวน และสอบสวนตัวผูปวยดวย หากปวยจริงก็ไมถือวาหลีกเลี่ยง
ขัดขืน ทางอําเภอจะมอบหมายเรียกใหมาเขารับการตรวจเลือกในปถัดไป

2. ผอนผันใหแกบุคคลบางประเภทในกรณีท่ีมีคนพอ (มาตรา 29)ไดแก
2.1 บุคคลท่ีจําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ หรือชรา

จนหาเลี้ยงชีพไมไดและไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดู แตถามีบุตรหลายคนจะตองเขากองประจําการพรอมกันคงผอนผันให
คนเดียวตามแตบิดาหรือมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไมสามารถจะเลือกไดก็
ใหคณะกรรมากรตรวจเลือกพิจารณาผอนผันใหหนึ่งคน
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2.2 บุคคลท่ีจําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตาย หรือไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ และ
บุคคลท่ีจําเปนตองหาเลี้ยงพ่ีหรือนองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ท้ังนี้
เม่ือบุตรหรือพ่ีนองนั้นหาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอ่ืนเลี่ยงดู

การผอนผันตามขอ 2.1 และ 2.2 จะตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองท่ีกอนวันตรวจเลือกทหาร
ไมนอยกวา 30 วัน เพ่ือนายอําเภอจะไดสอบสวนหลักฐานไวกอนวันตรวจเลือก และตองรองขอตอ
คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะกรรมการตรวจเลือกจะไดพิจารณา หากเห็นวา
อยูในหลักเกณฑก็จะผอนผันให กรณีนี้เปนการผอนผันเปนปๆ ไป หากปตอไปยังมีความจําเปนอยูเชนเดิม ก็
ตองขอผอนผันใหมและปฏิบัติเชนเดียวกับปกอน ๆ ถาไมอยูในหลักเกณฑผอนผันเม่ือใด และอายุยังไมถึง 30
ปบริบูรณ ก็ตองเขารับการตรวจเลือก

2.3 บุคคลท่ีอยูในระหวางการศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 73 (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

2.3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผอนผันใหเฉพาะผูซึ่งระหวาง
การศึกษาท่ีไมสูงกวาชั้นปริญญาโท และผอนผันใหจนถึงอายุครบ 26 ป

2.3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผอนผันใหเฉพาะ ผูซึ่งอยูใน
ระหวางการศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาท่ีไมสูงกวาชั้นปริญญาโท และผอนผันใหจนถึงอายุครบ
26 ปบริบูรณ

ก. กรณีเปนมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัยของรัฐใหขอผอนผันไปยังผูวา
ราชการจังหวัดซึ่งผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยู ภายในเดือนกุมภาพันธ ของปท่ีจะตองตรวจเลือกเขากอง
ประจําการ (ปท่ีมีอายุครบ 21ปปริบูรณ)

ข. สําหรับ มหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหแจงตอทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือขอผอนผันไปยังผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูนั้นมี
ภูมิลําเนาทหารอยู ภายในเดือนกุมภาพันธของปท่ีจะตองตรวจเลือกเขากองประจําการ

ขอควรจํา
1. นักศึกษา ซึ่งมีสิทธิไดรับการผอนผันตลอดเวลาท่ีอยูในระหวางการศึกษา จะตองไปแสดงตนตอ

คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกทุกปตามท่ีกําหนดไวในหมายเรียกเขารับราชการทหาร(แบบ สด.35)
เม่ือไปแสดงตนจะไดรับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ในฐานะคนผอนผันไวเปนหลักฐาน หากไม
ไปแสดงตนตอคณะกรรมการตรวจเลือกจะมีความผิดตามกฎหมาย และเม่ือสําเร็จการศึกษาหรืออายุครบ 26
ปบริบูรณแลว ถือวาหมดเหตุผอนผันใหแจงดวยตนเองตอนายอําเภอหรือทองท่ีท่ีตนอยู หรือทําการประจํา
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษาหรือ

2. มีอายุครบ 26 ปบริบูรณแลว เพ่ือท่ีจะตองเขารับการตรวจเลือกทหาร (เกณทหาร) ตอไป อยางไร
ก็ดี หลังจากทําเรื่องขอผอนผันแลวเพ่ือความมรอบคอบ ประมาณเดือนมีนาคมของปท่ีสัสดีจังหวัดภูมิลําเนา
ทหารดวยตัวเอง หรือใหผูปกครองไปสอบถามแทนก็ไดวาเรื่องขอผอนผันไดดําเนินการแลวหรือยัง หากยัง
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จะไดดําเนินการแกไขไดทันเวลา ท้ังนี้เพ่ือปองกันการผิดพลาดทางธุรการจนเปนเหตุใหเสียสิทธิตองเขารับการ
ตรวจเลือกจะอาจถูกเขากองประจําการได

