
การลงบัญชีทหารกองเกิน (ใบส าคัญ แบบ สด.9) 
หลักเกณฑ ์

 1. ชายที่มีสัญชาติเป็นไทย มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด) 
 2. คนที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารกองเกินพร้อมคนเกิด พ.ศ. เดียวกันทุกกรณี  
                    (อายุตั้งแต่ 18 - 45 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 
 สถานทีท่ี่จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน  มีดังนี้ 

กรณี สถานที่ลงบัญชีทหาร 
บิดา มารดา จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามภูมิล าเนาของบิดา 
บิดา มารดา หย่าและบันทึกการหย่าระบุความเป็นผู้ปกครอง ตามภูมิล าเนาบิดาหรือมารดา ที่ตกลง

ตามบันทึกการหย่าให้เป็นผู้ปกครอง
(บิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี) 

บิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาได้จดทะเบียน
รับรองบุตร 

ตามภูมิล าเนาของบิดา 

บิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามภูมิล าเนามารดา 
บิดาหรือมารดาหรือบิดามารดาตาย หรือบิดาหรือมารดาหรือ
บิดามารดาไมป่รากฏ 

ตามภูมิล าเนาบิดาหรือมารดาหรือ
ผู้ปกครองแล้วแต่กรณี 

 
หลักฐาน 
 1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 3. สูติบัตร (ถ้ามี) 
 4. หนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือหนังสือส าคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติ 
 5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)  

สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอ าเภอ  ที่ผู้ปกครองมีภูมิล าเนา   

ระยะเวลาด าเนินการ :  
 1. คนที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดอืนธันวาคม ของทุกปี 
              2. คนที่มีอายุ 18 – 45 ปีบริบรูณ์ ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่สามารถปฏิบัติได้  
 3. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ  (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์) 

ข้อควรทราบ  
  1. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ได้สัญชาติเป็นไทยหรือได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือ
ได้กลับคืนสัญชาติไทย ต้องไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต  
  2. กรณีบุคคลที่ถือ 2 สัญชาติ คือ สัญชาติไทยและสัญชาติอื่นใดก็ตาม ส านักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ชี้แจงว่า  ตามกฎหมายไทยถือว่ายังเป็นบุคคลที่ถือ
สัญชาติไทยอยู่ และเมื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
หากไมป่ฏิบัติตามย่อมมีความผิดตามกฎหมาย 
 
   



- 2 - 
 
  3. บุคคลที่ ไม่ ได้ ไปลงบัญชีทหารกองเกินพร้อมคนเกิด พ.ศ.เดียวกัน  มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
300 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการลงบัญชีทหารกองเกนิเมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (ม.16) 

 

 

 

 
แผนผังแสดงขั้นตอนการลงบัญชีทหารกองเกนิไม่พร้อมคนเกิด พ.ศ.เดียวกัน 

(อายุตั้งแต่ 18 -45 ปบีริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงบัญชีทหารไม่ว่ากรณีใดๆ)(ม.18) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ าเภอหรือ                  
ผู้แทนลงนาม 

ตรวจสอบหลักฐาน  

มอบหลักฐาน 

- ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
  หรือใบรับ (แบบ สด.10) 
- หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
(กรณีอยู่ในก าหนดเรียก)  

ออกใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
หรือใบรับ (แบบ สด.10) 

นายอ าเภอหรือผู้แทนลงนาม 

ตรวจสอบภูมิล าเนาตนเอง, 
บิดา, มารดา กรณีเคยมีท่ีอยู่
หรือ ย้ายมาจากต่างอ าเภอ 

ส่งด าเนินคดี 

มอบหลักฐาน 

ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
หรือใบรับ (แบบ สด.10) 

ยื่นค าขอ 

ท่ีอ าเภอ 

ยื่นค าขอ 

ท่ีอ าเภอท้องท่ี
ท่ีผู้ปกครอง              
มีภูมิล าเนา 

ตรวจสอบหลกัฐานออก
ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 

หรือใบรับ (แบบ สด.10) 



การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) 
หลักเกณฑ์  
 1. ทหารกองเกินที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และซ่ึงได้ไปลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อ าเภอ
ภูมิล าเนาทหารแล้ว (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ พ.ศ.เกิด) 
 2. กรณีท่ีไม่สามารถไปแสดงตนรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ด้วยตนเองได้ ต้องจัดบุคคลที่
บรรลุนิติภาวะพอจะเชื่อถือได้ไปรับแทน  

หลักฐาน 
 1. ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
 2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้) 
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอ าเภอ  ที่ได้ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว 

ระยะเวลาด าเนินการ :  
 1. คนที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ของทุกปี 
 2. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ  (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์) 

ข้อควรทราบ  
 1. ระยะเวลาการรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) เริ่มตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
ของทุกปี ในวัน เวลา ปฏิบัติราชการ 
 2. การจัดบุคคลที่บรรลุนิติภาวะพอจะเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) แทนจะต้อง
เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด ดังนี้ 
  2.1 ป่วย ไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ด้วยตนเองได้และกระชั้นวันหมด
เขตการับหมายเรียกฯ  
  2.2 ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีก าหนดกลับหรือมีก าหนดกลับ แต่วันที่จะกลับนั้นเลย
ก าหนดเวลาการรับหมายเรียกฯ 
  2.3 ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ได้ เพราะติดการสอบ
ไล่ ซึ่งกระชั้นหรือคาบเกี่ยววันหมดก าหนดการรับหมายเรียกฯ   
 3. บุคคลที่ไม่ไปรับหมายเรียกฯ ด้วยตนเอง หรือไม่จัดผู้แทนไปรับหมายเรียกฯ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) 
 
 
 

 

 
 

ตรวจสอบหลักฐาน  มอบหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)  
ยื่นค าขอที่ 

เขต/อ าเภอท้องท่ีท่ี
เป็นภูมิล าเนาทหาร 
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