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ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร

พ.ศ.๒๕๔๗
.......................................................

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดบังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่
กําหนดไว  จึงใหกําหนดระเบียบไว ดังตอไปน้ี.-

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดน วาดวย สิทธิและการ
ขอใชสิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๔๗”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ี ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมการรักษาดินแดน วาดวย สิทธิและการขอใชสิทธิ

นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๘ และระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดกับระเบียบน้ี
ขอ ๔ นิยามศัพท
          ๔.๑ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา

ที่ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนดําเนินการเพื่อการศึกษา
           ๔.๒ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติจาก หนวย

บัญชาการรักษาดินแดน ใหเปดการฝกวิชาทหาร
      ๔.๒.๑ สถานศึกษาวิชาทหารสวนกลาง หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร

ในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพ ซึ่ง ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน มีหนาที่
รับผิดชอบ

      ๔.๒.๒ สถานศึกษาวิชาทหารสวนภูมิภาค หมายถึง สถานศึกษาวิชา
ทหารที่อยูในเขตของกองทัพบก ซึ่งมณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก มีหนาที่รับผิดชอบ

           ๔.๓ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงและอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ใชคํายอวา
“นศท.”
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ตอนที่ ๑
การแตงเคร่ืองแบบ

ขอ ๕ บุคคลที่ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศมีสภาพเปนนักศึกษาวิชา
ทหาร หลักจากไดรับการฝกวิชาทหารไมนอยกวาสิบหกชั่วโมง มีสิทธิแตงเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชา
ทหารไดตามพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเคร่ืองแบบผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๒๑

          ๕.๑ เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร หมายความวา เคร่ืองแบบทั้งหลายที่
กําหนด ในกฎกระทรวงใหนักศึกษาวิชาทหารแตง

          ๕.๒ ประเภท  ชนิด  และลักษณะของเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารวาสมควร
แตงเน่ืองในโอกาสใด อยางไร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง, แตนักศึกษาวิชาทหารทุกคน
จะตองมีเคร่ืองแบบฝกอยางนอยคนละ ๑ ชุด

ขอ ๖ ผูใดไมมีสิทธิ์แตงเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร แตงหรือแตงเลียนแบบ
เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร โดยเจตนาใหผูอ่ืนหลงเชื่อวาเปนนักศึกษาวิชาทหาร แลวแตกรณีตองมี
ความผิดตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเคร่ืองแบบผูกํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๑

ตอนที่ ๒
การเพิ่มคะแนนพิเศษ

ขอ ๗ นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร ต้ังแตชั้นปที่ ๑ ขึ้นไปไดรับสิทธิ์
ในการเพิ่มคะแนนตามชั้นปที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร เมื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในโรงเรียนทหาร
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยโรงเรียนทหาร คือ

         ๗.๑ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ เพิ่มให ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น
         ๗.๒ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒ เพิ่มให ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น
         ๗.๓ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ เพิ่มให ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น
         ๗.๔ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔ เพิ่มให ๖ ใน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น
         ๗.๕ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ เพิ่มให ๗ ใน ๑๐๐ คะแนน รวมทั้งสิ้น

ตอนที่ ๓
การยกเวน , การขอถอนการยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหาร

กองประจําการ และการลดวันรับราชการทหารกองประจําการ
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ขอ ๘ นักศึกษาวิชาทหารที่อยูในระหวางเขารับการฝกวิชาทหาร ไดรับสิทธิ์ในการ
ยกเวนไมเรียกมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติตามกฎหมาย วา
ดวยการรับราชการทหาร โดยสถานศึกษาวิชาทหารจะตองเปนผูทําบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่ง
อยูในกําหนดเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติในปถัดไป สงไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ภายในเดือนตุลาคมของทุกป
กับใหสถานศึกษา, ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน และศูนยการฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ดําเนินการดังน้ี.-

         ๘.๑ หนาที่ของสถานศึกษาวิชาทหาร ดําเนินการดังน้ี.-
   ๘.๑.๑ เมื่อเร่ิมปการศึกษาของทุกปใหเรียกสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน

(แบบ สด.๙) จากนักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุครบ ๒๐ ปทุกคน และจากนักศึกษาวิชาทหารซึ่งยาย
สถานศึกษาวิชาทหาร มาเขารับการฝกวิชาทหารตอในปการศึกษาใหมที่มีอายุครบ ๒๐ ปขึ้นไป ถา
ผูใดมีการยายภูมิลําเนาทหาร ใหเรียกสําเนาใบแจงยาย (แบบ สด.๑๐) ไวดวย สวนขางทายหรือ
ดานหลังใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนาใบแจงยาย (แบบ สด.๑๐) ตองใหนักศึกษา
วิชาทหาร เขียนชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่เขารับการฝก และที่อยูปจจุบัน อันมีเลขที่บาน ชื่อ
ถนน ตําบล อําเภอ(เขต) จังหวัดไวดวย

