
กิจกรรมการให้ความรู้
การยกเว้นการรับราชการทหาร

กองประจ าการ ระหว่างการเรียนรู้
ระดับคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา (วิชาทหาร )



- หน้าที่และสิทธิของชายไทยตามกฏหมาย
- เรื่องที่ควรรู้ กับการเกณฑ์ทหาร
- ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการบรรยาย



พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 50
(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(5) รับราชการทหารตามที่กฏหมายบัญญัติ



พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) วิธีนับอายุ ถ้าเกิดพุทธศักราชใดให้ถือว่าอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้น   

พุทธศักราชที่เกิดนั้น ส่วนการนับอายุต่อไปให้นับแต่เฉพาะปีที่สิ้นพุทธศักราช
แล้ว ถ้าไม่ปรากฏปีเกิดให้นายอ าเภอท้องที่เป็นผู้ก าหนด 
ตามที่ก าหนดในกฏกระทรวงฯ



พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(2) “ทหารกองเกิน หมายความว่า ผู้ซึ้งมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีบริบูรณ์

และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตาม
มาตรา 16 หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แล้ว



พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(2) “ทหารกองเกิน หมายความว่า ผู้ซึ้งมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง

สามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 หรือผู้ซึ่งได้
ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แล้ว



มาตรา 16
บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุย่างเข้าสิปแปดปี 
ในพุทธศักราชใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
ภายในพุทธศักราชนั้น 

ปี พ.ศ. เกิด – พ.ศ.ปัจจุบัน  = 17 ต้องลงทะเบียนในปีนั้น

นักศึกษา ชาย เกิด  พ.ศ. 2547 – 2564  = 17 บริบูรณ์

ยกตัวอย่าง เช่น

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497



มาตรา 18 บุคคลซึ่งยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกิน
ที่อ าเภอพร้อมกับคนช้ันปีเดียวกันเพราะเหตุใดๆ
ก็ดี ถ้าอายุยังไม่ถึงสี่สิบหกปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติ
ท านองเดียวกับ มาตรา 16 ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่สามารถจะปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อื่น
แจ้งแทนไม่ได้ ฯลฯ



ถ้านายอ าเภอจะเรียกตัวลงบัญชีทหารกองเกิน ก็ย่อมท าได้โดยไม่ต้องค านึงถึงก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว เมื่อได้รับการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ 

ให้นายอ าเภอออกใบส าคัญหรือใบรับ ให้ไว้เป็นหลักฐาน หากใบส าคัญช ารุดหรือสูญหาย 

ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอ าเภอท้องที่เพื่อขอรบัใบส าคัญใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียม

ฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการช ารุดหรอืสูญหายนั้นเปน็เพราะเหตุสุดวิสัย

ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ๔๕๖ ผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกิน

ตามมาตรานี้แล้วให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันลงบัญช ี

ทหารกองเกิน แต่ถ้ามีอายุครบก าหนดปลดเปน็ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ 

ตามมาตรา ๓๙ เมื่อได้ลงบัญชี ทหารกองเกินแลว้ให้ปลดเป็นทหารกองหนนุ

ประเภทที่ ๒ ทันที การลงบัญชีทหารกองเกิน ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ



การแบ่งหรือการแยกลักษณะ
ผู้เข้ารับตรวจเลือกทหารเป็น  4 จ าพวก



จ าพวกที่ 1 ได้แก่ คนซึ่งร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด

จ าพวกที่ 2 ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจ าพวกที่ 1
แต่ไม่ถึงกับทุพพลภายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2517) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
เช่น ตาเหล่อ ช่องหูมีหนองเรื้อรัง และทั้งแก้วหูทะเลคอพอก 
มือหรือแขนลีบ หรือบิดเก ไส้เลื่อนลงถุง ฯลฯ 



จ าพวกที่ 3 ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอท่ีจะรับราชการทหารทหารในขณะนั้น          
ได้เพราะป่วยซึ่งจะบ าบัดให้หายไม่ได้ภายในก าหนด 30 วัน 
กรณีนี้ให้เรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไปเมื่อคณะกรรมการตรวจ
เลือกได้ตรวจเลือกแล้วยังคงเป็นคนจ าพวกที่ 3 อยู่รวม 3 ครั้ง 
ให้งดเรียก 
หมายเหตุ   การนับครั้งจะนับครั้งให้เฉพาะที่ได้ตัวมาตรวจเลือก       

