การขอหนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘) แทนฉบับทีช่ าำ รุดหรือสูญหาย

หลักฐาน : ๑. สำาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำาเนาเอกสาร ๒ ฉบับ
๒. บัตรประจำาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำาเนาเอกสาร ๒ ฉบับ
๓. รายงานประจำาวันรับแจ้งเอกสารหายฉบับจริงพร้อมสำาเนาเอกสาร ๒ ฉบับ
๔. หนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘) ฉบับที่ชำารุด ๕. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
ชุดสุภาพ จำานวน ๓ ใบ
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอ ที่มีภูมิลำาเนาทหาร
ระยะเวลาดำาเนินการ : ๑. ภายในกำาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือ
สำาคัญ (แบบ สด.๘) ชำารุดหรือสูญหาย ๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ
(เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ : ๑. หนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘ ) ชำารุดหรือสูญหาย
ต้องแจ้งต่อนายอำาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำาเนาทหารภายในกำาหนด ๓๐ วัน
๒. ถ้าไม่แจ้งขอรับหนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘) ใหม่ ภายในกำาหนด มีความผิด
ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๒ ๓. หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้เป็นหลักฐาน เมือ่ ชำารุดหรือสูญหายต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามที่ทางราชการกำาหนด

การขอใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
แทนฉบับที่ชำารุดหรือสูญหาย

หลักฐาน
๑. สำาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำาเนาเอกสาร ๒ ฉบับ
๒. บัตรประจำาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำาเนาเอกสาร ๒ ฉบับ
๓. รายงานประจำาวันรับแจ้งเอกสารหาย ฉบับจริงพร้อมสำาเนาเอกสาร ๒ ฉบับ
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอ ที่มีภูมิลำาเนาทหาร
ระยะเวลาดำาเนินการ : ๑. ภายในกำาหนด ๓๐ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีใ่ บรับรองผลฯ
(แบบ สด.๔๓) ชำารุดหรือสูญหาย ๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ
(เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ : ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓ ) ชำารุดหรือ
สูญหาย ต้องแจ้งต่อนายอำาเภอภูมิลำาเนาทหาร ภายในกำาหนด ๓๐ วัน

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ

หลักเกณฑ์
๑. ทหารกองเกินที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ๒. ทหารกองเกินที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๒๒ – ๒๙ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือมี
ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่อยู่
ในระหว่างการศึกษา หรือบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามกฎกระทรวง
หลักฐาน
๑. บัตรประจำาตัวประชาชน ๒. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙)
๓. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
๔. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ทีส่ าำ เร็จตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๕. ใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์ (ถ้ามี)
๖. หลักฐานทางราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประจำาตัวคนพิการ
เป็นต้น

ขั้นตอนการติดต่อ : ตามขั้นตอนการตรวจเลือกฯ โดยจะเริ่มทำาการ
ตรวจเลือกฯ ตัง้ แต่เวลา ๐๗.๐๐ นาิกา เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกฯ
จะแล้วเสร็จ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ระยะเวลาดำาเนินการ : วัน เวลา และสถานที่ที่ทำาการตรวจเลือกฯ
ตามกำาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ของนายอำาเภอท้องที่ที่เป็น
ภูมิลำาเนาทหาร
ข้อควรทราบ : ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ทุกคน จะได้รับ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) จากประธานกรรมการตรวจเลือก
ภายในวันตรวจเลือกฯ เท่านั้น เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากบุคคลใด
ไม่ได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ แต่ได้รับใบรับรองผลฯ (แบบ สด.๔๓)
จากบุคคลอืน่ หรือในวันอืน่ แสดงว่าเป็นใบรับรองผลฯ ทีไ่ ม่ใช่ทที่ างราชการ
ออกให้ เมื่อนำาไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ

หลักเกณฑ์
๑. ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือน เม.ย. ของทุกปี
๒. ทหารกองเกินที่เห็นว่าตนเองมีโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพ
จิตใจที่ไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
หลักฐาน : ๑. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙.) ๒. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๓. สำาเนาทะเบียนบ้าน ๔. บัตรประจำาตัวประชาชน ๕. รูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว จำานวน ๒ รูป ๖. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) (เดิม)
(สำาหรับผู้ที่ผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ทุกกรณี)
ระยะเวลาดำาเนินการ : ๑. ตัง้ แต่เดือนตุลาคมของปีกอ่ นตรวจเลือกฯ จนถึง
วันที่ ๒๐ ก.พ. ของปีที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ๒. ติดต่อได้ทุกวัน
เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ
๑. ทหารกองเกินทีส่ งสัยว่าตนเองจะมีโรคทีข่ ดั ต่อการเข้ารับราชการทหาร
กองประจำาการ สามารถเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ ได้ที่ รพ.
ในสังกัด ทบ. ทั้ง ๒๐ แห่งทั่วประเทศ ๒. ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค ทหาร
กองเกินที่จะเข้ารับการตรวจฯ เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง ๓. ทหารกองเกินที่
ผ่านการตรวจโรคแล้ว จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กำาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ของนายอำาเภอภูมิลำาเนา
ทหาร ๔. ถ้าทหารกองเกินไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามกำาหนดใน
หมายเรียกฯ มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๓ ปี
๕. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี โรงพยาบาลทีจ่ ะเข้ารับการตรวจโดยตรง
โรงพยาบาลทหารที่ทำาการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ
ภาคกลาง : รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ท., รพ.อานันทมหิดล จว.ล.บ., รพ.ค่าย
ธนะรัชต์ จว.ป.ข., รพ.รร.จปร.จว.น.ย., รพ.ค่ายจักรพงษ์ จว.ป.จ., รพ.ค่าย
สุรสีห์ จว.ก.จ., รพ.ค่ายอดิศร จว.ส.บ., รพ.ค่ายนวมินทราชินี จว.ช.บ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รพ.ค่ายสุรนารี จว.น.ม., รพ.ค่ายสรรพ
สิทธิประสงค์ จว.อ.บ., รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จว.ส.ร., รพ.ค่ายประจักษ์
ศิลปาคม จว.อ.ด., รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จว.ส.น.,
ภาคเหนือ : รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล., รพ.ค่ายจิรประวัติ
จว.น.ว., รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จว.ล.ป., รพ.ค่ายกาวิละ จว.ช.ม.
ภาคใต้ : รพ.ค่ายวชิราวุธ จว.น.ศ., รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จว.ส.ข.,
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จว.ป.น.

การตรวจโรคของผู้ที่มีภาวะเพศสภาพ
ไม่ตรงกับเพศกำาเนิด

หลักเกณฑ์
๑. ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือน เม.ย. ของทุกปี
๒. ทหารกองเกินทีม่ ภี าวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด ตามกฎกระทรวง
ที่ออกตาม พ.ร.บ.ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
หลักฐาน : ๑. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙.) ๒. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๓. สำาเนาทะเบียนบ้าน ๔. บัตรประจำาตัวประชาชน ๕. รูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว จำานวน ๒ รูป ๖. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
(สำาหรับผู้ที่ผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี)
ระยะเวลาดำาเนินการ : ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ นาิกา
(เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ขั้นตอนการติดต่อ : คลินิกนิติจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ๒๓ หมูท่ ี่ ๘ แขวงทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา ก.ท.
ข้อควรทราบ : ๑. ทหารกองเกินที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด
สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ กลุ่มงานจิตวิทยา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๖๑๐๐
ต่อ ๕๘๒๕๓ ๒. ทหารกองเกินจะต้องให้ความร่วมมือโดยการเข้ารับ
การตรวจตามพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน ๓. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ตรวจโรค ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง และ
สามารถสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ โรงพยาบาลที่ จ ะเข้ า รั บ การตรวจ
๔. ทหารกองเกินทีผ่ า่ นการตรวจโรคแล้ว จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
ของนายอำาเภอภูมลิ าำ เนาทหาร ๕. ถ้าทหารกองเกินไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ตามกำาหนดในหมายเรียกฯ มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำาคุก
ไม่เกิน ๓ ปี ๖. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงาน/โรงพยาบาล
ที่จะเข้ารับการตรวจโรคโดยตรง

สถานที่ตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีภาวะเพศสภาพ
ไม่ตรงกับเพศกำาเนิด

