(สำเนา)

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕
………………………………………
ด้วย กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จแต่ไม่เกิน
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (เว้นวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันจักรี) และวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(วันสงกรานต์)) จึงขอประกาศให้ประชาชนและทหารกองเกินได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดังนี้
๑. สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร
กองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕ คือ ชายสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ และคนที่เกิด
พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีอายุ ๒๒ ถึง ๒๙ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับ
ราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) รวมถึงบุคคลที่พำนักพักอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสองสัญชาติแต่ยังคงมี
สัญชาติไทยและอายุอยู่ในกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ
๒. ในวันตรวจเลือกฯ ขอให้ผู้ที่จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจำการ นำใบสำคัญ (แบบ สด.๙), บัตรประจำตัวประชาชน, หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕),
ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือประวัติการรักษา (ถ้ามี) และประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการศึกษา (สำหรับผู้ที่
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป) หรือ หนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะของ
ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ หรือชั้นปีที่ ๒ หรือหนังสือรับรองดังกล่าว ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหาร ไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วย ผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปรับหมายเรียกเข้ารับ
ราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) หรือไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
หรือไป แต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือไม่อยู่จนการตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ ให้ถือว่ามีความผิดต้องได้รับโทษ
ตามกฎหมาย
๓. การส่งคนเข้ากองประจำการ คณะกรรมการตรวจเลือกจะคัดเลือกคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี
มีขนาดรอบตัว ตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไปในเวลาหายใจออก และมีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๔๖ เซนติเมตรขึ้นไป
แต่จะคัดเลือกคนที่มีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไปก่อน ถ้ามีจำนวนมากกว่าที่ทางราชการต้องการ
ก็ให้ทำการจับสลาก เพื่อกำหนดคนเข้ากองประจำการต่อไป

/๔. ในระหว่าง...

-๒๔. ในระหว่างการตรวจร่างกายหรือวัดขนาด หากผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ เห็นว่าการตรวจร่างกาย
หรือวัดขนาดของคณะกรรมการตรวจเลือกไม่ถูกต้องตรงกับลักษณะของตนเองหรือมีข้อสงสัยประการใด
ก็ให้คัดค้านหรือสอบถามในขณะนั้นทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาตรวจร่างกาย หรือวัดขนาดใหม่
หากไม่มีการคัดค้านให้ถือว่ายอมรับผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจเลือก หากผู้ที่ต้องถูกเข้ากองประจำการ
เห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมก็ให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงได้
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาใหม่ ณ สำนักงานสัสดีจังหวัดท้องที่ที่ตนเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ซึ่งคำตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงให้เป็นที่สุด
๕. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันต่อสถาบันการศึกษาไว้แล้วนั้น
มีห น้าที่ต้ อ งไปแสดงตนต่ อ คณะกรรมการตรวจเลื อ กในวัน ตรวจเลื อ กฯ ตามที่กำหนดไว้ ในหมายเรี ย ก
เข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) หากไม่ไปแสดงตนตามหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ให้ถือว่ามีความผิดและ
จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
๖. สิทธิในการยกเว้นหรือผ่อนผัน ฯ สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกฯ
จะมีสิทธิขอยกเว้นหรือผ่อนผันฯ หากเป็นผู้ที่อยู่ในกรณีต่างๆ ดังนี้
๖.๑ ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น
๖.๑.๑ เป็นพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ
๖.๑.๒ พระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๖.๑.๓ นักบวชศาสนาอื่นที่มีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
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
ในวันตรวจเลือกฯ
๖.๒ ผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผัน
๖.๒.๑ นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๖.๒.๒ บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู

/๖.๒.๓ บุคคล…

-๓๖.๒.๓ บุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบุตร ซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ และบุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงพี่ หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ซึ่งบิดามารดาตาย
เมื่อพี่หรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู
๖.๒.๔ บุ ค คลที่ อ ยู ่ ร ะหว่ างการศึก ษาหรือ เรี ยนรู้ ต ามที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง
เช่น นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา กรณีของการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ, การศึกษา
นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ, การศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และการศึกษาเฉพาะทางตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๖.๒.๕ บุคคลตามข้อ ๖.๒.๑ เมื่อได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
ไม่ต้องไปแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผันฯ
๖.๒.๖ บุคคลตามข้อ ๖.๒.๒ และ ๖.๒.๓ ต้องร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอท้องที่
ก่อนวันตรวจเลือกฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นายอำเภอจะทำการสอบสวนข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อถึง
วันตรวจเลือกฯ จะต้องร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกอีกครั้งหนึ่งจึงจะได้รับสิทธิผ่อนผัน
๖.๓ บุคคลที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรื อผ่อนผันฯ ข้างต้น หากมีความประสงค์ขอใช้สิทธิ
ยกเว้นหรือผ่อนผันฯ ให้สอบถามรายละเอียดและวิธีการขอยกเว้นหรือผ่อนผันฯ ได้ทหี่ น่วยสัสดีเขตหรืออำเภอ
ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร
๗. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันฯ หากมีความประสงค์จะสละสิทธิ์การยกเว้นหรือผ่อนผันฯ
เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้ยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ต่อหน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕
๘. ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ ราชการทหารกองประจำการ แผนกทหารบก
แผนกทหารเรือ หรือแผนกทหารอากาศ ตามที่มีการเรียกและส่งคนเข้ากองประจำการ ในท้องที่นั้นๆ ให้ร้องขอ
ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ได้ทุกขั้นตอน แต่ต้องก่อนการจับสลาก ทั้งนี้ ทหารกองประจำการ
ของแต่ละแผนกจะได้รับสิทธิ ดังนี้
๘.๑ แผนกทหารบก (เฉพาะหน่ว ยในสังกัดกองทัพบก) ผู้ที่มีคุณวุฒ ิสำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในอัตราส่วน (โควตา) ทหารกองประจำการ ร้อยละ ๘๐ : บุคคลทั่วไป ร้อยละ ๒๐
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมทหารกองประจำการให้ได้รับสิทธิในการเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก
และหากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จะมีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตามจำนวนที่
กองทัพบกจัดสรรให้ในแต่ละปี
๘.๒ แผนกทหารเรือ ทหารกองประจำการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กองทัพเรือกำหนด
จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ คือ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ
๖ เดือน, ๑ ปี หรือ ๒ ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๒, ๓ หรือ ๔ ของคะแนนรวมตามลำดับ
๘.๓ แผนกทหารอากาศ จะได้รับสิทธิในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในกองทั พ อากาศเป็ น นายทหารประทวนในเหล่ า อากาศโยธิน และเหล่า ทหารสารวัต ร (ตามคุณสมบั ติ
ที่กองทัพอากาศกำหนด)

