(สําเนา)

ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สทิ ธินักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๕๔
------------------------------------เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องสิทธิ และการขอใช้สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร เป็นไป
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่
กําหนดไว้ จึงให้กําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย สิทธิและ
การขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธิ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ ๔ นิยามศัพท์
๔.๑ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนย์การเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย,
สถาบัน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน ที่มีอํานาจหน้าที่ หรือ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
๔.๒ สถานศึ ก ษาวิ ช าทหาร หมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร
๔.๒.๑ สถานศึ ก ษาวิ ช าทหารส่ ว นกลาง หมายถึ ง สถานศึ ก ษา
วิชาทหารที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ซึ่ง ศูนย์การกําลังสํารอง มีหน้าที่รับผิดชอบ
๔.๒.๒ สถานศึ ก ษาวิ ช าทหารส่ ว นภู มิ ภ าค หมายถึ ง สถานศึ ก ษา
วิชาทหารที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ซึ่ง มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก มี
หน้าที่รับผิดชอบ
๔.๓ นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาใด
สถานศึกษาหนึ่ง ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๔.๔ นัก ศึก ษาวิช าทหาร หมายถึง บุค คลซึ่ง มีคุณ สมบัติค รบถ้ว นตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ใช้คําย่อว่า “ นศท.”

-๒ตอนที่ ๑
สิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๕ บุคคลที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
หลังจากได้รับการฝึกวิชาทหารไม่น้อยกว่าสิบหกชั่วโมง มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
ได้ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชา
ทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้
๕.๑ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลายที่
กําหนดในกฎกระทรวงให้นักศึกษาวิชาทหารแต่ง
๕.๒ ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ตลอด
จนโอกาสและเงื่อนไขในการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้ อ ๖ ผู้ ใ ดไม่ มี สิ ท ธิ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร แต่ ง หรื อ แต่ ง เลี ย นแบบ
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วแต่กรณีต้องมี
ความผิดตาม มาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๑
ตอนที่ ๒
การเพิ่มคะแนนพิเศษ
ข้อ ๗ นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร
ของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นไป ได้รับ
สิทธิในการเพิ่มคะแนนตามชั้นปีที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
ทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร คือ
๗.๑ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ เพิ่มให้ ๓ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น
๗.๒ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ เพิ่มให้ ๔ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น
๗.๓ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น
๗.๔ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ เพิ่มให้ ๖ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น
๗.๕ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ เพิ่มให้ ๗ ใน ๑๐๐ คะแนนรวมทั้งสิ้น
ตอนที่ ๓
การยกเว้น, การขอถอนการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจําการ และการลดวันรับราชการทหารกองประจําการ
ข้อ ๘ นักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ได้รับสิทธิในการยกเว้น
ไม่เรียกมารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร โดยสถานศึกษาวิชาทหารจะต้องจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชา
ทหาร และเป็นผู้ซึ่งอยู่ในกําหนดเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติในปี
ถัดไปของสถานศึกษาวิชาทหาร ส่งไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี กับให้สถานศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การกําลังสํารอง,

-๓ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก
ดําเนินการ ดังนี้.๘.๑ หน้าที่ของสถานศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการดังนี้.๘.๑.๑ เมื่อเริ่มปีการศึกษาของทุกปี สถานศึกษาวิชาทหารต้องแจ้ง
