คานา
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มี
ภารกิจในการสนับสนุนการศึกษาในเรื่อง การฝึกเรียนวิชาทหาร ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ
ผ่อ นผั นเข้ารับ ราชการทหารกองประจาการให้ กับ นัก ศึก ษาที่ กาลัง ศึก ษาอยู่ ใ นระดั บปริญ ญา
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม ในทุกด้านควบคู่กับการเรียน ภารกิจการ
ผ่อนผันเข้ารับราชการจึงถือได้ว่ามีความจาเป็นที่งานนักศึกษาวิชาทหาร จาเป็นจะต้องดาเนินการ
ให้กับนักศึกษา ระหว่างที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้
ใช้เวลาศึกษาอย่างเต็มที่ มีสมาธิ ในการศึกษาเล่าเรียน จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกมา
รับใช้สังคม และประเทศชาติ
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มี อายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้า
รับการตรวจเลื อกเข้ารับราชการทหาร และมี ความต้ องการที่ จะผ่อนผันเข้ารั บราชการทหาร
ระหว่างการศึกษา ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อปฏิบัติ งานนักศึกษาวิชาทหารจึงได้จัดทา
คู่มือการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อให้นักศึกษาได้
ศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดาเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ต่อไป
งานนักศึกษาวิชาทหาร

สารบัญ
หน้า
การเข้ารับราชการทหาร
การลงบัญชีทหารกองเกิน
การรับหมายเรียกหรือรับหมายเกณฑ์
การตรวจเลือกคนเข้ากองประจาการ
การขอผ่อนผันการตวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
บุคคลที่จะได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือก
นักศึกษษจะดาเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกได้อย่างไร
สถาบันอุดมศึกษาจะดาเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกได้อย่างไร
ข้อควรปฏิบัติสาหรับสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
คาถามที่พบบ่อย
ภาคผนวก
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การเข้ารับราชการทหาร
ประเทศตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศเป็นต้นมา
กาหนดให้ชายไทยทุกคนต้องรับราชการทหารและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช
2540 ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันยังกาหนดไว้ในหมวดที่ 4 หน้าที่ของชายไทย มาตรา 69 ซึ่งมีความว่า
“บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา
อบรม …ฯลฯ.. ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ พระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 7 บัญญัติว่า “ชายที่มีสัญชาติ เป็นไทย” และการได้มีสัญญาติ
ไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน
พ.ศ.2508
ดังนั้นหน้าที่ของชายไทยทุกคนต้องรับราชการทหารพูดง่ายๆว่า “ต้องไปเกณฑ์ทหาร”
ซึ่งการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารเป็นเรื่องที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เพราะกองทัพไทยจะฝึกฝนผู้เข้ารับ
ราชการหารให้มีระเบียบ วินัย ฝึกหัดวิชาชีพเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์และมี
คุณค่าอย่างมากแก่ทหารเกณฑ์ทุกคน ซึ่งปกติการเกณฑ์ทหารจะกระทากันในช่วงเดือน เม.ย. ของ
ทุกปี ปีละครั้ง และต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จานวน 2 ปี แต่มีข้อยกเว้นและผ่อนผัน
สาหรับผู้ที่เรียนวิชารักษาดินแดน(ร.ต.) หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่งกาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหารและกฎกระทรวง ซึ่งจะกล่าวต่อไป
1. การลงบัญชีทหารกองเกิน
ทหารกองเกิน หมายถึง ชายซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้
ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว
1. บรรดาชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้าปีที่ 18 ใน พ.ศ.ใด (พ.ศ.เกิด + 17) ให้ไป
แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายใน พ.ศ.นั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) ผู้ที่ไม่
สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้ง
แทนให้นายอาเภอ สอบสวนหรือผู้อานวยการเขตสอบสวน เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงบัญชีทหาร
กองเกินไว้ ถ้าไม่มีผู้มาแจ้งแทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน มีความผิด
ตามมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300 บาทหรือจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด ได้มาลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองหรือมีผู้มา
แจ้งแทน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้ ที่จะ
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ลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วนายอาเภอ หรือผู้ อานวยการเขตจะออกใบสาคัญที่เรียกว่า แบบ
สด.9 ให้ผู้นั้นไว้เป็นหลักฐานแสดงว่า บุคคลนั้นเป็นทหารกองเกินแล้ว ดังนั้น แบบ สด.9 จึงมี
ความสาคัญสาหรับผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินว่าได้ปฏิบัติตนตามกฎหมายเล้ว นอกจากนั้น แบบ
สด.9 ยังมีประโยฃน์ทาให้ผู้รู้ข้อมูลของผู้นั้นว่าเป็นใคร อายุเท่าไหร่ มีตาหนิอะไร บิดามารดาคือ