/๙. สิทธิ…

-๔๙. สิทธิในการลดวันรับราชการสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษ จะได้รับสิทธิลดวันรับราชการ
ทหารกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปี ดังนี้
๙.๑ สำเร็จ การศึกษาระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายหรือเทียบเท่ า หรือสำเร็จการฝึ ก
วิช าทหารชั้นปีที่ ๑ (รด.ปี ๑) หากสมัครเข้ารับราชการจะรับราชการ ๑ ปี หากถูกกำหนดให้เข้ารับราชการ
โดยการจับได้สลากแดง จะไม่ได้สิทธิลดวันรับราชการ (ยกเว้นจบ รด.ปี ๑ จะต้องรับราชการ ๑ ปี ๖ เดือน)
๙.๒ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี หรือสำเร็จการฝึก
วิชาทหารชั้นปีที่ ๒ (รด.ปี ๒) หากสมัครเข้ารับราชการจะรับราชการ ๖ เดือน หากถูกกำหนดให้เข้ารับราชการ
โดยการจับได้สลากแดง จะต้องรับราชการ ๑ ปี
๙.๓ การใช้สิทธิลดวันรับราชการตามข้อ ๙.๑ และ ๙.๒ จะต้องนำหลักฐานคุณวุฒิพิเศษฉบับจริง
พร้อมฉบับสำเนาไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก พร้อมกับเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐานภายในวันตรวจเลือกฯ
เท่านั้น (หลักฐานการศึกษาที่เป็นใบรับรองของสถานศึกษาจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาให้ชัดเจน และต้อง
สำเร็จการศึกษาก่อนวันทำการตรวจเลือกฯ จึงจะใช้เป็นหลักฐานได้)
๑๐. สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการที่จะได้รับมีดังนี้
๑๐.๑ ได้รับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำ ซึ่งหากจำนวนไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่ กห. กำหนด โดยเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
ประจำแล้ว จะได้รับไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
๑๐.๒ ได้รับเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว
๑๐.๓ ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๑๐.๔ จัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๑๐.๕ ได้รับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดออกจากกองประจำการ
๑๐.๖ สามารถสมัครเข้ารับราชการต่อได้จนถึงอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
๑๐.๗ เมื่อปลดออกจากกองประจำการ สามารถสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
ตามส่วนราชการต่างๆ หรือสมัครเข้าทำงานในภาคเอกชน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
๑๐.๗.๑ ทหารกองหนุนที่ปลดจากการรับราชการทหารกองประจำการ เมื่อสอบ
เข้าเป็นข้าราชการของ ทบ. จะได้รับคะแนนเพิ่ม จำนวนร้อยละ ๑๐
๑๐.๗.๒ ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)
ด้วยระบบออนไลน์ และไม่ใช้สิทธิลดวันรับราชการ (รับราชการกองประจำการ ๒ ปี) และทหารกองประจำการ
ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ จะได้รับสิทธิดังนี้
๑๐.๗.๒.๑ เมื่อสอบเข้ารับราชการของ ทบ. จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก ร้อยละ ๕
จากที่ ทบ. กำหนดตามข้อ ๑๐.๗.๑
๑๐.๗.๒.๒ เมื่อสอบเข้า รร.นส.ทบ. จะได้รับการจัดสรรโควตา ร้อยละ ๓๐
ของจำนวนโควตาที่ได้รับจากทหารกองประจำการ ตามข้อ ๘.๑

/หากทหาร...

-๕หากทหารกองเกิน มีปัญหาข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่แ ผนก
สรรพกำลังกองทัพภาค, ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก, สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร, สำนักงานสัสดีจังหวัด
และหน่วยสัสดีเขต/อำเภอทุกแห่ง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙, ๐ ๒๒๒๑ ๘๘๑๔, ๐ ๒๒๒๓ ๓๔๒๑ หรือที่เว็บไซต์ www.tdc.mi.th,
http://sassadee.rta.mi.th และ Facebook กองการสัสดี
กองทัพบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคน จะสำนึกถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของลูกผู้ชายไทยในอันที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยการไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจำการตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ของผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ
ตามภูมิลำเนาทหาร โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน และขอขอบคุณผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ที่ให้ความไว้วางใจต่อกองทัพ ซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละในอันที่จะเข้ารับการฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบ วินัย
ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคมรวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติไทยต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

๒๒

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พลโท สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
(สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา)
รองเสนาธิการทหารบก ทำการแทน
ผู้บัญชาการทหารบก
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙
โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙

