
 
คําแนะนําการติดต่อราชการ 
สํานักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัด/ 

หน่วยสัสดีเขต/อําเภอ 
 

 
หลักเกณฑ์ 
1. มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด)  
2. บุคคลที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารกองเกินพร้อมคน  
   เกิด พ.ศ. เดียวกัน ทุกกรณี  
สถานที่ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน มีดังนี ้

กรณี สถานที่ลงบัญชีทหาร 
บิดา มารดา จดทะเบียนสมรส       ตามภูมิลําเนาของบิดา 
บิดา มารดา หย่าและบันทึก          
การหย่าระบุความเป็นผู้ปกครอง 

ตามภูมิลําเนาบิดาหรือ
มารดา แล้วแต่กรณี 
ตามบันทึกการหย่าให้
เป็นปกครอง 

บิดา มารดา มิได้จดทะเบียน
สมรส แต่บิดาได้จดทะเบียน
รับรองบุตร 

ตามภูมิลําเนาของบิดา 

บิดา มารดา มิได้จดทะเบียน
สมรส 

ตามภูมิลําเนาของ
มารดา 

บิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดา
มารดาตาย หรือ บิดาหรือมารดา
หรือ ทั้งบิดามารดาไม่ปรากฏ 

ตามภูมิลําเนาบิดาหรือ
มารดาหรือผู้ปกครอง
แล้วแต่กรณี 

หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้นตนเอง/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง         
2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. สูติบัตร (ถ้ามี)               4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

หลักเกณฑ์     มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และได้ไปแสดงตน
ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อําเภอแล้ว 
หลักฐาน 
1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)    2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ 
    อํานาจ 

 
 
 
หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น  2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. ใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือ หนังสือสําคัญ  
   (แบบ สด.8) แล้วแต่กรณี 
4. เอกสารประกอบการทํางาน เช่น หนังสือรับรอง 
   การทํางาน การประกอบอาชีพของบริษัท ห้าง ร้าน,  
   หลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ 
5. กรณีย้ายสถานศึกษาให้นําหลักฐานการลาออก 
   จากสถานศึกษาเดิมมาแสดง 
ขั้นตอนการติดต่อ 
   บุคคลที่ประสงค์จะย้ายภูมิลําเนาทหารให้นําหลักฐานไป
ติดต่อนายอําเภอท้องที่ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ภายใน 30 วัน 
 
 
หลักฐาน 
1. ใบมรณบัตร  2. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับที่จําหน่ายตาย 
3. บัตรประจําตัวประชาชน(ผู้แจ้ง) 4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้แจ้ง)   
5. ใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสําคัญ  
    (แบบ สด.8) แล้วแต่กรณี 
 
 
 

หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น  2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. สูติบัตร (ถ้ามี)         4. หลักฐานระเบียนการศึกษา 
5. หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 
6. ใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือ หนังสือสําคัญ  
   (แบบ สด.8) แล้วแต่กรณี 
 
 

หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น  2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. ใบอนุญาตลา (แบบ 2) (ถ้ามี) 
4. หนังสือสําคัญแสดงวิทยฐานะการสําเร็จนักศึกษา 
    วิชาทหารชั้นปีที่ 3 (นศท.) 
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้) 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ 
    อํานาจ 

 
 
 

หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น     2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. รายงานประจําวันรับแจ้งเอกสารหาย 
4. รูปถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป  
    (กรณขีอหนงัสือสําคัญฯ (แบบ สด.8)) 
 
 
 
 

ประเภท หลักเกณฑ์ 
1. นักเรียนสายสามัญ 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย 

- จนสําเร็จการศึกษาระดับ  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
- มีอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์ 

2. นิสิตหรือนักศึกษา      
    ในสถานศึกษาของรัฐ 

- ผู้ที่อยู่ในระหว่างการ ศึกษา  
  เพื่อรับปริญญา หรือ 
- มีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ 
- สถานศึกษาที่เป็นระบบเปิด
แบบตลาดวิชาหรือ ไม่ต้อง
เข้าชั้นเรียน ต้องมีผล
การศึกษาสอบไล่ได้ภาคละ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต         
ทุกภาคการ ศึกษาติดต่อกัน 
เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาด 
สอบเพราะเหตุสุดวิสัย          
ให้สถานศึกษา รับรอง  