ใคร มีภูมิลาเนาอยู่ที่ใด เป็นต้น ผู้ซึ่งลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคมของ พ.ศ.ถัดไป
2. บุคคลซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินพร้อมกับคนชั้นเดียวกันเพราะเหตุใด ๆ ก็ดี ถ้า
อายุ ยังไม่ถึง 46 ปีบริบูรณ์ ให้ปฏิบัติในทานองเดียวกับข้อ 1 ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่สามารถจะ
ปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้
3. บุคคลต่อ ไปนี้ได้ รับการยกเว้นไม่ต้ องไปแสดงตนต่ อนายอ าเภในการลงบั ญชีทหาร
กองเกิน แต่ให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
1.) สามเณรเปรียญ
2.) ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกควบคุม หรือคุมขังของเจ้าพนักงาน
4. บุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการในยามปกติ คือ
1.) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ซึ่ง
เป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.) นั ก บวชศาสนาอื่ น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ป ระจ าในกิ จ ของศาสนาตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสาคัญให้ไว้
3.) บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
4.) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
5.) ครูซึ่งประจาทาการสอนหนังสือ หรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกาหนดในกฎกระทรวง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกใบสาคัญให้ไว้
6.) นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ
7.) นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
8.) บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
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9.) บุคคลซึ่งได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกครั้งเดียวตั้งแต่สิบปีขึ้น
ไปหรือเคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหลายครั้งรวมกันตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือเคยถูก
ศาลพิพากษาให้กักกัน
2. การรับหมายเรียกหรือรับหมายเกณฑ์
ทหารกองเกินทุกคนเมื่อมีอายุย่างเข้า 21 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ. ใด ต้องไปแสดง
ตน เพื่อรับหมายเกณฑ์ที่อาเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิล าเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ.นั้น เช่น
ตัวอย่าง ทหารกองเกินเกิด พ.ศ.2521 ให้ไปแสดงตนรับหมายเกณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2541 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ในเวลาราชการ เมื่อรับหมายเกณฑ์แล้ว จะต้องไปรับการตรวจ
เลือก (เกณฑ์) ในเดือนเมษายน 2542 ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนดไว้ในหมายเกณฑ์ หากไม่
ไปจะถูก ดาเนินคดีฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๓ ปี
1. การออกหมายเกณฑ์ หมายเกณฑ์นายอาเภอจะออกเฉพาะผู้ที่ได้ลงบัญชีเป็นทหาร
กองเกินแล้ว คือ
1.1 ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ากองประจาการ
1.2 ผู้ที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องไม่เคยเข้าตรวจเลือก(เกณฑ์ทหาร) หรือ
เป็น คนหลีกเลี่ยง ไม่มารับการเกณฑ์ในปีก่อน ๆ(ศาลตัดสิน ลงโทษแล้ว) หรือพ้นจากฐานะการ
ยกเว้น หรือ ผ่อนผัน หรือได้รับการผ่อนผันเนื่องจากเป็นนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ที่
จาเป็นต้องหาเลี้ยงบิดา หรือมารดา หรือบุตร หรือคณะกรรมการตรวจเลือกมีความเห็นว่าป่วย
รักษาไม่หายภายใน ๓๐ วัน ในปีที่ผ่านมา
2. การรับหมายเกณฑ์แทน ผู้ใดไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่ง
บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับหมายเกณฑ์แทน ถ้าไม่มีให้ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน การรับ
แทน จะต้องเป็นกรณีใกล้วันหมดเขตรับหมายเกณฑ์( ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจาเป็น
ดังนี้
2.1 ป่วย
2.2 ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกาหนดกลับ หรือมีกาหนดกลับแต่วันที่จะกลับนั้น
เลย กาหนดเวลาการรับหมายเกณฑ์แล้ว
2.3 ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะกลับไปได้เพราะติดการสอบไล่ การที่จะให้
รับหมายเกณฑ์แทนหรือไม่นั้นอยู่ในดุลพินิจของนายอาเภอการรับหมายเกณฑ์ แทน จะต้องมี
หนังสือมอบหมายหรือมอบฉัน ทะของทหารกองเกินผู้นั้นถึงนายอาเภอโดยผู้รับแทน นามาแสดง
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แล้วให้สัสดีอาเภอลงทะเบียนรับหนังสือ และให้ทางอาเภอทาการสอบสวนปากคาผู้รับ แทนนั้นไว้
เป็นหลักฐาน ซึ่งผู้รับแทนจะต้องให้คารับรองในการสอบสวนว่า จะมอบหมายเกณฑ์ที่รับไป นั้น
นาไปมอบให้แก่ทหารกองเกินผู้นั้น พร้อมกับแจ้งวันเวลาและสถานที่เกณฑ์ทหารให้ทราบ แล้ว
เสนอนายอาเภอ ขออนุมัติก่อนมอบหมายเกณฑ์ให้รับไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ ทหารกองเกินผู้นั้น
อ้าง ว่าไม่ได้รับหมายเกณฑ์ในกรณีที่หลีกเลี่ยงขัดขืน ไม่ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
3. การจัดทาประกาศ ในเดือนตุลาคมทุกปี ทางอาเภอจะจัดทาประกาศให้ทหารกองเกิน
ที่มีอายุย่างเข้า 21 ปี ใน พ.ศ. นั้นไปแสดงตนเพื่อรับหมายเกณฑ์ที่ อาเภอ ประกาศเช่นว่านี้จะปิด
ไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และที่เปิดเผยตามชุมชนในท้องที่นั้น กับ