ให้นักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และยัง ไม่สํา เร็จ การฝึก วิช าทหาร ชั้น ปีที่ ๓ ทุก
นาย ให้นําใบสําคัญ ทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) พร้อมด้วยสําเนา จํานวน ๖ ฉบับ ถ้าผู้ใดมีการย้าย
ภูมิลําเนาทหารให้เรียกใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) พร้อมด้วยสําเนา จํานวน ๖ ฉบับ ไว้ด้วย โดย
นักศึกษาวิชาทหาร ต้องเขียนชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่เข้ารับการฝึกวิชาทหาร และที่อยู่ปัจจุบัน
ประกอบด้ว ย เลขที ่บ ้า น ชื่อ ถนน ตํา บล /แขวง, อํา เภอ /เขต และ จัง หวัด ที่ส่ ว นข้ า งท้ า ยหรื อ
ด้านหลังสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนาใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ไว้ทุกฉบับ
ด้วย
๘.๑.๒ ตรวจสอบสํ าเนาใบสํา คั ญ ทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรื อ
สําเนาใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ให้ถูกต้องตรงกับฉบับจริง แล้วให้ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อและตําแหน่งรับรองสําเนาในใบสําคัญทหารกองเกิน
(แบบ สด.๙) หรือสําเนาใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ทุกฉบับ พร้อมทั้งรวบรวมและแยกสําเนาใบสําคัญ
ทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนาใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ออกเป็น แต่ล ะจังหวัดที่นักศึก ษา
วิช าทหารไปลงบัญ ชีท หารกองเกิน และส่งฉบับตัว จริงคืน ให้กับนักศึก ษาวิชาทหารผู้นั้น สําหรับ
นําไปประกอบหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดต่อไป
๘.๑.๓ พิมพ์บัญชีรายชื่อของนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้น ฯ ตามแบบ
พิมพ์กองทัพบก (ทบ.๓๔๙ - ๐๐๔) จํานวน ๖ ชุด ส่งไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน
๑ ชุด และส่งให้ ศูนย์การกําลังสํารอง หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่รับผิดชอบ จํานวน ๔ ชุด พร้อมด้วยสําเนาใบสําคัญ
ทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) และสําเนาใบแจ้งย้าย (แบบ สด.๑๐) ถ้ามี ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี
เพื่อดําเนินการขอยกเว้น ฯ ให้ต่อไป
๘.๑.๔ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ได้รับแจ้งผลการดําเนินการขอยกเว้น
จาก สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หรือหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหารแล้ว ให้สถานศึกษา
วิชาทหารแจ้งให้นักศึกษาวิชาทหาร ที่ขอยกเว้น ฯ ทราบทันที
๘.๑.๕ เมื่ อ สถานศึ ก ษาวิ ช าทหาร ได้ ส่ ง หลั ก ฐานขอยกเว้ น ฯ ของ
นักศึกษาวิชาทหารให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก เพื่อดําเนินการ
ขอยกเว้น ฯ ให้ในปีการศึกษาใดแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดําเนินการส่งมาอีก
๘.๑.๖ กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ ไ ด้ ข อยกเว้ น ฯ โอนย้ า ยไปยั ง
สถานศึ ก ษาวิ ช าทหารแห่ ง อื่ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี ห นั ง สื อ แจ้ ง กรณี ก ารขอยกเว้ น ฯ ดั ง กล่ า ว ไปยั ง
สถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ทราบด้วย
๘.๒ หน้ า ที่ ข อง ศู น ย์ ก ารกํ า ลั ง สํ า รอง, ศู น ย์ ก ารฝึ ก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร
มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก มีดังนี้.๘.๒.๑ ศูนย์การกําลังสํารอง รวบรวมตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษา
วิชาทหารที่ขอยกเว้น ฯ จากสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(ผ่าน กองการเตรียมพล) ภายใน ๓๐ วัน จํานวน ๓ ชุด นับตั้งแต่วันได้รับบัญชีรายชื่อขอยกเว้น ฯ

-๔๘.๒.๒ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก รวบรวมตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้น ฯ
จากสถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่านกองการเตรียมพล)
ภายใน ๓๐ วัน จํานวน ๒ ชุด นับตั้งแต่วันได้รับบัญชีรายชื่อขอยกเว้น ฯ
๘.๒.๓ กองการเตรียมพล หน่วยบั ญชาการรัก ษาดิ นแดน รวบรวม
บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้น ฯ เพื่อ เสนอไปยัง สํา นัก งานปลัด กระทรวงกลาโหม
(ผ่านตามสายการบังคับบัญชา) โดยส่งบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเว้น ฯ ไป จํานวน ๒ ชุด
และเก็บสําเนาไว้เป็นหลักฐาน จํานวน ๑ ชุด ในการดําเนินกรรมวิธีในการขอยกเว้น ฯ นี้
ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบก จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
๘.๒.๔ เมื่อได้รับแจ้งผลการขอยกเว้น ฯ จาก สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมแล้ว ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กองการเตรียมพล) แจ้งรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
