
 
 
 
 
 
 

ประกาศกองทัพบก 

  เรื่อง  ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี  ๒๕๖๓ 

……………………………………… 

 กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 
๒๕๖๓ ในห้วงวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เว้นวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันจักรี)) จึงขอประกาศ          
ให้ประชาชนและทหารกองเกินได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกิน              
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดังนี้  
  ๑. สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร          
กองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ คือ ชายสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ และคนที่เกิด 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีอายุ ๒๒ ถึง ๒๙ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน     
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือก ฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี  ให้ ไปเข้ารับ             
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด             
ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) รวมถึงบุคคลที่พำนักพักอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือบุคคล       
ที่มีสองสัญชาติแต่ยังคงมีสัญชาติไทยและอายุอยู่ในกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก  ฯ ก็จะต้องปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายกำหนดทุกประการ  
 ๒. ในวันตรวจเลือก ฯ ขอให้ผู้ที่จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจำการ นำใบสำคัญ (แบบ สด.๙), บัตรประจำตัวประชาชน, หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 
(แบบ สด.๓๕), ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือประวัติการรักษา (ถ้ามี) และประกาศนียบัตร หรือหลักฐาน
การศึกษา (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป) หรือใบรับรองวิทยฐานะ
ของผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร     
ชั้นปีที่ ๑ หรือ ๒ ไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วย ผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปรับหมายเรียก         
เข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) หรือไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือก ฯ ตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร      
(แบบ สด.๓๕) หรือไปแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก ฯ หรือไม่อยู่จนการตรวจเลือก ฯ จะแล้วเสร็จ ให้ถือว่า           
มีความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย  
 ๓. การส่งคนเข้ากองประจำการ คณะกรรมการตรวจเลือกจะคัดเลือกคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี   
มีขนาดรอบตัว ตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออก และมีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๔๖ เซนติเมตร      
ขึ้นไป แต่จะคัดเลือกคนที่มีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไปก่อน ถ้ามีจำนวนมากกว่าที่ทางราชการ
ต้องการก็ให้ทำการจับสลาก เพ่ือกำหนดคนเข้ากองประจำการต่อไป 
 ๔. ในระหว่างการตรวจร่างกายหรือวัดขนาด หากผู้เข้ารับการตรวจเลือก ฯ เห็นว่าการตรวจ
ร่างกาย หรือวัดขนาดของคณะกรรมการตรวจเลือกไม่ถูกต้องตรงกับลักษณะของตนเองหรือมีข้อสงสัย    
ประการใด ก็ให้คัดค้านหรือสอบถามในขณะนั้นทันที เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาตรวจร่างกาย    
หรือวัดขนาดใหม่ หากไม่มีการคัดค้านให้ถือว่ายอมรับผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจเลือก หากผู้ที่ 
 

/ต้องถูก ... 