ถ้าตัวไม่มาตรวจเลือกไม่นับครั้งให้



จ าพวกที่ 4 ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.2497 เช่น ต้อหิน หูหนวกทั้งสองข้าง ลิ้นหัวใจ
พิการ หืด เบาหวาน กระเทย โรคจิต ใบ้ 
คนเผือกฯลฯ (ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 ตามกฎหมาย) 
เมื่อตรวจร่างกายก าหนดคนเป็นจ าพวกแล้ว 



กรณีขอใช้สิทธิ
ขอผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารพีห่รือน้องร่วมบิดา 
มารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ซ่ึงบิดา 

มารดาตาย และเพ่ือเลีย้งดูบุตร



การผ่อนผนัการตรวจเลือกทหารเพ่ือเลีย้งดูบุตร (กรณเีพ่ือพจิารณา)
บุคคลท่ีตอ้งการขอผอ่นผนัการเกณฑท์หารเพ่ือเล้ียงดูบุตรซ่ึงมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือพิการ

ทุพพลภาพ ซ่ึงบุตรยงัหาเล้ียงชีพไม่ได ้หรือไม่มีผูอ่ื้นเล้ียงดู ใหด้ าเนินการขอผอ่นผนัดงัน้ี
๑ ยืน่ค  าร้องขอผอ่นผนัต่อนายอ าเภอ/ผูอ้  านวยการเขต/ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิง อ  าเภอ 

ก่อนถึงวนัเกณฑท์หาร/ตรวจเลือกทหารไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั
๒ ร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวนัตรวจเลือก (วนัเกณฑท์หาร) อีกคร้ังหน่ึง
หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปยืน่ค  าร้องขอผอ่นผนัมีดงัน้ี

2.๑ ใบส ำคัญ (แบบ สด.๙)
2.๒ หมำยเรียก (แบบ สด.๓๕)
2.๓ บัตรประจ ำตัวประชำชนของตนเอง/พี/่น้อง
2.๔ ใบสูติบัตร/ใบเกิด ของพี่หรือน้อง
2.๕ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
2.๖ ใบมรณบัตรของบิดำหรือมำรดำ
2.๗ หลักฐำนที่แสดงว่ำ บิดำ มำรดำเป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือพิกำรทุพพลภำพ
2.๘ หลักฐำนอื่นที่มีและเกี่ยวข้อง



การขอผ่อนผนัการตรวจเลือกทหารเพ่ือเลีย้งดูพีห่รือน้อง (กรณีเพ่ือพจิารณา)
บุคคลท่ีตอ้งการขอผอ่นผนัการเกณฑท์หารเพ่ือเล้ียงดูพ่ีหรือนอ้งร่วมบิดา มารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือ

มารดา ซ่ึงบิดา มารดาตาย ทั้งน้ีพ่ีหรือนอ้งหาเล้ียงชีพไม่ไดแ้ละไม่มีผูอ่ื้นเล้ียงดู ใหด้ าเนินการขอผอ่นผนั ดงัน้ี
๑ ยืน่ค  าร้องขอผอ่นผนัต่อนายอ าเภอ/ผูอ้  านวยการเขต/ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอก่อนถึง

วนัตรวจเลือก/วนัเกณฑท์หารไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั
๒ ร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวนัตรวจเลือก (วนัเกณฑท์หาร) อีกคร้ังหน่ึง
หลกัฐานท่ีตอ้งน าไปยืน่ค  าร้องขอผอ่นผนัมีดงัน้ี

2.๑ ใบส ำคัญ (แบบ สด.๙)
2.๒ หมำยเรียก (แบบ สด.๓๕)
2.๓ บัตรประจ ำตัวประชำชนของตนเอง/พี/่น้อง
2.๔ ใบสูติบัตร/ใบเกิด ของพี่หรือน้อง
2.๕ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
2.๖ ใบมรณบัตรของบิดำหรือมำรดำ
2.๗ หลักฐำนที่แสดงว่ำ บิดำ มำรดำเป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือพิกำรทุพพลภำพ
2.๘ หลักฐำนอื่นที่มีและเกี่ยวข้อง