   ๘.๑.๒ ตรวจสอบสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนา
ใบแจงยาย (สด.๑๐) ใหถูกตองตรงกับฉบับจริง แลวใหเจาหนาที่ของสถานศึกษาวิชาทหารผู
ตรวจสอบลงชื่อและตําแหนงรับรองสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือสําเนาใบแจงยาย
(แบบ สด.๑๐) ทุกฉบับ พรอมทั้งรวบรวมและแยกสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) หรือ
สําเนาใบแจงยาย (แบบ สด.๑๐) ออกเปนแตละจังหวัดที่นักศึกษาวิชาทหารไปขึ้นทะเบียนทหาร
กองเกิน

   ๘.๑.๓ พิมพบัญชีรายชื่อของนักศึกษาวิชาทหารที่ขอยกเวนฯ ตามแบบ
พิมพกองทัพบก (แบบ ทบ.๓๔๙-๐๐๔) จํานวน ๖ ชุด สงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จํานวน ๑ ชุด และสงใหศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน หรือศูนยการฝกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่รับผิดชอบจํานวน ๔ ชุด
พรอมดวยสําเนาใบสําคัญ สด.๙ และใบแจงยาย สด.๑๐ ถามี ภายในเดือนตุลาคมของทุกปเพื่อ
ดําเนินการขอยกเวนฯ ใหตอไป

   ๘.๑.๔ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ไดรับทราบผลการดําเนินการขอยกเวน
จากศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน หรือมณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก แลว
ใหแจงสถานศึกษาวิชาทหารทราบ
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   ๘.๑.๕ เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ไดสงหลักฐานการขอยกเวนของ
นักศึกษาวิชาทหาร ใหศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ มณฑลทหารบก,
จังหวัดทหารบก เพื่อดําเนินการขอยกเวนฯ ใหในปการศึกษาใดแลว ในปตอไปไมตองดําเนินการสง
มาอีก

         ๘.๒ หนาที่ของศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน และศูนย
การฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก มีดังน้ี.-

     ๘.๒.๑ ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหนวยฝก
นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก รวมรวมบัญชีรายชื่อที่ขอยกเวนฯ จากสถานศึกษาวิชาทหารสวน
ภูมิภาค สงหนวยบัญชาการรักษาดินแดน (ผานกองการเตรียมพล) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับต้ังแตวันไดรับบัญชีรายชื่อขอยกเวนฯ

     ๘.๒.๒ ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อขอยกเวนฯ ตามที่สถานศึกษาวิชาทหารจากสวนกลาง รวบรวมสงมาใหนําเสนอหนวย
บัญชาการรักษาดินแดน (ผานกองการเตรียมพล) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันไดรับบัญชี
รายชื่อขอยกเวนฯ

     ๘.๒.๓ กองการเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน ดําเนินกรรมวิธี
ในการขอยกเวนฯ เพื่อเสนอไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสงบัญชีไป ๒ ชุด เก็บสําเนา
เปนหลักฐานไว ๑ ชุด การดําเนินกรรมวิธีในการขอยกเวนฯ น้ี ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการ
รักษาดินแดน, ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบก จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป

     ๘.๒.๔ เมื่อไดขอยกเวนฯ ใหแกนักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาวิชา
ทหารใดแลว ใหหนวยที่ดําเนินการขอยกเวนตามขอ ๘.๒.๓ แจงรายชื่อและการไดรับการยกเวนฯ ให
สถานศึกษาวิชาทหารที่เกี่ยวของทราบทันที

     ๘.๒.๕ นักศึกษาวิชาทหาร ที่พนสภาพการเปนนักศึกษาวิชาทหาร ยอม
หมดสิทธิ์ในตอนที่ ๓ ขอ ๘

ขอ ๙ การขอถอนยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการใน
ยามปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ใหดําเนินการดังน้ี.-

         ๙.๑ ใหสถานศึกษาวิชาทหารจัดทําบัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งพนจาก
การฝกวิชาทหารพรอมดวยเหตุผลที่พนสภาพ ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภายในกําหนด
๓๐ วัน นับแตวันที่บุคคลน้ันพนจากการฝกวิชาทหาร จํานวน ๑ ชุด และสงศูนยการกําลังสํารอง
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (สวนกลาง) หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก,
หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก (สวนภูมิภาค) จํานวน ๔ ชุด



