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ประเทศไทยตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศเป็นต้นมา
กาหนดให้ชายไทยทุกคนต้องรับราชการทหารและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช ๒๕5๐
ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันยังกาหนดไว้ในหมวดที่ ๔ หน้าที่ของชายไทย มาตรา ๖๙ ซึ่งมีความว่า " บุคคลมี
หน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา อบรม ...ฯลฯ
.. ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ " กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ พระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๗ บัญญัติวา่ "ชายที่มสี ัญชาติ เป็นไทย "และการได้มีสัญญาติไทยเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทยตาม กฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน พ.ศ.๒๕๐๘
ดังนัน้ หน้าที่ของชายไทยทุกคนต้องรับราชการทหาร พูดง่าย ๆ ว่า "ต้องไปเกณฑ์ทหาร" ซึ่ง
การรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารเป็นเรื่อง ที่มเี กียรติมีศักดิ์ศรี เพราะกองทัพไทยจะฝึกฝนผู้เข้ารับ
ราชการหารให้มรี ะเบียบ วินัย ฝึกหัดวิชาชีพเพิ่มพูนความรูใ้ นด้านต่าง ๆ อัน เป็นประโยชน์และมี
คุณค่าอย่างมากแก่ทหารเกณฑ์ทุกคน ซึ่งปกติการเกณฑ์ทหารจะกระทากันในช่วงเดือน เม.ย. ของ
ทุกปี ปีละครั้ง และต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จานวน ๒ ปี แต่มีขอ้ ยกเว้นและผ่อนผัน
สาหรับผู้ที่เรียนวิชารักษาดินแดน (ร.ต.) ในสมัยปัจจุบันเรียกว่านักศึกษาวิชาทหารซึ่งจบในระดับชั้นปี
ที่ 3 หรือผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและ
กฎกระทรวง ซึ่งจะกล่าวต่อไป
๑.หน้าที่ของชายไทยที่จะต้องเกี่ยวกับการรับราชการทหารมีดังนี้
๑.๑ การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึน้ ทะเบียนทหาร) ชายไทยเมื่ออายุย่างเข้า ๑๘ ปี
(๑๗ ปีบริบูรณ์) ให้ไปแสดงตนเพื่อขึ้นทะเบียนทหารภายในปี พ.ศ.นัน้
๑.๒ การรับหมายเรียก(การรับหมายเกณฑ์) ทหารกองเกินทุกคนเมื่อมีอายุย่างเข้า ๒๑
ปี (๒๐ ปี บริบูรณ์ ) ใน พ.ศ. ใดต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร
ของตน ภายใน พ.ศ.นัน้
๑.๓ การเข้ารับการตรวจเลือก (การเข้าเกณฑ์ทหาร)ทหารกองเกินเมื่อได้รับหมายเรียก
แล้วจะต้องไปเกณฑ์ทหารตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในหมายเรียก
๑.๔ การเข้ารับการเรียกพลของทหารกองหนุน ทหารที่ปลดจากกองประจาการโดยรับ
ราชการในกองประจาการจนครบตามที่กฎหมายกาหนด หรือทหารกองเกินซึ่งสาเร็จการฝึกวิชา
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ข้นึ ทะเบียนกองประจาการแล้วปลด
เป็นทหารกองหนุน เมื่อมีหมายเรียกพล (เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่ง
พร้อม) จะต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึก หรือทบทวนวิชาทหาร ให้มคี วามรู้ความสามารถ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒.บุคคลที่จะได้สัญชาติไทย จะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ เกิดโดยบิดาเป็นผู้มสี ัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
๒.๒ เกิดนอกราชอาณาจักรไทย โดยมารดาเป็นผู้มสี ัญชาติไทย แต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือบิดาไม่มีสัญชาติ
๒.๓ เกิดในราชอาณาจักรไทย (นอกจากผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ที่มบี ิดามารดาเป็น
คนต่างด้าว และขณะที่เกิดบิดามารดาเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนทางการทูต หรือเจ้าหน้าที่ในคณะ
ผูแ้ ทนทางการทูต หรือพนักงานหรือผูเ้ ชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ และคนในครอบครัว ซึ่ง
เป็นญาติอยู่ในอุปการะหรือคนใช้ ซึ่งเดินทางมาอยู่กับบุคคลดังกล่าว)
๒.๔ ผูท้ ี่ได้แปลงสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย
๒.๕ บุคคลที่ได้กลับคืนสัญชาติไทย ชายที่มสี ัญชาติไทย เริ่มผูกพันกับกฎหมายรับ
ราชการทหาร ตั้งแต่อายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ หรือ อายุย่างเข้า ๑๘ ปี ในวาระแรกที่ได้ขนึ้ ทะเบียน
ทหารที่อาเภอตามที่กฎหมายกาหนด
๓.การนับอายุ คนเกิดในวันใดเดือนใดก็ตามปีเดียวกัน เมื่อสิน้ ปีนั้น อายุจะเท่ากันหมด คือ
๑ ปีบริบูรณ์และนับเป็นอายุย่าง ๒ ปีด้วย เช่น คนเกิดวันที่ ๑ ม.ค.๒๕๔๐ กับคนเกิดวันที่ ๓๑ ธ.ค.
๒๕๔๐ เมื่อสิ้นปี ๒๕๔๐ และในวันที่ ๑ ม.ค.๒๕๔๑ ให้นับอายุครบ ๑ ปีบริบูรณ์ และจะมีอายุย่าง ๒
ปี เท่ากัน เรื่อยไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๔๑ และเมื่อสิน้ ปี ๒๕๔๑ แล้ว ในวันที่ ๑ ม.ค.๒๕๔๒ ให้
นับอายุครบ ๒ ปีบริบูรณ์และจะมีอายุย่าง ๓ ปี ด้วยให้นับเช่นนี้ไป เรื่อย ๆ ตามที่ต้องการ การจะ
ทราบว่าอายุปัจจุบันเท่าใหร่ให้เอา พ.ศ.ปัจจุบันตั้งลบด้วย พ.ศ.เกิด เช่น คนเกิด พ.ศ.๒๕๒๔ จะมีอายุ
ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ หรือย่างเข้า ๑๘ ปี ตลอดปี ๒๕๔๑ คือ อายุครบและอายุย่าง ตัง้ แต่วันที่ ๑ ม.ค.
๔๑ - วันที่ ๓๑ ธ.ค.๔๑
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ทหารกองเกินทุกคนเมื่อมีอายุย่างเข้า ๒๑ (อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ. ใด ต้องไปแสดงตน
เพื่อรับหมายเกณฑ์ที่อาเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลาเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ.นัน้ เช่น ตัวอย่าง
ทหารกองเกินเกิด พ.ศ.๒๕๒๑ ให้ไปแสดงตนรับหมายเกณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ในเวลาราชการ เมื่อรับหมายเกณฑ์แล้ว จะต้องไปรับการตรวจเลือก
(เกณฑ์) ในเดือนเมษายน ๒๕๔๒ ตามวัน เวลาและสถานที่ทีกาหนดไว้ในหมายเกณฑ์ หากไม่ไปจะถูก
ดาเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๓ ปี
๑. การออกหมายเกณฑ์ หมายเกณฑ์นายอาเภอจะออกเฉพาะผูท้ ี่ได้ลงบัญชีเป็นทหาร
กองเกินแล้ว คือ
๑.๑ ผูท้ ี่มอี ายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ากองประจาการ
๑.๒ ผูท้ ี่มอี ายุ ๒๒-๒๙ ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องไม่เคยเข้าตรวจเลือก(เกณฑ์ทหาร) หรือเป็น
คนหลีกเลี่ยง ไม่มารับการเกณฑ์ในปีก่อน ๆ(ศาลตัดสินลงโทษแล้ว) หรือพ้นจากฐานะการยกเว้น หรือ
ผ่อนผัน หรือได้รับการผ่อนผันเนื่องจากเป็นนิสติ นักศึกษา นักเรียน หรือผูท้ ี่จาเป็นต้องหาเลี้ยงบิดา
หรือมารดา หรือบุตร หรือคณะกรรมการตรวจเลือกมีความเห็นว่าป่วยรักษาไม่หายภายใน ๓๐ วัน
ในปีที่ผา่ นมา
๒. การรับหมายเกณฑ์แทน ผูใ้ ดไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่ง
บรรลุนติ ิภาวะและเชื่อถือได้ไปรับหมายเกณฑ์แทน ถ้าไม่มีให้ถือว่า ผูน้ ั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน การรับแทน
จะต้องเป็นกรณีใกล้วันหมดเขตรับหมายเกณฑ์(ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจาเป็น ดังนี้
๒.๑ ป่วย
๒.๒ ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกาหนดกลับ หรือมีกาหนดกลับแต่วันที่จะกลับนั้นเลย
กาหนดเวลาการรับหมายเกณฑ์แล้ว
๒.๓ ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะกลับไปได้เพราะติดการสอบไล่
การที่จะให้รับหมายเกณฑ์แทนหรือไม่นั้นอยู่ในดุลพินจิ ของนายอาเภอการรับหมายเกณฑ์
แทน จะต้องมีหนังสือมอบหมายหรือมอบฉันทะของทหารกองเกินผู้นั้นถึงนายอาเภอโดยผู้รับแทน
นามาแสดง แล้วให้สัสดีอาเภอลงทะเบียนรับหนังสือ และให้ทางอาเภอทาการสอบสวนปากคาผู้รับ
แทนนั้นไว้เป็นหลักฐาน ซึง่ ผู้รับแทนจะต้องให้คารับรองในการสอบสวนว่า จะมอบหมายเกณฑ์ที่รับไป
นั้นนาไปมอบให้แก่ทหารกองเกินผูน้ ั้น พร้อมกับแจ้งวันเวลาและสถานที่เกณฑ์ทหารให้ทราบ แล้ว
เสนอนายอาเภอ ขออนุมัตกิ ่อนมอบหมายเกณฑ์ให้รับไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ ทหารกองเกินผู้นั้นอ้าง
ว่าไม่ได้รับหมายเกณฑ์ในกรณีที่หลีกเลี่ยงขัดขืน ไม่ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
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๓. การจัดทาประกาศ ในเดือนตุลาคมทุกปี ทางอาเภอจะจัดทาประกาศให้ทหารกองเกิน
ที่มอี ายุย่างเข้า ๒๑ ปี ใน พ.ศ. นั้นไปแสดงตนเพื่อรับหมายเกณฑ์ที่ อาเภอ ประกาศเช่นว่านี้จะปิดไว้
ณ ที่วา่ การอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และที่เปิดเผยตามชุมชนในท้องที่นนั้ กับ
นายอาเภอจะส่งประกาศให้กานัน ผูใ้ หญ่บ้านเพื่อนาไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของตนทราบด้วย ถ้า
ผูใ้ ดไม่ไปรับหมายเกณฑ์ตามกาหนดจะถูกดาเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับแต่ถ้าทางอาเภอได้ส่ง
รายชื่อไปให้เจ้าหน้าที่ตารวจติดตามจับกุมตัวมาดาเนินคดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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" บุคคลซึ่งจะเข้ารับราชการทหารกองประจาการนัน้ ต้องมีขนาดรอบตัวตั้งแต่เจ็ดสิบหกเซนติเมตรขึน้
ไป ( 76 ซม.ขึน้ ไป ) ในเวลาหายใจออก และสูงตัง้ แต่หนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตรขึน้ ไป ( 1.40 ซม.
ขึน้ ไป )ถ้าขนาดสูงหรือขนาดรอบตัวอย่างใดอย่างหนึ่งต่ากว่ากาหนดนี้ ให้ถือว่าเป็นคนไม่ได้ขนาดจะ
ส่งเข้ากองประจาการไม่ได้ "
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการหรือที่รจู้ ักกันดีคือการเกณฑ์
ทหารนัน้ ตามปกติกระทรวงกลาโหม ได้กาหนดไว้ในเดือนเมษายน (วันที่ ๑เมษายน ถึงวันที่ ๑๑
เมษายน ของทุกปี) ดังนัน้ ทหารกองเกินเมื่อได้รับหมายเรียกแล้วจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กาหนดในหมายเรียก ทั้งนี้ โดยนาหลักฐานต่างๆ ได้แก่ ใบสาคัญทหารกองเกิน
(แบบ สด.๙), หมายเรียก(แบบ สด.๓๕.) ,บัตรประจาตัวประชาชน, ประกาศนียบัตร หรือหลักฐาน
ทางการศึกษา ไปแสดงด้วยหากทหารกองเกินผูใ้ ดไม่ไปถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน๓ ปี และในวันตรวจเลือกนั้น ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคน จะได้รับใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ(แบบ สด.๔๓) หรือที่รจู้ ักกันคือ ใบผ่าน
การเกณฑ์ทหารนั่นเอง
ก่อนที่จะทราบถึงวิธีการในตรวจเลือก ควรจะได้ทาความเข้าใจว่าในวันตรวจมีใครบ้างเป็น
เจ้าหน้าที่ทาการตรวจเลือก และมีหน้าที่อย่างไรบ้างเสียก่อน สาหรับในวันตรวจเลือกนั้นจะมี
คณะกรรมการตรวจเลือก ซึง่ มีหน้าที่ทาการตรวจเลือกให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
๑. คณะกรรมการตรวจเลือกประกอบด้วย
๑.๑ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศไม่ต่ากว่าพันโทหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการมีหน้าที่
อานวยการและควบคุมการตรวจเลือกให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่
เป็นปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกไม่อาจตกลงกันโดยเสียงข้างมากได้ กับมีหน้าที่
ตรวจสอบการปล่อยตัวทหารกองเกินพร้อมมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจาการ(แบบสด.๔๓)
๑.๒ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเท่าไม่สูงกว่าประธานกรรมการไม่เกินสอง
คนเป็นกรรการมีหน้าที่ ดังนี้