นายอาเภอจะส่งประกาศให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนาไปแจ้งให้ราษฎรในท้องที่ของตนทราบด้วย
ถ้า ผู้ใดไม่ไปรับหมายเกณฑ์ตามกาหนดจะถูกดาเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดต้อง
ระวาง โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับแต่ถ้าทางอาเภอ
ได้ส่ง รายชื่อไปให้เจ้าหน้าที่ตารวจติดตามจับกุมตัวมาดาเนินคดี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือ ปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. การตรวจเลือกคนเข้ากองประจาการ
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการหรือที่รู้จักกันดีคือการ
เกณฑ์ ทหารนั้นตามปกติกระทรวงกลาโหม ได้กาหนดไว้ในเดือนเมษายน (วันที่ 1เมษายน ถึงวันที่
11 เมษายน ของทุกปี) ดังนั้นทหารกองเกินเมื่อได้รับหมายเรียกแล้วจะต้องไปเข้ารับการตรวจ
เลือกตาม วัน เวลาและสถานที่ที่กาหนดในหมายเรียก ทั้งนี้ โดยนาหลักฐานต่างๆ ได้แก่ ใบสาคัญ
ทหารกองเกิน (แบบ สด.9), หมายเรียก(แบบ สด.35.) ,บัตรประจาตัวประชาชน, ประกาศนียบัตร
หรือหลักฐาน ทางการศึกษา ไปแสดงด้วยหากทหารกองเกินผู้ใดไม่ไปถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมี
ความผิดต้องระวาง โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี และในวันตรวจเลือกนั้น ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคน
จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ(แบบ สด.
43) หรือที่รู้จักกันคือ ใบผ่านการเกณฑ์ทหารนั่นเอง
สรุป
1. ชายที่มีสัญญชาติไทยมีหน้าที่ต้องรับราชการทหารตามกฎหมาย
2. ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 18 ในปี พ.ศ.ใด ต้องไปขึ้นบัญชีทหารกองเกิน
ภายใน พ.ศ.นั้น

5

3. ทหารกองเกินเมื่อายุย่างเข้าปีที่ 21 ต้องไปรับหมายเรียกตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร และ
ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ตามวันที่กาหนดใน
หมายเรียกนั้น (เดือนเมษาของปีถัดไป)
4. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปแสดงตนต่อนายอาเภอในการลงบัญชีทหารกองเกิน
ได้แก่ สามเณรเปรียญ และผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือคุมขังของเจ้าพนักงาน
5. บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน หรือไม่มารับหมายเรียกเข้ารับ
ราชการทหาร หรือหลีกเลี่ยงหรือขัด ขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทาการตรวจเลือก หรือ
มาแต่ ไ ม่ เ ข้ า รั บ การตรวจเลื อ ก หรื อ ไม่ อ ยู่ จ นกว่ า การตรวจเลื อ กแล้ ว เสร็ จ มี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติ รับราชการทหารพ.ศ.2497

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจาการ
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
1. บุคคลที่จะได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือก มีคุณสมบัติอย่างไร
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29 (3) ได้บัญญัติให้ผ่อนผันการตรวจ
เลือกแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา โดยกาหนดไว้ในกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549 ว่าบุคคลที่มีสิทธิ์
ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกตามมาตรา 29 (3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) นิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่อยูในความควบคุมหรือกากับดูแลของ
หนวยงานของรัฐ ใหผอนผันเฉพาะผู ซึ่งอยูในระหวางการศึกษาเพื่อรับปริญญา สาหรับนักศึกษา
ของ สถานศึกษาของรัฐที่เปนระบบเปดแบบตลาดวิชาหรือไมต้องเข้าชั้นเรียน จะต้ องมีผล
การศึกษาสอบไลได ภาคละไมน้อยกวาเก้าหนวยกิตทุกภาคการศึกษาติดตอกัน เว้นแตภาค
การศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งสถานศึกษาใหการรับรอง ผ่อนผันให้จนถึงอายุครบ 26
ปีบริบูรณ์
2) นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ในสถานศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือกฎหมายวาด้วยโรงเรียนเอกชน แล้ วแตกรณี ใหผอนผัน
เฉพาะผูซึ่งอยูในระหว่างการศึกษาระดับต่ากวาปริญญาหรือระดับปริญญา ผ่อนผันให้จนถึงอายุ
ครบ 26 ปีบริบูรณ์
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3) นักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสายอาชีพ หรือสายเฉพาะทางอื่น ๆ ที่อยู
ในสังกัด หรืออยูในความควบคุมหรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานของรัฐ ให
ผอนผันเฉพาะผู ซึ่งอยูในระหวางการศึกษาระดับต่ากวาปริญญาหรือระดับปริญญา ผ่อนผันให้
จนถึงอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
4) นักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู ในสังกัด
หรืออยูในความควบคุมหรือกากับดูแลของกระทรวงศึก ษาธิการหรือหนวยงานของรัฐ ใหผอนผัน
จนสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่อนผันให้จนถึงอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์
2. นักศึกษาจะดาเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกได้อย่างไร
นักศึกษาเมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปี บริบูรณ์) มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา และ
กาลังศึกษาอยู่ในสถาบัยการศึกษา จะต้องแจ้งขอผ่อนผัน การตรวจเลือกพร้อมเอกสารหลักฐาน