- ๕ -

         ๙.๒ ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน  รวมรวมบัญชีรายชื่อ
สถานศึกษาวิชาทหาร (สวนกลาง) ที่แจงการขอถอนการยกเวน และ ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก รวบรวมบัญชีรายชื่อที่สถานศึกษาวิชา
ทหาร (สวนภูมิภาค) ที่แจงขอถอนการยกเวน สงใหหนวยบัญชาการรักษาดินแดน (ผานกองการ
เตรียมพล)

          ๙.๓ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (กองการเตรียมพล) รวบรวมบัญชีรายชื่อ
สถานศึกษาที่ขอถอนการยกเวนจาก ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน , ศูนยการฝก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก สงมาตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อผูพนสภาพเปนนักศึกษาวิชาทหารแลวดําเนินการขอถอนการยกเวน โดยสงบัญชีรายชื่อ
ให สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผาน กรมกําลังพลทหาร) จํานวน ๓ ชุด เก็บไวเปนหลักฐาน ๑
ชุด เมื่อดําเนินการแลวแจง ศูนยการกําลังสํารอง, ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก,
หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เพื่อแจงใหสถานศึกษาวิชาทหารที่รับผิดชอบทราบ
ตอไป

         ๙.๔ ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการรักษาดินแดน และศูนยการฝก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก มีหนาที่ตรวจสอบ
อยูเสมอวา นักศึกษาวิชาทหารผูใดที่ตองพนสภาพและหมดสิทธิ์การเปนนักศึกษาวิชาทหาร

ขอ ๑๐ การลดวันรับราชการทหารกองประจําการของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งสําเร็จ
การฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดมีดังน้ี.-

            ๑๐.๑ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ รับราชการทหารกองประจําการ ๑ ป
๖ เดือน แตถารองขอเขารับราชการในกองประจําการ ไดสิทธิ์รับราชการเพียง ๑ ป

          ๑๐.๒ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๒ รับราชการทหารกองประจําการ ๑
ป แตถารองขอเขารับราชการในกองประจําการไดสิทธิ์รับราชการเพียง ๖ เดือน

            ๑๐.๓ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลว
ปลดเปนทหารกองหนุน โดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการ

ตอนที่ ๔
การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหารเปนทหารกองหนุน

ขอ ๑๑ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
และมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร กําหนดใหขึ้นทะเบียนกองประจําการแลว
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ โดยมิตองเขารับราชการในกองประจําการจึงใหหนวยที่
รับผิดชอบ และนักศึกษาวิชาทหารดําเนินการใหสอดคลองกับคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวของ ดังน้ี.-
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            ๑๑.๑ ศูนยการกําลังสํารอง ศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก มีหนาที่นําตัวนักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการและนําปลดเปนทหารกองหนุน

            ๑๑.๒ การเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลดนักศึกษาวิชา
ทหารตองกระทํากอนที่นักศึกษาวิชาทหารเขาฝกภาคสนามชั้นปที่ ๓ ประจําปการศึกษาอยางนอยสอง
เดือน

            ๑๑.๓ แจงสถานศึกษาวิชาทหาร เตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการและ
นําปลดฯ และนํานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ มาแสดงตนพรอมดวยหลักฐานที่กําหนด  ณ  สถานที่ที่
ดําเนินการ โดยแบงเปนวันและผลัดหมุนเวียนใหเจาหนาที่ทําหลักฐานนําตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการและนําปลดใหเสร็จสิ้นทุกคน

            ๑๑.๔ นักศึกษาวิชาทหารตองปฏิบัติดังตอไปน้ี.-
๑๑.๔.๑ นําหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนํา

ปลดที่แสดงในวันที่นัดใหไปดําเนินการ คือ
๑๑.๔.๑ ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) และใบแจง

ยายภูมิลําเนาทหาร แบบ สด.๑๐ (ถามี) ตัวจริง ๑ ฉบับ ถายสําเนา ๒ ฉบับ
๑๑.๔.๒ สําเนาทะเบียนบานของบิดา-มารดา และของ

ตัวเอง ๒ ฉบับ
๑๑.๔.๓ หลักฐานแสดงคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรหรือสอบไดชั้นหน่ึงของสถานศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝกวิชาทหารคร้ังสุดทาย เชน
ใบสุทธิ ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาบัตร ฉบับตัวจริงอยางใดอยางหน่ึง พรอมดวยสําเนา ๒
ฉบับ สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ใหนําใบรับรองของการศึกษาไปแสดงพรอมดวยสําเนา
๒ ฉบับ

๑๑.๔.๔ รูปถายขนาด ๓x๔ เซนติเมตร แตงเคร่ืองแบบ
นักศึกษาวิชาทหาร หนาตรง ไมสวมหมวก ถายคร่ึงตัว จํานวน ๒ รูป