ภาคกลาง : รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ท., รพ.อานันทมหิดล จว.ล.บ., สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ก.ท.,
รพ.ศรีธัญญา จว.น.บ., รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จว.ส.ก.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จว.น.ม.,
รพ.พระศรี ม หาโพธิ์ จว.อ.บ., รพ.ขอนแก่ น ราชนคริ น ทร์ จว.ข.ก.,
รพ.จิตเวชเลย จว.ล.ย., รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จว.น.พ.
ภาคเหนือ : รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จว.น.ว., รพ.สวนปรุง จว.ช.ม.
ภาคใต้ : รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จว.ส.ข., รพ.สวนสราญรมย์ จว.ส.ฏ.

**รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่**

หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอ, สำานักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัดฯ
ฝ่ายสรรพกำาลัง มทบ./แผนกสรรพกำาลังกองทัพภาค ทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือที่กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙, http://sassadee.rta.mi.th หรือ
facebook : กองการสัสดี

คําแนะนํา
การติดตอราชการ

สํานักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัด
หนวยสัสดีเขต/อําเภอ

การลงบัญชีทหารกองเกิน (ใบสำ�คัญ แบบ สด.๙)

หลักเกณฑ์
๑. ชายที่มีสัญชาติเป็นไทย มีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ (พ.ศ.ปัจจุบัน
ลบ พ.ศ.เกิด) ๒. คนที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารกองเกินพร้อมคนเกิด พ.ศ.
เดียวกันทุกกรณี (อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๔๕ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงบัญชี
ทหารไม่ว่ากรณีใดๆ)
สถานที่ที่จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน มีดังนี้
กรณี		
สถานที่ลงบัญชีทหาร
บิดา มารดา จดทะเบียนสมรส		
ตามภูมิลำ�เนาของบิดา
โดยถูกต้องตามกฎหมาย
บิดา มารดา หย่า และบันทึกการหย่า
ตามภูมิลำ�เนาบิดาหรือ
ระบุความเป็นผู้ปกครอง		
มารดา ที่ตกลงตามบันทึก
				
การหย่าให้เป็นผู้ปกครอง
				
(บิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี)
บิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามภูมิลำ�เนาของบิดา
แต่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร
บิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามภูมิลำ�เนามารดา
บิดา หรือมารดา หรือบิดามารดาตาย
ตามภูมิลำ�เนาบิดาหรือ
หรือบิดาหรือมารดาหรือบิดามารดาไม่ มารดาหรือผู้ปกครอง
ปรากฏ				
แล้วแต่กรณี
หลักฐาน
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน ๓. สูติบัตร (ถ้ามี)
๔. หนังสือสำ�คัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือหนังสือสำ�คัญแสดง
การได้กลับคืนสัญชาติ ๕. หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
สถานทีต่ ดิ ต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำ�เภอ ทีบ่ ดิ า หรือมารดา หรือผูป้ กครอง
มีภูมิลำ�เนา
ระยะเวลาดำ�เนินการ :
๑. บุคคลที่มีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือน ม.ค.–ธ.ค. ของทุกปี
๒. คนที่มีอายุ ๑๘ – ๔๕ ปีบริบูรณ์ ภายในกำ�หนด ๓๐ วัน นับแต่วัน
ที่สามารถปฏิบัติได้
๓. ติดต่อได้ทกุ วัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ
๑. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ได้สัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ต้องไปแสดงตนลงบัญชี
ทหารกองเกิ น ภายในกำ � หนด ๓๐ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
หากไม่ปฏิบัติตามภายในกำ�หนดต้องระวางโทษ จำ�คุกไม่เกิน ๑ เดือน
หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
๒. กรณีบุคคลที่ถือ ๒ สัญชาติ คือ สัญชาติไทยและสัญชาติอื่นใดก็ตาม
สำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
(สฝคป.) ชีแ้ จงว่าตามกฎหมายไทยถือว่ายังเป็นบุคคลทีถ่ อื สัญชาติไทยอยู่
และเมื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ หากไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดตามกฎหมาย

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)