๑.๒.๑ กรรมการนายทหารสัญญาบัตร (คนที่ ๑ ) มีหน้าที่เรียกชื่อทหารกองเกินซึ่ง
ถูกเรียกมาตรวจเลือกจัดดูแลทหารกองเกินซึ่งตรวจเลือกแล้ว ให้อยู่รวมเป็นจาพวก ป้องกันมิให้
ทหารกองเกินซึงตรวจเลือกแล้วปะปนกับทหารกองเกินซึ่งยังมิได้ตรวจเลือกและรับทหารกองเกินซึ่ง
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คณะกรรมการตรวจเลือก กาหนดให้เข้าประจาการ เพื่อนาตัวไปขึน้ ทะเบียนหรือนาตัวส่งนายอาเภอ
เพื่อออกหมายนัดเข้ารับราชการทหาร
๑.๒.๒ กรรมการนายทหารสัญญาบัตร (คนที่ ๒) มีหน้าที่วัดขนาดเก็บยอดเป็น
จาพวกตรวจสอบสลากควบคุมการทาสลาก และอ่านสลากในระหว่างการจับสลาก
๑.๓ สัสดีจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่งคน ซึ่งมิได้ประจาอยู่ในท้องที่ตรวจเลือกนั้นเป็น
กรรมการมีหน้าที่บันทึกผลการตรวจเลือก ในบัญชีเรียกฯ(แบบ สด.๑๖)รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง
ๆ ซึ่งนายอาเภอได้สอบสวนแล้ว เตรียมทาสลาก บันทึกผลการจับสลากขึ้นทะเบียน และทาบัญชีคน
ที่สง่ เข้ากองประจาการ
๑.๔ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม
หนึ่งคนหรือหลายคนเป็นกรรมการมีหน้าที่ตรวจร่างกายผู้ที่ถูกเรียกมาตราเลือกและออกใบสาคัญ
ให้แก่คนจาพวกที่ ๓ และคนจาพวกที่ ๔ รวมทั้งควบคุมการจับสลากเมื่อได้ทราบถึงว่าใครเป็น
เจ้าหน้าที่ในการตรวจเลือก และมีหน้าที่อย่างใดแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนในการ
ตรวจเลือกต่อไป
๒. ขั้นตอนการตรวจเลือกในการเลือกนั้น จะแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ ขั้นตอนที่หนึ่ง เมื่อทหารกองเกินมา ณ สถานที่ตรวจเลือกให้เข้าแถวรวมอยู่ตามป้าย
ตาบลที่ปักไว้ครัน้ ถึงเวลา ๐๗.๐๐น. จะมีพิธีเชิญธงชาติขนึ้ สู่ยอดเสา โดยประธานกรรมการนา
คณะกรรมการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาเข้าแถว ณ หลังเสาธง จัดให้มเี จ้าหน้าที่เชิญธงชาติ
เมื่อธงชาติข้ึนสูย่ อดเสาแล้วประธานกรรมการจะกล่าวถึงความสาคัญในการเข้ารับราชการทหารเพื่อ
ชีแ้ จงให้ทหารกองเกินได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในการรับราชการทหาร เพื่อชีแ้ จงให้ทหารกองเกิน
ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการรับราชการทหารผลเสียหายในการหลีกเลี่ยงขัดขืน ต่อจากนั้น
กรรมการสัสดีจังหวัดจะชีแ้ จงวิธีปฏิบัติในการร้องขอเข้ากองประจาการ(สมัคร)รวมทั้งการยกเว้นผ่อน
ผันตลอดจนการขอสิทธิลดวันรับราชการและเหตุต่าง ๆ ที่ควรทราบต่อจากนั้นจะเริ่มทาการตรวจ
เลือก ดังนี้
๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่โต๊ะที่ ๑ มีหน้าที่เรียกชื่อตรวจบัตรประจาตัวประชาชนและ
หมายเรียกเพื่อมิให้เปลี่ยนตัวและผิดคน
๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่โต๊ะที่ ๒ มีหน้าที่ตรวจร่างกายและแบ่งคนเป็นจาพวกกล่าวคือเมื่อ
ตรวจร่างกายแล้ว จะแบ่งคนออกเป็น ๔ จาพวก คือ
๒.๑.๒.๑ จาพวกที่ ๑ ได้แก่ คนซึ่งร่างกายสมบูรณ์ดไี ม่มอี วัยวะพิการหรือ
ผิดส่วนแต่อย่างใด
๒.๑.๒.๒ จาพวกที่ ๒ได้แต่ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือน
คนจาพวกที่ ๑ แต่ไม่ถึงกับทุพพลภายตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เช่น ตาเหล่อ ช่องหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแก้วหูทะเลคอ
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พอก มือหรือแขนลีบหรือบิดเก ไส้เลื่อนลงถุง ฯลฯ
๒.๑.๒.๓ จาพวกที่ ๓ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการ
ทหารทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วย ซึ่งจะบาบัดให้หายไม่ได้ภายในกาหนด ๓๐ วัน กรณีนใี้ ห้เรียก
มาตรวจเลือกในคราวถัดไปเมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกได้ตรวจเลือกแล้วยังคงเป็นคนจาพวกที่ ๓
อยู่รวม ๓ ครั้ง ให้งดเรียก (การนับครั้งจะนับครั้งให้เฉพาะที่ได้ตัวมาตรวจเลือกถ้าตัวไม่มาตรวจเลือก
ไม่นับนครั้งให้)
๒.๑.๒.๔ จาพวกที่ ๔ ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับ
ราชการได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เช่น ต้อหินหูหนวกทั้งสองข้าง ลิน้ หัวใจพิการ หืด เบาหวาน กระเทย โรคจิต ใบ้
คนเผือกฯลฯ (ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ ตามกฎหมาย) เมื่อตรวจร่างกายกาหนดคนเป็น
จาพวกแล้ว คบจาพวกที่ ๑ เจ้าหน้าที่จะนาตัวไปยังโต๊ะที่๓ เพื่อทาการวัดขนาดส่วนคนจาพวกที่ ๒,
๓ และ ๔ ให้ไปรอที่โต๊ะที่ ๓ เพื่อทาการวัดขนาดส่วนคนจาพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ให้ไปรอที่โต๊ะประธาน
กรรมการเพื่อตรวจสอบปล่อยตัว
๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่โต๊ะที่ ๓ มีหน้าที่ วัดขนาด โดยกระทา ดังนี้ ให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจ
เลือกยืนตั้งตัวตรงส้นเท้าชิดกันขนาดสูงให้วัด ตั้งแต่ตรงส้นเท้าจนสุดศีรษะ ขนาดรอบตัวให้คล้องแถบ
เมตรรอยตัวให้ริมล่างของแถลงได้ระดับราวนมโดยรอบวัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่งครั้งและหายใจ
เข้าเต็มที่หนึ่งครั้ง เมื่อวัดขนาดแล้วจะแบ่งทหารกองเกินเป็น ๓ กลุ่มดังนี้
๒.๑.๓.๑ กลุ่มที่ ๑ เรียกว่า คนได้ขนาดคือ มีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร๖๐
เซนติเมตร ขึ้นไป และมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป
๒.๑.๓.๒ กลุ่มที่ ๒ เรียกว่า คนขนาดถัดรอง คือ มีขนาดสูงตั้งแต่ ๑เมตร
๕๙ เซนติเมตร ลงมาถึง ๑ เมตร ๔๖ เซนติเมตร และมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป คน
ขนาดถัดรองนี้ หากมีคนขนาดสูงกว่าและได้ขนาดพอ (คนได้ขนาด)คณะกรรมการตรวจเลือกจะคัด
ออก ปล่อยตัวไปโดยไม่ต้องจับสลาก
๒.๑.๓.๓ กลุ่มที่ ๓ เรียกว่า คนไม่ได้ขนาดคือ มีขนาดสูงไม่ถึง ๑ เมตร๔๖
เซนติเมตร หรือขนาดรอบตัวไม่ถึง ๗๖ เซนติเมตรอย่างใดอย่างหนึ่ง คนไม่ได้ขนาดนีค้ ณะกรรมการ
ตรวจเลือกจะคัดออก ปล่อยตัวไปโดยไม่ต้องจับสลากแต่อย่างใด เมื่อได้วัดขนาดและแบ่งคนเป็น
กลุ่มต่าง ๆแล้ว ต่อไปก็จะเป็นวิธีการคัดเลือกผูท้ ี่จะต้องจับสลาก(แดง- เป็นทหาร , ดา - ปล่อย)
ต่อไป วิธีคัดเลือกนั้นผู้ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะส่งเข้าเป็นทหารได้คือคนจาพวกที่ ๑ , คนจาพวกที่ ๒ และ
คนผ่อนผัน ที่มขี นาดสูงตัง้ แต่ ๑ เมตร ๔๖เซนติเมตร และมีขนาดรอบตัว ๗๖ เซนติเมตร ขึน้ ไป โดยมี
วิธีคัดเลือกดังนี้
ก. เลือกคาจาพวกที่ ๑ ซี่งมีขนาดสูงตัง้ แต่ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ขึน้
ไปก่อนถ้ามีจานวนมากกว่าที่ทางราชการต้องการ ก็ให้จับสลาก
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ข. ถ้าคนจาพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตัง้ แต่ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ขึ้น
ไป มีไม่พอกับจานวนที่ทางราชการต้องการก็ให้เลือกคนที่มีขนาดสูงถัดรองลงมา (๑๕๙ ซม., ๑๕๘
ซม.) ตามลาดับจนพอกับจานวนที่ตอ้ งการ
ค. ถ้าคนจาพวกที่ ๑ (คนที่มีขนาดสูง ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป
และคนขนาดถัดรอง)มีไม่พอกับจานวนที่ตอ้ งการก็ให้เลือกคนจาพวกที่ ๒ ถ้ายังไม่พออีก ก็ให้เลือก
จากคนที่จะได้รับการผ่อนผัน
๒.๑.๔ โต๊ะประธานกรรมการ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องปล่อยตัวคนจาพวก
ที๔่ , ๓ คนไม่ได้ขนาด , คนผ่อนผัน , คนจาพวกที่ ๒ คนขนาดถัดรอง (ถ้ามีคนได้ขนาดพอ)และคนได้
ขนาด (กรณีที่มคี นร้องขอหรือสมัครเป็นทหารพอกับจานวนที่ต้องการแล้วไม่ตอ้ งจับสลาก) พร้อมกับ
มอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ(แบบ สด.๔๓ ให้
รับไปในวันตรวจเลือก)
๒.๒ ขั้นตอนที่สองซึ่งได้แก่การจับสลากซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญในขั้นตอนนีเ้ จ้าหน้าที่จะ
เรียกชื่อคาจาพวกที่ ๑ ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องจับสลาก(คัดเลือกแล้ว) มารวมเป็นตาบล ๆ เพื่อ
ดาเนินการจับสลากโดยมีสลากสีแดงและสลากสีดารวมกันเท่ากับคนที่ตองจับสลากสลากสีแดงให้มี
เท่ากับจานวนคนที่ตอ้ งส่งเข้ากองประจาการ โดยหักคนหลีกเลี่ยงขัดขืนและคนร้องขอเข้ากอง
ประจาการ(สมัคร) ออก นอกนั้นเหลือเป็นสลากสีดา การที่จะกาหนดให้ตาบลใดจับสลากก่อนหลัง
นั้น จะกระทาโดยวิธีให้ผู้แทนของแต่ละตาบลซึ่งอาจจะเป็นกานันผู้ใหญ่บ้าน เทศมนตรี หรือผูแ้ ทน
ทหารกองเกินของตาบลนั้น ๆ มาจัดสลากผูท้ ี่จับสลากดาประธานกรรมการ ตรวจเลือกจะมอบ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) ให้รับไปในวันตรวจเลือกและปล่อยตัวไปผู้ที่จับสลาก
แดง ประธานกรรมการตรวจเลือกจะมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) ให้รับไปในวัน
ตรวจเลือกและนาตัวรับราชการทหาร
(แบบ สด.๔๐) จากเจ้าหน้าที่ของอาเภอเพื่อให้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการกองประจาการตาม
กาหนดในหมายนัดของนายอาเภอต่อไป
๒.๓ สาหรับผู้ที่จับสลากแดงโดยปกติจะต้องเป็นทหารมี กาหนด ๒ ปีแต่ถ้าเป็นผูม้ ีคุณวุฒิ
พิเศษแล้วกฎหมายยังเปิดโอกาสให้สิทธิในการลดวันรับราชการได้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔(พ.ศ.
๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ทั้งนีก้ ารขอสิทธิลดวันรับ
ราชการทหารต้องนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิพิเศษไปยื่นต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก
โดยทาคาร้องไว้ พร้อมทั้งขอใบรับหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ดว้ ยผู้ที่อยู่ในกองประจาการน้อยกว่า ๒
ปี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ผูส้ าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่๓ ขึน้ ไปให้ขนึ้ ทะเบียนกองประจาการแล้วปลดเป็นทหาร
กองหนุนประเภทที่๑โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจาการแต่อย่างใด
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ตารางที่ 1 ผูม้ ีคุณวุฒิพิเศษแล้วกฎหมายยังเปิดโอกาสให้สิทธิในการลดวันรับราชการได้ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔(พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ประเภท
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
ข้าราชการตุลาการ
ดาโต๊ะยุติธรรม
ข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นข้าราชการ
ธุรการ
และรับเงินเดือนประจาตั้งแต่ชั้นตรีหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไป
ข้าราชการอัยการ
ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับเงินเดือนประจา
ตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
พนักงานเทศบาลซึ่งรับเงินเดือนประจา
ตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
ผูส้ าเร็จชั้นอุดมศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
เทียบได้ไม่ต่ากว่าชั้น
อุดมศึกษา(ปวท.,ปวส.,อนุ ฯ , ฯลฯ)
ผูส้ าเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ หรือผู้ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้
ไม่ต่ากว่า
ชั้นที่กล่าวนั้น (ม.๘, ม.ศ.๕, ม.๖, ปวช., ฯลฯ)
ผูท้ ี่สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑
ผูท้ ี่สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒

ร้องขอ ฯ
(สมัคร)
๖ เดือน
๖ เดือน
๖ เดือน

ไม่ร้องขอฯ (จับได้
ใบแดง)
๑ ปี
๑ ปี
๑ ปี

๑ ปี

๑ ปี

๖ เดือน

๑ ปี

๖ เดือน
๑ ปี
๖ เดือน
๑ ปี
๖ เดือน

๑ ปี
๑ ปี
๑ ปี
๑ ปี
๑ ปี

๑ ปี

๑ ปี

๑ ปี

๑ ปี

๖ เดือน
๑ ปี

๑ ปี
๑ ปี

๑ ปี

๑ ปี

๑ ปี
๑ ปี
๖ เดือน

๒ ปี
๑ ปี ๖ เดือน
๑ ปี
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๒.๔ คณะกรรมการชั้นสูง
อนึ่ง ผูท้ ี่ถูกกาหนดให้เป็นทหาร (จับได้ใบแดง) เห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูก
หรือไม่ยุติธรรมให้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นแต่ถ้าถึงกาหนดที่จะต้องไปเป็นทหารกองประจาการก็ให้เข้าเป็นทหารก่อนจนกว่าจะได้รับคา
ตัดสิน(คณะกรรมการชั้นสูงประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือผูแ้ ทนหนึ่งคนเป็นประธาน,
เจ้าหน้าที่สัสดีซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าสัสดีจังหวัดหนึ่งคน และข้าราชการอื่นซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่าหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ)
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โดยปกติแล้วชายที่มสี ัญชาติไทย เมื่อมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ในปีใดจะต้องไปเกณฑ์ทหารทุกคนแต่กฎหมายก็ยัง
เปิดโอกาสให้สิทธิแก่บุคคลบางประเภท ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเกณฑ์ทหารเช่นบุคคลทั่วไป ทั้งนีต้ ้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๘๗ โดยมีรายละเอียดสรุปพอเป็น
สังเขปดังนี้
๑. ยกเว้นให้ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม (มาตรา ๑๓ )ได้แก่
๑.๑ พระภิกษุที่มสี มณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียณและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือ
ญวนที่มสี มณศักดิ์ (ถ้าได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้วให้จาหน่ายออกจากบัญชีทหาร) แต่ถ้าลาสิกขาให้แจ้ง
ด้วยตนเองต่อนายอาเภอท้องที่ที่ตนอยู่หรือทาการประจาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา หากแจ้งเกิน
กาหนดนี้จะถูกดาเนินคดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับและถ้าอายุยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ก็ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกด้วย
๑.๒ คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔
(พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ เช่น ต้อหิน หูหนวกทั้งสองข้าง
ลิน้ หัวใจพิการ หืด เบาหวาน โรคจิต ใบ้ คนเผือก ฯลฯ บุคคลประเภทนี้ตอ้ งไปรับหมายเรียก ฯ ตามกาหนด
และเข้ารับการตรวจเลือกตามกฎหมายเรียก ฯ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกเห็นว่ามีอาการโรคตามที่
กาหนดในกฎหมายกระทรวงจริง จะปลดเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ และทางจังหวัดจะออกใบสาคัญ
ให้ไว้เป็นหลักฐาน
๑.๓ บุคคลซึ่งไม่มคี ุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่
๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ บุคคลประเภทนี้ได้แก่ ชน
ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในบางพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่รู้หนังสือภาษาไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีก็แตกต่างกันด้วยดังนั้น ทางราชการจึงไม่ประสงค์ที่จะให้บุคคลประเภทนี้เป็นทหาร
เช่น ชนชาวกระเหรี่ยง บ้านแม่สอด หมูท่ ี่ ๔ ตาบลคลองลาน อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ฯลฯ
๒. ยกเว้นให้เฉพาะในยามปกติเท่านั้น (มาตรา ๑๔ )ได้แก่
๒.๑ พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเป็นนักธรรม
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ให้นาหลักฐานการสาเร็จนักธรรม ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดีอาเภอหรือ
คณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อดาเนินการยกเว้นให้ กรณีนคี้ วรจะทาก่อนวันตรวจเลือกเพื่อดาเนินการยกเว้น
ให้กรณีน้ีควรจะทาก่อนวันตรวจเลือกเพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งไปในตรวจเลือกจะเป็นการสะดวกกว่า) แต่ประจาอยู่
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลาสิกขา หากแจ้งเกินกาหนดนีจ้ ะถูกดาเนินคดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าอายุไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ก็ต้องไปเข้ารับการ
ตรวจเลือกด้วย
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๒.๒ นักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจาในกิจของศาสนาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และผูว้ ่า
ราชการจังหวัดออกใบสาคัญให้ไว้ (กรณีนใี้ ห้ไปติดต่อขอยกเว้นต่อนายอาเภอท้องที่ ซึ่งสุเหร่า อาราม หรือ
สานักตั้งอยู่เพื่อตรวจสอบหลักฐาน เมื่อเห็นว่าถูกต้องจะดาเนินการยกเว้นให้แต่เมื่อพ้นจากฐานะประจาในกิจ
ของศาสนา ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอาเภอท้องที่ที่ตนอยู่หรือทาการอยู่ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจาก
ฐานะเช่นนัน้ หากแจ้งเกินกาหนดจะถูกดาเนินคดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสอง
ร้อยบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าอายุยังไม่ถึง ๓๐ ปี บริบูรณ์ ก็ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกด้วย
๒.๓ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (นศท.) และนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
(กรณีนเี้ จ้าตัวต้องประสานกับสถาบันการศึกษา เพื่อดาเนินการของยกเว้น) ผูส้ าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่
๓ ขึน้ ไปให้ขนึ้ ทะเบียนกองประจาการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่๑โดยมิต้องเข้ารับราชการในกอง
ประจาการแต่อย่างใด
๒.๔ ครูซึ่งประจาทาการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง
ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนีต้ ามที่กาหนดในกฎหมายกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดออก
ใบสาคัญให้ไว้(เจ้าตัวจะต้องประสานกับส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อดาเนินการขอยกเว้นให้)
๒.๕ นักศึกษาของศูนย์ฝกึ การบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม (เจ้าตัวจะต้องประสานกับศูนย์
ฝึก ฯ เพื่อดาเนินการขอยกเว้นให้)
๒.๖ บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงชาติ และบุคคลซึ่งได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแต่สบิ ปีข้ึนไป หรือเคยถูกศาลพิพากษาให้กักกัน (กรณีนใี้ ห้นาหลักฐานการ
แปลงสัญชาติหรือหลักฐานการต้องโทษไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดีอาเภอ เพื่อดาเนินการขอยกเว้นให้)
นอกจากทางราชการจะยกเว้นให้แก่บุคคลบางประเภทไม่ต้องไปเข้ารับราชการเกณฑ์ทหาร
แล้ว ยังผ่อนผันให้แก่บุคคลบางประเภทเช่นกัน มีรายละเอียดดังนี้
๑. ผ่อนผันให้แก่บุคคลบางประเภทไม่ต้องไปตรวจเลือกเป็นการผ่อนผันให้เฉพาะคราว
(มาตรา ๒๗)ได้แก่
๑.๑ ข้าราชการซึ่งได้รับคาสั่งของผูบ้ ังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอัน
สาคัญยิ่ง หรือไปราชการต่างประเทศโดยคาสั่งของเจ้า
กระทรวง
๑.๒ ข้าราชการหรือผูป้ ฏิบัติงานในสถานที่ราชการหรือโรงงานอื่นใด ในระหว่างที่มกี ารรบ
หรือการสงคราม อันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงครามและอยู่ในความควบคุมของ
กระทรวงกลาโหม
๑.๓ บุคคลซึ่งกาลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม
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กรณีตามข้อ ๑.๑, ๑.๒, และ ๑.๓ เจ้าตัวที่ถูกเรียกจะต้องนาหมายเรียก ฯ รายงานส่วน

