กฎหมายและแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการผ่ อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และแนวทางการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ดังนี ้
1. ชายที่มีสญ
ั ชาติไทย อายุยา่ ง 18 ปี อาทิ เกิด พ.ศ. 2540 / ในปี 2557 จะต้ องไปลงบัญชีทหารกองเกิน และจะรับได้ ใบสาคัญฯ (แบบ ส.ด. 9)
2. ทหารกองเกิน คือ ชายที่มีสญ
ั ชาติไทย อายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ถึง 29 ปี บริ บรู ณ์และได้ แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ.ส.ด.9) แล้ ว
3. ชายที่มีสญ
ั ชาติไทย เมื่ออายุครบ 20 ปี บริ บรู ณ์ จะต้ องไปรับหมายเรี ยก (แบบ.ส.ด.35) ซึง่ เป็ นเอกสารกาหนดให้ ไปเข้ ารับ
การตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) ทังนี
้ ้ ความผิดที่ไม่แสดงตนมีโทษสูงสุด คือ จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 300 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
4. วัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจเลือกฯ จะระบุไว้ ใน แบบ.ส.ด.35 โดยปี ที่ตรวจเลือกฯ คือ เมือ่ อายุยา่ ง 21 ปี
5. การขอผ่อนผันฯ ต้ องเป็ นทหารกองเกิน (ได้ ลงบัญชีฯ และได้ รับ ส.ด.9 แล้ ว) มีอายุ 20 ปี และได้ รับหมายเรียกฯ (แบบ ส.ด.35)
จากสัสดีอาเภอฯ
6. บุคคลที่จะทาเรื่ องขอผ่อนผันฯในการตรวจเลือกฯ สามารถดาเนินการได้ สาหรับทหารกองเกินทีม่ ีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป โดยเมื่อทาเรื่ อง
ขอผ่อนผันฯ แล้ ว หากอยูใ่ นประเทศไทย ต้ องไปแสดงตนตามหมายเรี ยกทุกปี และรับหมายเรี ยกใหม่ จนกว่าจะหมดเหตุผอ่ นผันฯ
(สาเร็ จการศึกษา/หมดสภาพนักศึกษา/ย้ ายสถานศึกษา/อายุ 26 ปี /เข้ าตรวจเลือกฯ แล้ ว)
7. หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันฯ ในระหว่างการศึกษา กาหนดไว้ วา่ เกณฑ์การศึกษาจะต้ องไม่สงู กว่าปริญญาโท/อายุไม่เกิน 26 ปี เมื่อหมดเหตุ
ดังกล่าวแล้ ว ต้ องไปแสดงตนต่อนายอาเภอท้ องที่เพื่อแจ้ งเหตุตอ่ ไป
8. การขอผ่อนผันฯ สาหรับนักเรียนที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ถ้ าเป็ นการศึกษาโดยทุนรัฐบาล ทางสานัก ก.พ. จะดาเนินการขอผ่อนผันฯ ให้
แต่ถ้าเป็ นการศึกษาโดยทุนส่วนตัว จะแยกการดาเนินการเป็ น 2 กรณี คือ
8.1 หากยังไม่ได้ เดินทางไปศึกษา ให้ ยื่นคาร้ องต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหารก่อนเดินทางโดยแจ้ งว่าจะเดินทางเมื่อใด
และรับรองว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้ วจะจัดส่งหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ มาให้ ภายใน 3 เดือน
8.2 หากเดินทางไปศึกษาแล้ ว ให้ บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองยื่นคาร้ องพร้ อมหลักฐานต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหาร ดังนี ้
8.2.1 หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้ องมีรายละเอียดว่า ไปศึกษาวิชาอะไร สถานศึกษาใด
หลักสูตรกี่ปี และขอผ่อนผันฯ กี่ปี เอกสารดังกล่าวหากเป็ นภาษาต่างประเทศต้ องแปลเป็ นภาษาไทย พร้ อมรับรองการแปล
8.2.2 ใบสาคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) หมายเรียกเข้ ารับราชการทหาร (แบบ ส.ด.35) บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ านของทหารกองเกิน และของผู้ยื่นคาร้ อง
ข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี
1. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/กองการสัสดี/สัสดีกรุ งเทพฯ/สัสดีจงั หวัด/สัสดีอาเภอฯ ทุกแห่ง โทรศัพท์ 02-223-3259
2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โทรศัพท์ (+92 51) 843-1270-80 Email: royalthaiembassyislamabad@gmail.com
3. สานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหารไทย ณ กรุงอิสลามาบัด มือถือ (+92) 32-352-81003 Email : Jaiterb2030@gmail.com
หมายเหตุ การขอผ่อนผันฯ กรณีศกึ ษาในต่างประเทศ ผู้อนุมตั ิ คือ รมว.มหาดไทย โดยจะมอบอานาจให้ ผวจ. ออกใบสาคัญฯ
(แบบ.ส.ด.36) แทน โดยเมื่อได้ รับการอนุมตั แิ ล้ ว นศ.ไม่ ต้องมาแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ จนกว่าจะหมดเหตุผอ่ นผันฯ (สาเร็จ
การศึกษา/หมดสภาพนักศึกษา/ย้ ายสถานศึกษา/อายุ 26 ปี /เข้ าตรวจเลือกฯ แล้ ว) ทังนี
้ ้ ห้ วงเวลาในการยื่นขอผ่อนผันฯ คือเดือน ก.พ.
ของปี ที่จะตรวจเลือกฯ
******************************

หลักฐานที่ต้องนามาให้ สัสดีฯ ท้ องที่
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สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ าน
ใบสาคัญ (แบบ สด.9)
หมายเรี ยกฯ (แบบ สด.35)
สาเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลใหญ่
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา(พร้ อมแปล)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้ยื่นแทน)
สาเนาทะเบียนบ้ าน (ผู้ยื่นแทน)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

