การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
(“การเกณฑ์ทหาร”)
สาหรับชายไทยที่กาลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
ชายที่มีสัญชาติไทยมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน (ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497) เมื่ออายุ 17 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ. เกิด + 17) ในปี พ.ศ. ใด ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน
ภายใน พ.ศ. นั้น และเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ. เกิด + 20) ในปี พ.ศ. ใด ต้องไปรับหมายเรียกภายใน
พ.ศ. นั้น เมื่อถึงกาหนดในหมายเรียก ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อทาการตรวจเลือกเข้า
รับราชการทหาร อย่างไรก็ดี สาหรับชายไทยที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศอาจขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกดังกล่าวได้
ขั้นตอนที่ 1 การลงบัญชีทหารกองเกิน
1. เมื่อชายที่มีสัญชาติไทยมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ. เกิด + 17) ในปี พ.ศ. ใด ต้องไปทีส่ านักงานเขต/
อาเภอภูมิลาเนาทหาร (ถ้ามีบิดา เป็นสานักงานเขต/อาเภอตามทะเบียนบ้านของบิดา ถ้าไม่มีบิดา
เป็นสานักงานเขต/อาเภอตามทะเบียนบ้านของมารดา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดา เป็นสานักงานเขต/
อาเภอตามทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง) เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในปี พ.ศ. นั้น หากไม่สามารถไป
ลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ จะให้บิดามารดาหรือบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไป
แจ้งแทนได้
2. เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ ทะเบียนบ้านไทย บัตรประจาตัวประชาชนไทย และสูติบัตรไทย (หากมี)
3. เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว จะได้รับใบสาคัญ (แบบ สด. 9) ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งด้านหลังจะกาหนด
ปี พ.ศ. ที่จะต้องไปรับหมายเรียก (แบบ สด. 35) ทีส่ านักงานเขต/อาเภอนั้น
4. หากไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน หรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน
300 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
ขั้นตอนที่ 2 การรับหมายเรียก
1. เมื่อชายที่มีสัญชาติไทยที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ. เกิด + 20)
ใน พ.ศ. ใด ต้องไปรับหมายเรียก (แบบ สด. 35) ใน พ.ศ. นั้นทีส่ านักงานเขต/อาเภอภูมิลาเนาทหาร
2. ในหมายเรียก (แบบ สด. 35) จะกาหนดสถานที่ วัน เดือน และปีที่จะต้องไปรายงานตัวต่อ
คณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
3. หากไม่ไปรับหมายเรียก มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 300 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
1. เมื่อถึงกาหนดในหมายเรียก (แบบ สด. 35) ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อทา
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ช่วงวันที่ 1-12 เมษายนของทุกปี)
2. หากไม่ไปให้คณะกรรมการฯ ทาการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารตามหมายเรียก มีโทษจาคุกไม่เกิน
3 ปี ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

การขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
สาหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(สานักงาน ก.พ.) สานักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ดาเนินการขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่
นักเรียน/นักศึกษาดังกล่าว


สาหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ออกไปศึกษาในต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวและไม่ได้อยู่ในความดูแล
ของสานักงาน ก.พ. ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ให้ดาเนินการ ดังนี้


1. กรณีที่ยังไม่ได้เดินทางไปศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่ออาเภอภูมิลาเนาทหารก่อนเดินทางโดยแจ้งว่า
จะเดินทางเมื่อใด และรับรองว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้วจะจัดส่งหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มาให้
ภายใน 3 เดือน
2. กรณีที่เดินทางมาแล้วและกาลังศึกษาอยู่ ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอหนังสือ
รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
การขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
นักเรียน/นักศึกษาต้องมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง ในวันทาการ ระหว่าง
เวลา 09.00 - 11.00 น. เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้
1. หนังสือเดินทางไทย พร้อมสาเนา 2 ชุด
2. บัตรประจาตัวประชาชนไทย พร้อมสาเนา 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
4. สาเนาใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) 2 ชุด
5. สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (หากมี) 2 ชุด
6. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งระบุ
รายละเอียดดังนี้ (1) ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษาและประเทศ
(2) ระยะเวลาของหลักสูตร (3) เวลาที่เริ่มเข้ารับการศึกษา (4) เวลาที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา และ (5) ชั้นปีการศึกษาในปัจจุบัน
7. คาแปลหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถส่งมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน
โดยส่งเป็นไฟล์เอกสารมาทางอีเมลที่ thanawat@thaiembassy.se หรือหากมีข้อสงสัย
หรือต้องการคาแนะนาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่อีเมลดังกล่าวข้างต้น
8. ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อ 150 โครนาสวีเดน

ยื่นคาร้องขอผ่อนผันที่สานักงานเขต/อาเภอ
หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ให้นาหนังสือดังกล่าวไปยื่นคาร้อง
ขอผ่อนผันต่อสานักงานเขต/อาเภอที่ลงบัญชีทหารกองเกิน เมื่อสานักงานเขต/อาเภอตรวจสอบหลักฐาน
แล้ว จะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
(แบบ สด. 41) มอบไว้ให้เป็นหลักฐาน