ราชการต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดภูมลิ าเนา
ทหาร ซึ่งจะได้สั่งผ่อนผันให้ตามระเบียบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอานาจในการ
ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครและผูว้ ่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน)
๑.๔ นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
๑.๔.๑ ถ้าเป็นทุนของกระทรวง ทบวง กรม หรือ ส่วนราชการใด โดยอยู่ในความ
ประพฤติของผูด้ ูแลนักเรียนไทย ของรัฐบาลไทยสาหรับประเทศนัน้ ๆ สานักงาน ก.พ.จะเป็น
ผูด้ าเนินการผ่อนผันต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลาเนาทหารให้ซึ่งผูว้ ่าราชการจังหวัดจะออกหนังสิอ
ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๔๑) ให้ไว้เป็นหลักฐานโดยมีเงื่อนไขว่า "ถ้าต้อง
ออกจากการศึกษากลับจากต่างประเทศมาถึงประเทศไทยก่อนกาหนด หรือ ก.พ. ได้ขอถอนการผ่อน
ผัน การผ่อนผันเป็นอันยุติ" กรณีนีเ้ จ้าตัวจะต้องแจ้งด้วยตนเองต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหารและถ้า
อายุยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกด้วย
๑.๔.๒ ถ้าเป็นทุนส่วนตัว ต้องให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ยื่นคาร้องขอผ่อนผัน
ต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหาร (อาเภอที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว) พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
๑.๔.๒.๑ หนังสือรับรองของสานักศึกษา(ระบุว่าไปศึกษาวิชาอะไร หลักสูตรกี่ปีให้
แปลเป็นภาษาไทยกากับ ลงชื่อ ตาแหน่งผู้แปลด้วย)
๑.๔.๒.๒ หนังสือรับรองของสถานทูต หรือ สถานกงสุล หรือผู้ดูแลนักเรียนไทย
ในประเทศนัน้ ๆ
๑.๔.๒.๓ สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.๙)
๑.๔.๒.๔ หมายเรียก ฯ (แบบ สด.๓๕) ถ้ามี
๑.๔.๒.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
เมื่อทางอาเภอสอบสวนและพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการผ่อนผัน ก็จะ
ดาเนินการให้โดยส่งหลักฐานไปยังจังหวัดเมือผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้ว เห็นว่าอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ก็จะออกหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๔๑) ให้ไว้เป็น
หลักฐานโดยมีเงื่อนไขว่า "ถ้าต้องออกจากการศึกษา กลับจากต่างประเทศ มาถึงประเทศไทยก่อน
กาหนด การผ่อนผันเป็นอันยุติ"กรณีน้เี จ้าตัวจะต้องแจ้งด้วยตนเองต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหารและ
ถ้าอายุยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกด้วย
๑.๕ เกิดเหตุสุดวิสัย กรณีนีไ้ ม่มกี ารผ่อนผันล่วงหน้าแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยแม้จะได้
ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ทหารกองเกินเดินทางไปเข้ารับการตรวจเลือก ประสพอุบัติเหตุ
รถคว่าหรือเรือล่มระหว่างเดินทาง จนไปเข้ารับการตรวจเลือกไม่ได้อย่างนี้ ก็ไม่ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน
แต่การที่จะทราบว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่นั้นจะทราบได้ตอ่ เมื่อทางอาเภอได้ทาการสอบสวน
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ข้อเท็จจริงแล้ว
๑.๖ ไปเข้าตรวจเลือกที่อ่นื ซึ่งต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คือ อายุ ๒๒๒๙ ปีบริบูรณ์ถ้าได้รับหมายเรียกและไม่สามารถจะไปตามหมายนั้นได้เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือจะไป
ไม่ทัน เมื่อนายอาเภอนั้นสอบสวนได้ความจริงก็จะรับเข้าตรวจเลือกตามระเบียบ
๑.๗ ป่วยไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกได้ โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนติ ิภาวะ และเชื่อถือ
ได้มาแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก กรณีนตี้ ้องนาใบรับรองแพทย์ไปแสดงด้วย
และเมื่อเสร็จการตรวจเลือกแล้ว ทางอาเภอจะเรียกตัวผูไ้ ปแจ้งสอบสวน และสอบสวนตัวผูป้ ่วยด้วย
หากป่วยจริงก็ไม่ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน ทางอาเภอจะมอบหมายเรียกให้มาเข้ารับการตรวจเลือกในปี
ถัดไป
๒. ผ่อนผันให้แก่บุคคลบางประเภทในกรณีที่มีคนพอ (มาตรา ๒๙)ได้แก่
๒.๑ บุคคลที่จาเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดาซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ
หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผอู้ ื่นเลี้ยงดู แต่ถ้ามีบุตรหลายคนจะต้องเข้ากองประจาการพร้อม
กันคงผ่อนผันให้คนเดียวตามแต่บิดาหรือมารดาจะเลือก ถ้าบิดาหรือมารดาไม่สามารถจะเลือกได้ก็ให้
คณะกรรมากรตรวจเลือกพิจารณาผ่อนผันให้หนึ่งคน
๒.๒ บุคคลที่จาเป็นต้องหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตาย หรือไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพล
ภาพ และบุคคลที่จาเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาซึ่งบิดา
มารดาตาย ทั้งนีเ้ มื่อบุตรหรือพี่นอ้ งนัน้ หาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผอู้ ื่นเลี่ยงดู
การผ่อนผันตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ จะต้องร้องขอผ่อนผันต่อนายอาเภอท้องที่ก่อนวันตรวจ
เลือกทหารไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน เพื่อนายอาเภอจะได้สอบสวนหลักฐานไว้ก่อนวันตรวจเลือก และต้อง
ร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะได้
พิจารณา หากเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ก็จะผ่อนผันให้ กรณีนเี้ ป็นการผ่อนผันเป็นปี ๆ ไป หากปีตอ่ ไป
ยังมีความจาเป็นอยู่เช่นเดิม ก็ต้องขอผ่อนผันใหม่และปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ถ้าไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ผ่อนผันเมื่อใด และอายุยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ก็ต้องเข้ารับการตรวจเลือก
๒.๓ บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ.
๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๓.๑ นิสติ หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผ่อนผันให้
เฉพาะผูซ้ ึ่งระหว่างการศึกษาที่ไม่สูงกว่าชั้นปริญญาโท และผ่อนผันให้จนถึงอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์
เว้นแต่นิสติ หรือนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ ผ่อนผันให้ในระหว่างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือ
สถาบันทางแพทย์เพื่อขึน้ ทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพเวชกรรมอีกปีหนึ่ง สาหรับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ผ่อนผันให้เฉพาะผู้ซึ่งมีผลการศึกษา
สอบไล่ได้ภาคละไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต ทุกภาคติดต่อกันเว้นแต่ภาคใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
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๒.๓.๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผ่อนผันให้เฉพาะ ผูซ้ ึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อ
รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ไม่สูงกว่าชั้นปริญญาโท และผ่อนผันให้จนถึงอายุครบ ๒๖ ปี
บริบูรณ์ เว้นแต่นักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ ผ่อนผันให้ในระหว่างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือ
สถาบันทางแพทย์เพื่อขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพเวชกรรมอีกปีหนึ่ง
๒.๓.๓ โรงเรียนอาชีพหรือวิทยาลัยสังกัดหรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวง
ทบวง หรือองค์การของรัฐ ผ่อนผันให้เฉพาะผูซ้ ึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาตรี หรือวิทยฐานะซึ่งทางราชการรับรองว่าเทียบเท่าได้ไม่สูงกว่าชั้นปริญญาตรีและผ่อนผันให้
จนถึงอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์
๒.๓.๔ โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผ่อนผันให้ไม่เกินอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์
วิธีปฏิบัติในการผ่อนผันนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องนาหมายเรียกเข้ารับราชการ
ทหาร (แบบ สด.๓๕) ไปแสดงต่อสถานศึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของสถานศึกษาดาเนินการขอผ่อนผันให้ ดังนี้
ก. กรณีเป็นโรงเรียน ให้แจ้งต่อ กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะ
เทียบเท่ากรมซึ่งโรงเรียนนั้นอยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความควบคุมแล้วแต่กรณี เพื่อขอผ่อนผันไปยังผูว้ ่า
ราชการจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิลาเนาทหารอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากอง
ประจาการ(ปีที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์)
ข. กรณีเป็นมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัยของรัฐให้ขอผ่อนผันไปยังผูว้ ่าราชการ
จังหวัดซึ่งผูน้ ั้นมีภูมลิ าเนาทหารอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากอง
ประจาการ (ปีที่มีอายุครบ ๒๑ ปีปริบูรณ์)
ค. สาหรับ มหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้แจ้ง
ต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อขอผ่อนผันไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดซึ่งผูน้ ั้นมีภูมิลาเนาทหารอยู่ ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจาการ
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ข้อควรจา
นักเรียน นิสติ นักศึกษา ซึ่งมีสทิ ธิได้รับการผ่อนผันตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการศึกษา
จะต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในวันตรวจเลือกทุกปีตามที่กาหนดไว้ในหมายเรียก
เข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.๓๕) เมื่อไปแสดงตนจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.
๔๓) ในฐานะคนผ่อนผันไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะมีความผิด
ตามกฎหมาย และเมื่อสาเร็จการศึกษาหรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์แล้ว ถือว่าหมดเหตุผ่อนผันให้แจ้ง
ด้วยตนเองต่อนายอาเภอหรือท้องที่ที่ตนอยู่ หรือทาการประจาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สาเร็จ
การศึกษาหรือมีอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์แล้ว เพื่อที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร(เกณฑ์ทหาร)
ต่อไป อย่างไรก็ดี หลังจากทาเรื่องขอผ่อนผันแล้วเพื่อความมรอบคอบ ประมาณเดือนมีนาคมของปีที่
สัสดีจังหวัดภูมลิ าเนาทหารด้วยตัวเอง หรือให้ผู้ปกครองไปสอบถามแทนก็ได้ว่าเรื่องขอผ่อนผันได้
ดาเนินการแล้วหรือยัง หากยังจะได้ดาเนินการแก้ไขได้ทันเวลา ทั้งนีเ้ พื่อป้องกันการผิดพลาดทาง
ธุรการจนเป็นเหตุให้เสียสิทธิต้องเข้ารับการตรวจเลือกจะอาจถูกเข้ากองประจาการได้
๓. การผ่อนผันให้แก่ผทู้ ี่ถูกเป็นทหารเพื่อลาศึกษานักเรียน นิสติ นักศึกษาที่ไม่ได้รับการผ่อน
ผัน เมื่อไปตรวจเลือกทหารและถูกเข้ากองประจาการ จะมีสทิ ธิได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อได้
เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่เท่านั้น ถ้าสาเร็จการศึกษาหรือต้องออก
จากสถานศึกษานั้น ๆ หรือมีอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์แล้ว ก็ให้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารกอง
ประจาการตามสังกัดและจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ
๓.๑ เป็นผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลสอบ
๓.๒ เป็นผู้ที่ไม่ได้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะ
ประสพอุบัติเหตุหรือป่วยซึ่ง
๓.๓ กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษาและเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิผ่อนผัน เช่น
เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาส่งรายชื่อเพื่อขอผ่อนผันผิดพลาดหรือตกหล่น , หรือเอกสารหายระหว่าง
ส่งไปยังจังหวัดภูมลิ าเนาทหาร, หรือส่งภายหลังการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแล้ว
แต่ถ้านักเรียน นิสิต นักศึกษาผูใ้ ดซึ่งได้รับการผ่อนผันอยู่แล้วไปยื่นคาร้องขอสละสิทธิการ
ผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก กรณีนถี้ ้าถูกเข้ากองประจาการไม่มสี ิทธิผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อ
เพราะเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวเอง
การยื่นเรื่องขอผ่อนผัน กรณีก่อนรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ตาม
กาหนดในหมายนัดของนายอาเภอ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ โดยผ่านกรมและกระทรวงเจ้า
สังกัดแล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งต่อกระทรวงกลาโหม แต่ถ้าเข้ากองประจาการแล้วให้ย่นื เรื่องขอ
ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด(หน่วยทหาร) เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงระทรวงกลาโหม ส่วน
การจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตนิ ั้นเป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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ถ้าอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ ๒ ให้ไว้เป็นหลักฐาน
๔.การผ่อนผันการให้แก่แพทย์ที่ถูกเป็นทหารเข้ารับราชการทหารกองประจาการจะผ่อนผัน
ให้แก่แพทย์ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรมซึ่งจบการศึกษาแล้ว และ
ต้องรับราชการชดใช้ทุนให้แก่ทางราชการ เมื่อถูกเข้ากองประจาการจะผ่อนผันให้รับราชการในกอง
ประจาการน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดโดยให้ลาพักรอการปลด เพื่อไปรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา
ดังนี้
๔.๑ ผูท้ ี่สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ หรือ ชั้นปีที่ ๒ จากกรมการรักษาดินแดน เมื่อ
ขึน้ ทะเบียนกองประจาการแล้วให้ลาพักรอการปลดเพื่อไปรับราชการชดใช้ทุนแก่ทางราชการตามส่วน
ราชการต้นสังกัด โดยขออนุมัติตอ่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ถ้ายังไม่ได้รับการฝึกวิชา
ทหาร ให้ทาการฝึกวิชาทหารตามระเบียบเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ก่อน
๔.๒ ให้กระทรวงหรือทบวงต้นสังกัดที่แพทย์ผนู้ ั้นรับราชการอยู่ จัดทาบัญชีรายชื่อเฉพาะ
แพทย์ที่จบการศึกษาแล้ว และจะต้องรับราชการชดใช้ทุนแก่ทางราชการต่อกระทรวงกลาโหมเป็นปี
ๆ ก่อนวันตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถ้าผู้ใดถูกเข้าเป็นทหารกองประจาการก็ให้ส่งบัญชีรายชื่อ
ต่อกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเสร็จการตรวจเลือกของผูน้ ั้นแล้ว เพื่อดาเนินการตามข้อ ๔.๑
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ผูท้ ี่ตอ้ งถูกเรียกพลมีหลายประเภท แต่จะกล่าวถึงเฉพาะ "ทหารกองหนุนประเภทที่
๑ " คือ ทหารที่ปลดจากกองประจาการ โดยรับราชการในกองประจาการ จนครบกาหนด และทหาร
กองเกินที่จบการฝึกวิชาทหารในชัน้ ปีที่ ๓ (รด. ปี ๓) ขั้นไป เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วปลด
เมื่อปลดเป็นกองหนุนจะได้รับหนังสือสาคัญ(สด.๘) พร้อมกับสมุดประจาตัวทหารกองหนุน ประเภทที่
๑ ไว้เป็นหลักฐานภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน ๒ ปี ทางราชการ
จะเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล ซึ่งจะไม่เรียกทุกคน ดังนั้น ผูท้ ี่ถูกเรียกพลก็จะต้องไปตาม
วัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดต่อไป
๑. การเรียกพลมีดังนี้
๑.๑ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ คือ การเรียกกาลังพลสารองเข้ารับราชการทหาร
กาหนดไม่เกิน ๑ วันโดยกระทาในยามปกติเพื่อเข้ารับการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี และ
ซักซ้อมระเบียบ
๑.๒ การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร คือ การเรียกกาลังพลสารองเข้ารับราชการทหาร มี
กาหนดไม่เกิน ๖๐ วัน โดยกระทาในยามปกติเพื่อเข้ารับการฝึกทบทวนวิชาทหาร
๑.๓ การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือ การเรียกกาลังพลสารอง เข้ารับ
ราชการทหารมีกาหนดไม่เกิน ๖๐ วัน โดยกระทาในยามปกติ และยามสถานการณ์คับขัน เพื่อทดลอง
แผนหรือเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
๑.๔ การระดมพล คือ การเรียกกาลังพลสารองเข้ารับราชการทหารในยามที่
ประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์คับขัน โดยมีกาหนดเวลาขึน้ อยู่กับสถานการณ์นั้นเพื่อป้องกันประเทศ
หรือปราบปรามจราจลและขยายกาลังอัตราสงคราม
การเรียกพลทั้ง ๔ ประเภทนี้ เป็นการเตรียมพลเพื่อให้กาลังพลมีประสิทธิภาพในการ
พร้อมอยู่ตลอดเวลา ทหารกองหนุน เมื่อได้รับหมายเรียกพลจากนายอาเภอท้องที่แล้ว ต้องไปเข้ารับ
การเรียกพลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในหมายเรียกพล หากหลีกเลี่ยงขัดขืนจะมีความผิด
ตามกฎหมาย คือ หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ ถ้าหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือทดลอง
ความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพล ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๓ เดือน ถึง ๔ ปี
๒. การผ่อนผันการเรียกพล ทหารกองหนุนผูใ้ ด ถ้าเห็นว่าตนจะได้รับการผ่อนผันไม่ต้อง
เรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่ง
พร้อม เพราะเป็น
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๒.๑ นักเรียน นิสติ นักศึกษา และข้าราชการ (ตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึน้ ไป) ก็ให้
แจ้งต่อสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ พร้อมส่งหลักฐานขอผ่อนผันไปยัง
กระทรวงกลาโหม ดังนี้
๒.๑.๑ บัญชีรายชื่อ (แบบ สด.๔๕)
๒.๑.๒ สาเนาหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘๗)
๒.๑.๓ สาเนาหมายเรียกพล (ถ้ามี)
๒.๑.๔ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล(ถ้ามี)
๒.๑.๕ สาเนาหลักฐานการย้ายภูมิลาเนาทหาร (ถ้ามี)
๒.๒ ครูหรืออาจารย์ ซึ่งประจาการสอนหนังสือ หรือวิชาการต่าง ๆ จะต้องไปขอผ่อนผัน
ด้วยตนเองต่อนายอาเภอท้องที่ที่ทาการสอนอยู่ (ไม่ต้องส่งไปที่กระทรวงกลาโหม) โดยนาหลักฐาน
ดังนี้
๒.๒.๑ สาเนาหนังสือสาคัญ(แบบ สด.๘)
๒.๒.๒ หลักฐานรับรองว่าเป็นครูหรืออาจารย์
๒.๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
การขอผ่อนผัน นักเรียน นิสติ และนักศึกษา ให้สถานศึกษาจัดทาบัญชีรายชื่อ (แบบ สด.
๔๕) ส่งไปยังกระทรวงกลาโหมทันทีโดยไม่จาเป็นต้องรอให้ได้รับหมายเรียกพลก่อน ให้ขอผ่อนผันได้
เมื่อเป็นทหารกองหนุนและอยู่ในระหว่างการศึกษาสาหรับผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรยศตั้งแต่ ว่าที่ร้อยตรี ขัน้ ไป จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการแบ่งประเภท
นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งถือว่าเป็นนายทหารกองหนุน โดยปกติมีหน้าที่เข้ารับราชการปีหนึ่งไม่เกิน ๒
เดือน จึงไม่มสี ิทธิที่จะขอผ่อนผันการเรียกพล ทหารกองหนุนเมื่อได้รับหมายเรียกพลแล้ว ขอได้สละ
เวลาไปรับเวลาทหารด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นการพบปะผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมรุ่น ทั้งเป็น
การฝึกทวนแนะนาอาวุธใหม่ ๆ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ดังนั้น อย่าได้คิดหลีกเลี่ยง ขัดขืน หรืออ้างความ
จาเป็นใด ๆ จนเป็นเหตุให้ขาดการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตอ่ ชาติ ทั้งนี้ เพราะประโยชน์ตอ่ ตัวท่านเองและ
ประเทศชาติในที่สุด
ข้อควรจา
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ(แบบ สด.๔๓)
ประธานกรรมการตรวจเลือกจะเป็นผู้มอบให้ผเู้ ข้ารับการตรวจเลือกทุกคนในวันตรวจเลือกเท่านั้น
หากไม่ได้ไปเข้ารับการตรวจเลือก แต่ได้รับใบรับรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓) จากบุคคลอื่นในวันอื่น
แสดงว่าเป็นใบรับรองผล ฯ ปลอม มีความผิดต้องระวางโทษถึงจาคุก
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การผ่อนผันการรับราชการทหาร
ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
การผ่อนผันตาม ม.๒๙ (๑) ทหารกองเกินผูใ้ ดที่ได้รับหมายเกณฑ์ (สด.๓๕) หากมี
ความจาเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการ-ทุพพลภาพ หรือชราจนหา
เลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อ่ืนเลี้ยงดู ให้รอ้ งขอผ่อนผันต่อนายอาเภอท้องที่(อาเภอที่ได้ลงบัญชีทหาร
กองเกินไว้)ก่อนรับการตรวจเลือก (วันเกณฑ์ทหาร) ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และต้องร้องต่อกรรมการ
ตรวจ เลือกในวันตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการตรวจเลือกได้พิจารณาและตัดสินแล้วว่า
บิดามารดาเลี้ยงชีพ ไม่ได้และไม่มผี ู้อื่น เลีย้ งดูจริงก็จะผ่อนผันให้คราวละ ๑ ปี หากปีตอ่ ไปยังความจา
เป็นอยู่อีก ก็ต้องขอผ่อนผันใหม่ และปฏิบัติ เช่นเดียวกับปีก่อน ๆ
ผ่อนผันตาม ม.๒๙ (๒) ทหารกองเกินผู้ใดที่ได้รับหมายเกณฑ์ (สด.๓๕) หากมี
ความจาเป็นต้องหาเลี้ยงบุตร ซึ่งมารดาตาย หรือไร้ความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ และบุคคลที่
จาเป็นต้องหาเลี้ยงพี่ หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่ บิดา ซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้ เมื่อบุตร
หรือพี่หรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผอู้ ื่นเลี้ยงดูวิธีปฏิบัติเหมือนกับการผ่อนผันตาม ม.๒๙(๑)
ผ่อนผันตาม ม.๒๙ (๓) การผ่อนผันให้ทหารกองเกินอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่
กาหนดใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ.) ดังนี้ :๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่อนผันจนสาเร็จการศึกษาหรือจน
อายุครบ ๒๒ ปีบริบูรณ์
๒. นิสิต นักศึกษา หลักสูตร ปวช., ปวท., ปวส., อนุปริญญา, ปริญญาตรี/โท
ผ่อนผันให้จนสาเร็จการศึกษา หรือ จนอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคาแหงต้องสอบไล่ภาคละไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ทุกภาค ติดต่อกัน เว้น แต่ภาคใดขาดสอบ
เพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยรับรอง
๓. นิสิต นักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ ผ่อนผันให้ระหว่างปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล หรือสถาบันทางแพทย์ เพื่อขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมอีกปีหนึ่ง (อายุครบ ๒๗ ปีบริบูรณ์)
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วิธีการปฏิบัติในการขอผ่อนผัน นักเรียน นิสติ นักศึกษาที่จะขอผ่อนผันต้องนา
หมายเรียก ฯ (สด.๓๕) ไปแสดงต่อสถานศึกษาเพื่อดาเนินการขอผ่อนผันให้ ดังนี้
ก. ถ้าเป็นสถานศึกษาของรัฐ ให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สถาบัน
โรงพยาบาล หรือวิทยาลัย หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือมีฐานะเทียบเท่ากรม หรือ
องค์การของรัฐ เป็นผู้สง่ รายชื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาของตน ไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัด ซึ่งผูน้ ั้นมี
ภูมลิ าเนาทหารอยู่ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องตรวจเลือก (ปีที่มีอายุครบ ๒๑ ปี บริบูรณ์)
ข. ถ้าเป็นสถานศึกษาของเอกชน ให้เป็นหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัย สถาบัน
หรือวิทยาลัย เป็นผู้สง่ รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาของตนต่อคณะกรรมการศึกษาเอกชน หรือต่อ
ทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีที่สังกัดอยู่ และคณะกรรมการ หรือทบวงมหาวิทยาลัยดังกล่าว ส่ง
รายชื่อให้กับผูว้ ่าราชการจังหวัด ซึ่งผูน้ ั้นมีภูมิลาเนาทหารอยู่ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ จะต้อง
ตรวจเลือก (ปีที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์)
ข้อควรจา นักเรียน นิสติ นักศึกษา ที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผัน จาต้องไปแสดงตนต่อ
คณะกรรมการตรวจเลือก ตามที่กาหนดในหมายเรียกทุกปี และจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก
(สด.๔๓) ไว้เป็นหลักฐานเมื่อสาเร็จการศึกษา หรืออายุ ครบกาหนดแล้วถือว่าหมดเหตุผ่อนผัน
จะต้องไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอาเภอท้องที่ที่ตนอยู่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสาเร็จการศึกษาหรือ
อายุครบตามที่กาหนด
หมายเหตุ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ที่ไม่ได้รับการผ่อนผัน ม.๒๙ (๓)
๑. อยู่ในระหว่างสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่
๒. เกิดเหตุสุดวิสัยเพราะประสบอุบัติเหตุ
๓. ป่วยไม่สามารถศึกษาได้ในห้วงเวลาที่สถานศึกษาประกาศให้นาหลักฐานมา
แสดงเพื่อผ่อนผัน
๔. ส่งรายชื่อเพื่อขอผ่อนผันผิดพลาด หรือตกหล่น
๕. เอกสารหายระหว่างส่งไปยังจังหวัดภูมิลาเนาทหาร หรือส่งภายหลังการ
ตรวจเลือกแล้ว
ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น หากถูกเข้ากองประจาการ ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันเพื่อลา
ศึกษาต่อได้สาหรับผูไ้ ด้รับ การผ่อนผันอยู่แล้วไปยื่นคาร้อง ขอสละสิทธิเข้ารับการตรวจเลือก หากถูก
เข้ากองประจาการจะขอลาศึกษาต่อไม่ได้ เพราะเป็น ความสมัครใจของเจ้าตัวเอง
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การยื่นเรื่องขอผ่อนผันลาศึกษาต่อ
๑. กรณียื่นก่อนเข้ากองประจาการ ให้ยื่นต่อสถานศึกษา และให้สถานศึกษาเป็น
ผูด้ าเนินการโดยผ่านกรม และกระทรวงเจ้าสังกัด แล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัด แจ้งต่อ
กระทรวงกลาโหม
๒. กรณีเข้ากองประจาการแล้ว ให้ย่ืนเรื่องต่อต้นสังกัด (หน่วยทหาร) เสนอตาม
สายบังคับบัญชาจนถึง กระทรวงกลาโหม ส่วนการจะอนุมัตหิ รือไม่อนุมัตเิ ป็นอานาจของ รมว.กห. ถ้า
อนุมัตใิ ห้ลาศึกษาต่อหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลา แบบ ๒ ให้ไว้เป็นหลักฐาน (อนุมัติ
รมว.กห. ท้ายหนังสือ สม.ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๑๘๘๗๕/๓๐) ลง ๑๐ พ.ย.๓๐
การผ่อนผันให้แก่แพทย์เพื่อชดใช้ทุนให้แก่ทางราชการ
หากแพทย์ผใู้ ดถูกเป็นทหารกองประการและสาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่
๑ หรือ ๒ จาก รด. เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วให้ลาพักรอการปลดเพื่อไปรับราชการชดใช้ทุน
ได้ แต่ถ้ายังไม่ได้รับการฝึกวิชาทหาร ให้ทาการฝึกวิชาทหาร ตามระเบียบเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ก่อน จึง
ลาพักรอการปลดได้ อนุมัติ รมว.กห. ท้ายหนังสือ สม.(ต่อฉบับ กห. รับที่ ๘๑๒๐, ๑๐๕๐๓/๑๖) ลง
๒๒ ส.ค.๑๖
วิธีปฏิบัติ ให้กระทรวงหรือทบวงต้นสังกัดที่แพทย์ผนู้ ั้นรับราชการอยู่ จัดทาบัญชี
รายชื่อเฉพาะแพทย์ที่ จบการศึกษาแล้ว และจะต้องรับราชการชดใช้ทุนแก่ทางราชการส่งต่อ กห.
เป็นปี ๆ ก่อนวันตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ถ้าผูใ้ ด ถูกเข้าเป็นทหาร กองประจาการก็ให้ส่งบัญชี
รายชื่อเฉพาะผูท้ ี่ถูกเข้ากองประจาการต่อ กห. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อดาเนินการให้ลาพัก รอการปลดต่อไป
ผ่อนผันตาม ม.๒๗ มีดังนี้
๑. ข้าราชการซึ่งได้รับคาสั่งของผูบ้ ังคับบัญชา โดยปัจจุบันทันด่วนให้ไป
ราชการอันสาคัญยิ่ง หรือไปราชการ ต่างประเทศ โดยคาสั่งของเจ้ากระทรวง
๒. นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
แยกได้ ๒ กรณี
๒.๑ ทุนหลวง สานักงาน ก.พ. เป็นผู้ดาเนินการขอผ่อนผันต่อผูว้ ่าราชการ
จังหวัดภูมิลาเนาทหาร
๒.๒ ทุนส่วนตัวต้องให้บิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครองไปยื่นคาร้องขอผ่อน
ผันต่อนายอาเภอภูมิลาเนา ทหาร พร้อมทั้งหลักฐานหนังสือรับรองของสานักศึกษา ( ระบุว่าศึกษา
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วิชาอะไร หลักสูตรกี่ปี ให้แปลเป็นภาษาไทยกากับลงชื่อ ตาแหน่งผูแ้ ปลด้วย) หนังสือรับรองของ
สถานทูต หรือสถานกงศุลหรือผูด้ ูแลนักเรียนไทยในประเทศนัน้ ๆ สาเนาใบสาคัญ (สด.๙), หมายเรียก
(สด.๓๕) ถ้ามี, ทาเบียนบ้าน เมื่อทางอาเภอตรวจสอบว่าไปเรียนจริง ก็จะส่งหลักฐานให้จังหวัด
พิจารณาต่อไป เมื่อจังหวัดเห็นว่าอยู่ ในหลักเกณฑ์ก็จะผ่อนผันให้ โดยออกหนังสือผ่อนผันการตรวจ
เลือกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๔๑) ให้ไว้ เป็นหลักฐานและมีเงื่อนไขว่า "ถ้าต้องออกจาก
การศึกษา กลับจากต่างประเทศมาถึงแระเทศไทยก่อนกาหนดการผ่อนผัน เป็นอันยุติ" กรณีนเี้ จ้าตัว
ต้องแจ้งด้วยตนเองต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหารภายใน ๓๐ วัน และถ้าอายุยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์
จะต้องเข้ารับราชการตรวจเลือกด้วย (รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอานาจในการผ่อน
ผันการตรวจเลือกเข้ารับ ราชการทหารให้ผวู้ ่ากรุงเทพมหานคร และผูว้ ่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๔๐/๒๕๑๗ ลง ๓ ธ.ค.๑๗ เรื่อง มอบอานาจในการ
ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗
๓. ข้าราชการหรือผูป้ ฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใดในระหว่าง
ที่มกี ารรบหรือการสงคราม อันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงคราม และอยู่ในความควบคุมของ
กระทรวงกลาโหม
๔. บุคคลซึ่งกาลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทหารในการสงคราม
๕. เกิดเหตุสุดวิสัย
๖. ไปเข้าตรวจเลือกที่อ่นื
๗. ป่วยไม่สามารถจะมาได้ โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนติ ิภาวะและเชื่อถือได้มา
แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือก (ต้องนาใบรับรองแพทย์ไปด้วย)
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ขั้นตอนสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ผู้ปฏิบัติ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ผูท้ ี่มอี ายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และที่เคยยื่นคาร้อง ฯ
จากสถานศึกษาเดิมที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาที่กาลังศึกษา ได้ศึกษาจนกว่าจะจบหลักสูตร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงขั้นตอนการผ่อนผัน ฯ
ที่
1