กรณีผู้ขอใช้สิทธิ
ขอผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร

ส าหรับการศึกษาภาคนอกเวลาหรือภาคสมทบ



การผ่อนผนัการตรวจเลือกทหารเพ่ือศึกษาภายในประเทศ
การผอ่นผนัเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการศึกษาภายในประเทศ เป็นการผอ่นผนัใหเ้น่ืองจาก

มีจ านวนคนมากกวา่จ านวนคนท่ีหน่วยทหารตอ้งการ ซ่ึงไดแ้ก่
๑ นกัเรียนโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี ๖ ( ม.๖ ) หรือ

เทียบเท่า จะไดรั้บ การผอ่นผนัจนส าเร็จระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า แต่อายไุม่
เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์

๒ นกัศึกษามหาวิทยาลยัของรัฐ สถาบนัการศึกษาของรัฐหรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จะผอ่นผนั
ใหศึ้กษาท่ีไม่สูงกวา่ระดบัปริญญาโท และจนถึงอายคุรบ ๒๖ ปีบริบูรณ์แต่ส าหรับการศึกษาภาคนอกเวลา
หรือภาคสมทบ 
หมายเหตุ 

ถา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงและมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตอ้งมี ผลการศึกษา
สอบไล่ไดภ้าคละไม่นอ้ยกวา่ ๙ หน่วยกิต ทุกภาคติดต่อกนั



การขึน้ทะเบยีน
ทหารกองประจ าการ



หน้าที่ ชายไทย ตาม พรบ.รับราชการทหารฯ

ชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้าสิบแปดปีในพุทธศักราชใด 
ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น

อายุครบ 17ปีบริบูรณ์  
มกราคม  

-
ธันวาคม  

ลงบัญชีทหาร
ในปีนั้น

สัสดีจังหวัด



หลักฐานที่ต้องไปแสดงตนกับสัสดี ในการขึ้นทะเบียนทหาร อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
1. สูจิบัตร

2. ส าเนาบัตรประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน

4.ใบเปลี่ยนชื่อสกุล

ยินดีต้อนรับ 



นักศึกษาจะได้รับเอกสารจากสัสดี
เมือ่ขึน้ทะเบยีนทหารส าเร็จ 

ใบส าคัญ(แบบ สด.9)

ตัวอย่าง



การแจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร



ยกตัวอย่าง
พ่อเกิด จังหวัด อุดรธานี ลูกต้องขึ้นทะเบียนที่ จ.อุดรธานี

แต่
พ่อ+แม่ ซื้อบ้านที่จังหวัดนนทบุรี
นักศึกษาเกิดจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์เกณฑ์ทหารจังหวัด
นนทบุรี แต่ไม่ขอขึ้นทะเบียนทหาร จ.อุดรธานี ต้องยื่นความประสงค์
กับสัสดี ดังนี้



การแจ้งย้ายภูมิล าเนาทหาร
บุคคลใดย้ายไปอยู่ที่ใหม่มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักฐาน และมีความประสงค์จะย้ายภูมิล าเนาทหาร 

ให้ยื่นค าร้องแจ้งต่อนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต/ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอท้องที่
ที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ โดยน าหลักฐานไปด้วยดังนี้

๑. ใบส าคัญ (แบบ สด.๙) หรือหนังสือส าคัญ (แบบ สด.๘)
๒. บัตรประจ าตัวประชาชน
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน



เมือ่นักศกึษา+ข้าราชการครู
อายุครบ 20 ปีบริบรูณ ์

ต้องท าอย่างไรและคดิอย่างไร
วิธีนับ พ.ศ.เกิด 2544 - พ.ศ. 2564 = 20 ปี



ข้าราชการการครูพบสัสดจีังหวัด และน าหลักฐานเอกสารไปยืน่ดงันี้

2. บัตรประชาชน

3. ทะเบียนบ้าน

4.ใบเปลี่ยนชื่อสกุลตัวอย่าง

1. เอกสารใบส าคัญ สด.9

2. บัตรข้าราชการ

2. บัตรข้าราชการ

บัตรแสดงเจ้าพนักงาน

ชื่อ นายรับราชการ   นามสกถล เป้นครู



นักศกึษาพบสัสดจีังหวัด และน าหลักฐานเอกสารไปยืน่ดงันี้

2. ส าเนาบัตรประชาชน+ตัวจริง
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน+ตัวจริง