3. การผอนผันใหแกผูท่ีถูกเปนทหารเพ่ือลาศึกษา นักศึกษาท่ีไมไดรับการผอนผัน เม่ือไปตรวจเลือก
ทหารและถูกเขากองประจําการ จะมีสิทธิไดรับการผอนผันใหลาศึกษาตอไดเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและใน
สถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูเทานั้น ถาสําเร็จการศึกษาหรือตองออกจากสถานศึกษานั้นๆ หรือมีอายุครบ 26
ปบริบูรณแลว ก็ใหกลับเขารับราชการเปนทหารกองประจําการตามสังกัดและจะตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ คือ

3.1 เปนผูท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถานศึกษาแหงใหมแตอยูในระหวางรอฟงผลสอบ
3.2 เปนผูท่ีไมไดขอผอนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะประสบ

อุบัติเหตุหรือปวย
3.3 กรณีท่ีไมใชความผิดของนักศึกษาและเปนเหตุใหนักศึกษาไมไดรับสิทธิผอนผัน เชน

เจาหนาท่ีของสถานศึกษาสงรายชื่อเพ่ือขอผอนผันผิดพลาดหรือตกหลน , หรือเอกสารหายระหวางสงไปยัง
จังหวัดภูมิลําเนาทหาร, หรือสงภายหลังการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแลว

แตถานักศึกษาผูใดซึ่งไดรับการผอนผันอยูแลวไปยื่นคํารองขอสละสิทธิการผอนผันเพ่ือเขารับการ
ตรวจเลือก กรณีนี้ถาถูกเขากองประจําการไมมีสิทธิผอนผันใหลาศึกษาตอ เพราะเปนความสมัครใจของเจา
ตัวเอง

การยื่นเรื่องขอผอนผัน กรณีกอนรายงานตัวเขารับราชการทหารกองประจําการ ตามกําหนดใน
หมายนัดของนายอําเภอ ใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ โดยผานกรมและกระทรวงเจาสังกัดแลวใหกระทรวง
เจาสังกัดแจงตอกระทรวงกลาโหม แตถาเขากองประจําการแลวใหยื่นเรื่องขอลาศึกษาตอจากตนสังกัด
(หนวยทหาร) เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกระทรวงกลาโหม สวนการจะอนุมัติหรือไมอนุมัตินั้นเปน
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ถาอนุมัติใหลาศึกษาตอหนวยทหารตนสังกัดจะออกบัตรอนุญาต
ลาแบบ 2 ใหไวเปนหลักฐาน

4. การผอนผันการใหแกแพทยท่ีถูกเปนทหารเขารับราชการทหารกองประจําการจะผอนผันใหแก
แพทยซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรมซึ่งจบการศึกษาแลว และตองรับราชการ
ชดใชทุนใหแกทางราชการ เม่ือถูกเขากองประจําการจะผอนผันใหรับราชการในกองประจําการนอยกวาท่ี
กฎหมายกําหนดโดยใหลาพักรอการปลด เพ่ือไปรับราชการชดใชทุนตามสัญญา ดังนี้

4.1 ผูท่ีสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปท่ี 1 หรือ ชั้นปท่ี 2 จากกรมการรักษาดินแดน เม่ือข้ึน
ทะเบียนกองประจําการแลวใหลาพักรอการปลดเพ่ือไปรับราชการชดใชทุนแกทางราชการตามสวนราชการ
ตนสังกัด โดยขออนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แตถายังไมไดรับการฝกวิชาทหาร ใหทําการฝก
วิชาทหารตามระเบียบเปนเวลา 8 สัปดาหกอน

4.2 ใหกระทรวงหรือทบวงตนสังกัดท่ีแพทยผูนั้นรับราชการอยู จัดทําบัญชีรายชื่อเฉพาะแพทยท่ี
จบการศึกษาแลว และจะตองรับราชการชดใชทุนแกทางราชการตอกระทรวงกลาโหมเปนปๆ กอนวันตรวจ
เลือกไมนอยกวา 30 วัน ถาผูใดถูกเขาเปนทหารกองประจําการก็ใหสงบัญชีรายชื่อตอกระทรวงกลาโหมอีกครั้ง
หนึ่ง เม่ือเสร็จการตรวจเลือกของผูนั้นแลว เพ่ือดําเนินการตามขอ 4.1
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อธิบายศัพท
- กอนรายงานตัว คือ นักศึกษาท่ีจับสลากแลวถูกเขากองประจําการแตยังไมเขารายงานตัวตอหนวย

