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คํานํา 
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เร่ิมรับราชการ ในกองทัพเรือจนถึงปลดออกจากกองประจําการ ในชวงเวลาที่รับราชการทหารในกองทัพเรือ 
หนวยตาง ๆ ของ ทร. จําเปนตองดแูลรับผิดชอบดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวใหครบถวน 
คณะทํางานพจิารณาและจัดท เอกสารอางอิงของ ทร. ดาน “การกําลังพลและระเบยีบขอบังคับ” จงึไดรวบรวม
เร่ืองเกี่ยวกับทหารกองประจาํการและงานดานสัสดี โดยจดัทําเปนเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ หมายเลข 
๑๐๐๘ การสัสดี (อทร.๑๐๐๘) 
 คณะทํางานพจิารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ ทร. ดาน “ การกําลังพลและระเบยีบขอบังคับ” หวัง
วาเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ หมายเลข ๑๐๐๘ การสัสดี (อทร.๑๐๐๘) นี้ จะเปนประโยชนแกขาราชการของ 
ทร. อยางไรก็ตามหากผูใดมีขอสงสัยหรือพบเห็นขอบกพรอง ขอความกรุณาแจงให กพ.ทร. ซ่ึงเปนหนวย
ควบคุมเอกสารนี้ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

 
 

คณะทํางานพจิารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ ทร.  
        ดาน “การกําลังพลและระเบียบขอบังคับ” 

       พ.ศ.๒๕๔๓ 
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บทนํา 
กลาวท่ัวไป 

 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหากําลังพลเปนทหารกองประจําการ หรือการเรียกเกณฑทหารกองเกิน 
เขากองประจําการเปนหนาที่รับผิดชอบของ ทบ. โดย ทบ. จะขอให ทร.จัดเจาหนาที่ไปรวมเปนกรรมการตรวจ
เลือก ทหารกองเกินเขากองประจําการในสวนของ ทร. สําหรับการดูแล รับผิดชอบ ตั้งแตทหารกองประจําการ
เขารับราชการในกองทัพเรือ จนถึงปลดออกจากกองประจําการเปนทหารกองหนุนและการจัดทําบัญชีทหาร
กองหนุน ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ แผนกสัสดี กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ มีแนวทางการ
ดําเนินงานตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยกําหนดหนาที่สัสดี พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
 ปจจุบัน กพ.ทร. มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเจาหนาที่จากหนวยตาง ๆ ไปรวมเปนกรรมการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ และจัดอบรมใหความรูแกขาราชการที่เขารวมเปนกรรมการ ฯ ดังกลาว 
เพื่อใหสามารถปฎิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองไมมีขอบกพรอง อันอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสู ทร.ได 
 อธิบายศัพท 
  วิธีนับอายุ ถาเกิดในพุทธศักราชใดถือวามีอายุครบหนึ่งปบริบูรณ เมื่อส้ินพุทธศักราชที่เกิดนั้น 
สวนการนับอายุตอไปใหนับเฉพาะปที่ส้ินพุทธศักราชแลว ถาไมปรากฏปเกิดใหนายอําเภอทองที่เปนผูกําหนด  
  ทหารกองเกิน หมายความวา ผูซ่ึงมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณ และยังไมถึงสามสิบปบริบูรณ 
ซ่ึงไดลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรา ๑๖  
  ทหารกองประจําการ หมายความวา ผูซ่ึงขึ้นทะเบียนกองประจําการ และไดเขารับราช-การใน
กองประจําการจนกวาจะไดปลด  
  บัญชีเรียกทหารกองเกินเขากองประจําการ (แบบ สด.๑๖) เปนเอกสารใชแสดงรายชื่อทหาร
กองเกินที่ยังไมผานการตรวจเลือก ลงรายละเอียดของประวัติบุคคลอยางยอ และผลการตรวจเลือก มีลักษณะ
เปนแผน แผนหนึ่งมี ๒ หนา หนาหนึ่งคัดรายชื่อทหารกองเกิน ได ๗ รายชื่อ แผนหนึ่งคัดรายช่ือได ๑๔ รายช่ือ 
มี ๒ ชุด ขอความตรงกัน สําหรับจังหวัด ๑ ชุด และอําเภอ ๑ ชุด  
  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ (แบบ สด.๔๓) เปนเอกสารที่ ใช
เปนหลักฐานการผานการตรวจเลือก ของทหารกองเกิน  
  หมายเรียกเขารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) เปนเอกสารที่นายอําเภอซึ่งเปนผูมีอํานาจออก
หมายเรียก ฯ ใหแกทหารกองเกินที่อยูในกําหนดเรียกทุกคน เพื่อใหมาแสดงตนเขารับการตรวจเลือกตาม
กําหนด วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหมายเรียก ฯ นั้น  
  ใบสําคัญสําหรับคนจําพวกที่ ๓ (แบบ สด.๔) เปนใบสําคัญที่คณะกรรมการตรวจเลือกออกไว
ใหแกทหารกองเกิน ซ่ึงปวยรักษาไมหายภายใน ๓๐ วัน ใหเล่ือนเวลาไปรับการตรวจเลือกคราวถัดไป และเปน
หนาที่ของกรรมการซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม เปนผูดําเนินการ  