ผู้ปฏิบัติ
นักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลา /

เอกสารประกอบ

กาหนดการ

รับการแจ้งประกาศ จากงาน

เริ่มต้นตั้งแต่เดือน

ใบประกาศ จากงานบริการ

บริการการศึกษาและกิจการ

ตุลาคม ของทุกปี

การศึกษาและกิจการนักศึกษา/

นักศึกษา

ใน เว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –
ชุมพร

2

นักศึกษา

ยื่นคาร้องพร้อมแนบหลักฐาน

ตัง้ แต่ เดือน

การขอผ่อนผัน ฯ

ตุลาคม – สิน้ สุด
ธันวาคม ของทุกปี

- ใบคาร้อง
- สานาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาใบสาคัญ สด. 9
- สาเนาใบสาคัญ สด. 35 , 43

3

นักศึกษา

ตรวจสอบเอกสารที่แนบคาร้อง ดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องเพื่อความถูกต้องและ ไม่เกิน 1 สัปดาห์
รวดเร็ว

- สานาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาใบสาคัญ สด. 9
- สาเนาใบสาคัญ สด. 35 , 43

ที่
4

ผู้ปฏิบัติ
นักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
รอประกาศแจ้งการอนุมัติให้

ระยะเวลา /
กาหนดการ
ไม่เกิน 1 เดือน

ผ่อนผัน ฯ

เอกสารประกอบ
- บัญชีรายชื่อ
- หนังสือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด

5

นักศึกษา

รับหนังสือขออนุมัติผ่อนผันการ ก่อนสิน้ เดือน
เข้ารับการคัดเลือกราชการ

มีนาคม

ทหาร ฯ

- บัญชีรายชื่อ
- หนังสือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด

6

นักศึกษา

เข้ารับการรายงานตัวในวัน

วันที่ 1 - 12

คัดเลือก ฯ กับ สัสดีอาเภอ

เมษายน ของทุก

ภูมิลาเนาที่ข้นึ ทะเบียน(สด.35) เดือน

- บัญชีรายชื่อ
- หนังสือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด

7

นักศึกษา

เข้ารายงานตัวทุกปีจนกว่าจะ

วันที่ 1 - 12

สาเร็จการศึกษาหรือพ้น สภาพ เมษายน ของทุก
การเป็นนักศึกษา

เดือน

- บัญชีรายชื่อ
- หนังสือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
- หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด

หมายเหตุ ห้ามนักศึกษาที่ดาเนินเรื่องขอผ่อนผันทหารรายใหม่และรายเก่า เดินทางออกนอกพืน้ ที่
หรือต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน ของทุกปี
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ลาดับที่.........../..............

แบบคาร้องยื่นการผ่อนผันการเข้ารับการคัดเลือกทหาร
ประจาปีการศึกษา................. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
วันที่............เดือน........................พ.ศ..............
1. ข้าพเจ้าชื่อ.......................................................สกุล.....................................................................
2. สาขาวิชา......................................ชั้นปีที่........รหัสประจาตัวนักศึกษา..........................................
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้สะดวก................................................E–mail…………………………………
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..........ตาบล......................................อาเภอ..........................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์............................
4. มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบคาร้องการผ่อนผันการเข้ารับการคัดเลือกทหารและนาเอกสารเพื่อ
ประกอบดังต่อไปนี้
.......1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
.......2 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
.......3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) ด้วย
.......4 สาเนาใบสาคัญ สด. 9
จานวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) ปากกาสีน้าเงิน
.......5 สาเนาใบสาคัญ สด. 35
จานวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
.......6 สาเนาใบสาคัญ สด. 43
จานวน 2 ชุด (สาหรับคนที่ผ่านการขอผ่อนผันกับ
สถานศึกษาเดิม / หรือปีพ.ศ.เกิดไม่ตรงกับปีที่ขนึ้ ทะเบียน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
………7. อื่น ๆ .....................................................................จานวน..............ชุด
5. เอกสารที่ไม่ครบข้าพเจ้าจะจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน ภายในวันที่.......เดือน...............พ.ศ..........
7. หากข้าพเจ้าไม่ดาเนินการจัดส่งเอกสารตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ครบถ้วน ยินดีดาเนินการติดต่อ
ด้วย ตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ลงชื่อ...................................(ผูย้ ื่นคาร้อง)
เรียน รองผู้อานวยการฝ่ายงานกิจการนักศึกษา ฯ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- ...............................................................
- ...............................................................
..............................................
(เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและรับผิดชอบ)

……………………………………………………………….………………………………

.....................................
......../............./........
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ไขข้อข้องใจ ถาม - ตอบ
ถาม : ถ้าบิดามารดาเป็นคนไทย ไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่สหรัฐอเมริกา และมีบุตรชาติเกิด
ที่นั่น ๑ คน ตั้งแต่บุตรชายเกิดทั้งบิดามารดาและบุตรไม่เคยกลับประเทศไทยเลย บุตรไม่มชี ื่อใน
ทะเบียนบ้านและยังไม่ได้ทาบัตรประจาตัวประชาชนในปี ๒๕๔๑ บุตรมีอายุย่าง ๑๘ ปี ซึ่งครบ
กาหนดจะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน บิดาจึงบอกแก่บุตรให้เขียนจดหมายถึงอา (น้องชายของบิดา)
ซึ่งอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับให้ส่งสาเนาสูติบัตร และให้บุตร
แจ้งว่ามีตาหนิแผลเป็นที่คอมาเพื่อให้อาไปแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกินแทนไว้ก่อน เพราะกลัวว่า
เมื่อกลับมาอยู่ประเทศไทย หากไม่ลงบัญชีฯ ตามที่กาหนดจะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขืนกรณีนี้จะ
เป็นการถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ตอบ : กรณีนีอ้ าจจะต้องนาสาเนาสูติบัตรไปพบเจ้าหน้าที่สัสดีอาเภอที่บิดามารดามี
ภูมลิ าเนา เพื่อแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกิน แทนเจ้าการลงบัญชี
ทหารกองเกินแทน เจ้าหน้าที่สัสดีอาเภอจะให้ผแู้ จ้งแทนกรอกข้อความลงในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชี
ทหารกองเกิน(แบบ สด.๔๔) เมื่อเจ้าหน้าที่ตราจสอบ
หลักฐานแล้วเห็นว่ายังขาดสาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ขอลงบัญชีฯ ก็จะบันทึกเสนอ
นายอาเภอให้ชะลอการลงบัญชีทหารกองเกินไว้ก่อนเมื่อ
หลักฐานครบแล้วจึงค่อยสอบสวนดาเนินการรับลงบัญชี ฯ ให้ตามระเบียบเมื่อนายอาเภอเห็นชอบ ให้
ผูแ้ จ้งเซ็นทราบไว้ในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
(แบบ สด.๔๔) แล้วถ่ายสาเนาให้ผู้แจ้งแทนเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ เมื่อมีเอกสารครบแล้วว แม้จะ
มาลงบัญชีฯ เกินกาหนดก็ไม่ต้องถูกดาเนินคดีฐาน
หลีกเลี่ยงขัดขืนแต่อย่างใด เพราะได้ยื่นคาร้อง คือ ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.
๔๔) ไว้แล้ว
ถาม : เหลือง เป็นผู้มสี ัญชาติไทยไปทางานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ไต้หวันและมีความสัมพันธ์กับ
นายจ้างจนมีบุตรชายร่วมกัน ๑ คน ชื่อเหลียงเกิดเมื่อ
๒ เมษายน ๒๕๒๔ ต่อมาเมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๙ นางเหลืองได้เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมบุตร
และมาอยู่กับแม่ที่อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นภูมิลาเนาของตนและได้เพิ่มชื่อบุตรชาย
ไว้ในทะเบียนบ้านเรียบร้อย ต่อจากนั้นเมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ นางเหลืองได้กลับไปทางานที่ไต้หวัน
ตามเดิมโดยให้ลูกชายอยู่กับยายที่บ้านอาเภอโนนไทยเมื่อลูกชายอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ ได้ทาบัตร
ประจาตัวประชาชน ต่อจากนั้นนางเหลืองได้ให้บุตรชายไปทางานด้วยกันที่ไต้หวัน กรณีน้ี เมื่อ นาย
เหลียง อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ซึ่งครบกาหนดลงบัญชีทหารกองเกินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
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ตอบ : นายเหลียงจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านไปแสดงเห็นว่า
จะมาลงบัญชีทหารกองเกิน ณ อาเภอโนนไทย แต่ถ้านายเหลียงเห็นว่าจะมาลงบัญชี ฯ ด้วยตนเองไม่
สะดวกเพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง นายเหลียงก็สามารถมอบให้ยายเป็นผู้ไปแจ้งแทนได้ โดยบอก
ตาหนิแผยเป็นที่เห็นได้ง่ายชัดเจนเหนือเอวขึ้นไปให้ยายทราบ เพื่อยายจะได้ไปแจ้งการลงบัญชีทหาร
กองเกินแทนได้ถูกต้อง เมื่อได้รับลงบัญชีฯ แล้วทางอาเภอจะออกใบสาคัญ (แบบ สด.๙) มอบให้ยาย
เพื่อนาไปมอบให้แก่นายเหลียง เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ถาม : นายฉมัง หนัมหลุด กับ นางโฉม ฉุนนาม ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากัน
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีบุตรชายร่วมกัน ๑ คน ชื่อ ฉมวก ต่อมาเมื่อฉมวกอายุได้ ๑๓ ปี นายฉมัง
และนางโฉมได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย โดยนางโฉมเป็นผู้เลีย้ งดูบุตร หลังจากหย่ากันแล้วไม่
ทราบว่านายฉมังไปอยู่ที่ไหนไม่สามารถติตต่อกันได้ ขณะนีน้ ายฉมวกมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ซึ่ง
จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน กรณีนีจ้ ะปฏิบัติอย่างไร
ตอบ : ตามหลักกฎหมาย ถ้าบิดายังมีชีวิตอยู่จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินที่อาเภอที่ที่
บิดามีภูมิลาเนา ในกรณีน้ี ถ้าสอบสวนได้ความชัดแจ้งว่า ไม่สามารถติดต่อกับบิดาได้ ก็ให้ลงบัญชี
ทหารกองเกินที่อาเภอท้องที่ที่มารดามีภูมลิ าเนา โดยนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนไป
ประกอบหลักฐานการลงบัญชีฯ ด้วย
ถาม : กระผมมีลูกชายอยู่หนึ่งคนส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี ขณะนีอ้ ายุ ๑๗ ปี
บริบูรณ์ จะลงบัญชีทหารกองเกินอย่างไร
ตอบ :ให้บิดาหรือมารดาหรือผูบ้ รรลุนติ ิภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งการลงบัญชีทหารกองเกิน
แทน ณ อาเภอภูมลิ าเนาของบิดา โดยนาสาเนาทะเบียน
บ้าน สูตบิ ัตร รูปถ่ายของผูข้ อลงบัญชี ฯ (ลูกชาย) สาเนาหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ และหลักฐาน
การศึกษา เพื่อเจ้าหน้าที่สัสดีจะได้ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนว่าเป็นผูม้ ีสัญชาติไทยจริงและไม่
ผิดตัวในการรับลงบัญชี ฯ กรณีนี้ ถ้าไม่มิสูตบิ ัตรจะต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนประกอบการรับ
ลงบัญชีฯ และผู้แจ้งแทนจะต้องทราบตาหนิแผลเป็นของผู้ขอลงบัญชี ฯ ด้วย ถ้าหลักฐานไม่ครบ
เจ้าหน้าที่จะบันทึกในใบคาร้อง คือ ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๔) ไว้เป็น
หลักฐานเมื่อได้หลักฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน
ถาม : กระผมเป็นนักศึกษาไม่ได้เรียน รด. ขณะนีอ้ ายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ จะทาอย่างไรถึงจะขอ
ผ่อนผันได้
ตอบ : ต้องรีบไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ทาเรื่องขอผ่อนผัน เพื่อ
ดาเนินการส่งรายชื่อขอผ่อนไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดภูมิลาเนาทหารโดยด่วนภายในเดือน
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กุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจาการ หากเกินกาหนดจะไม่ได้รับสิทธิในการผ่อนผัน
ถาม : พ่อกับแม่ของกระผมหย่ากัน พ่อไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่แม่อยู่กรุงเทพฯ กระผมอยู่กับ
แม่ที่กรุงเทพฯ จะลงบัญชี ฯ ที่กรุงเทพฯ จะได้หรือไม่
ตอบ : ได้ แต่ต้องย้ายทะเบียนบ้านของพ่อมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพ ฯ ด้วย เมื่อลงบัญชี ฯ เสร็จ
แล้ว จึงค่อยย้ายทะเบียนบ้านของพ่อไปอยู่ที่เชียงใหม่ตามเดิม
ถาม : ผมเสียเงินไปแล้ว อยากทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงวันเกณฑ์ ผมไม่ไปเกณฑ์ทหาร
ตอบ : ถ้าไม่ไปเกณฑ์ทหารจะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขืนกล่าว คือ ถ้ายังไม่ได้รับ
หมายเรียก ฯ จะมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับถ้ารับหมายเรียก ฯ แล้ว จะมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี ทุกคนจะต้องไป
เข้ารับการตรวจเลือก และจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ (แบบ สด.๔๓)จากประธาน
กรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้นถ้าได้รับในวันอื่นถือว่าเป็นเอกสารที่ทาง
ราชการมิได้ออกให้ หากผูใ้ ดนาไปใช้ถือว่าใช้เอกสารปลอม จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
ถาม : ขณะนีเ้ หตุการณ์ปกติไม่มีสงครามแล้ว ควรจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้กาหนดให้บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศโดยรับราชการ
ทหาร ดังนัน้ จึงต้องมีการตรวจเลือกทหารทุกปีเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไว้ทั้งในยามปกติและในยาม
สงครามทั้งสอบคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วย
ถาม : ถ้าไม่ลงบัญชีทหารกองเกินจะมีความผิดอย่างไร
ตอบ : ถ้าเกินกาหนดระยะเวลาการลงบัญชี ฯ จะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน กล่าวคือ
ถ้าหน้าที่สัสดีส่งรายชื่อไปให้ตารวจติดตามจับกุมตัวมาดาเนิน
คดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ถ้าเจ้า
ตัวได้มาแสดงตนของลงบัญชี ฯ ก่อนที่เจ้าหน้าที่สัสดี จะส่งรายชื่อไปให้ตารวจติดตามจับกุมตัวต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถาม : ถ้าอายุ ๑๗ ปี แล้ว ยังอยู่เมืองนอกสามารถไปแจ้งลงบัญชี ฯ ที่สถานทูตไทยประจา
ประเทศนัน้ ๆ ได้หรือไม่
ตอบ :ไม่ได้แต่จะแจ้งแทนได้โดยต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิตภิ าวะและเชื่อถือได้ที่อยู่ในประเทศ
ไทยไปแจ้งการลงบัญชี ฯ แทน ณ อาเภอภูมิลาเนาของบิดาหรือมารดา หรือผูป้ กครอง แล้วแต่กรณี
โดยนาหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนหรือสูติบัตร พร้อมทะเบียนบ้าน และต้องทราบตาหนิแผลเป็น
ของผู้ขอลงบัญชี ฯ ด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่สัสดีอาเภอจะได้ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนผูแ้ จ้งแทน