และการได้รับการยกเว้น ฯ ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว
๘.๒.๕ นักศึกษาวิชาทหาร ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ย่อม
หมดสิทธิในตอนที่ ๓ ข้อ ๘
ข้อ ๙ การขอถอนยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
ในยามปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ให้ดําเนินการดังนี้.๙.๑ ให้สถานศึกษาวิชาทหารจัดทําบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งพ้น
จากการฝึกวิชาทหารพร้อมด้วยเหตุผลที่พ้นสภาพ ไปยัง สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภายใน
กําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร จํานวน ๑ ชุด และส่งมาที่
ศูนย์การกําลังสํารอง (ส่วนกลาง) และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก (ส่วนภูมิภาค) จํานวน ๔ ชุด
๙.๒ ศู น ย์ ก ารกํ า ลั ง สํ า รอง รวบรวมบั ญ ชี ร ายชื่ อ สถานศึ ก ษาวิ ช าทหารใน
ส่วนกลาง และ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบก รวบรวมบัญชีรายชื่อที่สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค ที่แจ้งขอถอนการยกเว้น ส่ง
ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองการเตรียมพล) จํานวน ๓ ชุด
๙.๓ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รวบรวมบัญชีรายชื่อ
นักศึกษาวิชาทหารที่ขอถอนการยกเว้น ฯ จาก ศูนย์การกําลังสํารอง , ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ส่งมาตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้พ้น
สภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วดําเนินการขอถอนการยกเว้น ฯ โดยส่งบัญชีรายชื่อให้ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (ผ่าน ตามสายการบังคับบัญชา ) จํานวน ๒ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐาน จํานวน
๑ ชุด เมื่อดําเนินการแล้วแจ้ง ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารที่รับผิดชอบทราบ
ต่อไป
๙.๔ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่เสมอว่า นักศึกษาวิชาทหาร
ผู้ใดที่ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

-๕ข้อ ๑๐ การลดวันรับราชการทหารกองประจําการของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งสําเร็จ
การฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีดังนี้.๑๐.๑ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ รับราชการทหารกองประจําการ
๑ ปี ๖ เดือน แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการในกองประจําการได้สิทธิรับราชการเพียง ๑ ปี
๑๐.๒ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ รับราชการทหารกองประจําการ
๑ ปี แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการในกองประจําการได้สิทธิรับราชการเพียง ๖ เดือน
๑๐.๓ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ให้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้ว
ปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจําการ
ตอนที่ ๔
การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหารเป็นทหารกองหนุน
ข้อ ๑๑ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
และมีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กําหนดให้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้วปลด
เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ โดยไม่ต้องเข้ารับราชการในกองประจําการ จึงให้หน่วยที่รับผิดชอบ
และนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการให้สอดคล้องกับคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.๑๑.๑ ศู น ย์ ก ารกํ า ลั ง สํ า รอง, ศู น ย์ ก ารฝึ ก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก มีหน้าที่นําตัวนักศึกษาวิชาทหารขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและนําปลดไปยังสํานักงานสัสดีจังหวัดภูมิลําเนาทหาร หรือ ฝ่ายสรรพกําลัง
มณฑลทหารบก หรื อ สํ านั ก งานสั ส ดี จั ง หวั ด ที่ มีอํ า นาจขึ้ น ทะเบี ย นแทนแล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มด้ ว ย
หลักฐานตามที่กําหนด
๑๑.๒ การเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลดนักศึกษาวิชา
ทหารต้องกระทําก่อนที่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ จะเข้าฝึกภาคสนามประจําปีการศึกษา อย่าง
น้อยสองเดือน
๑๑.๓ แจ้งสถานศึกษาวิชาทหาร เตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการและ
นําปลด และนํานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ มาแสดงตน พร้อมด้วยหลักฐานตามที่กําหนด
ณ สถานที่ที่ดําเนินการ โดยแบ่งเป็นวัน และผลัดหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ทําหลักฐานนําตัวขึ้นทะเบียน