  ใบสําคัญสําหรับคนจําพวกที่ ๔ (แบบ สด.๕) เปนใบสําคัญที่คณะกรรมการตรวจเลือกออกไว
ใหแกทหารกองเกิน ซ่ึงเปนคนพิการหรือเปนโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตองปลดเปนพนราชการ
ทหาร เปนหนาที่ของกรรมการซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม เปนผูดําเนินการ  
  คํารองขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจําการ เปนเอกสารเพื่อใหทหารกองเกินผูมี
คุณวุฒิพิเศษไดรับสิทธิลดวัน รับราชการกองประจําการตามกฎหมายกําหนด และปองกันการชวยเหลือเพื่อให
เกิดสิทธิในภายหลัง จึงใหยื่นคํารองขอยกเวนไว  
  คนหลีกเล่ียงขัดขืน  คือทหารกองเกินที่รับหมายเรียก ฯ ของนายอําเภอแลว ไมเขารับการ
ตรวจเลือก ซ่ึงไดตัวมาดําเนินคดี และศาลไดพิพากษาใหลงโทษ  
  คนจําพวกที่ ๑ คือทหารกองเกินซึ่งมีรางกายสมบูรณดี ไมมีอวัยวะพิการหรือผิดสวนแตอยาง
ใด  
  คนจําพวกที่ ๒ คือทหารกองเกินซึ่งมีรางกายเห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจําพวกที่ ๑ 
แตไมถึงทุพพลภาพ(ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ พ.ศ.๒๕๑๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ ราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗)  
  คนจําพวกที่ ๓ คือทหารกองเกินซึ่งมีรางกายยังไมแข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้น
ได เพราะปวยซ่ึงจะบําบัดใหหายภายในกําหนด ๓๐ วันไมได  
  คนจําพวกที่ ๔ คือทหารกองเกินซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไมสามารถจะรับราชการ
ทหารได (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗)  
  ขนาดสูงคือความสูงของรางกาย ซ่ึงมีวิธีวัดโดยใหยืนตัวตั้งตรง สนเทาชิดกัน วัดตั้งแตสนเทา
จนสุดศีรษะ  
  ขนาดรอบตัว คือความกวางของรอบอกซึ่งมีวิธีวัดโดยใหคลองแถบเมตรรอบตัวในขณะ
กางแขนหรือยกแขนทั้งสองขาง โดยใหริมลางของแถบเมตรไดระดับราวนมโดยรอบและเมื่อไดลดแขนลงใน
ลักษณะทาตรงแลว ใหวัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่งครั้ง และหายใจเขาเต็มที่หนึ่งครั้ง  
  คนไดขนาด คือคนจําพวกที่ ๑ ที่มีขนาดสูงตั้งแต ๑ ม. ๖๐ ซม. ขึ้นไป และมีขนาดรอบตัว
ตั้งแต ๗๖ ซม. ขึ้นไปในเวลาหายใจออกเต็มที่  
  คนขนาดถัดรอง คือคนจําพวกที่ ๑ ที่มีขนาดสูงตั้งแต ๑ ม. ๕๙ ซม. ลงมา และมีขนาดรอบตัว
ตั้งแต ๗๖ ซม. ขึ้นไปในเวลาหายใจออกเต็มที่  
  คนไมไดขนาด  คือคนจําพวกที่ ๑ ที่มีขนาดสูงไมถึง ๑ ม. ๔๖ ซม. หรือมีขนาดรอบตัวไมถึง 
๗๖ ซม. ในเวลาหายใจออกเต็มที่  
 



บทท่ี ๑ 
หนาท่ี 

 ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการกําหนดหนาที่สัสดี พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดหนาที่ของผูทํา
หนาที่สัสดีของทุกเหลาทัพไวสําหรับกองทัพเรือ มีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานสัสดีเพียงหนวยงานเดียว คือ 
แผนกสัสดี กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ ซ่ึงมีหนาที่ดังนี้ 
 ๑.ควบคุมและกํากับดูแลเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติหนาที่ในกิจการสัสดีทั้งปวง ซ่ึงระบุไวใน
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียม และบันทึกขอตกลงที่เกี่ยวของ 
 ๒. บันทึกรายงาน รวบรวมขอมูลและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับแบบธรรมเนียม ขอบังคับ คําสั่ง คําชี้แจง และ
ระเบียบอันเกี่ยวกับกิจการในหนาที่สัสดี 
 ๓.ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเรียกทหารกองเกิน เขารับราชการกองประจําการ 
 ๔.ดําเนินการในกิจการสัสดีทั้งปวง ที่เกี่ยวของในเรื่องการเตรียมพล 
 ๕.ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนกองประจําการ 
 ๖.การจัดทําบัญชีทหารกองประจําการ การปลด การจําหนาย และแกไข 
 ๗. การจัดทําบัญชีทหารกองหนุน ตรวจสอบ จําหนาย แกไขและประสานงานกับสวนราชการที่
เกี่ยวของ 
 ๘. ตรวจสอบโตตอบ และชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการรับราชการทหารตลอดจน ระเบียบ แบบธรรมเนียม
การสัสดี 
 ๙. รวบรวม กําหนดความตองการและควบคุมการสงกําลังสิ่งอุปกรณ แบบพิมพที่เกี่ยวของ อยูในสาย
งานสัสดี โดยประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 ๑๐. หนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสายงานสัสดี ตามที่ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายให 



บทท่ี ๒ 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ 

 ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีหนาที่รับราชการทหารดวยตนเองทุกคน ซ่ึงทางราชการจะรับบุคคล
เขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีเรียกมาตรวจเลือก หรือจะรับโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงก็ได 
(ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ) 
 การเรียกเกณฑทหารกองเกินเขากองประจําการ เปนหนาที่รับผิดชอบของ ทบ. โดย ทบ.จะขอให ทร. 
จัดเจาหนาที่เขารวมเปนกรรมการตรวจเลือก ฯ และเจาหนาที่ชวยเหลือ ในชวงประมาณเดือน ก.พ.-มี.ค. ของทุก
ป เฉพาะพื้นที่ที่มีการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการในสวนของ ทร. คือ ทภ.๑ ทภ.๒ และ ทภ.๔  
การลงบัญชีทหารกองเกินท่ีอําเภอ 
 บรรดาชายไทยซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปในพุทธศักราชใด ใหไปแสดงตนเพื่อ
ลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น  
 ผูใดไมสามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินดวยตนเองได ตองใหบุคคล ซ่ึงบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได
ไปแจงแทน ใหนายอําเภอสอบสวน เมื่อเห็นวาถูกตองใหลงบัญชีทหารกองเกินไว ถาไมมีผูมาแจงแทน ใหถือวา
ผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาลงบัญชีทหารกองเกิน  
 ผูซ่ึงไดลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แลว ใหถือวาเปนทหารกองเกินตั้งแต ๑ ม.ค.ของพุทธศักราช
ถัดไป (มาตรา ๑๖)  
 บุคคลซึ่งตองลงบัญชีทหารกองเกิน ใหลงบัญชีที่อําเภอดังตอไปนี้ (มาตรา ๕)  
  ๔.๑ บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู หรือถาบิดาถึงแกกรรมแลว มารดายังมีชีวิตอยู หรือถาทั้งบิดา
และมารดาถึงแกกรรมแลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดา หรือผูปกครองมี
ภูมิลําเนา แลวแตกรณี  
  ๔.๒ บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรส และบิดามิไดจดทะเบียนรับรองบุตร หรือถามารดาถึงแกกรรม
แลวมีผูปกครอง ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่มารดาหรือผูปกครองมีภูมิลําเนา แลวแตกรณี  
  ๔.๓ บุคคลนอกจากที่กลาวใน ๔.๑ และ ๔.๒ หรือบุคคลที่ไมอาจลงบัญชีทหารกองเกิน ตามที่
กลาวมาแลวได ไมวาจะดวยกรณีใดก็ตาม ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่บุคคลนั้นมี ภูมิลําเนา ถา
บุคคลนั้นไมปรากฏภูมิลําเนา ก็ใหลงบัญชีทหารกองเกินที่อําเภอทองที่ที่พบตัวบุคคลนั้น  
   เมื่อไดลงบัญชีทหารกองเกินแลว ใหถือวาผูนั้นมีภูมิลําเนาทหารอยูในทองที่อําเภอที่
ไดลง บัญชีทหารกองเกิน ภูมิลําเนาทหารใหมีไดเพียงแหงเดียว  
การเรียกคนเขากองประจําการ 
 ทหารกองเกนิเมื่ออายุยางเขายี่สิบเอ็ดปในพุทธศักราชใด ตองไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรยีกเขารับ
ราชการทหาร ที่อําเภอทองทีซ่ึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น  
 ผูใดไมสามารถจะไปรับหมายเรียก ฯ ดวยตนเองได ตองใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะเชื่อถือ
ไดไปรับหมายเรียก ฯ แทน ถาไมมีผูไปรับแทนใหถือวาผูนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน  