3. นิสิต นักศึกษา หรือ
นักเรียน ในสถานศึกษา
เอกชนหรือสถานศึกษาสาย
อาชีพหรือสายเฉพาะทางอื่น ๆ 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา  
  ระดับต่ํากว่าปริญญาหรือ 
  ระดับปริญญา หรือ 
- มีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ 

4. การศึกษานอกระบบ, 
การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาเฉพาะทาง 
    4.1 เทียบได้ในระดับต่ํา
กว่าปริญญา 
    4.2 เทียบได้ในระดับ
ปริญญา 

 
 
 
- มีอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์ 
 
- มีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ 

1. สถานศึกษา/ผอ.กศน./ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานที่
จัดการศึกษาเฉพาะทางแล้วแต่กรณีส่งรายชื่อนักเรียน นิสิต

นักศึกษา ไปยัง ผู้ว่าฯ กทม./ผวจ.  ซึ่งผู้นั้นมีภูมิลําเนาทหาร
อยู่ภายในเดือน ก.พ. ของปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ 
2. นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่จะได้รับการผ่อนผันต้องไปแสดง  
   ตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกทุกปี 
     ในระหว่างขอผ่อนผัน 
หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น     2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)   4. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
5. หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
ขั้นตอนการติดต่อ 
นิสิต นักศึกษา นักเรียน ยื่นขอผ่อนผันต่อสถานศึกษา/
ผอ.กศน./ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานที่จัดการศึกษา
เฉพาะทางแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น    2. บัตรประจําตัวประชาชน 
3. ใบสําคัญ (แบบ สด.9) 4. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
5. หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
6. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือ 
   ผู้ดูแล   นักเรียนไทยในประเทศที่ไปศึกษา 
7. หนังสือรับรองหลักสูตรของสถานศึกษา (ถ้าเป็นภาษา  
   ต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยกํากับ และลงชื่อ 
   ตําแหน่งผู้แปลด้วย) 
ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ผู้ที่ไปศึกษาด้วยทุนส่วนตัว ให้ผู้ประสงค์ขอผ่อนผันหรือ 
   ผู้ปกครองยื่นคําร้องต่อนายอําเภอภูมิลําเนาทหาร 
2. ผู้ที่ไปศึกษาโดยอยู่ในความปกครองทั้งฝ่ายวิชาการและ 
   ความประพฤติของผู้ดูแลนักเรียนไทยของรัฐบาลไทย             
   ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการ 

 

 
หลักเกณฑ์ 
1. เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือออกจากสถานศึกษาหรือเมื่อย้าย 
    สถานที่ศึกษา 
2. เมื่ออายุครบกําหนด 22 ปีบริบูรณ์ หรือ ครบกําหนด             
    26  ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี 
3. เมื่อมีความประสงค์ที่จะไม่ขอใช้สิทธิการผ่อนผัน 
 

การลงบัญชีทหารกองเกิน 

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 

การแจ้งย้ายภูมิลําเนาทหาร 

การแจ้งตาย

การแก้หรือเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล     
(ตนเอง, บิดาหรือมารดา) 

การรับหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) 

การขอใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสําคัญ 
(แบบ สด.8) แทนฉบับที่ชํารุดหรือสูญหาย 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ  
สําหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ กรณี 
นักเรียนที่เดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ 

การหมดสิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกฯ 



4. ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอําเภอท้องที่ที่ตนอยู่หรือทําการ 
   ประจํา ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่พ้นฐานะหรือมี
ความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิผ่อนผัน (ภายใน ก.พ.ของทุกปี) 
หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น      2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)   4. ใบระเบียนสําเร็จการศึกษาหรือ 
   หลักฐานการออกจากสถานศึกษา 
 
 
 
 
หลักฐาน 
1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)  2. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
3. สําเนาทะเบียนบา้น     4. หนังสือสุทธิ 
5. ประกาศนียบัตรสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีขึ้นไป 
6. หนังสือรับรองสังกัดวัดจากเจ้าอาวาสที่จําพรรษา 
ขั้นตอนการติดต่อ 
1. ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอภูมิลําเนาทหาร หรือ 
2. ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันทําการตรวจเลือก 
 
 
 