กองประจําการและนําปลดให้เสร็จสิ้นทุกคน
๑๑.๔ นักศึกษาวิชาทหารต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้.๑๑.๔.๑ นําหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจําการ และ
นําปลดที่แสดงในวันที่นัดให้ไปดําเนินการ คือ.๑๑.๔.๑.๑ ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) และใบ
แจ้งย้ายภูมิลําเนาทหาร (แบบ สด.๑๐) ถ้ามี ฉบับจริง ๑ ฉบับ ถ่ายสําเนา ๒ ฉบับ
๑๑.๔.๑.๒ สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า นของตนเอง และบิ ด า มารดา จํานวน ๒ ฉบับ
๑๑.๔.๑.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรหรือสอบได้ของสถานศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นสุดท้าย เช่น ใบสุทธิ หรือ
ประกาศนียบัตรอนุปริญญา หรือ ปริญญาบัตร ฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมด้วยสําเนา จํานวน ๒

-๖ฉบับ สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ให้นําใบรับรองของการศึกษาไปแสดง พร้อมด้วยสําเนา
จํานวน ๒ ฉบับ
๑๑.๔.๑.๔ รู ป ถ่ า ยสี ข นาด ๓ x ๔ เซนติ เ มตร แต่ ง
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายครึ่งตัว จํานวน ๒ รูป และ
เป็นรูปถ่ายที่อัดรูปจากร้านถ่ายรูป ซึ่งไม่ใช่รูปด่วน
๑๑.๔.๑.๕ สําหรับหลักฐานผู้ที่กล่าวข้างต้น มีชื่อตัว ชื่อ
สกุลของตนเอง หรือของบิดา - มารดา ไม่ตรงกัน ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนแปลงจาก อําเภอ/เขต มา
แสดงด้วย
๑๑.๔.๒ ส่งมอบหลักฐานตามข้อ ๑๑.๔.๑ ต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัด
ทหารบก ในวันรายงานตัวตามที่กําหนดด้วย
๑๑.๕ ศู น ย์ ก ารกํ า ลั ง สํ า รอง, ศู น ย์ ก ารฝึ ก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ดําเนินการดังนี้.๑๑.๕.๑ จัดเจ้าหน้าที่รับหลักฐานเตรียมขึ้นทะเบียนกองประจําการ
และนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร
๑๑.๕.๒ ประสานกับเจ้าหน้าที่สัสดี เพื่อให้การเตรียมหลักฐานขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินไปโดยเรียบร้อย
๑๑.๕.๓ จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนแบบพิมพ์เกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด ให้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาวิชาทหารแต่ละปี
๑๑.๕.๔ มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เกี่ยวข้องทราบ
พร้อมกําหนด วัน เวลา ให้มาดําเนินกรรมวิธี
๑๑.๕.๕ ดํ า เนิ น การจั ดทํ าหลัก ฐานขึ้น ทะเบี ย นกองประจํา การ
และนําปลดล่วงหน้าก่อนถึงกําหนด
๑๑.๕.๖ เมื่อถึงวันกําหนดให้นักศึกษาวิชาทหาร มาดําเนินกรรมวิธี
ต้องดําเนินการควบคุม และให้นักศึกษาวิชาทหารกรอกข้อความในหลักฐานที่กําหนด ดังนี้
๑๑.๕.๖.๑ แบบคํ า ร้ อ งขอรั บ สิ ท ธิ ขึ้ น ทะเบี ย นกอง
ประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุน จํานวน ๑ ฉบับ
๑๑.๕.๖.๒ แบบรายการตั้งประวัติ เพื่อการแต่งตั้งยศ
นักศึกษาวิชาทหาร จํานวน ๒ ชุด
๑๑.๕.๖.๓ แบบประวัติทหารบก หรือ ทหารเรือ หรือ
ทหารอากาศ จํานวน ๒ ชุด ติดรูปถ่ายสี ชุดละ ๑ รูป
๑๑.๕.๖.๔ สมุดประจําตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑
๑๑.๕.๖.๕ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (แบบ สด.๓)
จํานวน ๑ ชุด
๑๑.๕.๖.๖ ให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ลงลายมือ
ชื่อตัวบรรจงคนละ ๒ ชื่อ ในทะเบียนกองประจําการ (แบบ สด.๓) ฉบับจริงทั้ง ๒ แผ่น

-๗๑๑.๕.๗ เมื่อดําเนินการตาม ข้อ ๑๑.๕.๖ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่
ที่ดําเนินการเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร ต้องคัดแยกหลักฐาน
การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด ดังนี้.๑๑.๕.๗.๑ หลักฐานตามภูมิลําเนาทหาร แยกเป็นแต่ละ
กองทัพภาค
๑๑.๕.๗.๒ หลักฐานแต่ละกองทัพภาค แยกเป็นแต่ละ
มณฑลทหารบก
๑๑.๕.๗.๓ หลักฐานแต่ละมณฑลทหารบก แยกเป็น
แต่ละจังหวัดทหารบก
๑๑.๕.๗.๔ หลักฐานแต่ละจังหวัดทหารบก แยกเป็น
แต่ละจังหวัด
๑๑.๕.๗.๕ หลักฐานแต่ละจังหวัด แยกเป็นแต่ละอําเภอ
๑๑.๕.๗.๖ หลักฐานแต่ละอําเภอ แยกเป็นแต่ละตําบล
๑๑.๕.๗.๗ หลักฐานแต่ละตําบล แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน
๑๑.๖ ภายหลังการประกาศผลสอบประจําปีการศึกษาแล้ว ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง , ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบก ดําเนินการจัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้เตรียมดําเนินการขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและนําปลดไว้แล้ว ลงในบัญชีนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด
(แบบ สด.๔๒) โดยแยกหลักฐานพิมพ์เป็นแต่ละจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร ที่กําหนดในข้อ ๑๑.๕.๗
