
สิทธิประโยชน์ของทหารกองเกินในวันตรวจเลือกฯ  
 

 1. ทหารกองเกินที่ส าเร็จการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 เป็นต้นไป จะได้รับการน าตัวขึ้นทะเบียน
กองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1   ดังนั้น  เมื่อถึงเวลาครบก าหนดที่จะต้องเข้า                 
รับการตรวจเลือกฯ จึงไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของนายอ าเภอ
ภูมิล าเนาทหาร และไม่สามารถที่จะสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการได้ 
 2. สิทธิการคัดค้านหรือแสดงความเห็นแย้งผลการตรวจเลือกฯ ถ้าทหารกองเกินเห็นว่า
คณะกรรมการตรวจเลือก ด าเนินการในขั้นตอนการตรวจเลือกไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมในขั้นตอนใด ก็ให้
คัดค้านหรือแสดงความเห็นแย้งผลการตรวจเลือกฯ ในขั้นตอนนั้นโดยทันที เช่น การวัดขนาดหรือตรวจร่างกาย
ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงของงตนเอง หรือถ้าหากถูกก าหนดตัวให้เข้ากองประจ าการ แต่เห็นว่าไม่ถูกต้อง
หรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นค าร้องต่อคระกรรมการชั้นสูงประจ าจังหวัดได้ภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีที่เข้ารับ
การตรวจเลือกฯ  
 3. การสละสิทธิยกเว้นหรือผ่อนผัน ทหารกองเกินที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน แต่ในวันตรวจ
เลือกฯ มีความประสงค์ท่ีจะขอสละสิทธิเพ่ือเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้ผู้ขอสละสิทธิยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ภายในเวลา 12.00 นาฬิกา  
 4. สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันฯ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การยกเว้นตามมาตรา 
14(1) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ซึ่งเป็นนักธรรมตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง, การผ่อนผันตามมาตรา 29(1), (2) บุคคลที่จ าเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา 
ซึ่งไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพฯ , บุคคลที่จ าเป็นหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาตายหรือไร้ความสามารถฯ 
และอ่ืนๆ เป็นต้น โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด 
 5. สิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจ าการ 
  ทหารกองเกินที่สมัคร หรือผู้ที่ จับสลากถูกก าหนดให้ เข้ารับราชการทหารหรือผู้ที่
คณะกรรมการตรวจเลือกก าหนดให้เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิพิเศษ จะมี
สิทธิได้รับการลดวันรับราชการทหารกองประจ าการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางราชการ
ก าหนด ดังนี้ 
  5.1 ยื่นค าร้องขอสิทธิลดวันรับราชการต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในวันตรวจเลือกฯ 
  5.2 แสดงวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองที่ระบุวันส าเร็จการศึกษาอย่างชัดเจน                       
ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ในวันตรวจเลือกฯ 
  5.3 กรณีน าหนังสือรับรองการศึกษามายื่นต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เมื่อได้รับวุฒิ
การศึกษาฉบับจริงแล้ว ต้องน ามายื่นต่อสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหารอีกครั้ง โดยต้องระบุวันส าเร็จการศึกษา
ก่อนวันตรวจเลือกฯ ถ้าระบุวันส าเร็จการศึกษาหลังวันตรวจเลือกฯ จะไม่ได้รับสิทธิลดวันรับราชการทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวันรับราชการทหารกองประจ าการ ของบุคคลที่มีคุณวุฒิพิเศษตามกฎกระทรวง 

ล าดับ ประเภท 
ระยะเวลาการรับราชการทหารกองประจ าการ 
สมัครเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ 

ไม่สมคัร 

1 ข้าราชการกลาโหมพลเรือน                
ชั้นสัญญาบัตร 

6 เดือน 1 ปี 

2. ข้าราชการตุลาการ 6 เดือน 1 ปี 
3. ดาโต๊ะยุติธรรม 6 เดือน 1 ปี 
4. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ซึ่ งเป็น

ข้าราชการธุรการ และรับเงินเดือน
ประจ าตั้งแต่ ชั้นตรีหรือเทียบเท่า
ชั้นตรีขึ้นไป 

6 เดือน 1 ปี 

5. ข้าราชการอัยการ 6 เดือน 1 ปี 
6. ข้าราชการพลเรือน ซึ่งรับเงินเดือน

ประจ าตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่า     
ชั้นตรีขึ้นไป 

6 เดือน 1 ปี 

7. พนักงานเทศบาล ซึ่งรับเงินเดือน
ประจ าตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่า                 
ชั้นตรีขึ้นไป 

6 เดือน 1 ปี 

8. ผู้ส าเร็จชั้นอุดมศึกษาหรือผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง                 
(ปกศ.สูง, ปวท., ปวส.) 

6 เดือน 1 ปี 

9. ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารจาก
ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหม
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าผู้ส าเร็จ
การฝึกวิชาทหาร 

  

 - ชั้นปีท่ี 1 1 ปี 1 ปี 6 เดือน 
 - ชั้นปีท่ี 2 6 เดือน 1 ปี 
 - ชั้นปีท่ี 3 3 เดือน 6 เดือน 
 - ชั้นปีท่ี 4 2 เดือน 4 เดือน 
 - ชั้นปีท่ี 5 1 เดือน 2 เดือน 

10. ผู้ส าเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีท่ี 2 
หรือเทียบเท่า (ม.6) 

1 ปี 2 ปี 

    
    



ล าดับ ประเภท 
ระยะเวลาการรับราชการทหารกองประจ าการ 
สมัครเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ 

ไม่สมคัร 

11. ผู้ส าเร็จวิชาชีพจากโรงเรียน
อาชีวศึกษาชั้นสูง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ปวช.) 

1 ปี  2 ปี 

12. ผู้ส าเร็จวิชาชีพท่ีมีหลักสูตรเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี จากโรงเรียน
อาชีพซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ ซึ่งรับผู้ส าเร็จ ม.6 
หรือ ม.ศ.3 

1 ปี 2 ปี 

13. ผู้ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลายตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป หรือ                 
ผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง      
วิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ ากว่า                   
ชั้นท่ีกล่าว (ม.6) 

1 ปี 2 ปี 

14. ผู้ ส า เ ร็ จการฝึ ก วิ ช าทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร (นศท.) 

  

 - ชั้นปีท่ี 1 1 ปี 1 ปี 6 เดือน 
 - ชั้นปีท่ี 2 6 เดือน 1 ปี 
 - ชั้นปีท่ี 3 น าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี  1  

   โดยไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  (ไม่ต้องเข้าท าการตรวจเลือกฯ  
   ประจ าปี และไม่สามารถที่จะสมัครเข้าเป็นทหารกองประจ าการได้) 

  
 4. สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  ทหารกองเกินท่ีสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ท่ีคณะกรรมการตรวจเลือก
รับสมัครให้เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ สามารถท่ีจะเลือกแผนก หรือผลัดท่ีจะเข้า                    
รับราชการทหารกองประจ าการได้ กล่าวคือ สามารถท่ีจะเลือกแผนกท่ีจะเป็นทหารได้ เช่น 
ทหารบก, ทหารเรือ หรือทหารอากาศได้ และสามารถเลือกผลัดได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถที่จะ
เลือกหน่วยที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจ าการได้ 
 
 
 
 
 