ตนสังกัด เชน จับสลากไดผลัด 2 คือ ตองเขาหนวยในวันท่ี 1 พ.ย. แตเจาตัวยังไมไดเขาหนวยในวันท่ี 1 พ.ย.
-เขากองประจําการแลว คือ นักศึกษาท่ีจับสลากแลวถูกเขากองประจําการ ไดเขารายงานตัวกับ

หนวยแลว เชน จับสลากไดผลัด 2 คือ ตองเขาหนวยใน 1 พ.ย. ซึ่งเจาตัวไดเขาหนวยตั้งแตวันท่ี 1 พ.ย. ไปแลว

การเรียกพล
ผูท่ีตองถูกเรียกพลมีหลายประเภท แตจะกลาวถึงเฉพาะ "ทหารกองหนุนประเภทท่ี 1" คือ ทหาร

ท่ีปลดจากกองประจําการ โดยรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนด และทหารกองเกินท่ีจบการฝกวิชา
ทหารในชั้นปท่ี 3 (รด. ป 3) ข้ึนไป เม่ือข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเม่ือปลดเปนกองหนุน จะไดรับ
หนังสือสําคัญ (สด.8) พรอมกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน ประเภทท่ี 1 ไวเปนหลักฐานภายในระยะเวลา
ประมาณไมเกิน 2 ป ทางราชการจะเรียกเขารับราชการทหารในการเรียกพล ซึ่งจะไมเรียกทุกคน ดังนั้น ผูท่ี
ถูกเรียกพลก็จะตองไปตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดตอไป

1. การเรียกพล มีดังนี้
1.1 การเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ คือ การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหาร กําหนดไมเกิน

1 วัน โดยกระทําในยามปกติเพ่ือเขารับการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี และซักซอมระเบียบ
1.2 การเรียกพลเพ่ือฝกวิชาทหาร คือ การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหาร มีกําหนดไม

เกิน 60 วัน โดยกระทําในยามปกติเพ่ือเขารับการฝกทบทวนวิชาทหาร
1.3 การเรียกพลเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม คือ การเรียกกําลังพลสํารอง เขารับราชการทหารมี

กําหนดไมเกิน 60 วัน โดยกระทําในยามปกติ และยามสถานการณคับขัน เพ่ือทดลองแผนหรือเตรียมรับ
สถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนได

1.4 การระดมพล คือ การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารในยามท่ีประเทศชาติอยูใน
สถานการณคับขัน โดยมีกําหนดเวลาข้ึนอยูกับสถานการณนั้นเพ่ือปองกันประเทศ หรือปราบปรามจราจลและ
ขยายกําลังอัตราสงคราม

การเรียกพลท้ัง 4 ประเภทนี้ เปนการเตรียมพลเพ่ือใหกําลังพลมีประสิทธิภาพในการพรอมอยู
ตลอดเวลา ทหารกองหนุน เม่ือไดรับหมายเรียกพลจากนายอําเภอทองท่ีแลว ตองไปเขารับการเรียกพลตาม
วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไวในหมายเรียกพล หากหลีกเลี่ยงขัดขืนจะมีความผิดตามกฎหมาย คือ
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน
หรือปรับไมเกิน 300 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือ
ฝกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่งพรอม หรือในการระดมพล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือน ถึง 4 ป

2. การผอนผันการเรียกพล ทหารกองหนุนผูใด ถาเห็นวาตนจะไดรับการผอนผันไมตองเรียกเขารับ
ราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม เพราะเปน

2.1 นักศึกษา (ตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไป) ก็ใหแจงตอสถานศึกษาหรือสวนราชการท่ีตน
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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
ตนเองตอนายอําเภอทองท่ีท่ีทําการสอนอยู (ไมตองสงไปท่ีกระทรวงกลาโหม) โดยนําหลักฐาน ดังนี้

2.2.1 สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8)
2.2.2 หลักฐานรับรองวาเปนครูหรืออาจารย
2.2.3 สําเนาทะเบียนบาน