๑๑.๖.๑ ให้แยกหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด
ที่รับไว้จากนักศึกษาวิชาทหารออกเป็น ๒ ชุด ส่งให้ ฝ่ายสรรพกําลัง มณฑลทหารบก หรือ สํานักงาน
สัสดีจังหวัด พร้อมด้วยหลักฐานอื่น ๆ จํานวน ๑ ชุด และส่งให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งยศ จํานวน ๑ ชุด
ดําเนินการต่อไป
๑๑.๖.๒ บัญ ชีขอนําตัวขึ้นทะเบี ย นกองประจําการ และนําปลด
(แบบ สด.๔๒) ตามข้อ ๑๑.๖ ให้ดําเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม และให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
พฤศจิกายน ของทุกปี โดยให้ส่งดังนี้.๑๑.๖.๒.๑ บัญชีนักศึกษาวิชาทหารของ ศูนย์การกําลังสํารอง ที่มีภูมิลําเนาทหารอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ส่งสํานักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร
และ สํานักงานสัสดีจังหวัดภูมิลําเนาทหาร จํานวน ๓ ชุด ส่วนนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหาร
นอกเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ส่งให้กับ ฝ่ายสรรพกําลัง มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ดําเนินการขึ้น
ทะเบียนแทน จํานวน ๔ ชุด (เพื่อแยกส่งสํานักงานสัสดีจังหวัดภูมิลําเนาทหาร จํานวน ๓ ชุด)
๑๑.๖.๒.๒ บั ญ ชี นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารของ ศู น ย์ ก ารฝึ ก นักศึกษาวิชาทหาร ที่มีภูมิลําเนาทหารอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก ที่เป็นที่ตั้ง มณฑลทหารบก นั้น
ส่งสํานักงานสัสดีจังหวัดภูมิลําเนาทหาร จํานวน ๓ ชุด นอกนั้นให้ส่ง ฝ่ายสรรพกําลัง มณฑลทหารบก
ขึ้นทะเบียนแทน จํานวน ๔ ชุด (เพื่อแยกส่งสํานักงานสัสดีจังหวัดภูมิลําเนาทหาร จํานวน ๓ ชุด)
กรณีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ให้ส่งแผนกสัสดีจังหวัดภูมิลําเนา
ทหารในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก จํานวน ๓ ชุด ส่วนนักศึกษาวิชาทหาร ที่มีภูมิลําเนาทหารนอกเขต

-๘พื้นที่จังหวัดทหารบกนั้น ให้ส่งสํานักงานสัสดีจังหวัด ที่เป็นที่ตั้ง หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัด
ทหารบก นั้น ขึ้นทะเบียนแทน จํานวน ๔ ชุด
๑๑.๖.๒.๓ การส่งบัญชีรายชื่อขอนําตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร ไปยัง ฝ่ายสรรพกําลัง มณฑลทหารบก หรือ สํานักงานสัสดี
จังหวัดนั้น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ต้องดําเนินการออกหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
สําเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓) แล้วส่งให้ ศูนย์การกําลังสํารอง จํานวน ๑ ฉบับ และ ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก จํานวน ๑
ฉบับ เพื่อใช้ประกอบหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร โดยรับ
จาก กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ของทุกปีเป็นต้นไป
๑๑.๖.๒.๔ เมื่อได้รับแจ้งเลขเครื่องหมายจาก ฝ่ายสรรพกํ า ลั ง มณฑลทหารบก หรือ สํ า นัก งานสัส ดีจ ัง หวัด กับ รับ บัญ ชีร ายชื ่อ ขอนํ า ตัว ขึ ้น ทะเบีย น
กองประจําการและนําปลด (แบบ สด.๔๒) จํานวน ๑ ชุด คืนจาก ฝ่ายสรรพกําลัง มณฑลทหารบก
หรือ สํานักงานสัสดีจังหวัด ที่นํานักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนกองประจําการเรียบร้อยแล้ว ต้อง
ดําเนินการในเอกสารดังกล่าว คือ
๑๑.๖.๒.๔.๑ ลงเลขเครื่ อ งหมายในสํ า เนา
บัญชีรายชื่อขอนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด (แบบ สด.๔๒), ลงเลขเครื่องหมายใน
ข้อมูลการขอแต่งตั้งยศ, ลงเลขเครื่องหมายในประวัติทหารบก หรือ ทหารเรือ หรือ ทหารอากาศ , ลง
เลขเครื่องหมายในหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๓)
๑๑.๖.๒.๔.๒ ส่งสําเนาบัญชีรายชื่อขอนําตัว
ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด (แบบ สด.๔๒) ที่ลงเลขเครื่องหมายแล้วให้เจ้าหน้าที่ขอแต่งตั้ง
ยศ จํานวน ๑ ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐานการควบคุมและตรวจสอบ จํานวน ๑ ชุด
๑๑.๗ มอบหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝึกวิชาทหาร
(แบบ รด.๓) ที่ลงเลขเครื่องหมายแล้ว (ฉบับตัวจริง) ให้นักศึกษาวิชาทหารที่ถูกนําตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วนําไปแสดงเพื่อขอรับสมุดประจําตัวทหารกองหนุน พร้อม
กับหนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ ที่หน่วยสัส ดีอํา เภอ/เขต ภูมิลําเนาทหาร และเก็ บไว้เป็นหลัก ฐาน
ประจําตัวสําหรับนําไปแสดงเพื่อใช้สิทธิอื่น ๆ ต่อไป
๑๑.๘ การขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร
ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ไม่ว่าจะสําเร็จการฝึกมาจากสถานศึกษาวิชาทหารใด
ก็ต าม ถ้ า มาติ ด ต่ อ ขอให้ นํ า ขึ้ น ทะเบี ย นกองประจํ า การและนํ า ปลด ในส่ ว นภู มิ ภ าค ศู น ย์ ก ารฝึ ก