การขอผ่อนผัน ฯ ต่อสถาบัน การศึ กษาที่ ตนสัง กัดอยู่ เพื่อ ให้สถาบันอุ ดมศึก ษาดาเนินการส่ ง
รายชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกต่อไป
สาหรับนิสิต นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ ต้องดาเนินการขอผ่อนผันการ
ตรวจเลือกอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกเป็นประจาทุกปี ในกรณีที่
นัก ศึ กษาย้ายสถาบัน การศึ กษานัก ศึ กษาจะต้ อ งด าเนิ น การแจ้ ง ขอผ่ อนผั นการตรวจเลือ กต่ อ
สถาบันการศึกษาแห่งใหม่อีกครั้ง
3. สถาบันอุดมศึกษาจะดาเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกได้อย่างไร
กฎกระทรวงการผ่ อ นผั น เข้ ารับ ราชการทหารกองประจ าการแก่ บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ าง
การศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549 ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการขอผ่อนผันการตรวจ
เลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ โดยสถบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทาบัญชีรายชื่อนิสิต
นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกแยกตามจังหวัดภูมิลาเนาทหาร ตามแบบ ม.29
(3) พร้อมเอกสารหลักฐาน และจัดส่งรายชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจ
เลือกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่นักศึกษาบุคคลนั้นจะต้องทา
การตรวจเลือกเข้ากองประจาการ
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4. ข้อควรปฏิบัติสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ผ่อนผันรับราชการทหาร
กองประจาการไว้กับทางมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ข้อ 1 นัก ศึกษาที่เคยทาการผ่ อนผันไว้กั บมหาวิทยาลัยแล้ว และยังมีสภาพการเป็ น
นักศึกษาอยู่(ยังไม่จบการศึกษา) ไม่ต้องขอผ่อนผันอีก แต่ต้องส่งผลการสอบภาค 1 และภาค 2 ซึ่ง
ต้องมีผลการสอบไล่ได้ไม่น้อยกว่า ภาคละ 9 หน่วยกิต (รวมผลการสอบซ่อม) โดยขอผลการสอบ
จาก สวป. ถ้าไม่ส่งผลสอบจะถูกถอนสิทธิ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ทันที
ข้อ 2 นักศึกษาต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารทุกปี ในระหว่างเดือนตุลาคม –
ธันวาคม ณ จังหวัดที่เป็นภูมิลาเนาทหารของนักศึกษา และไปแสดงตนในการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหาร ตามวันเวลา และสถานที่ที่ระบุในหมายเรียก ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์การผ่อน
ผันฯ หากไม่ไปแสดงตนในการตรวจเลือกรับราชการทหาร ตามวัน เวลาที่ ระบุไว้ จะมีความผิด
ตามมาตรา 45 กล่าวคือ “บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทาการ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการตามหมายเรียกของนายอาเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับ
การตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลื อกแล้วเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการ
ใด ๆ เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใดเข้ารับ
ราชการทหารกองประจาการแทนผู้อื่น หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สาหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยสัญญาว่าจะช่ วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ต้องเข้ารับราชการทหารกอง
ประจาการ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี”
ข้อ 3 กรณีมีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาทหารให้นาใบสาคัญการแจ้งย้าย “แบบ
สด.10” จากสัสดีอาเภอไปติดต่อกับงานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรม
นักศึกษา ชั้น 2 เพื่อโอนย้ายภูมิลาเนาทหารต่อไป
ข้อ 4 หากนักศึกษาเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ให้นาหลักฐานที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล แจ้งที่สัสดีอาเภอและงานนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ 5 การหมดสิทธิ์ผ่อนผันฯ เมื่อ 1. หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จบการศึกษา 3. เมื่ออายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ 4. ไม่ส่งผลการสอบไล่ภาคละ 9 หน่วยกิต ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องแจ้งต่องานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา ทันที และมีหน้าที่ที่จะต้อง
แจ้ ง การหมดสิ ทธิ์ ก ารผ่ อ นผั น เข้ า รั บ ราชการทหารต่ อ สั ส ดี อ าเภอที่ เ ป็ น ภู มิ ล าเนาทหารของ
นักศึกษาด้วยตนเองภายใน 30 วัน
ข้อควรจา กรณีนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ ไปยื่ นคาร้องขอสละสิทธิ์การผ่อนผันฯ แล้ว
ถูกเข้ากองประจาการไม่มีสิทธิ์ผ่อนผันฯ อีก เพราะเป็นความสมัครใจของนักศึกษาเอง
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คาถามที่พบบ่อย
1. ถาม วิธีนับอายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร นับอย่างไร
ตอบ ถ้าเกิด พ.ศ. ใดให้ถือว่ามีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้น พ.ศ. ที่เกิดนั้น ส่วนการนับอายุต่อไป
ให้นับเฉพาะปีที่สิ้น พ.ศ. แล้ว เช่น คนเกิด พ.ศ. 2522 จะเป็นวันเดือนใดก็ตาม ให้นับอายุครบ 1
ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้น พ.ศ. 2522 และนับอายุครบ 2,3,4 ฯลฯ ปีบริบูรณ์ เรียงตามลาดับเมื่อสิ้น พ.ศ.