๑๑.๔.๕ สําหรับผูที่หลักฐานที่กลาวขางตน มีชื่อตัว ชื่อ
สกุลของตนหรือของบิดามารดาไมตรงกัน ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนแปลงจากอําเภอ, เขต มาแสดง
ดวย

        ๑๑.๔.๒ สงมอบหลักฐาน ตามขอ ๑๑.๔.๑ ตอเจาหนาที่ศูนยการกําลัง
สํารอง หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัด
ทหารบก ในวันรายงานตัวตามที่กําหนดดวย
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           ๑๑.๕ ศูนยการกําลังสํารอง, ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก,
หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ดําเนินการดังน้ี.-

        ๑๑.๕.๑ จัดเจาหนาที่ชุดทําหลักฐานเตรียมขึ้นทะเบียนกองประจําการ
และนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร

        ๑๑.๕.๒ ประสานกับเจาหนาที่สัสดีเพื่อใหการเตรียมหลักฐานขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร ดําเนินไปโดยเรียบรอย

        ๑๑.๕.๓ จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช ตลอดจนแบบพิมพเกี่ยวกับการ
ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาวิชาทหารแตละป

        ๑๑.๕.๔ มีหนังสือแจงใหสถานศึกษาวิชาทหาร ที่เกี่ยวของทราบพรอม
กําหนดวัน , เวลา ใหมาดําเนินกรรมวิธี

        ๑๑.๕.๕ ดําเนินการทําหลักฐานเตรียมขึ้นทะเบียนกองประจําการและ
นําปลดลวงหนากอนถึงกําหนด

        ๑๑.๕.๖ เมื่อถึงวันกําหนดใหนักศึกษาวิชาทหาร มาดําเนินกรรมวิธีตอง
ดําเนินการควบคุมและใหนักศึกษาวิชาทหารกรอกในหลักฐานที่กําหนด ดังน้ี.-

        ๑๑.๕.๖.๑ แบบคํารองขอรับสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกองประจําการ
และนําปลดเปนทหารกองหนุน จํานวน ๑ ฉบับ

        ๑๑.๕.๖.๒ แบบรายการต้ังประวัติ เพื่อการแตงต้ังยศนักศึกษา
วิชาทหาร จํานวน ๒ ชุด (เฉพาะผูที่ขอแตงต้ังยศไดเทาน้ัน)

        ๑๑.๕.๖.๓ รายการประวัติทหารบก หรือทหารเรือ หรือทหาร
อากาศ จํานวน ๒ ชุด ติดรูปถายชุดละ ๑ รูป

        ๑๑.๕.๖.๔ สมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
        ๑๑.๕.๖.๕ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (สด.๓) จํานวน ๑

ชุด
        ๑๑.๕.๖.๖ ใหนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ ลงลายมือชื่อตัว

บรรจงคนละ ๒ ชื่อ ในทะเบียนกองประจําการ (สด.๓) ฉบับจริงทั้ง ๒ แผน
        ๑๑.๕.๗ เมื่อดําเนินการตามขอ ๑๑.๕.๖ เรียบรอยแลว เจาหนาที่ที่

ดําเนินการเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร ตองตรวจแยก
หลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด ดังน้ี.-

        ๑๑.๕.๗.๑ แยกหลักฐานตามภูมิลําเนาทหาร เปนแตละ
กองทัพภาค
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        ๑๑.๕.๗.๒ หลักฐานแตละกองทัพภาค แยกเปนแตละมณฑล
ทหารบก

        ๑๑.๕.๗.๓ หลักฐานแตละมณฑลทหารบกแยกเปนแตละ
จังหวัดทหารบก

        ๑๑.๕.๗.๔ หลักฐานแตละจังหวัดทหารบกแยกเปนแตละ
จังหวัด

        ๑๑.๕.๗.๕ หลักฐานแตละจังหวัดแยกเปนแตละอําเภอ
        ๑๑.๕.๗.๖ หลักฐานแตละอําเภอแยกเปนแตละตําบล
        ๑๑.๕.๗.๗ หลักฐานแตละตําบลแยกเปนแตละหมูบาน

            ๑๑.๖ ภายหลังการประกาศผลการสอบประจําปการฝกศึกษาแลว ใหศูนยการ
กําลังสํารอง, ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัด
ทหารบก ดําเนินการจัดพิมพรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ และไดเตรียมดําเนินการขึ้นทะเบียน
กองประจําการและนําปลดไวแลว ลงในบัญชีนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด (แบบ สด.
๔๒) โดยแยกหลักฐานพิมพเปนแตละจังหวัดตามภูมิลําเนาทหาร เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารที่มี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร พิมพ ๔ ชุด สวนผูที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในจังหวัดอ่ืน ๆ พิมพ ๕ ชุด