หลักฐาน 
1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)      2. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
3. สําเนาทะเบียนบา้น         4. บัตรประจําตัวนักบวช 
5. บัตรประจําตัวประชาชน 
6. หนังสือรับรองของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  
   (สําหรับศาสนาอิสลาม) 
7. หนังสือสําคัญแต่งตั้งเป็นเจ้าอธิการวัดหรือผู้ช่วยเจ้าอธิการวัด  
   (สําหรับศาสนาคริสตังหรือโรมันคาทอลิค) 
8. หนังสือสําคัญการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยหัวหน้า 
    สํานักสอนศาสนาสํานักใหญ่ (สําหรับศาสนาโปรเตสเตนท์) 
9. หนังสืออนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งเป็นสํานักสอนศาสนา 
ขั้นตอนการติดต่อ     
ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอท้องที่ซึ่งสุเหร่า อาราม หรือสํานัก 
สอนศาสนาตั้งอยู่ 
 
 
หลักฐาน 
1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)   2. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
3. สําเนาทะเบียนบา้น  4.บัตรประจําตัวประชาชน 
5. บัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

ขั้นตอนการติดต่อ 
ยื่นคําร้องต่อศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ศึกษา               
วิชาทหาร  
 
 
หลักเกณฑ์ 
1. เป็นครูประจําทําการสอนหนังสือวิชาการต่าง ๆ หรือเป็นครู 
    สอนประจําเฉพาะวิชา 
2. มีจํานวนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า 15 คน 
3. ครูที่ทําการสอนระดับมัธยมศึกษาลงมา มีเวลาสอนสัปดาห์ละ 
   ไม่น้อยกว่า 18 ชม.  
4. ครูที่ทําการสอนระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา มีเวลาสอน  
   สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 15 ชม. 
5. ส่วนราชการแจ้งเรื่องถึง ผวจ.ท้องที่ที่ประจําทําการสอน 
    ก่อนเดือน เม.ย. ของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่า 60 วัน  
    (ภายใน ม.ค.ทุกปี) 
6. กรณีย้ายไปประจําทําการสอนในสถานศึกษาอื่นนอกจาก             
   ที่กําหนดไว้ในสําคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37) ให้ส่งรายชื่อ    
   น้อยกว่า 60 วันได้ แต่ต้องก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดที่ 
   เป็นภูมิลําเนาทหาร 
หลักฐาน 
1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)    2. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
3. สําเนาทะเบียนบา้น       4. ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 
5. คําสั่งบรรจุเข้ารับราชการครู  
6. หนังสือสัญญาจ้าง (กรณีครูอัตราจ้าง) 
7. หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ทําการสอน 
ขั้นตอนการติดต่อ 
ยื่นคําร้องต่อสถานศึกษาที่ประจําทําการสอน ตามสาย                 
การบังคับบัญชา จนถึง ผวจ. ท้องที่ที่ประจําทําการสอน             
และออกใบสําคัญยกเว้น (แบบ สด.37) ให้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์ 
1. ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกครั้งเดียวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  
2. ศาลเคยมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหลายครั้งรวมกัน 
    ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือ 
3. ศาลมีคําพิพากษาให้กักกัน 
หลักฐาน 
1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9) 
2. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 

3. สําเนาทะเบียนบา้น 
4. บัตรประจําตัวประชาชน 
5. สําเนาคําพิพากษาและหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุด 
ขั้นตอนการติดต่อ 
ผู้ปกครองยื่นคําร้องต่อนายอําเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลําเนาทหาร 
 
 
 
1. ครู เมื่อย้ายสถานที่ทําการสอนหรือพ้นสถานภาพการเป็นครู 
2. พระภิกษุ สามเณร นักบวชศาสนาอื่น เมื่อพ้นจาก 
    สถานภาพเช่นนั้น 
3. เมื่อมีความประสงค์ที่จะไม่ขอใช้สิทธิการยกเว้น 
4. ให้แจ้งด้วยตนเองต่อนายอําเภอท้องที่ที่ตนอยู่หรือทําการ 
    ประจํา ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่พ้นฐานะ 
หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น      2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)   4. หลักฐานการพ้นจากสถานะภาพ 
    ต่าง ๆ แล้วแต่กรณี 
 
 
 
หลักฐาน 
1. สําเนาทะเบียนบา้น      2. บัตรประจําตัวประชาชน  
3. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)   
ขั้นตอนการติดต่อ     
1. แจ้งด้วยตนเองต่อนายอําเภอท้องที่ภูมิลําเนาทหารก่อนการ 
    ตรวจเลือกภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี หรือ 
2. แจ้งด้วยตนเองต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันทําการ  
    ตรวจเลือกของอําเภอภูมิลําเนาทหารภายในเวลา 12.00 น. 
 