นั้น ๆ
2. ถาม อายุเท่าไรจึงจะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน
ตอบ อายุ 17 ปีบริบูรณ์
3. ถาม “ ทหารกองเกิน” หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ทหารกองเกิ น หมายถึง ผู้ซึ่ งมีอ ายุตั้ งแต่ 18 ปีบ ริบูร ณ์ และยั งไม่ ถึง 30 ปีบริ บูรณ์ซึ่งได้
ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว
4. ถาม เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามกาหนดแล้ว ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ ถือว่า “ เป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของ พ.ศ. ถัดไป”
5. ถาม ภูมิลาเนาทหาร หมายความว่าอย่างไร
ตอบ เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ถือว่าผู้นั้นมี “ ภูมิลาเนาทหาร” อยู่ในอาเภอท้องที่ที่ได้
ลงบัญชีทหารกองเกินนั้น
6. ถาม หากลงบัญชีทหารกองเกินเกินกาหนด จะให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนภายหลังได้หรือไม่
ตอบ ผู้ที่ไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินภายในกาหนด ถ้าอายุไม่ถึง 46 ปีบริบูรณ์ ก็ให้ไปแสดงตนขอ
ลงบัญชีที่อาเภอเช่นเดียวกัน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สามารถปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อื่นแจ้งแทน
ไม่ได้
7. ถาม วิธีการลงบัญชีทหารกองเกิน จะต้องทาอย่างไร
ตอบ ให้ผู้ขอลงบัญชียื่นใบแสดงตนเพื่ อลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.44 ขอได้ที่หน่วยสัสดี
อาเภอ) พร้อมด้วยสูติบัตร (ถ้ามี) บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน (ที่มีชื่อบิดา
หรือมารดา ถ้าบิดาตายหรือผู้ปกครองถ้าบิดามารดาตาย ด้วย) ต่อนายอาเภอท้องที่ (สัสดีอาเภอ
เป็นเจ้าหน้าที่)
8. ถาม เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว จะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน
ตอบ เมื่ อ นายอ าเภอท้ อ งที่ ไ ด้ ต รวจสอบหลั ก ฐานเอกสารเห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ ง จะรั บ ลงบั ญ ชี ทหาร
กองเกินไว้ และออกใบสาคัญ (แบบ สด.9) หรือใบรับ (แบบ สด.10) ให้เป็นหลักฐาน
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9. ถาม ใบสาคัญ (แบบ สด.9) หากชารุดหรือสูญหาย จะขอรับใหม่ได้หรือไม่
ตอบ รั บ ใหม่ ไ ด้ โดยให้ ผู้ ถื อ แจ้ ง ต่ อ นายอ าเภอท้ อ งที่ เ พื่ อ ขอรั บ ใบส าคั ญ ฯ ใหม่ โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 1 บาท แต่ถ้าการชารุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
10. ถาม สามเณรเปรียญ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินที่อาเภอหรือไม่
ตอบ การลงบัญชีทหารกองเกินของสามเณรเปรียญ นายอาเภอท้องที่ (สัสดีอาเภอ) จะไปจัดทาที่
วัดหรือสานักสงฆ์โดยให้กรอกข้อความในใบแสดงตนฯ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องจึงรับ
ลงบัญชีและออกใบสาคัญ (แบบ สด.9) ให้
11. ถาม พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่
ตอบ พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายหรือญวน
ที่มีสมณศักดิ์ ยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน
12. ถาม ทหารกองเกินต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารเมื่อใด
ตอบ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ. ใด ต้องไปขอรับหมายเรียกที่
อาเภอภูมิลาเนาทหารของตนภายใน พ.ศ. นั้น (ภายใน 31 ธ.ค.)