         ๑๑.๖.๑ ใหแยกหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลดที่
รับไวจากนักศึกษาวิชาทหารออกเปน ๒ ชุด สงใหสัสดีจังหวัดพรอมดวยหลักฐานอ่ืน ๆ ๑ ชุด สงให
เจาหนาที่แตงต้ังยศดําเนินการตอไป

        ๑๑.๖.๒ บัญชีขอนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด (แบบ
สด.๔๒) ตามขอ ๑๑.๖ ใหดําเนินการต้ังแตเดือนกรกฎาคม และใหเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกป โดยใหสงดังน้ี.-

          ๑๑.๖.๒.๑ บัญชีนักศึกษาวิชาทหารของศูนยการกําลังสํารอง
ที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในจังหวัดทหารบกกรุงเทพ สงแผนกสัสดีกรุงเทพมหานครและแผนกสัสดี
จังหวัดภูมิลําเนาทหาร จํานวน ๓ ชุด สวน นศท.ที่มีภูมิลําเนาทหาร นอกเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก
กรุงเทพ สง มทบ.๑๑ ดําเนินการขึ้นทะเบียนแทน ๔ ชุด (เพื่อแยกสงสัสดีจังหวัด ๓ ชุด)

          ๑๑.๖.๒.๒ บัญชีนักศึกษาวิชาทหารของศูนยการฝกนักศึกษา
วิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหารอยูใน จทบ.ที่เปนที่ต้ัง มทบ. น้ัน สงแผนกสัสดีจังหวัดภูมิลําเนาทหาร
จํานวน ๓ ชุด นอกน้ันใหสงฝายสรรพกําลังมณฑลทหารบก ขึ้นทะเบียนแทนจํานวน ๔ ชุด (เพื่อแยก
สงสัสดีจังหวัด ๓ ชุด) กรณีหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ใหสงแผนกสัสดีจังหวัด
ภูมิลําเนาทหารในเขตพื้นที่ จทบ.น้ัน จํานวน ๓ ชุด สวน นศท. ที่มีภูมิลําเนาทหารนอกเขตพื้นที่ จทบ.
น้ัน ใหสงแผนกสัสดีจังหวัด เปนที่ต้ังหนวยฝก นศท.จทบ.น้ันขึ้นทะเบียนแทน จํานวน ๔ ชุด



- ๙ -

          ๑๑.๖.๒.๓ การสงบัญชีรายชื่อขอนําตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหารไปยังฝายสรรพกําลัง ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการ
รักษาดินแดน ตองดําเนินการออกหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสอบไดวิชาทหาร พรอม
ดวยสําเนารับรอง จํานวน ๒ ฉบับ แลวสงใหฝายสรรพกําลังมณฑลทหารบก หนวยฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดทหารบก ๑ ฉบับ สําเนา ๑ ฉบับ โดยสงไปพรอมหลักฐานขึ้นทะเบียนกองประจําการ
และนําปลด ในกรณีที่ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบก เปนผูดําเนินการขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดฯ ใหขอหนังสือสําคัญ
ประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหารจากกองการเตรียมพลหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
เชนเดียวกัน

          ๑๑.๖.๒.๔ เมื่อไดรับแจงเลขเคร่ืองหมาย จากฝายสรรพกําลัง
มณฑลทหารบก กับรับบัญชีรายชื่อขอตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด (แบบ สด.๔๒) คืน
จากฝายสรรพกําลังที่นํานักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนกองประจําการเรียบรอยแลว จํานวน ๑ ชุด
ตองดําเนินการในเอกสารดังกลาว คือ

๑๑.๖.๒.๔.๑ ลงเลขเคร่ืองหมายในสําเนา สด.๔๒
ลงเลขเคร่ืองหมายในขอมูลการขอแตงต้ังยศ, ลงเลขเคร่ืองหมายในประวัติทหารบก หรือ ทหารเรือ
หรือ ทหารอากาศ, ลงเลขเคร่ืองหมายในหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชา
ทหาร

๑๑.๖.๒.๔.๒ สงสําเนา สด.๔๒ ที่ลงเลข
เคร่ืองหมายแลว ใหหนวยขอแตงต้ังยศ ๑ ชุด เก็บไวเปนหลักฐานการควบคุม ๑ ชุด

            ๑๑.๗ มอบหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝกวิชาทหาร ที่
ลงเลขเคร่ืองหมายแลว (ฉบับตัวจริง) ให นักศึกษาวิชาทหารที่ถูกนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและ
ปลดเปนทหารกองหนุนแลวรับไปเก็บไวเปนหลักฐานประจําตัว สําหรับนําไปแสดงเพื่อใชสิทธิ์อ่ืน ๆ
ตอไป

