
การตรวจโรคของผู้ที่มีภาวะเพศสภาพ
ไม่ตรงกับเพศกำาเนิด

หลักเกณฑ์
๑. ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือน เม.ย. ของทุกปี 
๒. ทหารกองเกนิทีม่ภีาวะเพศสภาพไมต่รงกบัเพศกำาเนดิ 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        
ราชนครนิทร ์กรมสขุภาพจิต ๒๓ หมูท่ี ่๘ แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา ก.ท. 
ข้อควรทราบ : ๑. ทหารกองเกินที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด 
สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ กลุ่มงานจิตวิทยา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๖๑๐๐ 
ต่อ ๕๘๒๕๓ ๒. ทหารกองเกินจะต้องให้ความร่วมมือโดยการเข้ารับ
การตรวจตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน ๓. ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจโรค ทหารกองเกินท่ีเข้ารับการตรวจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง และ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโรงพยาบาลท่ีจะเข้ารับการตรวจ
๔. ทหารกองเกนิทีผ่า่นการตรวจโรคแลว้ จะตอ้งไปเขา้รบัการตรวจเลอืกฯ
ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กำาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
ของนายอำาเภอภูมิลำาเนาทหาร ๕. ถ้าทหารกองเกินไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ตามกำาหนดในหมายเรยีกฯ มคีวามผดิตามกฎหมาย ตอ้งระวางโทษจำาคกุ
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.
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื : รพ.จติเวชนครราชสมีาราชนครนิทร ์จว.น.ม., 
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จว.อ.บ., รพ.ขอนแก่นราชนครินทร์ 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

ขั้นตอนการติดต่อ : ตามขั้นตอนการตรวจเลือกฯ โดยจะเริ่มทำาการ
ตรวจเลอืกฯ ตัง้แตเ่วลา ๐๗.๐๐ นากิา เปน็ตน้ไป จนกว่าการตรวจเลอืกฯ 
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)
จากบคุคลอืน่หรอืในวันอืน่แสดงวา่เปน็ใบรับรองผลฯ ทีไ่มใ่ชท่ีท่างราชการ
ออกให้ เมื่อนำาไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย 

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ
หลักเกณฑ์
๑. ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือน เม.ย. ของทุกปี 
๒. ทหารกองเกินที่เห็นว่าตนเองมีโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพ
จิตใจท่ีไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
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. ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคมของปก่ีอนตรวจเลอืกฯ จนถึง
วันที่ ๒๐ ก.พ. ของปีที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ๒. ติดต่อได้ทุกวัน 
เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ
๑. ทหารกองเกินท่ีสงสยัวา่ตนเองจะมโีรคท่ีขดัตอ่การเขา้รบัราชการทหาร
กองประจำาการ สามารถเขา้รบัการตรวจโรคกอ่นการตรวจเลอืกฯ ไดท้ี ่รพ. 
ในสังกัด ทบ. ทั้ง ๒๐ แห่งทั่วประเทศ ๒. ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค ทหาร
กองเกินที่จะเข้ารับการตรวจฯ เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง ๓. ทหารกองเกินที่
ผา่นการตรวจโรคแลว้ จะตอ้งไปเขา้รบัการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กำาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ของนายอำาเภอภูมิลำาเนา
ทหาร ๔. ถ้าทหารกองเกินไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามกำาหนดใน
หมายเรียกฯ มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๓ ปี
๕. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โรงพยาบาลท่ีจะเข้ารับการตรวจโดยตรง

โรงพยาบาลทหารที่ทำาการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ
ภาคกลาง : รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ท., รพ.อานันทมหิดล จว.ล.บ., รพ.ค่าย
ธนะรชัต ์จว.ป.ข., รพ.รร.จปร.จว.น.ย., รพ.คา่ยจกัรพงษ ์จว.ป.จ., รพ.คา่ย
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.

การขอหนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘) แทนฉบับท่ีชำารุดหรือสูญหาย
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
ราชการออกใหเ้ปน็หลกัฐาน เมือ่ชำารดุหรอืสญูหายตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม
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 นับต้ังแต่วันท่ีใบรับรองผลฯ
(แบบ สด.๔๓) ชำารุดหรือสูญหาย ๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ
(เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ : ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓ ) ชำารุดหรือ      
สูญหาย ต้องแจ้งต่อนายอำาเภอภูมิลำาเนาทหาร ภายในกำาหนด ๓๐ วัน 

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ
หลักเกณฑ์
๑. ทหารกองเกินท่ีมีอายุครบ 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. ใบระเบยีนแสดงผลการศกึษา ทีส่ำาเรจ็ตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๕. ใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์ (ถ้ามี)        
๖. หลักฐานทางราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น บัตรประจำาตัวคนพิการ 
เป็นต้น



การลงบัญชีทหารกองเกิน (ใบสำาคัญ 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  ตามภูมิลำาเนาของบิดา
โดยถูกต้องตามกฎหมาย         
บิดา มารดา หย่า และบันทึกการหย่า ตามภูมิลำาเนาบิดาหรือ
ระบุความเป็นผู้ปกครอง  มารดา ที่ตกลงตามบันทึก
    การหย่าให้เป็นผู้ปกครอง
    (บิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี)
บิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามภูมิลำาเนาของบิดา
แต่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร 
บิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามภูมิลำาเนามารดา
บิดา หรือมารดา หรือบิดามารดาตาย ตามภูมิลำาเนาบิดาหรือ
หรือบิดาหรือมารดาหรือบิดามารดาไม่ มารดาหรือผู้ปกครอง
ปรากฏ    แล้วแต่กรณี

หลักฐาน
๑. สำาเนาทะเบียนบ้าน ๒. บัตรประจำาตัวประชาชน ๓. สูติบัตร (ถ้ามี)
๔. หนังสือสำาคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือหนังสือสำาคัญแสดง 
การได้กลับคืนสัญชาติ ๕. หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 
สถานท่ีตดิตอ่ : หนว่ยสสัดเีขต/อำาเภอ ทีบ่ดิา หรอืมารดา หรอืผูป้กครอง
มีภูมิลำาเนา 
ระยะเวลาดำาเนินการ : 
๑. บุคคลที่มีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือน ม.ค.–ธ.ค. ของทุกปี     
๒. คนที่มีอายุ ๑๘ – ๔๕ ปีบริบูรณ์ ภายในกำาหนด ๓๐ วัน นับแต่วัน
ที่สามารถปฏิบัติได้ 
๓. ตดิตอ่ไดท้กุวนั เวลา ราชการ (เวน้วนัหยดุราชการหรือวนันกัขตัฤกษ)์
ข้อควรทราบ
๑. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ได้สัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย ต้องไปแสดงตนลงบัญชี 
ทหารกองเกินภายในกำาหนด ๓๐ วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
หากไม่ปฏิบัติตามภายในกำาหนดต้องระวางโทษ จำาคุกไม่เกิน ๑ เดือน 
หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
๒. กรณีบุคคลที่ถือ ๒ สัญชาติ คือ สัญชาติไทยและสัญชาติอื่นใดก็ตาม 
สำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ 
(สฝคป.) ช้ีแจงว่าตามกฎหมายไทยถอืวา่ยงัเปน็บคุคลทีถ่อืสญัชาตไิทยอยู่
และเมื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ หากไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดตามกฎหมาย

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
หลักเกณฑ์ 
๑. ทหารกองเกินที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และได้ไปลงบัญชีทหาร 
กองเกินไว้ที่อำาเภอภูมิลำาเนาทหารแล้ว (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด)
๒. กรณีท่ีไม่สามารถไปแสดงตนรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ด้วยตนเองได้ 
ต้องมอบอำานาจให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะพอจะเชื่อถือได้ไปรับแทน 
หลักฐาน
๑. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙) ๒. บัตรประจำาตัวประชาชน ๓. หนังสือมอบ
อำานาจ (กรณีไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้) ๔. สำาเนาบัตรประจำาตัว
ประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอำานาจ
สถานท่ีติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอ ท่ีเป็นภูมิลำาเนาทหารและได้แสดงตน
ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว
ระยะเวลาดำาเนินการ : 
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. การมอบอำานาจให้บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะพอจะเช่ือถือได้ไปรับหมายเรียกฯ
(แบบ สด.๓๕) แทนจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำาหนด ดังนี้
  ๒.๑ ป่วย ไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ด้วยตนเองได้
และกระชั้นวันหมดเขตการรับหมายเรียกฯ 
  ๒.๒ ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกำาหนดกลับหรือมีกำาหนดกลับแต่วันท่ี 
จะกลับนั้นเลยกำาหนดเวลาการรับหมายเรียกฯ
  ๒.๓ ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ได้
เพราะติดการสอบไล่ ซ่ึงกระช้ันหรือคาบเก่ียววันหมดกำาหนดการรับหมายเรียกฯ 
๓. บุคคลท่ีไม่ไปรับหมายเรียกฯ ด้วยตนเอง หรือไม่จัดผู้แทนไปรับหมายเรียกฯ 
ภายในระยะเวลาที่กำาหนด มีความผิดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

การแจ้งย้ายภูมิลำาเนาทหาร
หลักฐาน
๑. สำาเนาทะเบียนบ้าน 
๒. บัตรประจำาตัวประชาชน 
๓. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙) หรือ หนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘) แล้วแต่กรณี 
๔. เอกสารประกอบการทำางาน เชน่ หนงัสอืรบัรองการทำางาน การประกอบ
อาชีพของบริษัท ห้าง, ร้าน, หลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ และอื่นๆ
๕. กรณีย้ายสถานศึกษาให้นำาหลักฐานการลาออกจากสถานศึกษาเดิม         
และหนังสือรับรองของสถานศึกษาแห่งใหม่ มาแสดง

สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอแห่งใหม่ ที่มีความประสงค์จะย้าย 

ภูมิลำาเนาทหาร 

ระยะเวลาดำาเนินการ : 

๑. ภายในกำาหนด ๓๐ วันนับต้ังแต่วันท่ีมีความประสงค์จะขอย้ายภูมิลำาเนาทหาร 

๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)

ข้อควรทราบ 

 ๑. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องแจ้ง

ต่อนายอำาเภอท้องท่ี (สัสดีเขต/อำาเภอ) ท่ีตนเข้ามาอยู่ ภายในกำาหนด ๓๐ วัน

นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ใหม่

 ๒. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้ว 

ไมแ่จง้ตอ่นายอำาเภอทอ้งที ่(สัสดเีขต/อำาเภอ) ทีต่นเขา้มาอยูภ่ายในกำาหนด 

มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๓ 

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

การแจ้งทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน ตาย
หลักฐาน

 ๑. สำาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้แจ้ง) ๒. บัตรประจำาตัวประชาชน (ผู้แจ้ง)           

 ๓. หนังสือมรณบัตร ๔. สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จำาหน่ายตาย

 ๕. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙) หรือ หนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘) 

ของทหารกองเกิน/ทหารกองหนุนแล้วแต่กรณี ๖. หลักฐานทางราชการอ่ืน ๆ 

เช่น หนังสือรับรองการตาย เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอ ที่ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน

มีภูมิลำาเนาทหาร

ระยะเวลาดำาเนนิการ : ตดิตอ่ไดท้กุวนั เวลา ราชการ (เวน้วนัหยดุราชการ

หรือวันนักขัตฤกษ์)

ข้อควรทราบ : เม่ือทหารกองเกิน/ทหารกองหนุนตาย ผู้ปกครองต้องไปแจ้ง

ต่อนายอำาเภอ (สัสดีเขต/อำาเภอ) ท่ีทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน 

มีภูมิลำาเนาทหารทราบ 

การแก้หรือแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลและการจดทะเบียน
รับเป็นบุตรบุญธรรม (ตนเอง, บิดา หรือมารดา)

หลักฐาน

 ๑. สำาเนาทะเบยีนบา้น ๒. บตัรประจำาตวัประชาชน ๓. หนงัสอืสำาคญั

การเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ๔. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙) หรือ หนังสือสำาคัญ 