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มณฑลทหารบก หรื อ หน่ ว ยฝึ ก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร จั ง หวั ด ทหารบก เป็ น
ผู้ดําเนินการ ในส่วนกลางที่ ศูนย์การกําลังสํารอง เป็นผู้ดําเนินการ
๑๑.๙ เมื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชา
ทหารในแต่ละปีเสร็จสิ้นแล้วให้ ศูนย์การกําลังสํารอง , ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก,
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก รายงานผลการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด
นักศึกษาวิชาทหาร ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผ่าน กองการเตรียมพล) ภายในเดือน ธันวาคม
ของทุกปี
๑๑.๑๐ การขอรับหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝึกวิชา
ทหาร (แบบ รด.๓) ให้แก่ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ของ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึก-

-๙นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่มีความ
ประสงค์จะขอรับสิทธินําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด และสิทธิอื่น ๆ ในกรณีเร่งด่วน ให้
หน่วยจัดทําบัญชีรายชื่อขอรับหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝึกวิชาทหาร (แบบ
รด.๓) ส่งให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อดําเนินการออกหนังสือดังกล่าวให้ต่อไป
ตอนที่ ๕
การขอแต่งตั้งยศผูส้ ําเร็จการฝึกวิชาทหาร
ข้อ ๑๒ นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร จะได้รับการแต่งตั้งยศตาม
ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง ยศผู้ สํ า เร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหาร ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๗ และ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๓๘
๑๒.๑ สําเร็ จ การฝึ ก วิ ชาทหาร หมายถึ ง สําเร็ จ การฝึกวิ ชาทหารตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
๑๒.๒ สําเร็จ การศึก ษา หมายถึ ง สําเร็ จการศึ ก ษาตามหลักสูต รของ
สถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
๑๒.๓ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ คือ.๑๒.๓.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อ
ได้รับราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารแล้ว
๑๒.๓.๒ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และสําเร็จการศึกษา
ทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า เมื่ อ ได้ รั บ ราชการในกอง
ประจําการครบกําหนดและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๓.๓ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ แต่ไม่สําเร็จการศึกษา
ตามที่กล่าวใน ข้อ ๑๒.๓.๑ และข้อ ๑๒.๓.๒ เมื่อได้รับราชการในกองประจําการครบกําหนดและปลด
เป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๔ ผู้ ที่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง ยศเป็ น สิ บ โท จ่ า โท หรื อ จ่ า อากาศโท ต้ อ งอยู่ ใ น
หลักเกณฑ์ คือ.๑๒.๔.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และสําเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา เมื่อ
ได้รับราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารแล้ว
๑๒.๔.๒ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อ

- ๑๐ รับราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารแล้ว
๑๒.๔.๓ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และสําเร็จการศึกษา
ทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า เมื่ อ ได้ รั บ ราชการในกอง
ประจําการครบกําหนด และปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๔.๔ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ แต่ไม่สําเร็จการศึกษา
ตามที่กล่าวในข้อ ๑๒.๔.๒ และข้อ ๑๒.๔.๓ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหาร
กองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๕ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบเอก จ่าเอก หรือ จ่าอากาศเอก ต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๒.๕.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และสําเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญา เมื่อ
ได้รับราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารแล้ว
๑๒.๕.๒ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้
ขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๕.๓ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และสําเร็จการศึกษา
ทางด้านวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสามปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น หรือ
หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการ
และ ปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๖ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบตรี พันจ่าตรี หรือ พันจ่าอากาศตรี
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ คือ
๑๒.๖.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และสําเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา เมื่อ
ได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๖.๒ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และศึกษาในหลักสูตร
เพื่อรับปริญญา อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา แต่ไม่
สําเร็จการศึกษาดังกล่าว เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๗ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบโท พันจ่าโท หรือ พันจ่าอากาศโท
ต้องสําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และสําเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ
ซึ่งเทียบเท่าอนุปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือ พันจ่าอากาศเอก
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑๑ ๑๒.๘.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และสําเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญา หรื อประกาศนียบัตรทางด้ านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการ และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๘.๒ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ และศึกษาในหลักสูตร
เพื่อรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา แต่
ไม่สําเร็จการศึกษาดังกล่าว เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
๑๒.๙ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ว่าที่เรือตรี หรือ ว่าที่
เรืออากาศตรี ต้องสําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ และสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญา อนุปริญญา
หรื อ ประกาศนี ย บั ต รทางด้ า นวิ ช าชี พ ซึ่ ง เที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า อนุ ป ริ ญ ญา เมื่ อ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นกอง
ประจําการและปลดเป็ นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้รับการ
ฝึกอบรมตามระเบียบการแต่งตั้งยศของเหล่าทัพแล้ว
๑๒.๑๐ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ ซึ่ง กระทรวงกลาโหม
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
และสํ า เร็ จ การศึ ก ษาซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า ให้ ข อแต่ ง ตั้ ง ยศได้ ต าม
หลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งยศผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารให้ปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบก
หรือ กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ในส่วนของกองทัพบก หน่วยที่มีหน้าที่ในการขอแต่งตั้งยศมีดังนี้ คือ
๑๔.๑ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้ขอ
แต่ ง ตั้ ง ยศแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหาร ชั้ น ปี ที่ ๕ โดยให้ กองการเตรี ย มพล หน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน ตรวจสอบร่ า งคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ยศ และหลั ก ฐานประกอบตามข้ อ ๑๖.๓ รายงานถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ผ่าน ตามสายการบังคับบัญชา) ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มี
สิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ
๑๔.๒ นายทหารชั้ น ประทวน ให้ ศู น ย์ ก ารกํ า ลั ง สํ า รอง, ศู น ย์ ก ารฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก แล้วแต่กรณี ที่
ได้นําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุน เป็นผู้ขอแต่งตั้งยศแก่ผู้สําเร็จการฝึก
วิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ โดยส่งเรื่องให้ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจสอบร่าง
คําสั่งแต่งตั้งยศ และหลักฐานประกอบตามข้อ ๑๖.๑ และเสนอร่างคําสั่งแต่งตั้งยศถึงกองทัพบก (ผ่าน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ
ข้อ ๑๕ ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ดําเนินการขอแต่งตั้งยศโดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งยศนายทหารชั้นประทวน ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก กําหนดระยะ
เวลารับหลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศจากนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ โดยให้เสร็จสิ้นก่อนการฝึก
ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