            ๑๑.๘ การขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหาร ที่สําเร็จ
การฝกวิชาทหารต้ังแตชั้นปที่ ๓ ขึ้นไป ไมวาจะสําเร็จการฝกมาจากสถานศึกษาวิชาทหารใดก็ตาม ถา
มาติดตอขอใหนําขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด ในสวนภูมิภาค ศูนยการฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เปนผูดําเนินการ ในสวนกลาง
ที่หนวยบัญชาการรักษาดินแดนรับผิดชอบในการฝก ศูนยการกําลังสํารอง เปนผูดําเนินการ

            ๑๑.๙ เมื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลดนักศึกษาวิชา
ทหาร ในแตละคร้ังเสร็จสิ้นแลว ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหารใดที่ขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและนําปลดนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหารจังหวัดทหารบกกรุงเทพ ให



- ๑๐ -

สงหลักฐานตามขอ ๑๑.๙.๑ – ๑๑.๙.๕ ให ศูนยการกําลังสํารอง เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจําการและนํา
ปลดนักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหารจังหวัดอ่ืน ๆ (เวนจังหวัดทหารบกกรุงเทพ) ใหสงหลักฐาน
ตามขอ ๑๑.๙.๑ – ๑๑.๙.๕ ใหศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดทหารบก ที่นักศึกษาวิชาทหารผูน้ันมีภูมิลําเนาทหารอยูเพื่อทําการขอแตงต้ังยศทหารให
ตอไป โดยมีหลักฐานดังน้ี.-

     ๑๑.๙.๑ สําเนาบัญชีรายชื่อขอตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลด
(แบบ สด.๔๒) จํานวน ๑ ชุด

     ๑๑.๙.๒ รายการประวัติเพื่อการแตงต้ังยศนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ ทบ.
๓๔๙-๐๑๙) คนละ ๒ ชุด

     ๑๑.๙.๓ สําเนาทะเบียนบาน คนละ ๑ ฉบับ
     ๑๑.๙.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา คนละ ๒ ฉบับ
     ๑๑.๙.๕ สําเนาหนังสือรับรองจากอําเภอ หรือเขต หรือเทศบาล ในกรณีที่

หลักฐานคลาดเคลื่อน (ถามี) คนละ ๒ ชุด
            ๑๑.๑๐ การขอหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสอบไดวิชาทหาร

ต้ังแตชั้นปที่ ๓ ขึ้นไปของศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดทหารบก เพื่อใชในการขอรับสิทธินําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด และ
สิทธิอ่ืน ๆ ใหจัดทําบัญชีขอหนังสือสําคัญฯ สงใหหนวยบัญชาการรักษาดินแดน (ในสวนกลาง ผาน
ศูนยการกําลังสํารอง) เพื่อออกหนังสือสําคัญฯ ใหเปนหลักฐานต้ังแตเดือนมิถุนายนของทุกปเปนตน
ไป

ตอนที่ ๕
การขอแตงต้ังยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร

ขอ ๑๒ นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร จะไดรับการแตงต้ังยศตาม
ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๔

    ๑๒.๑ “สําเร็จการฝกวิชาทหาร” หมายความถึง สําเร็จการฝกวิชาทหารตาม
หลักสูตรการฝกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร

            ๑๒.๒ “สําเร็จการศึกษา” หมายถึง สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ

            ๑๒.๓ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังยศเปน สิบตรี จาตรี หรือจาอากาศตรี ตองอยู
ในหลักเกณฑ คือ.-



- ๑๑ -

         ๑๒.๓.๑ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๑ และสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อ
ไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารแลว

         ๑๒.๓.๒ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๑ และสําเร็จการศึกษา
ทางดานวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสองปตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะเทียบเทา เมื่อไดรับราชการในกอง
ประจําการครบกําหนดและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

         ๑๒.๓.๓ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๒ แตไมสําเร็จการศึกษา
ตามที่กลาวในขอ ๑๒.๓.๑ และขอ ๑๒.๓.๒ เมื่อไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนดและปลด
เปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

            ๑๒.๔ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังยศเปน สิบโท จาโท หรือจาอากาศโท ตองอยู
ในหลักเกณฑ คือ.-

         ๑๒.๔.๑ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๑ และสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาอนุปริญญา เมื่อไดรับ
ราชการในกองประจําการครบกําหนด และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารแลว

         ๑๒.๔.๒ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๒ และสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อ
ไดรับราชการในกองประจําการครบกําหนดและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารแลว

         ๑๒.๔.๓ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๒ และสําเร็จการศึกษา
ทางดานวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาไมนอยกวาสอบปตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อไดรับราชการในกอง
ประจําการครบกําหนดและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

         ๑๒.๔.๔ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ แตไมสําเร็จการศึกษา
ตามที่กลาวในขอ ๑๒.๔.๒ และขอ ๑๒.๔.๓ เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเปนทหาร
กองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