 ทหารกองเกนิซึ่งถูกเรียก ตองมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก ตามหมายเรยีก ฯ นัน้ 
โดยนําใบสําคญัทหารกองเกนิ บัตรประจําตัวประชาชน และประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษามาแสดง
ดวย ถาไมมาหรือมาแตไมเขารับการตรวจเลือก หรือไมอยูจนกวาการตรวจเลือกแลวเสร็จ ใหถือวาทหาร
กองเกินนั้น หลีกเลี่ยงขัดขืนไมมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือก  
การยกเวน และการผอนผนั  
๑. การยกเวน  
 ๑.๑ บุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองเขารับราชการทหารกองประจําการ (มาตรา ๑๓)  
  ๑.๑.๑ พระภกิษุที่มีสมณะศักดิ์ หรือเปนเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนกิายจีน 
หรือญวนที่มสีมณะศักดิ์  
  ๑.๑.๒ คนพิการ ทุพพลภาพ ซ่ึงไมสามารถเปนทหารได ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.
๒๕๔๐)  
  ๑.๑.๓ บุคคล ซ่ึงไมมีคุณวฒุิที่จะเปนทหารไดเฉพาะบางทองที่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘)  
 ๑.๒ บุคคลดังตอไปนี้ เมือ่ลงบัญชีทหารกองเกินแลวไมเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการ ทหารกอง
ประจําการ ในยามปกติ (มาตรา ๑๔) คือ  
  ๑.๒.๑ พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแหงนกิายจนีหรือญวน ซ่ึงเปน
นักธรรม ตามที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง  
  ๑.๒.๒ นักบวชศาสนาอื่น ซ่ึงมีหนาที่ประจําในกิจของศาสนา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และผูวาราชการจังหวดั ออกใบสําคัญใหไว กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๘)  
  ๑.๒.๓ บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหาร ตามหลกัสูตรที่ กห. กําหนด ตาม กฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร  
  ๑.๒.๔ ครูซ่ึงประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และผูวาราชการ จังหวดั ออกใบสําคัญ
ใหไว ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗)  
  ๑.๒.๕ นักเรียนโรงเรียนเตรยีมทหารของ กห.  
  ๑.๒.๖ นักศึกษาของศูนยกลางการอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๑.๒.๗ นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม  
  ๑.๒.๘ บุคคลซึ่งไดสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  
  ๑.๒.๙ บุคคลซึ่งไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด ใหจําคุกครั้งเดียวตั้งแตสิบป
ขึ้นไป หรือเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแตสิบปขึ้นไป หรือเคยถูก
ศาลพิพากษาใหกักกัน  
๒. การผอนผัน 



 เมื่อคัดคนที่ยกเวนดวยเหตุตาง ๆ ออกแลว ถามีจํานวนทหารกองเกินที่จะรับราชการเปนทหารกอง
ประจําการไดมากกวาจํานวนที่ฝายทหารตองการ ใหผอนผันแกบุคคลดังตอไปนี้ (มาตรา ๒๙)  
 ๒.๑ บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซ่ึงไรความสามารถหรือพิการทุพพล-ภาพ หรือชราหา
เล้ียงชีพไมไดและไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดู ถามีบตุรหลายคนจะตองเขากองประจําการพรอมกัน คงผอนผันใหคนเดียว 
ตามแตบิดาหรอืมารดาจะเลือก ถาบิดาหรือมารดาไมสามารถจะเลือกได ก็ใหคณะกรรมการตรวจเลอืกพิจารณา
ผอนผันใหหนึง่คน  
 ๒.๒ บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตาย หรือไรความสามารถ หรือพิการทุพพลภาพ และ
บุคคลที่จําเปนตองหาเลี้ยงพีน่องรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาหรือมารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตร
หรือพี่ หรือนองนั้น หาเลีย้งชีพไมไดและไมมีผูอ่ืนเลี้ยงดู  
 ๒.๓ บุคคลที่อยูระหวางการศึกษา ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ ๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๖) ผูอางสิทธิ
ตามขอ ๒.๑ หรือ ขอ ๒.๒ ตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองที่กอนวันตรวจเลอืกเขากองประจําการไมนอย
กวาสามสิบวนั เวนแตในกรณีพเิศษซึง่ไมใชความผดิของผูรองและผูรองตองรองตอคณะกรรมการตรวจเลอืก
ตามมาตรา ๓๐ อีกครั้งหนึ่ง นายอําเภอตองสอบสวนหลักฐานไวเสียกอนวันตรวจเลอืก เพื่อคณะกรรมการตรวจ
เลือกจะไดตัดสินไดทันท ี
คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการและคณะกรรมการชั้นสงู  
 ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ให รมว.กห. กําหนดผูดํารงตําแหนงเทียบเทาไดไมต่ํากวา ผู
บัญชาการกองพล เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง (มาตรา ๒๘) และให
ผูซ่ึง รมว.กห. กําหนด แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในทองที่แตละจังหวัด เพื่อทําการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเขารับราชการกองประจําการ รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการชั้นสูงในทองที่แตละจังหวัดดวย 
คณะกรรมการตรวจเลือก  
 ๑.๑ คณะกรรมการตรวจเลอืกประกอบดวย  
  ๑.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร ซ่ึงมียศไมต่ํากวา พันโท หนึง่คน เปนประธานกรรมการ  
  ๑.๑.๒ นายทหารสัญญาบัตร ซ่ึงมียศหรือเทียบเทาไมสูงกวาประธานกรรมการ ไมเกินสองคน 
เปนกรรมการ  
  ๑.๑.๓ สัสดีจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคน ซ่ึงมิไดประจําอยูในทองทีจ่ังหวัดที่ตรวจเลอืกนั้น เปน
กรรมการ  
  ๑.๑.๔ นายทหารสัญญาบัตร ซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั ช้ัน ๑ สาขา เวชกรรม
หนึ่งคนหรือมากกวาเปนกรรมการ ถาไมอาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะดังกลาว
เปนกรรมการได ก็ใหแตงตัง้ผูอ่ืนซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะชั้น ๑ สาขาเวชกรรมแทน เปนกรรมการ  
 ๑.๒ คณะกรรมการตรวจเลอืกมีหนาทีด่ังนี้  
  ๑.๒.๑ประธานกรรมการตรวจเลือก มหีนาที่อํานวยการและควบคุมการตรวจเลือก ใหดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยและออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่เปนปญหาในทางปฏิบัติ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกไมอาจ



ตกลงกันโดยเสียงขางมากได กับใหมีหนาที่ตรวจสอบการปลอยทหารกองเกนิพรอมกับมอบใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.๔๓) ใหทหารกองเกินรับไปเปน
หลักฐาน  
  ๑.๒.๒ กรรมการนายทหารสัญญาบัตร คนที่ ๑ มีหนาที่เรียกชื่อทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกมา
ตรวจเลือก จัดดูแลทหารกองเกินซึ่งตรวจเลือกแลวใหรวมอยูเปนจาํพวก ไมปะปนกับผูที่ยังไมไดตรวจเลือก 
และรับทหารกองเกินซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกกําหนดใหเขากองประจําการ เพื่อนําไปขึ้นทะเบยีน หรือนําตัว
สงนายอําเภอเพื่อออกหมายนัด ในทางปฏบิัติใหดําเนินการดังนี้  
   -  ในวันตรวจเลือก รับมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากอง
ประจําการ (แบบ สด.๔๓) จากประธานกรรมการเรียกชื่อคนที่มาเขาตรวจเลือกครั้งแรก  
   -  บันทึกผลในใบรับรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓)  
   -  นําผูเรียกชื่อแลวไปที่โตะตรวจรางกาย  
   -  ดูแลคนที่ตรวจเลือกแลวใหรวมอยูเปนจําพวก  
   -  ปองกันมิใหคนที่ตรวจเลือกแลวปะปนกับคนที่ยังไมตรวจเลือกพิจารณาคํารองของ
ผูสละสิทธิเขารับการตรวจเลือกรวมกับกรรมการอื่น  
   -  ดูแลการนําสลากซึ่งไดเตรียมไวใสภาชนะสําหรับจับสลากรวมกับกรรมการอื่น 
ทําลายใบรับรองผลฯ (แบบ สด. ๔๓)ทอนที่ ๓ ของผูที่ไมมาเขารับการตรวจเลือกและใบรับรองผลฯ (แบบ สด.
๔๓) ที่ไมไดใช ดวยเครื่องเจาะทําลายเอกสาร โดยวิธีเจาะทะลุตอหนาทหารกองเกินที่จะจับสลากกอนการจับ
สลาก โดยเวนไว ๕ แผน  
   -  เมื่อจับสลากเสร็จสิ้นจึงเจาะทะลุทุกแผน  
   -  นําคนที่ถูกเขากองประจําการไปรับหมายนัด หรือขึ้นทะเบียน ฯ ในระหวางจับ
สลาก  
   -  เมื่อเหลือตําบลสุดทายใหตรวจสอบสลากกับจํานวนคนที่ยังเหลือและรายชื่อใน
บัญชีเรียกทหารกองเกินเขากองประจําการ (แบบ สด.๑๖) พรอมกับใบรับรองผลฯ (แบบ สด.๔๓) รวมกับ
กรรมการอื่น  
   -  สอบสวนผูมาเขาตรวจเลือกชากวากําหนด แตคงมาในวันตรวจเลือกรวมกับ
กรรมการอื่น  
   -  รายงานผลการตรวจเลือก  
  ๑.๒.๓. กรรมการนายทหารสัญญาบัตร คนที่ ๒ มีหนาที่ตามกฎหมาย คือ วัดขนาด เก็บยอด
เปนจําพวก ตรวจสอบจํานวนสลาก ควบคุมการทําสลากและอานสลากในระหวางการจับสลาก ในทางปฏิบัติให
ดําเนินการ ดังนี้  
   -  กอนวัดขนาด ใหตรวจสอบใบรับรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓) กับตัวคน เพื่อมิใหผิดตัว  
วัดขนาดและบันทึกผลในใบรับรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓)  
   -  การวดัขนาดพระภิกษุสามเณรใหกระทาํในหองลับ  



   -  เมื่อวัดขนาดแลวใหเก็บใบรับรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓) แยกเปน คนหลีกเลี่ยงขดัขืน 
(สูงตั้งแต ๑๔๖ซม.ขึ้นไป รอบอกตั้งแต ๗๖ ซม.ขึ้นไป) คนรองขอฯ (ไดขนาด) คนไดขนาด คนขนาดถัดรอง 
และคนไมไดขนาด  
   -  บันทึกผลการตรวจเลือกในใบรับรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓)  
   -  สงคนไดขนาดใหประธานพรอมดวยใบรบัรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓) เพื่อปลอยตัว  
   -  สงตัวคนขนาดถัดรองใหประธานพรอมดวยใบรับรอง ฯ (แบบ สด.๔๓) เพื่อปลอย
ตัว เมื่อเห็นวาคนไดขนาดมพีอกับจํานวนที่ตองการ  
   -  พิจารณาคํารองของผูสละสิทธิเขารับการตรวจเลือกรวมกับกรรมการอื่น  
   -  จัดทําบัญชียอดจํานวนคนจําพวกที่ ๑ ซ่ึงจะตองสงเขากองประจําการ  
   - แจงยอดจํานวนซึ่งไดขนาดที่จะตองจับสลาก ใหกรรมการสัสดีจังหวัดทราบ เพื่อ
จัดทําสลาก  
   -  ควบคุมและตรวจสอบสลากใหถูกตองตรงกับบัญชีจํานวนคนที่จะตองจับสลาก
รวมกับกรรมการสัสดีจังหวัด ตลอดจนการมวนสลาก  
   -  นําสลากซึ่งไดเตรียมไวใสในภาชนะสําหรับจับสลากแลวคลุกเคลาตอหนา
คณะกรรมการและผูที่จะตองจับสลาก  
   -  เรียกชื่อคนที่จะตองจับสลากทุกตําบลมารวมกันกอนเรียกชื่อจับสลาก  
   -  รับสลากจากผูจับมาคลี่อานพรอมกับแสดงใหผูจับและกรรมการอื่นดดูวย  
   -  ในระหวางจับสลาก เมื่อเหลือตําบลสุดทายใหตรวจสอบสลากกับจํานวนคนที่ยัง
เหลือ และรายชื่อในบัญชีเรียก ฯ (แบบ สด.๑๖) พรอมใบรับรองผล ฯ (แบบ สด. ๔๓) รวมกับกรรมการอื่น  
   -  สอบสวนผูมาเขาตรวจเลือกชากวากําหนดแตคงมาในวันตรวจเลือกรวมกับ
กรรมการอื่น  
   -  รายงานผลการตรวจเลือก  
  ๑.๒.๔ กรรมการซึ่งเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนัชั้น ๑ สาขาเวชกรรม มีหนาที่ตรวจ
รางกายผูที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกและออกใบสําคัญใหแกคนจําพวกที่ ๓ และคนจําพวกที่ ๔ รวมทั้งควบคุมการ
จับสลาก ในทางปฏิบัติใหดําเนินการ ดังนี้  
   -  ตรวจรางกายผูเขาตรวจเลอืก  
   -  บันทึกผลการตรวจและกําหนดคนเปนจาํพวกในใบรับรองผลฯ(แบบ สด.๔๓)  
   -  ออกใบสําคัญสําหรับคนจําพวกที่ ๓ (แบบ สด.๔ ) และใบสําคัญสําหรับคนจําพวก
ที่ ๔ (แบบ สด.๕)  
   -  ดูแลการนําสลากซึ่งไดเตรียมไวใสภาชนะสําหรับจับสลาก  
   -  ควบคุมการจับสลาก  
   -  ในระหวางจบัสลาก เมื่อเหลือตําบลสุดทาย ใหตรวจสอบสลากกับคนที่  