13. ถาม ถ้าไปรับหมายเรียกด้วยตนเองไม่ได้ จะให้บุคคลอื่นไปรับแทนได้หรือไม่
ตอบ ถ้าไปรับเองไม่ได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับแทนโดยการมอบฉันทะ
แต่การจะให้รับหมายหรือไม่อยู่ในดุลพินิจของนายอาเภอ
14. ถาม ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกาหนด จะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
ตอบ ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกภายในกาหนดหรือไม่มีผู้แทนไปรับถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีโทษเท่ากับ
ไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินข้างต้น (โทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ)
15. ถาม ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ต้องไปรับหมายเรียกฯ หรือไม่
ตอบ ไม่ ต้ อ งไปรั บ หมายเรี ย กฯแต่ เ มื่ อ จบการศึ ก ษาหรื อ พ้ น จากฐานะการผ่ อ นผั น ต้ อ งไปรั บ
หมายเรียกฯ
16. ถาม มีใครอีกบ้างที่ไม่ต้องรับหมายเรียกฯ
ตอบ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจาการในยามปกติ เช่น นักศึกษาวิชาทหารฯ
17. ถาม ผู้ที่พ้นจากฐานะยกเว้นผ่อนผันฯ ต้องไปรับหมายเรียกหรือไม่
ตอบ ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อาเภอภูมิลาเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ. ที่พ้นจาก
ฐานะยกเว้นฯ ด้วย
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18. ถาม เมื่อพ้นจากฐานะยกเว้นแล้ว ไม่ได้รับหมายเรียกจะมีความผิดหรือไม่
ตอบ มีความผิดเช่นเดียวกับผู้ไม่ไปรับหมายเรียกที่อาเภอตามที่กล่าวมาแล้ว
19. ถาม การขอผ่อนผันฯ บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาของวตนแล้วเป็น
หน้าที่ของสถาบันการศึกษา หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อผู้นั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดวที่ผู้นั้น
มีภูมิลาเนาทหารอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะตรวจเลือกเข้ากองประจาการ
20. ถาม อายุเท่าไร ถึงจะต้องไปตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร)
ตอบ อายุ 21 ปี โดยจะต้องไปตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) ตามหมายเรียก(หมายเกณฑ์) ที่
ได้รับจากอาเภอท้องที่ภูมิลาเนาทหาร
21. ถาม ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ต้องนาหลักฐานอะไรบ้างไปแสดงต่อคณะการรมการตรวจ
เลือกฯ
ตอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ นาใบสาคัญ ( แบบ สด.9 ) หมายเรียกเข้ารับราชการ
ทหาร (แบบ สด.๓๕), บัตรประจาตัวประชาชน, ประกาศนียบัตร, หรือหลักฐานการศึกษาฯ ไป
แสดงในวันตรวจเลือกด้วย
22. ถาม ในวันตรวจเลือกทหารผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) จะได้รับหลักฐานอะไร
ตอบ ได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) (บุคคลทั่วไปรู้จักกันในนามใบผ่านการ
เกณฑ์) จากประธานกรรมการตรวจเลือก
23. ถาม เมื่อจับได้สลากสีแดง หรือสมัครเป็นทหารกองประจาการเมื่อปลดจากการเป็นทหาร
จะได้รับเอกสารหรือหลักฐานอะไร
ตอบ เมื่อปลดจากทหารกองประจาการ (ทหารเกณฑ์) จะได้รับหนังสือสาคัญ (แบบ สด.8 ) ไว้เป็น
หลักฐาน
24. ถาม ทหารกองเกินเมื่อรับหมายเรียกแล้ว จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกที่ไหนและเมื่อไร
ตอบ ทหารกองเกินที่ถูกเรียกจะต้องไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ทาการตรวจเลือกฯ ตาม
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก
25. ถาม กรณีเป็นผู้ที่มีความผิดไม่มารับหมายตามมาตรา 25 อยู่ในระหว่างดาเนินคดีจะไป
แสดงตนขอรับหมายเรียกฯ ได้หรือไม่
ตอบ ไปขอรับหมายเรียกฯ เพื่อขอเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้
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26. ถาม ผู้ที่ป่วยไม่สามารถจะมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ นาหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจ
เลือกในวันตรวจเลือก เพื่อสอบปากคาผู้แทนไว้ แล้วมอบให้อาเภอดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ตามทางการภายหลัง
27. ถาม ถ้าไม่ไปรับราชการตามกาหนดหมายนัด(ขาดหมายนัด) จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร
ตอบ ถ้าไม่มาตามหมายนัด ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี
28. ถาม ผู้ที่จะอ้างสิทธิลดวันรับราชการได้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ต้องแสดงหลักฐานหลังจากนี้จะไม่ได้รับสิทธิวตามกฏหมายและต้องเขียนคาร้องไว้ด้วย
29. ถาม ถ้ารับหมายเรียกแล้ว ไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ จะมีโทษอย่างไรหรือไม่
ตอบ บุ ค คลใดหลี ก เลี่ ย งขั ด ขืน ไม่ ม าให้ค ณะกรรมการตรวจเลื อ กฯ ทาการตรวจเลือ กฯ ตาม
หมายเรียกของนายอาเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือก
แล้วเสร็จ (ก่อนที่กรรมการจะปล่อยตัว) ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี
30. ถาม ผู้ที่อยู่ในกาหนดผ่อนผันฯ จะขอสิทธิ์เข้าตรวจเลือกฯ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้ผู้ขอสิทธิ์ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ (ตามแบบคาร้องขอสละสิทธิ์) แล้ว
คณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะพิจารณาว่าสมควรให้เข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือไม่
31. ถาม นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศโดยอยู่ในความปกครองดูแลของ ก.พ.