            ๑๒.๕ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังยศเปน สิบเอก จาเอก หรือจาอากาศเอก ตองอยู
ในหลักเกณฑ คือ.-



- ๑๒ -

         ๑๒.๕.๑ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๒ และสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาปริญญา เมื่อไดรับ
ราชการ ในกองประจําการครบกําหนดและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารแลว

         ๑๒.๕.๒ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ และสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อ
ไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
แลว

         ๑๒.๕.๓ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ และสําเร็จการศึกษา
ทางดานวิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสามปตอจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือ
หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกอง
ประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

            ๑๒.๖ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังยศเปน จาสิบตรี พันจาตรี หรือพันจาอากาศตรี
ตองอยูในหลักเกณฑ คือ.-

         ๑๒.๖.๑ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ และสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาอนุปริญญา เมื่อไดขึ้น
ทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว

         ๑๒.๖.๒ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๔ และศึกษาในหลักสูตรเพื่อ
รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาอนุปริญญา แตไม
สําเร็จการศึกษาดังกลาว เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารแลว

            ๑๒.๗ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังยศเปน จาสิบโท พันจาโท หรือพันจาอากาศโท
ตองสําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๔ และสําเร็จการศึกษา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพซึ่ง
เทียบเทาอนุปริญญา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหารแลว

            ๑๒.๘ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังยศเปน จาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศ
เอก ตองอยูในหลักเกณฑ คือ

         ๑๒.๘.๑ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๔ และสําเร็จการศึกษา ไดรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพซึ่งเทียบเทาปริญญา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ
และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลว
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         ๑๒.๘.๒ สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๕ และศึกษาในหลักสูตรเพื่อ
รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาอนุปริญญา แตไม
สําเร็จการศึกษาดังกลาว เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการและปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารแลว

๑๒.๙ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังยศเปน วาที่รอยตรี วาที่เรือตรี หรือวาที่เรือ
อากาศตรี ตองสําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๕ และสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรทางดานวิชาชีพ ซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาอนุปริญญา เมื่อไดขึ้นทะเบียนกองประจําการ
และปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดรับการฝกอบรมตาม
ระเบียบการแตงต้ังยศของเหลาทัพแลว

            ๑๒.๑๐ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารจากตางประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหม
รับรองวิทยฐานะเทียบเทาผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
และสําเร็จการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบเทาใหขอ
แตงต้ังยศไดตามหลักเกณฑแหงระเบียบน้ีโดยอนุโลม

ขอ ๑๓ การแตงต้ังยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหารใหปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบก
หรือ กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ

ขอ ๑๔ ในสวนของกองทัพบก หนวยที่มีหนาที่ในการขอแตงต้ังยศมีดังน้ี คือ
          ๑๔.๑ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ให ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการ

รักษาดินแดน เปนผูขอแตงต้ัง โดยใหกองการเตรียมพล ตรวจสอบรางคําสั่งแตงต้ังยศ และหลักฐาน
ประกอบ

            ๑๔.๒ นายทหารชั้นประทวน ใหกองกําลังพล ศูนยการกําลังสํารอง หรือ
ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก
แลวแตกรณี เปนผูขอแตงต้ังยศแกผูสําเร็จการฝกวิชาทหารที่มีภูมิลําเนาทหารอยูในเขตความ
รับผิดชอบ

ขอ ๑๕ ให ศูนยการกําลังสํารอง ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก,
หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ดําเนินการขอแตงต้ังยศโดยปฏิบัติตามระเบียบของ
กองทัพบก วาดวยการแตงต้ังยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๓๘ และรายละเอียดตามที่
กองทัพบกกําหนด

ขอ ๑๖ การแตงต้ังยศนายทหารชั้นประทวนใหศูนยการกําลังสํารอง, ศูนยการฝก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก กําหนดระยะเวลา
รับหลักฐานประกอบการแตงต้ังยศจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ โดยใหเสร็จสิ้นกอนการฝก
ภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ไมนอยกวา ๓๐ วัน
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            ๑๖.๑ หลักฐานประกอบการแตงต้ังยศนายทหารชั้นประทวน มีดังน้ี.-
         ๑๖.๑.๑ ขอมูลการแตงต้ังยศ ๒ ฉบับ (แบบ ทบ.๓๔๙)
         ๑๖.๑.๒ สําเนา สด.๙  ๑ ฉบับ
         ๑๖.๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
         ๑๖.๑.๔ สําเนาวุฒิการศึกษาสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีไมสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา)
         ๑๖.๑.๕ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝก

วิชาทหาร (รด.๓)
            ๑๖.๒ เมื่อไดรับสําเนา สด.๔๒ ซึ่งมีเคร่ืองหมายทะเบียนกองประการจาก