หลักเกณฑ์
๑. ทหารกองเกินที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และได้ไปลงบัญชีทหาร
กองเกินไว้ที่อำ�เภอภูมิลำ�เนาทหารแล้ว (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด)
๒. กรณีทไ่ี ม่สามารถไปแสดงตนรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ด้วยตนเองได้
ต้องมอบอำ�นาจให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะพอจะเชื่อถือได้ไปรับแทน
หลักฐาน
๑. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน ๓. หนังสือมอบ
อำ�นาจ (กรณีไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้) ๔. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัว
ประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอำ�นาจ
สถานทีต่ ดิ ต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำ�เภอ ทีเ่ ป็นภูมลิ �ำ เนาทหารและได้แสดงตน
ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว
ระยะเวลาดำ�เนินการ :
๑. คนที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. ของทุกปี
๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ
๑. ระยะเวลาการรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.
จนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ของทุกปี ในวัน เวลาปฏิบัติราชการ (เว้นวันหยุด
ราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
๒. การมอบอำ�นาจให้บคุ คลทีบ่ รรลุนติ ภิ าวะพอจะเชือ่ ถือได้ไปรับหมายเรียกฯ
(แบบ สด.๓๕) แทนจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำ�หนด ดังนี้
๒.๑ ป่วย ไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ด้วยตนเองได้
และกระชั้นวันหมดเขตการรับหมายเรียกฯ
๒.๒ ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกำ�หนดกลับหรือมีกำ�หนดกลับแต่วันที่
จะกลับนั้นเลยกำ�หนดเวลาการรับหมายเรียกฯ
๒.๓ ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ได้
เพราะติดการสอบไล่ ซึง่ กระชัน้ หรือคาบเกีย่ ววันหมดกำ�หนดการรับหมายเรียกฯ
๓. บุคคลทีไ่ ม่ไปรับหมายเรียกฯ ด้วยตนเอง หรือไม่จดั ผูแ้ ทนไปรับหมายเรียกฯ
ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด มีความผิดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

การแจ้งย้ายภูมิลำ�เนาทหาร

หลักฐาน
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
๓. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) หรือ หนังสือสำ�คัญ (แบบ สด.๘) แล้วแต่กรณี
๔. เอกสารประกอบการทำ�งาน เช่น หนังสือรับรองการทำ�งาน การประกอบ
อาชีพของบริษัท ห้าง, ร้าน, หลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ และอื่นๆ
๕. กรณีย้ายสถานศึกษาให้นำ�หลักฐานการลาออกจากสถานศึกษาเดิม
และหนังสือรับรองของสถานศึกษาแห่งใหม่ มาแสดง

สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำ�เภอแห่งใหม่ ที่มีความประสงค์จะย้าย
ภูมิลำ�เนาทหาร
ระยะเวลาดำ�เนินการ :
๑. ภายในกำ�หนด ๓๐ วันนับตัง้ แต่วนั ทีม่ คี วามประสงค์จะขอย้ายภูมลิ �ำ เนาทหาร
๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ
๑. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้ง
ต่อนายอำ�เภอท้องที่ (สัสดีเขต/อำ�เภอ) ทีต่ นเข้ามาอยู่ ภายในกำ�หนด ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ใหม่
๒. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้ว
ไม่แจ้งต่อนายอำ�เภอท้องที่ (สัสดีเขต/อำ�เภอ) ทีต่ นเข้ามาอยูภ่ ายในกำ�หนด
มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๓
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

การแจ้งทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน ตาย

หลักฐาน
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ผู้แจ้ง) ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน (ผู้แจ้ง)
๓. หนังสือมรณบัตร ๔. สำ�เนาทะเบียนบ้านฉบับที่จำ�หน่ายตาย
๕. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) หรือ หนังสือสำ�คัญ (แบบ สด.๘)
ของทหารกองเกิน/ทหารกองหนุนแล้วแต่กรณี ๖. หลักฐานทางราชการอืน่ ๆ
เช่น หนังสือรับรองการตาย เป็นต้น
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำ�เภอ ที่ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน
มีภูมิลำ�เนาทหาร
ระยะเวลาดำ�เนินการ : ติดต่อได้ทกุ วัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ
หรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ : เมือ่ ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุนตาย ผูป้ กครองต้องไปแจ้ง
ต่ อ นายอำ � เภอ (สั ส ดี เขต/อำ � เภอ) ที่ ท หารกองเกิ น /ทหารกองหนุ น
มีภูมิลำ�เนาทหารทราบ