จะขอผ่อนผันไม่ต้องมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้สานักงาน ก.พ. เป็นผู้ดาเนินการขอผ่อนผันต่อกระทรวงมหาดไทย(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
32.ถาม นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณต่างประเทศ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย
(ทุนส่วนตัว) จะขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ อย่างไร
ตอบ ให้นักเรียนผู้ประสงค์ขอผ่อนผัน หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองขอผ่อนผันต่อนายอาเภอ
ภูมิลาเนาทหาร
33. ถาม การขอผ่อนผันศึกษาต่อต่างประเทศต้องนาหลักฐานอะไรไปแสดงบ้าง
ตอบ หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงมีดังนี้
a. หนังสือรับรองสถานศึกษาและคาแปลเป็นภาษาไทย พร้อมลงชื่อและตาแหน่งผู้
แปล
b. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือกงสุลไทย ณ ประเทศที่ไปศึกษา
c. สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.๙)
d. สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
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e. คาร้องขอผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร สานักศึกษาประเทศใดประสงค์ผ่อนผันการ
ตรวจเลือกทหารกี่ปี
34. ถาม เมื่อได้ขอผ่อนผันไปศึกษา ณ ต่างประเทศถูกต้องแล้ว จะได้รับอะไรไว้เป็นหลักฐาน
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย) จะออกหนังสือผ่อน
ผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก (แบบ สด.43) มอบให้ไว้เป็นหลักฐาน
35. ถาม ผู้ที่รับหมายเรียกฯ แล้วไม่ไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกเข้ากองประจาการตาม
กาหนดจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
ตอบ ผู้ ที่ห ลีก เลี่ย งขั ดขื นไม่ ไปให้ คณะกรรมการตรวจเลื อกเข้ ากองประจาการตามก าหนด มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 45 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี
36. ถาม บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารฯ ต้องพ้นจากฐานะยกเว้นฯ ต้องปฏิบตั ิ
อย่างไร
ตอบ ต้องไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกฯ ที่อาเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลาเนาทหารของตนภายใน
พ.ศ. นั้น
37. ถาม โรคที่ควรเข้ารับการตรวจมีโรคอะไรบ้าง
ตอบ ได้แก่โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารซึ่งไม่สามารถตรวจด้วยตาเปล่า หรือต้องใช้เครื่องมือ
พิเศษทาการตรวจ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางจิตเวช ฯลฯ
38. ถาม เอกสารที่ต้องนาไปแสดงให้คณะกรรมการแพทย์ตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกมี
อะไรบ้าง
ตอบ เอกสารที่ต้องนาไป ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน,ใบสาคัญ (แบบ สด.9) และหมายเรียกฯ
(แบบ สด.35) ฉบับจริงและสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
39. ถาม นักเรียนทหารจะต้องลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่ อย่างไร
ตอบ นักเรียนทหารถ้ามีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ต้องไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป
40. ถาม นักเรียนทหารเมื่อมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ นักเรียนทหารเมื่อมีอายุครบ 118 ปีบริบูรณ์ต้องไปขึ้นทะเบียนกองประจาการ
41. ถาม ถ้าผู้ที่กาลังศึกษาอยู่จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร (การเกณฑ์ทหาร) ได้หรือไม่
ตอบ ได้โดยต้องยื่นคาร้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารต่อสถานศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่
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42. ถาม คนพิการ ทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้ จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่
ตอบ คนพิการ ทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้ จะต้องไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกิน
และต้ อ งไปรั บ หมายเรี ย กด้ ว ย แต่ ย กเว้ น ไม่ ต้ อ งเข้ า รั บ ราชการทหารกองประจ าการ โดย
คณะกรรมการตรวจเลือกจะออกใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) ให้ และกาหนดเป็นคน
จาพวกที่ 4
43. ถาม การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารมีกาหนดระยะเวลาการยื่นขอผ่อนผันหรือไม่