สัสดีจังหวัดแลว ใหศูนยการกําลังสํารอง หรือศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หนวย
ฝกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก นําหลักฐานตามขอ ๑๖.๑ เฉพาะของนักศึกษาวิชาทหารที่มี
ภูมิลําเนาทหารอยูในเขตความรับผิดชอบ ดําเนินการดังน้ี.-

         ๑๖.๒.๑ ทํารายงานและรางคําสั่งกองทัพบกขอแตงต้ังยศจํานวน ๑ ชุด
๕ ฉบับ โดยยกรางคําสั่งละไมเกิน ๑๐๐ นาย และในรางคําสั่งเดียวกันจะตองขอแตงต้ังยศชั้นเดียวกัน

         ๑๖.๒.๒ รางคําสั่งกองทัพบก ตามขอ ๑๖.๒.๑ แยกชื่อผูขอแตงต้ังยศ
ออกเปนแตละจังหวัด

         ๑๖.๒.๓ สงหลักฐานประกอบรายงานการขอแตงต้ังยศ ผานหนวย
บัญชาการรักษาดินแดน

         ๑๖.๒.๔ กรณีที่ผูขอแตงต้ังยศมีภูมิลําเนาทหารนอกเขตความ
รับผิดชอบของหนวยที่เปนผูนําตัวนักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเปน
ทหารกองหนุน ใหสงหลักฐานตามขอ ๑๖.๒ ใหหนวยที่นักศึกษาวิชาทหารมีภูมิลําเนาทหารอยูเปน
ผูดําเนินการ

         ๑๖.๒.๕ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเปนทหาร
กองหนุนเหลาทหารเรือ หรือ ทหารอากาศ ใหหนวยที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดสง
หลักฐานใหเหลาทัพทั้งสอง

            ๑๖.๓ หลักฐานประกอบการแตงต้ังยศนายทหารสัญญาบัตร มีดังน้ี.-
         ๑๖.๓.๑ ขอมูลการขอแตงต้ังยศ ๒ ชุด (ทบ.๓๔๙-๐๒๐)
         ๑๖.๓.๒ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝก

วิชาทหาร ชั้นปที่ ๕  ๑ ฉบับ
         ๑๖.๓.๓ สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
         ๑๖.๓.๔ สําเนาทะเบียนบานมีชื่อบิดามารดา
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         ๑๖.๓.๕ รายการต้ังประวัติ, แบบกรอกขอมูลทหารกองหนุน
 (ทบ.๓๔๙-๐๑๙)

         ๑๖.๓.๖ เคร่ืองหมายทะเบียนกองประจําการจาก สด.๘ (ในสมุด
ประจําตัวทหารกองหนุน)

         ๑๖.๓.๗ คําสั่งแตงต้ังยศนายทหารชั้นประทวน เมื่อสําเร็จการฝกวิชา
ทหารชั้นปที่ ๓ (ถามี)

         ๑๖.๓.๘ สําเนาคําขอมีบัตรประชาชน (บป.๑) หรือสําเนาสูติบัตร
(กรณีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาว)

         ๑๖.๓.๙ หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (สําเนา ๒ ฉบับ) (ถามี)
            ๑๖.๔ ใหศูนยการกําลังสํารอง มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก ที่

รับผิดชอบในการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ ๕ รวบรวมหลักฐานตามขอ ๑๖.๓ ยกรางคําสั่งสงให
กองการเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน ดําเนินการขอแตงต้ังยศใหตอไป เวนนักศึกษาวิชา
ทหารที่กําหนดใหเปนเหลาทหารเรือ หรือเหลาทหารอากาศ หรือผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ ที่
ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเปนทหารกองหนุนเหลาทหารเรือ หรือเหลาทหารอากาศ แลว
สงหลักฐานใหกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ ดําเนินการแตงต้ังยศตอไป

         ๑๖.๔.๑ กรรมวิธี ในการดําเนินการขอแตงต้ังยศนายทหารสัญญาบัตร
เชนเดียวกับการขอแตงต้ังยศนายทหารชั้นประทวน ตามขอ ๑๖.๒ เวนสําเนา สด.๔๒

ขอ ๑๗ ใหกองการเตรียมพล หนวยบัญชาการรักษาดินแดน เปนผูรักษาการตาม
ระเบียบน้ี

ขอ ๑๘ ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ   ณ   วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๗

     (ลงชื่อ) พลโท วิชญ     ไขรัศมี

( วิชญ     ไขรัศมี )

ผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
สําเนาถูกตอง
     (ลงชื่อ) ร.อ. สุนทร     จันทรตัน

         ( สุนทร จันทรตัน )
น.เตรียมการ ศฝ.นศท.มทบ.๑๒

๑๘  มิ.ย.๕๒