   -  ยังเหลือและรายชื่อในบญัชีเรียก ฯ (แบบ สด.๑๖) พรอมกับใบรบัรองผล ฯ (แบบ 
สด.๔๓) รวมกับกรรมการอืน่  
   -  พิจารณาคํารองของผูขอสละสิทธิเขารับการตรวจเลือกรวมกับกรรมการอื่น  
   -  สอบสวนผูมาเขาตรวจเลือกชากวากําหนด แตคงมาในวันตรวจเลือกรวมกับ
กรรมการอื่น  
   -  รายงานผลการตรวจเลือก  
 ๑.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติในวนัตรวจเลือก  
๒. คณะกรรมการชั้นสงู  
 ๒.๑ คณะกรรมการชั้นสงู ประกอบดวย  
  ๒.๑.๑ ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ  
  ๒.๑.๒ เจาหนาที่สัสดี ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาสัสดีจังหวัดหนึ่งคน เปนกรรมการ  
  ๒.๑.๓ ขาราชการอื่น ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาอีกหนึ่งคน เปน
กรรมการ  
   กรรมการชั้นสูงตองไมเปนบคุคลคนเดียวกบักรรมการตรวจเลือก  
 ๒.๒ คณะกรรมการชั้นสูงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
  ๒.๒.๑ พิจารณาตัดสินกรณมีีคํารองตามมาตรา ๓๑ จากผูที่ตองเขากองประจําการ ซ่ึงเห็นวา
คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไมถูกตองหรือไมยุติธรรม  
  ๒.๒.๒ พิจารณาตัดสินกรณีมีขอขัดแยงระหวางกรรมการตรวจเลอืก ซ่ึงทําคําชี้แจงเสนอ
ขึ้นมา  
ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงใหเปนที่สุด  
๑. การจัดสงขาราชการรวมเปนคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากองประจําการ 
 เมื่อ ทบ.รองขอให ทร. จัดเจาหนาที่เขารวมเปนกรรมการตรวจเลือก ฯ และเจาหนาที่ชวยเหลือในชวง
เดือน ก.พ.-มี-ค. ของทุกปนั้น ใหหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 
 ๑.๑ การจัดกําลังพลรวมเปนกรรมการตรวจเลือกและเจาหนาที่ชวยเหลือ กองการกําลังพล กพ.ทร. เปน
ผูพิจารณาจัดกําลังพลจากหนวยตาง ๆ ใน ทร. เสนอ ทร. อนุมัติและลงคําสั่ง 
 ๑.๒ กองทะเบียนพล กพ.ทร. จัดเจาหนาที่อบรมชี้แจงแกขาราชการของ ทร. ที่ไดรับมอบหมายใหเปน
กรรมการตรวจเลือกและเจาหนาที่ชวยเหลือตาม ขอ ๑.๑ ไดมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ เพื่อปองกันมิให
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไมถูกตองและนําความเสื่อมเสียมาสู ทร.๒. นายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวนที่ไดรับมอบหมายใหไปทําหนาที่เปนกรรมการตรวจเลือกและเจาหนาที่ชวยเหลือ ที่ผานมาไดรับ
มอบหมายใหเปนกรรมการนายทหารสัญญาบัตรคนที่ ๑ กรรมการนายทหารสัญญาบัตร คนที่ ๒ และกรรมการ
ซ่ึงประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ช้ัน ๑ สาขาเวชกรรม เทานั้น  



บทท่ี ๓ 
การขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจําการ 

 การรับราชการของทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ไดกําหนด
วันรับราชการทหารกองประจําการ ไวจํานวน ๒ ปยกเวนผูมีคุณวุฒิพิเศษจะใหรับราชการทหารกองประจําการ
นอยกวา ๒ ป ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๐๘ออกตามความในพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ก็ได แตสําหรับผูซ่ึงมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอางสิทธิไดตอเมื่อไดแสดงหลักฐานที่
สําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการฝกวิชาทหารและไดเขียนคํารองขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจําการ 
ยื่นตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเทานั้น ถานําหลักฐานดังกลาวไปแสดงหลังวันตรวจเลือกเสร็จ
ส้ินแลว จะไมมีสิทธิไดลดวันรับราชการและจะเรียกรองสิทธิใด ๆ จากคุณวุฒิพิเศษนั้น ๆ ไมไดทั้งสิ้น 
หนาท่ีของหนวยท่ีตองดําเนนิการ  
 ๑. ศฝท.ยศ.ทร. ดําเนินการดังนี้  
  ๑.๑ แจงใหทหารกองประจําการที่มีคุณวุฒิพิเศษ เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวของกับการขอลดสิทธิ
วันรับราชการคือ  
   ๑.๑.๑ หลักฐานการสําเร็จการศึกษา ไดแก ปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร หรือ 
ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน  
   ๑.๑.๒ หลักฐานการสําเร็จการฝกวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดน (ถามี)  
   ๑.๑.๓ คํารองขอสิทธิลดวันรับราชการ ฯ ที่ยื่นไวตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน
ตรวจเลือก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจเลือกลงความเห็นวาถูกตองและเปนผู มีสิทธิไดลดวันรับราชการทหารกอง
ประจําการแลว  
  ๑.๒ ตรวจสอบรายชื่อผูที่ไดรับสิทธิลดวันรับราชการ ฯ และรับราชการเพียง ๖ เดือน ใน
โอกาสแรก เพื่อมอบใหสังกัดใหม เปนผูดําเนินการ  
 ๒. หนวยตนสังกัด เมื่อรับตัวทหารกองประจําการจาก ศฝท.ยศ.ทร.แลว ดําเนินการดังนี้  
  ๒.๑ เรียกหลักฐานที่เกี่ยวของกับการขอลดสิทธิวันรับราชการคือ  
   ๒.๑.๑ สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษา ไดแก ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 
หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน  
   ๒.๑.๒ สําเนาหลักฐานการสําเร็จการฝกวิชาทหาร จากกรมการรักษาดินแดน (ถามี)  
   ๒.๑.๓ คํารองขอสิทธิลดวันรับราชการ ฯ ที่ยื่นไวตอคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน
ตรวจเลือก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจเลือกลงความเห็นวาถูกตองและเปนผู สิทธิไดลดวันรับราชการ ฯ แลว  
  ๒.๒ ขอตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒.๑.๑ ไปยังสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
  ๒.๓ เสนอรายงานขออนุมัติลดวันรับราชการ ฯ ถึง กพ.ทร. กอนถึงวันครบกําหนดปลดจาก
กองประจําการไมนอยกวา ๑ เดือน โดยมีหลักฐานประกอบ ซ่ึงรับรองสําเนาไวถูกตองแลว ดังนี้  
   ๒.๓.๑ ใบรายงานของผูขอสิทธิลดวันรับราชการในกองประจําการ  



   ๒.๓.๒ ใบรับรองผล ฯ (แบบ สด.๔๓) ฉบับจริง (กรณสูีญหายให ขอถายสําเนาไดที่ 
สัสดี ทภ. โดย สัสดี ทภ. เปนผูรับรองสําเนา)  
   ๒.๓.๓ สําเนาคํารองขอสิทธิลดวันรับราชการ ฯ ซ่ึงเปนคํารองที่ยื่นไวในวันตรวจ
เลือก (ฉบับจริงเก็บที่สัสดีจังหวัด)  
   ๒.๓.๔ หนังสอืขอตรวจสอบคุณวุฒกิารศึกษาที่ใชขอลดวันรับ ราชการฯ  
   ๒.๓.๕ หลักฐานที่จะใชขอลดวันรับราชการ ฯ ไดแก ปริญญาบัตร หรือประกาศ-นีย
บัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ หลักฐานการสําเร็จการฝกวิชาทหาร
จากกรมรักษาดินแดน  
   ๒.๓.๖ หนังสือตอบยืนยนัวฒุิการศึกษา ของสถาบันการศึกษา  
คุณวุฒิพิเศษที่กําหนดใหทหารกองประจําการ มีเวลารับราชการ ฯ นอยกวา ๒ ป ดงันี ้
 

คุณวุฒ ิ ถูกเรียก รองขอ หลักฐาน 
ไมมีวุฒิ – มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. , ป.กศ. 
ปวท. , ปวส., ปกศ สูง, 
อนุปริญญา และปริญญา  
รด. ป ๑ 
รด.ป ๒  
รด.ป ๓ 

๒ ป 
๒ ป 
๒ ป 

 
} ๑ ป  
๑ ป ๖ 
เดือน 
๑ ป 

- 

๒ ป 
๑ ป 
๑ ป 

๖ เดือน 
๑ ป 

๖ เดือน 
- ขึ้น

ทะเบียน 
แลวนําปลด 

ตาม พระราชบัญญัติ ฯ 
กฎกระทรวง ฯ ฉบับที่ ๒๔ ขอ ๒ (๑๓) 
“ ------------------------- “ ขอ ๒ (๑๒) 
 
“ -------------------------- “ ขอ ๒ (๘) 
“ --------------------------- “ ขอ ๓ (๑) 
“ --------------------------- “ ขอ ๓ (๒) 
“ --------------------------- “ ขอ ๓ (๓) 

 



บทท่ี ๔  
การขึ้นทะเบียนกองประจําการ 

 ชายไทยเมื่อเขารับราชการในกองทัพ หรือเขารับการศึกษาในสถานศึกษาของ กห. จะถูกนําตัวขึ้น
ทะเบียนกองประจําการ เพื่อเปนหลักฐานวาเริ่มรับราชการทหารตั้งแตเมื่อใด และจะใชเปนขอมูลในการคํานวณ
วันรับราชการ ทั้งนี้ขั้นตอนดําเนินการในการขึ้นทะเบียนกองประจําการจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวิธีการเขา
รับราชการในกองทัพ สรุปไดดังนี้ 
วิธีการขึ้นทะเบียนกองประจําการ 
 ๑. ทหารกองประจําการ 
  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓๕ กําหนดสวนที่เกี่ยวของกับการขึ้น
ทะเบียนกองประจําการ ของทหารกองประจําการ ไววา “ ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ เมื่อเร่ิมเขารับ
ราชการทหารกองประจําการเมื่อใด ใหรีบขึ้นทะเบียนกองประจําการโดยไมชักชา ” ซ่ึงในทางปฏิบัติ เมื่อถึง
กําหนดวันเขากองประจําการใหสัสดีอําเภอ นําตัวไปขึ้นทะเบียนกองประจําการที่แผนกสัสดีจังหวัดภูมิลําเนา
ท ห า ร แ ล ว จึ ง ส ง ตั ว ใ ห เ ห ล า ทั พ  ใ น ส ว น ข อ ง  ท ร .จ ะ ส ง ตั ว ใ ห กั บ  ศ ฝ ท .ย ศ .ท ร . 
 ๒. นักเรียนทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาของ กห. ขึ้นทะเบียนกองประจําการเมื่อมีอายุครบ ๑๘ ป 
บริบูรณ โดยดําเนินการ ดังนี้  
 ๒.๑ โรงเรียนซึ่งมีท่ีตั้งอยูนอกพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใหโรงเรียนทําบัญชีนําตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการ สง กพ.ทร. (กทพ.กพ.ทร.) ดําเนินการให พรอมกับสําเนาเอกสารซึ่งรับรองสําเนาไวถูกตองแลว 
ดังนี้  
  ๒.๑.๑ ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)  
  ๒.๑.๒ คําสั่งบรรจุใหเปนนักเรียนทหาร ๒ ฉบับ  
  ๒.๑.๓ วุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ  
 ๒.๒ โรงเรียนซึ่งมีท่ีตั้งอยูในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใหดําเนินการ ดังนี้  
  ๒.๒.๑ ผูมีภูมิลําเนาทหารอยูนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหโรงเรียนทําบัญชีนําขึ้นทะเบียน
กองประจําการที่ฝายสรรพกําลัง มทบ.๑๑ ขึ้นทะเบียนกองประจําการให  
  ๒.๒.๒ ผูมีภูมิลําเนาทหารอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใหโรงเรียนทําบัญชีนําขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการที่สัสดี ก.ท.  
  ๒.๒.๓ เอกสารหลักฐานที่ตองใช ในการขึ้นทะเบียนกองประจําการตามขอ ๒.๑ และ ขอ ๒.๒ 
ประกอบดวย สําเนาเอกสาร ซ่ึงรับรองสําเนาไวถูกตองแลวดังนี้  
   ๒.๒.๓.๑ ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)  
   ๒.๒.๓.๒ คําสั่งบรรจุใหเปนนักเรียนทหาร ๒ ฉบับ  
   ๒.๒.๓.๓ วุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ  
   ๒.๒.๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน ๒ ฉบับ  