30
หากปรากฎชัดเจนว่าผูข้ อลงบัญชี ฯ มีอายุอยู่ในกาหนดลงบัญชี ฯ มีสัญชาติไทยจริง มีภูมิ
สาเนาถูกมอบให้ผขู้ อลงบัญชีฯ แทนรับไป เพื่อนาไปมอบให้กับเจ้าตัวเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ถาม : ผมมีสทิ ธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร แต่ผมเสี่ยงไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ากอง
ประจาการ กรณีนีผ้ มจะขอผ่อนผันลาไปศึกษาต่อจนกว่า
จะสาเร็จการศึกษาแล้วจึงค่อยเข้ารับราชการในกองประจาการจะได้หรือไม่
ตอบ :ไม่ได้ เพราะเป็นการสละสิทธิ์ในการผ่อนผัน โดยสมัครใจเข้ารับการตรวจเลือก ดังนัน้
เมื่อถูกเข้ากองประจาการ จะต้องเข้ารับราชการในกอง
ประจาการตามกาหนดในหมายนัดของนายอาเภอจะขอผ่อนผันลาไปศึกษาต่ออีกไม่ได้
ถาม : ขณะนี้ผมอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ ปีที่แล้วผมรับหมายเรียก ๆ แต่ไม่ได้ไปตรวจเลือก อยาก
ทราบว่าปีน้ี จะไปตรวจเลือกได้หรือไม่ หรือจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร
ตอบ : ถ้าได้รับหมายเรียก ฯ แล้ว ไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขื่น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี เจ้าหน้าที่ตารวจจะติดตาม
จับกุมตัวมาดาเนินคดี หากไปในวันตรวจเลือกทางคณะกรรมการตรวจเลือกจะแจ้งให้ทางอาเภอส่ง
ตัวให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดีเมื่อคดีส้นิ สุดแล้ว ทางอาเภอจะมอบหมายเรียก ฯ ให้ไปเข้ารับการ
ตรวจเลือกต่อไป
ถาม : นักศึกษาได้แจ้งขอผ่อนผันการตรวจเลือกต่อสถานศึกษาและสถานศึกษาได้ส่งรายชื่อ
ขอผ่อนไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัด ซึ่งผูน้ ั้นมีภูมิลาเนาทหารอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยทาเรื่องขอ
ผ่อนผันส่งไปพร้อมกันจานวน ๑๕ คน ซึ่งมีภูมิลาเนาทหารอยู่จังหวัดเดียวกัน ปรากฎว่าได้รับการ
ผ่อนผัน ๑๔ คน ส่วนอีก ๑ คน ชื่อตกหล่นไม่ได้รับการผ่อนผันจึงต้องเข้ารับการตรวจเลือก และจับ
สลากถูกเข้ากองประจาการ แผนกทหารบก อยากทราบว่าทาอย่างไรถึงจะ ได้รับการผ่อนผัน
เช่นเดียวกันกับ ๑๔ คนนั้น
ตอบ : กรณีนีจ้ ะต้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการชั้นสูงโดยติดต่อที่แผนกสัสดีจังหวัดที่เข้ารับ
การตรวจเลือก เพื่อขอความเป็นธรรม ถ้าคณะกรรมการชั้นสูงพิจารณาแล้วปรากฎหลักฐานชัดเจน
ว่าเกิดบกพร่องทางธุรการเนื่องจากมิได้เพิ่มรายชื่อไว้ในบัญชีเรียกประเภทคนผ่อนผัน คณะกรรมการ
ชั้นสูงก็จะตัดสินงดส่งตัวเข้ากองประจาการ ให้กลับมีสภาพเป็นทหารกองเกิน และมีสทิ ธิได้รับการ
ผ่อนผันต่อไป
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คาอธิบายศัพท์
- ภูมลิ าเนาทหาร หมายความว่า อาเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นได้แจ้งการลงบัญชีทหารกองเกินไว้
ที่อาเภอแล้ว และบุคคลจะมีภูมิลาเนาทหารได้ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
- ทหารกองเกิน หมายความว่า ผูซ้ ึ่งมีอายุตั้งแต่สบิ แปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปี
บริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกิน (ขึน้ ทะเบียนทหาร) แล้ว
- คนผ่อนผัน คือ ทหารกองเกินที่อยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ
โรงเรียนอาชีวะ และโรงเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตามที่กาหนดในกฎหมาย ซึ่ง
สถานศึกษาได้สง่ รายชื่อให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาทหารแล้ว
- คนหลีกเลี่ยงขัดขืน คือ ทหารกองเกินที่รับหมายเรียกของนายอาเภอแล้วไม่มา ให้
คณะกรรมการตรวจเลือกทาการตรวจเลือก ซึ่งได้ตัวมาดาเนินคดี และศาลได้พิพากษาให้ลงโทษ
- คนที่ขาดการตรวจเลือกคือ ทหารกองเกินที่รับหมายเรียกของนายอาเภอ และไม่มาให้
คณะกรรมการตรวจเลือกทาการตรวจเลือก แต่ยังไม่ได้ตัวมาดาเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างดาเนินคดี
- คนยกเว้น คือ ทหารกองเกินที่ได้รับการยกเว้นไม่เรียกมาตราจเลือกในยามปกติ เช่น
พระภิกษุนักธรรม ผูท้ ี่อยู่ระหว่างการฝึกวิชาการทหาร ฯลฯ
- คนจาพวกที่ ๑ ได้แก่ ทหารกองเกินซึ่งมีรายการสมบูรณ์ดี
- คนจาพวกที่ ๒ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจาพวกที่ ๑ แต่
ไม่ถึงกับทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- คนจาพวกที่ ๓ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้
เพราะป่วยซึ่งจะบาบัดให้หายภายในกาหนด ๓๐ วัน
ไม่ได้
- คนจาพวกที่ ๔ ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗
- ขนาดรอบตัว คือ ความกว้างของรอบอกซึ่งมีวธิ ีวัดโดยให้คล้องแถบเมตรรอบตัวในลักษณะ
การแขนหรือยกแขนทั้งสองข้างขึ้นให้ริมล่างของแถมเมตรได้ระดับราวนมโดยรอบ และเมื่อได้ลดแขน
ลงในลักษณะท่าตรงแล้วให้วัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่งครัง้ และหายใจเข้าเต็มที่หนึ่งครั้ง
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- ขนาดถัดรอง คือ ผูท้ ี่มขี นาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๕๙ เซนติเมตร ลงมาถึง ๑ เมตร ๔๖
เซนติเมตรแลขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก - คนไม่ได้ขนาด คือ ผูท้ ี่มี
ขนาดสูงไม่ถึง ๑ เมตร ๔๖ เซนติเมตร หรือมีขนาดรอบตัวไม่ถึง ๗๖ เซนติเมตร
- ก่อนรายงานตัว คือ นักศึกษาที่จับสลากแล้วถูกเข้ากองประจาการแต่ยังไม่เข้ารายงานตัวต่อหน่วย
ต้นสังกัด เช่น จับสลากได้ผลัด ๒ คือ ต้องเข้าหน่วยในวันที่ ๑ พ.ย. แต่เจ้าตัวยังไม่ได้เข้าหน่วยในวันที่
๑ พ.ย.
- เข้ากองประจาการแล้ว คือ นักศึกษาที่จับสลากแล้วถูกเข้ากองประจาการ ได้เข้ารายงาน
ตัวกับหน่วยแล้ว เช่น จับสลากได้ผลัด ๒ คือ ต้องเข้าหน่วยใน ๑ พ.ย. ซึ่งเจ้าตัวได้เข้าหน่วยตั้งแต่วันที่
๑ พ.ย. ไปแล้ว
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