4.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล+ตัวจริง

ตัวอย่าง

1. ใบส าคัญ สด.9ตัวจริง



นักศกึษาจะไดรั้บเอกสารดงันี้

ตัวอย่าง
ตัวอย่างเอกสาร
ใบส าคัญ สด.35



นักศึกษามีความประสงค์
ขอรับการผ่อนผันทหารระหว่างการเรียนรู้

ต้องท าอย่างไร



ก าหนดเวลา
การยื่นหลักฐานเอกสาร

เพื่อให้ทางคณะด าเนินการ
ขอผ่อนผันทหารระหว่างการเรียนรู้

(ระดับคณะ)



ล าดับ รายการ ระยะเวลา/ก าหนดการ เอกสารประกอบ
1 แจ้งก าหนดาการผ่อนผันทหาร จาก

งานวิชาทหาร
เริ่มต้นตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม ของทุกปี

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแบบติดบอร์ดหรือสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์

2 ยื่นค าร้องพร้อมแนบหลักฐาน 
การขอสิทธิการผ่อนผันประจ าปี 
(ส าหรับผู้ที่ได้รับเอกสารขอผ่อนผัน
จากสัสดี รับเอกสาร สด.43.)

ตั้งแต่เดือน 
1พฤษภาคม- 30 กันยายน
ของทุกปี

- ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาใบส าคัญ สด. 9 
- ส าเนาใบส าคัญ สด. 35 
- ส าเนาใบรับรอง สด.43
- ส าเนาบัตรนักศึกษา มทร.พระนคร 

3 ยื่นค าร้องพร้อมแนบหลักฐาน การ
ขอผ่อนผัน ฯ ครั้งที่ 1
(ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอผ่อนผันฯ)

ตั้งแต่เดือน 
1 มิถุนายน –30 กันยายน 
ของทุกปี

- ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนาย)
- ส าเนาใบส าคัญ สด. 9 
- ส าเนาใบส าคัญ สด. 35 
- ส าเนาบัตรนักศึกษา มทร.พระนคร 

4 ยื่นค าร้องพร้อมแนบหลักฐาน การ
ขอผ่อนผัน ฯ ครั้งที่ 2
(ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอผ่อนผันฯ)

ตั้งแต่เดือน 
1ตุลาคม -20 พฤศจิกายน 
ของทุกปี

- ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นนาย)
- ส าเนาใบส าคัญ สด. 9 
- ส าเนาใบส าคัญ สด. 35 
- ส าเนาบัตรนักศึกษา มทร.พระนคร 



3. ส าเนาบัตรประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน

5.ใบเปลี่ยนชื่อสกุลตัวอย่าง

1. เอกสารใบส าคัญ สด.9
2. เอกสารหมายเรียกรับราชการ สด.35

เอกสารเตรียมใช้ในการยื่นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานวิชาทหาร ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่าง
นายตดิ ราชมงคพระนคร
ท่ีชอบเรียน 

บตัรนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4.บัตรนักศึกษา มทร.พระนคร



นักศึกษาสามารถตดิตามผล
การขอรับการผ่อนผันทหารระหว่างการเรียนรู้

ไดท้ี ่ฝ่ายกจิการนักศึกษา วชิาทหาร
ทา่นจะไดรั้บการเอกสารดงัตอ่ไปนี้



ตัวอย่าง

ตัวอย่าง



สิ่งต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าพนักงาน (สัสด)ี
วันตรวจเลือกรับราชการทหาร



เอกสารเตรียมประกอบการตรวจเลือก
1. บัตรประชาชน
2.ใบส าคัญ สด.9
3. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35
4. หลักฐานการขอผ่อนผันจากสถานการศึกษา



ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง



ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง



ตัวอย่าง

ตัวอย่าง



ภาพบรรยายกาศ
วันตรวจเลือกรับราชการทหาร



วนัท าการตรวจเลือก

ขอขอบคุณ ภาพประกอบการบรรยาย จาก ฝ่ายสรรพก าลัง มทบ13



ขอขอบคุณ ภาพประกอบการบรรยาย จาก ฝ่ายสรรพก าลัง มทบ13

ขั้นตอนการคัดเลือกจ าพวก 1 2 3 4



ขอขอบคุณ ภาพประกอบการบรรยาย จาก ฝ่ายสรรพก าลัง มทบ13

ขั้นตอนการคัดเลือกจ าพวก 1 2 3 4



ขอขอบคุณ ภาพประกอบการบรรยาย จาก ฝ่ายสรรพก าลัง มทบ13



วนัท าการตรวจเลือก

ขอขอบคุณ ภาพประกอบการบรรยาย จาก ฝ่ายสรรพก าลัง มทบ13



การใช้สิทธิ เพื่อลดหย่อนวันเวลา
การรับราชการทหาร



ล าดับ ประเภทผู้ขอลดหย่อน
ประเภท
(สมัคร)

ไม่ร้องขอฯ 
(จับได้ใบแดง)

1 ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ๖ เดือน ๑ ปี
2 ข้าราชการตุลาการ ๖ เดือน ๑ ปี
3 ดาโต๊ะยุติธรรม ๖ เดือน ๑ ปี
4 ข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นข้าราชการ ธุรการ ๑ ปี ๑ ปี

5 ข้าราชการอัยการ ๖ เดือน ๑ ปี
6 ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับเงินเดือนประจ า ๑ ปี ๑ ปี
7 พนักงานเทศบาลซึ่งรับเงินเดือนประจ า ๑ ปี ๑ ปี
8 ผู้ส าเร็จช้ันอุดมศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากต่างประเทศ 
๑ ปี ๑ ปี

9 ผู้ส าเร็จระดับอุดมศึกษา(ปวท.,ปวส.,อนุฯ, ฯลฯ) 
ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

๖ เดือน ๑ ปี

10 ผู้ส าเร็จกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เทียบได้ไม่ต่ ากว่า 
(ม.๘, ม.ศ.๕, ม.๖, ปวช., ฯลฯ)

๑ ปี 2 ปี

11 ผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ๑ ปี ๑ ปี ๖ เดือน
12 ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ๖ เดือน ๑ ปี



นักศึกษาที่ศึกษาจบหลักสูตรแล้ว
และสภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ

ไม่สามารถน าวุฒิปริญญาตรี
มาขอลดวันรับราชการทหารได้



นักศึกษาที่ขอรับการผ่อนผันทหารระหว่างการเรียนรู้
ในวันตรวจเลือกทหาร  ท่านจะได้รับเอกสารดังนี้



ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ สด.43
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35



เอกสาร สด.43
ขอขอบคุณ ภาพประกอบการบรรยาย จาก ฝ่ายสรรพก าลัง มทบ13



เมื่อได้รับเอกสารจากสัสดี
นักศึกษา ? ต้องท าอย่างไร



เอกสารหลักจากได้รับการผ่อนผัน
จากสัสดีแล้วส่งหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบวิชาทหาร ทราบข้อมูล

1. บัตรประชาชน
2. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ สด.43
3. ใบส าคัญ สด.9
4. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35



นักศึกษาท่ีขอรับสิทธิผ่อนผันทหารระหว่างการเรียนรู้
ต้องแสดงตัวต่อหน้าคณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือกตามก าหนดหมายนั้น 
ในวันตรวจเลือกนั้นนอกจากแล้วให้น าหลักฐานการศึกษามาแสดงด้วย  ผู้ใดหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่
มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือก
หรือมาแต่ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ เพื่อรับหลักฐาน
ใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด. ๔๓) 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
ผู้กระท าความผิดตามข้อนี้น่ีเองที่มักเรียกกันว่า หนีทหาร



จบการน าเสนอ
กิจกรรมการให้ความรู้ KM

เรื่อง การยกเว้นการรับราชการทหาร
กองประจ าการ ระหว่างการเรียนรู้

(ระดับคณะ)
ฝ่ายกิจการนักศึกษา (วิชาทหาร )