การแก้หรือแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลและการจดทะเบียน
รับเป็นบุตรบุญธรรม (ตนเอง, บิดา หรือมารดา)

หลักฐาน
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน ๓. หนังสือสำ�คัญ
การเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ๔. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) หรือ หนังสือสำ�คัญ
(แบบ สด.๘) แล้วแต่กรณี ๕. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) ๖. หลักฐาน
ทางราชการอืน่ ๆ เช่น สูตบิ ตั ร (ถ้ามี), หลักฐานระเบียนการศึกษา เป็นต้น
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำ�เภอ ที่มีภูมิลำ�เนาทหาร

ระยะเวลาดำ�เนินการ :
๑. ภายในกำ � หนด ๓๐ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
นายทะเบียนท้องที่
๒. ติดต่อได้ทกุ วัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ
๑. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน เมือ่ มีการเปลีย่ นชือ่ ตัว – ชือ่ สกุล
ต้องแจ้งต่อนายอำ�เภอท้องที่ภูมิลำ�เนาทหาร ภายในกำ�หนด ๓๐ วัน
นับแต่ วันที่นายทะเบียนอนุญาต ๒. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน
ถ้าไม่แจ้งการเปลีย่ นชือ่ ตัว – ชือ่ สกุล ต่อนายอำ�เภอท้องทีภ่ มู ลิ �ำ เนาทหาร
ภายในกำ�หนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาต มีความผิดตาม
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจำ�คุก
ไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ๓. ถ้าบิดา
หรือมารดา ของทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน มีการเปลี่ยนชื่อตัว –
ชือ่ สกุล หรือมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ให้น�ำ หลักฐานดังกล่าวไป
แจ้งต่อนายอำ�เภอท้องที่ภูมิลำ�เนาทหาร ให้ทราบโดยด่วน

การรับหนังสือสำ�คัญ (แบบ สด.๘)

หลักฐาน
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน ๓. ใบอนุญาตลา
(แบบ ๒) (ถ้ามี) ๔. หนังสือสำ�คัญแสดงวิทยฐานะสำ�เร็จนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (นศท.) ๕. หนังสือมอบอำ�นาจ กรณีที่ไม่สามารถ
ไปรับด้วยตนเองได้
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำ�เภอที่มีภูมิลำ�เนาทหาร
ระยะเวลาดำ�เนินการ : ติดต่อได้ทกุ วัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ
หรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ: กรณีที่ไม่สามารถไปรับหนังสือสำ�คัญ (แบบ สด.๘)
ด้วยตนเองได้ จะต้อ งมีหนังสือ มอบอำ�นาจให้ ผู้ ปกครองไปรั บแทน
พร้อมหลักฐานดังนี้ ๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบและผู้รับมอบ)
๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน (ผูม้ อบและผูร้ บั มอบ) ๓. ใบอนุญาตลา (แบบ ๒)
(ถ้ามี) ๔. หนังสือสำ�คัญแสดงวิทยฐานะสำ�เร็จนักศึกษาวิชาทหารชัน้ ปีท่ี ๓
(นศท.) ๕. หนังสือมอบอำ�นาจ

การขอใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) แทนฉบับที่ชำ�รุดหรือสูญหาย

หลักฐาน
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
๓. รายงานประจำ�วันรับแจ้งเอกสารหาย หรือ
๔. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) ฉบับที่ชำ�รุด
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำ�เภอ ที่มีภูมิลำ�เนาทหาร
ระยะเวลาดำ�เนินการ : ๑. ภายในกำ�หนด ๓๐ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีใ่ บสำ�คัญ
(แบบ สด.๙) ชำ�รุดหรือสูญหาย ๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ
(เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ
๑. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙ ) ชำ�รุดหรือสูญหาย ต้องแจ้งต่อนายอำ�เภอ
ท้องที่ภูมิลำ�เนาทหารภายในกำ�หนด ๓๐ วัน
๒. ถ้าไม่แจ้งขอรับใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) ใหม่ ภายในกำ�หนด
มีความผิดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๒