- ๑๒ ๑๖.๑ หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารชั้นประทวน มีดังนี้.๑๖.๑.๑ สําเนาบัญ ชีรายชื่อขอนําตั วขึ้นทะเบี ยนกองประจํ าการ
และนําปลด (แบบ สด.๔๒) จํานวน ๑ ชุด
๑๖.๑.๒ ข้อมูลการแต่งตั้งยศ จํานวน ๒ ฉบับ (ทบ.๓๔๙ - ๐๒๐)
๑๖.๑.๓ สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๙) จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๑.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๑.๕ สํ า เนาวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสํ า เร็ จ มั ธ ยมศึ ก ษาตอบปลายหรื อ
เทียบเท่า หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาวิชาทหาร (กรณีไม่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า) จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๑.๖ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝึก
วิชาทหาร (แบบ รด.๓) จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๒ เมื่ อ ได้ รั บ สํ า เนา (แบบ สด.๔๒) ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งหมายทะเบี ย น
กองประจําการจาก ฝ่ายสรรพกําลัง มณฑลทหารบก หรือ สํานักงานสัสดีจังหวัด แล้ว ให้ ศูนย์การกํา ลัง สํา รอง, ศูน ย์ก ารฝึก นัก ศึก ษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบก นําหลักฐานตามข้อ ๑๖.๑ ดําเนินกรรมวิธีดังนี้.๑๖.๒.๑ ทํารายงาน และร่างคําสั่งกองทัพบก ขอแต่งตั้งยศ จํานวน
๑ ชุด ๕ ฉบับ โดยยกร่างคําสั่งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ นาย และในร่างคําสั่งเดียวกันจะต้องขอแต่งตั้งยศ
ชั้นเดียวกัน
๑๖.๒.๒ ร่างคําสั่งกองทัพบก ตามข้อ ๑๖.๒.๑ แยกชื่อผู้ขอแต่งตั้ง
ยศออกเป็นแต่ละจังหวัด
๑๖.๒.๓ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกองประจํ า การและ
นําปลดเป็นกองหนุน แผนกทหารบก ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ส่งหลักฐานประกอบรายงานการขอ
แต่งตั้งยศผ่าน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑๖.๒.๔ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกองประจํ า การและ
นําปลดเป็นกองหนุน แผนกทหารเรือ หรือ แผนกทหารอากาศ ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่รับผิดชอบ
ส่งหลักฐานให้ กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ ดําเนินการแต่งตั้งยศต่อไป
๑๖.๓ หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้.๑๖.๓.๑ ข้อมูลการขอแต่งตั้งยศ ๒ ชุด (ทบ.๓๔๙ - ๐๒๐ )
๑๖.๓.๒ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝึก
วิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๓.๓ สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๓.๔ สําเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดา มารดา จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๓.๕ สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.๘) จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๓.๖ สําเนาคําสั่งแต่งตั้งยศนายทหารชั้นประทวน
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๖.๓.๗ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

- ๑๓ ๑๖.๓.๘ สําเนาหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๑๖.๔ นักศึกษาวิชาทหารที่กําหนดให้เป็น เหล่าทหารบก หรือ ผู้สําเร็จการ
ฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุน ในแผนกทหารบก
ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ที่รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๕ รวบรวมหลักฐานตามข้อ ๑๖.๓ ส่งให้ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ดําเนินการแต่งตั้งยศ
๑๖.๕ นักศึกษาวิชาทหารที่กําหนดให้เป็น เหล่าทหารเรือ หรือ เหล่าทหาร
อากาศ หรือ ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหาร
กองหนุน ในแผนกทหารเรือ หรือ ในแผนกทหารอากาศ แล้วแต่กรณี ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑล
ทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ที่รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ส่งหลักฐานตามข้อ
๑๖.๓ ให้ กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ ดําเนินการแต่งตั้งยศต่อไป
๑๖.๖ กรรมวิ ธี ใ นการดํ า เนิ น การขอแต่ ง ตั้ ง ยศนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
เช่นเดียวกับการขอแต่งตั้งยศนายทหารชั้นประทวน ตามข้อ ๑๖.๒ เว้นสําเนา สด.๔๒
ข้อ ๑๗ ให้ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๑๑

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) พลโท ชูเกียรติ เธียรสุนทร
( ชูเกียรติ เธียรสุนทร )
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองการเตรียมพล
สําเนาถูกต้อง
เสนอ...........................
พ.ท.
( อมร ญารักษ์ )
นายทหารเตรียมพล นรด.