   - สำเนาคู่ฉบับ - 
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ต้องถูกเข้ากองประจำการเห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมก็ให้ยื่นคำร้อง       
ต่อคณะกรรมการชั้นสูงได้ ภายใน ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาใหม่ที่สำนักงานสัสดีจังหวัดท้องที่         
ทีเ่ข้ารับการตรวจเลือก ฯ ของตน ซึ่งคำตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงให้เป็นที่สุด 
  ๕. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันต่อสถาบันการศึกษาไว้แล้วนั้น  
ก็มีหน้าที่ต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก ฯ ตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียก         
เข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ด้วย  หากไม่ไปแสดงตนให้ถือว่ามีความผิดและจะต้องได้รับโทษ           
ตามกฎหมาย 
  ๖. สิทธิในการยกเว้นหรือผ่อนผัน สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ฯ       
จะมีสิทธิขอยกเว้นหรือผ่อนผัน หากเป็นผู้ที่อยู่ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 
   ๖.๑ ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น 
    ๖.๑.๑ เป็นพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ 
    ๖.๑.๒ พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
    ๖.๑.๓ นักบวชศาสนาอ่ืนที่มีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ 
    ๖.๑.๔ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๓  
    ๖.๑.๕ ครูซึ่งประจำทำการสอนที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 
๒๔๙๗ และผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญให้ไว้ 
    ๖.๑.๖ นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๖.๑.๗ นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
    ๖.๑.๘ ผู้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 
    ๖.๑.๙ ผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือ    
เคยถูกศาลพิพากษาให้กักกัน 
    ๖.๑.๑๐ บุคคลตามข้อ ๖.๑.๑ - ๖.๑.๙ เมื่อให้รับการยกเว้นแล้วไม่ต้องไปแสดงตน
ในวันตรวจเลือก ฯ  
   ๖.๒ ผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผัน 
    ๖.๒.๑ นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
    ๖.๒.๒ บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู 
    ๖.๒.๓ บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบุตร ซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ และบุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงพ่ี หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ซึ่งบิดา
มารดาตาย เมื่อพ่ีหรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู 
    ๖.๒.๔ บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง        
เช่นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา กรณีของการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ,  
การศึกษานอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ, การศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ และการศึกษาเฉพาะทางตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
    ๖.๒.๕ บุคคลตามข้อ ๖.๒.๑ เมื่อได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว 
ไม่ต้องไปแสดงตนในวันตรวจเลือก ฯ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผัน 

/๖.๒.๖ บุคคล … 
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    ๖.๒.๖ บุคคลตามข้อ ๖.๒.๒ และ ๖.๒.๓ ต้องร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอท้องที่
ก่อนวันตรวจเลือก ฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นายอำเภอจะทำการสอบสวนข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อถึง
วันตรวจเลือก ฯ จะต้องร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่งจึงจะได้รับสิทธิผ่อนผัน 
    ๖.๓ บุคคลที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันข้างต้น หากมีความประสงค์ขอใช้สิทธิ
ยกเว้นหรือผ่อนผันให้สอบถามรายละเอียดและวิธีการขอยกเว้นหรือผ่อนผันได้ที่สัสดีเขตหรือสัสดีอำเภอ        
ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร 
  ๗. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันหากมีความประสงค์จะสละสิทธิ์ การยกเว้นหรือผ่อนผัน    
เพ่ือเข้ารับการตรวจเลือก ฯ ให้ยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ต่อหน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ก่อนวันตรวจเลือก  ฯ             
หรือต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก ฯ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา เพ่ือเข้ารับการตรวจเลือก ฯ 
ตามปกตติ่อไป 
 ๘. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แผนกทหารบก         
แผนกทหารเรือ หรือแผนกทหารอากาศ ตามที่มีการเรียกและส่งคนเข้ากองประจำการในท้องที่นั้นๆ ให้ร้องขอ
ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก ฯ ได้ตั้งแต่ถูกเรียกชื่อครั้งแรกและเรื่อยไปจนถึงก่อนการจับสลาก        
ทั้งนี้ ทหารกองประจำการของแต่ละแผนกจะได้รับสิทธิ ดังนี้ 
  ๘.๑ แผนกทหารบก ผู้ที่มีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และอายุไม่เกิน  
๒๔ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตราส่วน 
(โควตา) ร้อยละ ๔๕ ของจำนวนที่นั่งศึกษานักเรียนนายสิบทหารบกทั้งหมด (แต่ต้องสอบได้ตามหลักเกณฑ์     
ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด) นอกจากนี้ เมื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้แล้ว หากมีผลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมของแต่ละเหล่า จะมีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตามจำนวน         
ที่กองทัพบกจัดสรรให้ในแต่ละปี 
                      ๘.๒ แผนกทหารเรือ ทหารกองประจำการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กองทัพเรือกำหนด 
จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ คือ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ    
๖ เดือน, ๑ ปี หรือ ๒ ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๒, ๓ หรือ ๔ ของคะแนนรวมตามลำดับ 
                        ๘.๓ แผนกทหารอากาศ จะได้รับสิทธิในการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ  
ในกองทัพอากาศเป็นนายทหารประทวนในเหล่าอากาศโยธินและเหล่าทหารสารวัตร (ตามคุณสมบัติ              
ที่กองทัพอากาศกำหนด)            
 ๙. สิทธิในการลดวันรับราชการสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ จะได้รับสิทธิลดวันรับราชการ     
ทหารกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปี ดังนี้                            
  ๙.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการฝึก       
วิชาทหารชั้นปีที่ ๑ (รด.ปี ๑) หากสมัครเข้ารับราชการจะรับราชการ ๑ ปี หากถูกกำหนดให้เข้ารับราชการ          
โดยการจับได้สลากแดง จะไม่ได้สิทธิลดวันรับราชการ (ยกเว้นจบ รด.ปี ๑ จะต้องรับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน) 
   ๙.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการฝึก       
วิชาทหารชั้นปีที่ ๒ (รด.ปี ๒) หากสมัครเข้ารับราชการจะรับราชการ ๖ เดือน หากถูกกำหนดให้เข้ารับราชการ     
โดยการจับได้สลากแดง จะต้องรับราชการ ๑ ปี  
   ๙.๓ การใช้สิทธิลดวันรับราชการตามข้อ ๙ .๑ และ ๙.๒ จะต้องนำหลักฐานแสดง      
คุณวุฒิ พิเศษฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้องประจำคณะกรรมการตรวจเลือก          
พร้อมกับเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐานภายในวันตรวจเลือก ฯ เท่านั้น (หลักฐานการศึกษาที่เป็นใบรับรอง       
ของสถานศึกษาจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาให้ชัดเจน และต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันทำการตรวจเลือกฯ 
จึงจะใช้เป็นหลักฐานได้) 