 
 
1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9) ตรวจสอบได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/ 
   อําเภอ ตามภูมิลําเนาทหารที่ปรากฏในใบสําคัญ 
2. หนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) ตรวจสอบได้ที่ สํานักงานสัสดี  
   กทม./สํานักงานสัสดีจังหวัด ภูมิลําเนาทหารตามที่ปรากฏ 
   ในหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) 
3. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ตรวจสอบได้ที่  
   กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง  
   แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 
 
  

 
 
 

ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ใน เม.ย. ของทุกปี ที่เห็นว่า
ตนเองมีโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถ
เข้ารับราชการทหารได้ ให้เข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก 
(เกณฑ์ทหาร) ตั้งแต่ 1 ต.ค. ของปีก่อนตรวจเลือก จนถึงวันที่ 
20 ก.พ. ของปีที่จะทําการตรวจเลือกได้ที่ โรงพยาบาลในสังกัด
กองทัพบก ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ คือ 
ส่วนกลาง ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า (กทม.),  รพ.อานันทมหิดล 
(จว.ล.บ.), รพ.ค่ายธนะรัชต์ (จว.ป.ข.), และ รพ.รร.จปร 
(จว.น.ย.) 
ภาคกลาง (ทภ.1)  ได้แก่ รพ.ค่ายจักรพงษ์ (จว.ป.จ.),             
รพ.ค่ายสุรสีห์ (จว.ก.จ.), รพ.ค่ายอดิศร (จว.ส.บ.), และ             
รพ.ค่ายนวมินทราชินี (จว.ช.บ.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทภ.2)  ได้แก่ รพ.ค่ายสุรนารี 
(จว.น.ม.), รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (จว.อ.บ.), รพ.ค่าย
วีรวัฒน์โยธิน (จว.ส.ร.), รพ.ค่ายค่าประจักษ์ศิลปาคม (จว.อ.ด.) 
และ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (จว.ส.น.) 
ภาคเหนอื (ทภ.3)  ได้แก่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
(จว.พ.ล.), รพ.ค่ายจิรประวัติ (จว.น.ว.), รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
(จว.ล.ป.) และ รพ.ค่ายกาวิละ (จว.ช.ม.) 
ภาคใต้ (ทภ.4)  ได้แก่ รพ.ค่ายวชิราวุธ (จว.น.ศ.), รพ.ค่าย
เสนาณรงค์ (จว.ส.ข.) และ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (จว.ป.น.) 
หลักฐาน 
1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9)   2. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
3. สําเนาทะเบียนบา้น      4. บัตรประจําตัวประชาชน 
5. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) (สําหรับผู้ที่         
   ผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี) 
 
 
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497                 
มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจําหรือทั้งปรับหรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 
 
  
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม        
ได้ที่ สํานักงานสัสดีกรุงเทพฯ/สํานักงานสัสดีจังหวัดทุก
จังหวัด/หน่วยสัสดีเขตทุกเขต/หน่วยสัสดีอําเภอทุกอําเภอ 
หรือที่ กองการสัสดี  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน                 
โทร./โทรสาร 0 2223 3259 หรือ www.sussadee.com  

การขอยกเว้นการตรวจเลือกฯ  
สําหรับ พระภิกษุ สามเณร นักธรรม 

การขอยกเว้นนักบวชศาสนาอื่น

การขอยกเว้น นักศึกษาวิชาทหาร  

การขอยกเว้นครู 

การขอยกเว้นบุคคลที่ได้รับโทษจําคุก   
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

การหมดสิทธิยกเว้นต่าง ๆ 

การตรวจสอบเอกสารทางทหาร 

การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ 

บทกําหนดโทษ 

การติดต่อสอบถาม 

การสละสิทธิจากการยกเว้นหรือผ่อนผัน 