๓. ขาราชการกลาโหมพลเรือน(ช้ันสัญญาบัตรและต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร) ขึ้นทะเบียนกองประจําการเมื่อไดรับ
การแตงตั้งยศทหารแลว โดยดําเนินการ ดังนี้  
 ๓.๑ ผูที่สังกัดหนวย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กพ.ทร. ( กทพ.กพ.ทร.) ทําบัญชีนําตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการ ที่ฝายสรรพกําลัง มทบ.๑๑ หรือ สัสดี ก.ท.  
 ๓.๒ ผูที่สังกัดหนวยนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร หนวยตนสังกัดทําบัญชีนําตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการที่ สัสดี จังหวัดนั้น ๆ  
 ๓.๓ เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการขึ้นทะเบียนกองประจําการตามขอ ๑.และ ขอ ๒. ประกอบดวย
สําเนาเอกสาร ซ่ึงรับรองสําเนาไวถูกตองแลว ดังนี้  
  ๓.๓.๑ ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)  
  ๓.๓.๒ คําสั่งบรรจุเขารับราชการ ๒ ฉบับ  
  ๓.๓.๓ คําสั่งแตงตั้งยศ ๒ ฉบับ  
  ๓.๓.๔ ใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ (แบบ สด.๔๓) ฉบับจริง และสําเนา ๒ ชุด (เฉพาะผูที่
ผานการตรวจเลือก ฯ แลว)  
  ๓.๓.๕ วุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ  
  ๓.๓.๖ สําเนาทะเบียนบาน ๒ ฉบับ  
ขอปฏิบตัิเพิ่มเติม 
 ๑. เมื่อหนวยตนสังกัดไดรับบัญชีคนที่สงเขากองประจําการ (แบบ สด.๑๘) หรือไดรับแจงเลข
เครื่องหมายทะเบียนกองประจําการ จากฝายสรรพกําลัง / สัสดีจังหวัด ที่รับตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการแลว
แจงให กพ.ทร. ทราบดวย 
 ๒. กรณีที่นักเรียนทหารหรือนักเรียนในสถานศึกษาของ กห. ลาออกหรือถูกใหออก โดยที่ยังมิไดนําตัว
ขึ้นทะเบียนกองประจําการ เนื่องจากอายุยังไมครบ ๑๘ ปบริบูรณ สามารถใหออกไดโดยมิตองสงตัวไปรับ
ราชการตอที่ ศฝท.ยศ.ทร. แตนักเรียนผูนั้นยังตองลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ ๑๘ ปบริบูรณ และรับ
หมายเรียกเมื่ออายุครบ ๒๑ ป 
 ๓. กรณีที่นักเรียนทหารหรือนักเรียนในสังกัด กห. ลาออกหรือถูกใหออกจาก ทร. โดยที่ นักเรียนผูนั้น
ถูกนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการแลวและมีระยะเวลาอยูในสถานศึกษานับแตขึ้นทะเบียน กองประจําการไม
ครบตามที่กําหนดไว (ขึ้นอยูกับคุณวุฒิและการรองขอ) ใหสงตัวผูนั้นไปรับราชการตอที่ ศฝท.ยศ.ทร. จนมีเวลา
รับราชการทหารครบตามกําหนด 
 ๔. ขาราชการกลาโหมพลเรือน ลาออกหรือถูกใหออก โดยที่ยังมิไดรับการแตงตั้งยศและยังมิไดถูกนํา
ตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการ หากขาราชการผูนั้นมีอายุไมถึง ๒๑ ป สามารถใหออกไดโดยมิตองสงตัวไปรับ
ราช-การตอที่ ศฝท.ยศ.ทร. แตขาราชการผูนั้นยังคงตองรับหมายเรียก เมื่ออายุครบ ๒๑ ปบริบูรณ 
 ๕. หากขาราชการกลาโหมพลเรือน ไดรับการแตงตั้งยศแลว และอายุครบขึ้นทะเบียนกองประจําการ 



จะตองนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการ ถาลาออกหรือถูกใหออกกอนรับราชการครบ ๒ ปบริบูรณ จะตองนาํตวั
สงไปรับราชการตอที่ ศฝท.ยศ.ทร. จนมีวันรับราชการตั้งแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการครบ ๒ ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๕ 
การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุน 

 ตามปกติทหารกองประจําการตองรับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มี
กําหนด ๒ ป จึงจะปลดเปนทหารกองหนุน ยกเวน ผูมีคุณวุฒิพิเศษ , ผูที่ตองโทษจําคุกไมนอยกวา ๑ ป และผูที่
พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซ่ึงไมสามารถรับราชการไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฯ จึงมีสิทธิใหรับราชการ 
ฯ นอยกวา ๒ ป 
การปลดทหารกองประจําการเปนทหารกองหนุน มี ๓ กรณี สรุปไดดังนี้  
 ๑. การปลดกอนกําหนด (รับราชการในกองประจําการ นอยกวา ๒ ป)  
  ๑.๑ การปลดเปนทหารกองหนุนเนื่องจากเปนผูมีคุณวุฒิพิเศษ ซ่ึงแยกเรื่องไวในบทที่ ๓ การ
ขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจําการ  
  ๑.๒ การปลดเนื่องจากตองโทษถูกจําขังหรือจําคุกไมนอยกวา ๑ ป เมื่อทหารกองประจํา-การ
กระทําความผิด ตองถูกจําขังหรือจําคุกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันไมนอยกวา ๑ ป ใหปลดเปนทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ศาลมีคําพิพากษา (มาตรา ๔๐)  
   การดําเนินการ หนวยตนสังกัด เสนอรายงานขอปลดจากกองประจําการเปนทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ถึง กพ.ทร. ทันที เมื่อคดีถึงที่สุด โดยแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้  
   ๑.๒.๑ กรณีศาลทหารมีคําพิพากษา  
    -  สําเนาคําพิพากษาของศาล  
    -  สําเนาหมายแจงโทษเด็ดขาด  
   ๑.๒.๒ กรณีศาลพลเรือนพิพากษา  
    -  สําเนาคําพิพากษาของศาล  
    -  สําเนาหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุด  
  ๑.๓ การปลดเนื่องจากพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถรับราชการไดตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ฯ (มาตรา ๔๑) ใหตนสังกัดสงตัวทหารผูนั้นเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของทางราชการ 
เมื่อแพทยไดทําการรักษาและวินิจฉัยแลวเห็นวาปวยเปนโรคซึ่งขัดตอการรับราชการทหารและออกใบสําคัญ
สําหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได(แบบ สด.๖) ใหปลดเปนพนราชการ
ทหาร ประเภทที่ ๑ ตั้งแตวันที่แพทยลงความเห็น ในแบบ สด.๖ 
  การดําเนินการ หนวยตนสังกัดเสนอรายงานขอปลดจากกองประจําการ เปนพนราชการทหาร
ประเภทที่ ๑ ถึง กพ.ทร. ทันทีที่แพทยลงความเห็น โดยแนบใบสําคัญสําหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่ง
ไมสามารถจะรับราชการทหารได (แบบ สด.๖) จํานวน ๒ ฉบับ ไปดวย  
 ๒. การปลดตามกําหนด ทหารกองประจําการตองรับราชการในกองประจําการตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มีกําหนด ๒ ป เมื่อครบกําหนดแลวใหหนวยตนสังกัดรายงานครบกําหนดปลดเปน



ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ช้ันที่ ๑ โดยเมื่อเขากองประจําการในเดือนใด ใหปลดเปนทหารกองหนุนในวันที่ ๑ 
ของเดือนนั้น 
 การดําเนินการ หนวยตนสังกัด เสนอรายชื่อผูที่จะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนพรอมกับสง
สมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ถึง กพ.ทร. กอนวันครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนไมนอยกวา 
๙๐ วัน  
 ๓. การปลดหลังกําหนด ทหารกองประจําการที่ขาดราชการและหรือหนีราชการ จะตอง เล่ือนกําหนด
ปลดเปนกองหนุนออกไป เทากับจํานวนวันที่ขาดราชการ และหรือหนีราชการ โดยเศษของวันใหคิดเปน ๑ 
เดือน ทั้งนี้เพื่อใหมีเวลารับราชการครบตามกําหนด 
 การดําเนินการ หนวยตนสังกัด เสนอรายชื่อผูที่จะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุน พรอมกับสง
สมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ถึง กพ.ทร. กอนวันครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนไมนอยกวา 
๙๐ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๖ 
สมุดประจําตวัทหารกองหนุน 

 ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ตองมีสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือสําคัญ (แบบ 
สด.๘) ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ พ.ศ.๒๕๑๐ ซ่ึง
กําหนดใหดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การเขียนขอความในสมุดประจําตัวทหารกองหนุน การเขียนขอความในสมุดประจําตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาตนสังกัด ตําแหนงผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ 
ตนเรือช้ัน ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบและตองลงลายมือช่ือครอมบนรูปถายใหสวนหนึ่งของ
ลายมือช่ือ ติดอยูในสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ นั้นดวย สําหรับการเขียนขอความในหนังสือ
สําคัญ (แบบ สด.๘) ซ่ึงแนบอยูในสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ นั้น เปนหนาที่ของผูวาราชการ
จังหวัดและสัสดีจังหวัด ตามภูมิลําเนาทหาร  
 ๒. การสงสมุดประจําตัวทหารกองหนุน ใหสัสดีจังหวัด  
  ๒.๑ เมื่อดําเนินการตามขอ ๑. แลว ใหหนวยตนสังกัดสงสมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ไปพรอมกับรายชื่อผูที่จะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนตามลําดับชั้น ถึง กพ.ทร. กอนวัน
ครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนไมนอยกวา ๙๐ วัน  
  ๒.๒ กพ.ทร. สงสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ พรอมกับหลักฐานการปลดเปน
ทหารกองหนุนตอไปยัง แผนกสัสดีจังหวัด ตามภูมิลําเนาทหาร กอนวันครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุนไม
นอยกวา ๖๐ วัน  
 ๓. การสงสมุดประจําตัวทหารกองหนุนคืนตนสังกัด  
  ๓.๑ เมื่อแผนกสัสดีจังหวัดดําเนินการในหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) แลว จะสงสมุดประจําตัว
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) คืนให กพ.ทร. กอนวันครบกําหนดปลดเปนทหาร
กองหนุน ไมนอยกวา ๒๐ วัน  
  ๓.๒ กพ.ทร. สงสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ที่ไดรับจากแผนกสัสดีจังหวัด ไป
ยังหนวยตนสังกัดกอนวันครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุน ไมนอยกวา ๗ วัน  
  ๓.๓ หนวยตนสังกัด จัดการมอบสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือ 
สําคัญ (แบบ สด.๘) ใหแกทหารที่ถูกปลดในวันครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุน  
อนึ่งกรณีที่หนวยไมสามารถมอบสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ และหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) 
ใหแกทหารในสังกัดได ใหสงคืน กพ.ทร. เพื่อดําเนินการใหตอไป  
 
 
 
 



 











 
 
 
 



 
 



 



 
 
 



 



 
 
 



 
 



 
 



 
 
 





 



 



กฎหมาย ขอบงัคับ ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
 1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
 2. กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  
 3. ขอบังคับ กห.วาดวยสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ พ.ศ.๒๕๑๐  
 4. ขอบังคับ กห. วาดวยการกําหนดหนาที่สัสดี พ.ศ.๒๕๓๔  
 5. คูมือคณะกรรมการตรวจเลือกและสัสดีจังหวัดทองที่ สําหรับวิธีปฏิบัติในการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ เฉพาะป ๒๕๔๓  
  