/๑๐. สิทธิ ... 



- ๔ - 

                      ๑๐. สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ ทีจ่ะได้รับมีดังนี้ 
  ๑๐.๑ ได้รับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำ ซึ่งหากจำนวนไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท       
จะได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้นตามอัตราที่ กห. กำหนด โดยเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
ประจำแล้ว จะได้รับไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท  
   ๑๐.๒ ได้รับเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว   
  ๑๐.๓ ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   ๑๐.๔ จัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
  ๑๐.๕. ได้รับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดประจำการ 
  ๑๐.๖ สามารถสมัครเข้ารับราชการต่อได้จนถึงอายุไม่เกิน ๒๕ ปี  
  ๑๐.๗ เมือ่ปลดออกจากกองประจำการ สามารถสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ     
ตามส่วนราชการต่างๆ หรือสมัครเข้าทำงานในภาคเอกชน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย 
 หากทหารกองเกินมีปัญหาข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนก    
สรรพกำลังกองทัพภาค, ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก, สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร, สำนักงานสัสดีจังหวัด      
และหน่วยสัสดีเขต/อำเภอทุกแห่ง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙, ๐ ๒๒๒๓ ๓๔๒๑ หรือที่เว็บไซต์ www.tdc.mi.th, http://sassadee.rta.mi.th 
และ Facebook กองการสัสดี       
  กองทัพบก หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าทหารกองเกินที่อยู่ ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจ เลือก           
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคน จะสำนึกถึงหน้าที่ อันสำคัญยิ่งของลูกผู้ชายไทย             
ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน และขอขอบคุณ        
ผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่ให้ความไว้วางใจต่อกองทัพ ซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละ              
ในอันที่จะเข้ารับการฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบ วินัย ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคม               
รวมทั้งเป็นกำลังทีส่ำคัญของชาติไทยต่อไป 
 

               ประกาศ    ณ    วันที่            พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
      พลโท   คธายุทธ์   เสาวคนธ์                                    

                     ( คธายุทธ์   เสาวคนธ์ ) 
                            รองเสนาธิการทหารบก ทำการแทน  
                                                                         ผู้บัญชาการทหารบก 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙ 
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