การขอผอนผันนักศึกษา ใหสถานศึกษาจัดทําบัญชีรายชื่อ (แบบ สด.45) สงไปยังกระทรวงกลาโหม
ทันทีโดยไมจําเปนตองรอใหไดรับหมายเรียกพลกอน ใหขอผอนผันไดเม่ือเปนทหารกองหนุนและอยูในระหวาง
การศึกษาสําหรับผูท่ีไดรับการแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร ยศตั้งแตวาท่ีรอยตรีข้ันไป จะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับทหาร วาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งถือวาเปนนายทหารกองหนุน โดยปกติมี
หนาท่ีเขารับราชการปหนึ่งไมเกิน 2 เดือน จึงไมมีสิทธิท่ีจะขอผอนผันการเรียกพล ทหารกองหนุนเม่ือไดรับ
หมายเรียกพลแลว ขอไดสละเวลาไปรับเวลาทหารดวยความสมัครใจ เพ่ือเปนการพบปะผูบังคับบัญชาและ
เพ่ือนรวมรุน ท้ังเปนการฝกทวนแนะนําอาวุธใหม ๆ ในชวงเวลาสั้น ๆ ดังนั้น อยาไดคิดหลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือ
อางความจําเปนใดๆ จนเปนเหตุใหขาดการปฏิบัติหนาท่ีท่ีดีตอชาติ ท้ังนี้ เพราะประโยชนตอตัวทานเองและ
ประเทศชาติในท่ีสุด

ข้ันตอนการดําเนินงานการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการของสถานศึกษา
1. มหาวิทยาลัย ประกาศใหนักศึกษายื่นคํารองขอผอนผันการตรวจเลือกฯ ตามแบบฟอรมท่ี

กําหนด พรอมยื่นเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยติดตอไดท่ีสํานักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น
2. มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการขอผอนผันการตรวจเลือกของ

นักศึกษาใหครบและถูกตอง ตามแนวทางท่ีสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. มหาวิทยาลัย จัดทําบัญชีรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับการผอนผันการตรวจเลือก ดังนี้

3.1 บัญชีรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับการผอนผันฯ
3.2 บัญชีรายชื่อรวมของนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับการผอนผัน
3.3 บัญชีสรุปจํานวนนักศึกษาท่ีขอผอนผันการตรวจเลือก

4. มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับการผอนผันใหตรง
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กับเอกสารหลักฐานการขอผอนผัน
5. มหาวิทยาลัย จัดสงเอกสารหลักฐานและหนังสือการขอผอนผันใหกับผูวาราชการจังหวัด ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด
6. มหาวิทยาลัย ประกาศใหนักศึกษาทราบขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาท่ีขอผอนผันฯ เบื้องตน

เอกสารหลักฐานการขอผอนผันการตรวจเลือก
1. สําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.9) จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จํานวน 2 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา (ท่ีมีชื่อของนักศึกษาปรากฎ) จํานวน 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา (ติดตอไดท่ี สบก. ) จํานวน 1 ฉบับ

สิ่งท่ีตองรูเรื่องการผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจําการ

1. ปกติชายไทยท่ีมีอายุ 21 ป ตองไป "เกณฑทหาร" ตามกฎหมาย แตมีนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ
ไดรับ "ผอนผัน" จนกวาจะจบการศึกษา จึงจะไปเกณฑทหาร

2. วิธีการผอนผัน เม่ืออายุ 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.ท่ีไปเกณฑทหาร) นักศึกษาท่ี
คาดวาจะไดรับการผอนผัน ตองไปแสดงตัวดวยเม่ือเจาหนาท่ีเรียกชื่อ และจะตองไปแสดงตัวทุก
ป (ถาไมไปจะมีปญหาถึงข้ันตองไปเปนทหารเกณฑ โดยไมไดจับสลาก ดําแดง)

4. สําหรับผูผอนผันตองการจะเขาไปจับสลากดําแดง คือ ไมตองการผอนผันอีกแลว ตองไปบอก
เจาหนาท่ีวาขอสละสิทธิผอนผัน ทางเจาหนาท่ีจึงจะเรียกชื่อเขาตรวจรางกาย วัดขนาด และจับ
สลากตามข้ันตอน

5. คนผอนผัน มีสิทธิผอนผันจนกวาจะจบการศึกษาปริญญาตรี (ถาเรียนจบแลวทางมหาวิทยาลัยไม
แจงถอนผอนผัน มีสิทธิผอนผันโดยปริยายไปจนอายุครบ 26 ป เม่ื อายุ 27 ป ตองเขาเกณฑ
ทหาร (27 บวก พ.ศ. เกิด เทากับ พ.ศ. ท่ีตองเกณฑ) ถาไมเขาเกณฑจะมีความผิด

6. ขอควรระวัง อาจรูเทาไมถึงการณ เม่ือไดรับการผอนผันแลวจะตองไปแสดงตัวตอ
กรรมการฯ ทุกป ถาปไหนไมไปจะมีปญหาภายหลัง เม่ือหมดเหตุผอนผัน จะถูกฟองศาล และ
ปตอไปจะถูกจับเปนทหาร โดยไมไดจับสลากดําแดงเลย.
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