ตอบ มีกาหนดระยะเวลา คือ การขอผ่อนผันจะต้องส่งรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลาเนา
ทหารภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะเข้าตรวจเลือกทหาร ฯ
44. ถาม ถ้าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.6,ปวช., ฯลฯ จะต้องเป็นทหารกี่ปี
ตอบ ร้องขอฯ เป็น 1 ปี ถ้าไม่ร้องขอฯ เป็น 2 ปี
45. ถาม ถ้าจบการศึกษาระดับ ปวท., ปวส., อนุปริญญาฯ หรือปริญญาตรีขึ้นไป จะต้องเป็น
ทหารกี่ปี
ตอบ ร้องขอฯ เป็น 6 เดือน ถ้าไม่ร้องขอฯ เป็น 1 ปี
46. ถาม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งได้แจ้งขอผ่อนผันการตรวจเลือกต่อสถาบันการศึกษาไว้
แล้วนั้น จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือไม่
ตอบ ผู้ที่ผ่อนผันประเภทนี้ จะต้ องไปรับหมายเรียกฯ (แบบสด.35) และไปแสดงตนในวันตรวจ
เลือกด้วย หากปีใดมีคนส่งเข้าเป็นทหารพอก็จะได้รับสิทธิผ่อนผันไม่ต้องเป็นทหารเฉพาะปีนั้น
สาหรับปีต่อ ๆ ไป ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
47. ถาม จะขอผ่อนผันเลี้ยงบิดามารดา, เลี้ยงดูบุตร หรือเลี้ยงพี่น้องได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ การขอผ่อนผันดังกล่าวต้องเป็นกรณีที่จาเป็นต้องหาเลี้ยงบิดามารดาซึ่งทุพพลภาพหรือชรา
จนหาเลี้ ย งชี พ ไม่ ไ ด้ แ ละไม่ มี ผู้ อื่ น เลี้ ย งดู หรื อ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งหาเลี้ ย งบุ ต รซึ่ ง มารดาตายหรื อ ไร้
ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ หรือที่จาเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่ วม
แต่บิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย
48. ถาม การขอผ่อนผันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ตอบ ก็ ใ ห้ ไ ปชี้ แ จงต่ อ นายอ าเภอเสี ย ก่ อ นวั น ตรวจเลื อ กไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วั น กั บ ให้ ร้ อ งต่ อ
คณะกรรมการการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ด้วย
49. ถาม เมื่อพ้นจากฐานะผ่อนผัน (จบการศึกษา) ต้องทาอย่างไรบ้าง
ตอบ ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอาเภอท้องที่ที่ตนอยู่ หรือทาการประจา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
พ้นจากฐานะเช่นนั้น
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50. ถาม ทหารกองเกินที่ขาดไม่มาตามหมายเรียก (แบบ สด.35) ของนายอาเภอและศาลได้
พิพากษาว่ามีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน จะต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ต้องเข้ารับการตรวจเลือก ถ้าร่างกายไม่ขัดต่อการเป็นทหารกองประจาการก็ให้ส่งผู้นั้นเข้า
รับราชการทหารกองประจาการในปีนั้นหรือปีถัดไปโดยไม่ให้จับสลาก
51. ถาม นักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่อนผันให้กี่ปี
ตอบ ผ่อนผันจนสาเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
52. ถาม นิสิตหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยผ่อนผันให้กี่ปี
ตอบ ผ่อนผันให้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาที่ไม่สูงกว่าชั้นปริญญาโทและผ่อนผันให้จนถึง
อายุ ค รบ 26 ปี บ ริ บู รณ์เ ว้ น แต่ นั ก ศึ ก ษาแพทยศาสตร์ ผ่ อ นผั น ให้ ร ะหว่ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ขึ้ น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ อีก 1 ปี
53. ถาม ผูส้ าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (จบ รด.ปี 1) ต้องเป็นทหารกีป่ ี
ตอบ ให้รับราชการทหารกองประจาการ 1 ปี 6 เดือน (ไม่สมัครเป็นทหาร) แต่ถ้าเป็นผู้ที่ร้องขอฯ
(สมัคร) ก็ให้รับราชการกองประจาการเพียง 1 ปี
54. ถาม ผูส้ าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (จบ รด.ปี 2) ต้องเป็นทหารกีป่ ี
ตอบ ให้รับราชการทหารกองประจาการ 1 ปี (ไม่สมัครเป็นทหาร) แต่ถ้าเป็นผู้ที่ร้องขอฯ (สมัคร)
ก็ให้รับราชการกองประจาการเพียง 6 เดือน
55. ถาม ผูส้ าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (จบ รด. ปี 3) ต้องเข้าตรวจเลือกฯ หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องเข้าตรวจเลือกฯ ให้หน่วยนาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วปลดเป็นกองหนุนโดย
มิต้องเข้ารับราชการกองประจาการ (ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร)

*****************************

ภาคผนวก