(แบบ สด.๘) แล้วแต่กรณี ๕. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) ๖. หลักฐาน 

ทางราชการอืน่ ๆ  เชน่ สตูบิตัร (ถา้ม)ี, หลกัฐานระเบยีนการศกึษา เปน็ต้น

สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอ ที่มีภูมิลำาเนาทหาร

ระยะเวลาดำาเนินการ : 
 ๑. ภายในกำาหนด ๓๐ วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุญาตจาก 
นายทะเบียนท้องที่ 
 ๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ 
 ๑. ทหารกองเกนิ/ทหารกองหนนุ เมือ่มกีารเปลีย่นชือ่ตวั – ช่ือสกลุ 
ต้องแจ้งต่อนายอำาเภอท้องท่ีภูมิลำาเนาทหาร ภายในกำาหนด ๓๐ วัน 
นับแต่ วันท่ีนายทะเบียนอนุญาต ๒. ทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน 
ถา้ไมแ่จง้การเปลีย่นชือ่ตวั – ชือ่สกลุ ต่อนายอำาเภอทอ้งทีภู่มิลำาเนาทหาร 
ภายในกำาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาต มีความผิดตาม 
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจำาคุก
ไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ๓. ถ้าบิดา 
หรือมารดา ของทหารกองเกิน/ทหารกองหนุน มีการเปลี่ยนชื่อตัว – 
ชือ่สกลุ หรอืมกีารจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม ให้นำาหลักฐานดังกลา่วไป
แจ้งต่อนายอำาเภอท้องที่ภูมิลำาเนาทหาร ให้ทราบโดยด่วน

การรับหนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘)
หลักฐาน 
 ๑. สำาเนาทะเบียนบ้าน ๒. บัตรประจำาตัวประชาชน ๓. ใบอนุญาตลา
(แบบ ๒) (ถ้ามี) ๔. หนังสือสำาคัญแสดงวิทยฐานะสำาเร็จนักศึกษา 
วิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (นศท.) ๕. หนังสือมอบอำานาจ กรณีที่ไม่สามารถ 
ไปรับด้วยตนเองได้
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอที่มีภูมิลำาเนาทหาร
ระยะเวลาดำาเนนิการ : ตดิตอ่ไดทุ้กวนั เวลา ราชการ (เว้นวนัหยดุราชการ 
หรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ: กรณีท่ีไม่สามารถไปรับหนังสือสำาคัญ (แบบ สด.๘) 
ด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสือมอบอำานาจให้ผู้ปกครองไปรับแทน        
พร้อมหลักฐานดังน้ี ๑. สำาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบและผู้รับมอบ)             
๒. บัตรประจำาตัวประชาชน (ผู้มอบและผู้รับมอบ) ๓. ใบอนุญาตลา (แบบ ๒)          
(ถ้ามี) ๔. หนังสือสำาคัญแสดงวิทยฐานะสำาเร็จนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี ๓ 
(นศท.) ๕. หนังสือมอบอำานาจ 

การขอใบสำาคัญ (แบบ สด.๙) แทนฉบับที่ชำารุดหรือสูญหาย
หลักฐาน
 ๑. สำาเนาทะเบียนบ้าน ๒. บัตรประจำาตัวประชาชน  
 ๓. รายงานประจำาวันรับแจ้งเอกสารหาย หรือ 
 ๔. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙) ฉบับที่ชำารุด 
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอ ที่มีภูมิลำาเนาทหาร
ระยะเวลาดำาเนนิการ : ๑. ภายในกำาหนด ๓๐ วนั นบัตัง้แตวั่นทีใ่บสำาคญั 
(แบบ สด.๙) ชำารุดหรือสูญหาย ๒. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ 
(เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
ข้อควรทราบ 
 ๑. ใบสำาคญั (แบบ สด.๙ ) ชำารดุหรอืสญูหาย ตอ้งแจง้ตอ่นายอำาเภอ
ท้องที่ภูมิลำาเนาทหารภายในกำาหนด ๓๐ วัน
 ๒. ถ้าไม่แจ้งขอรับใบสำาคัญ (แบบ สด.๙) ใหม่ ภายในกำาหนด 
มีความผิดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๒


