
การเกณฑ์ทหาร 
 

1. การเกณฑ์ทหาร 

 พระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 16 “ บรรดาชายซึง่มอีายยุา่งเขา้ 18 ปี 
(หมายถงึมอีายคุรบ 17 ปี บรบิรูณ์) ใน พ.ศ. ใด ใหไ้ปแสดงตนเพื่อลงบญัชทีหารกองเกนิ
ใน พ.ศ. นัน้ เมื่อไดร้บัการขอลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานี้ ใหน้ายอ าเภอออก
ใบส าคญัหรอืใบรบัใหผู้ข้อลงบญัชทีหารกองเกนิไวเ้ป็นหลกัฐาน “  

 มาตรา 18 “บุคคลใดซึง่ยงัมไิดล้งบญัชทีหารกองเกนิทีอ่ าเภอพรอ้มกบัคนในปีเดยีวกนั 
เพราะเหตุใดๆ กด็ ี ถ้าอายยุงัไมถ่งึ 46 ปีบรบิรูณ์ ใหป้ฏบิตัทิ าเนียวเดยีวกบัมาตรา 16 
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีจ่ะสามารถปฏบิตัไิด ้ แต่จะใหผู้อ้ื่นแจง้แทนไม่ได ้ถ้านายอ าเภอ
จะเรยีกตวัลงบญัชทีหารกองเกนิกย็อ่มท าไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถงึก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ 
เมื่อไดร้บัการลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรานี้ ใหน้ายอ าเภอออกใบส าคญัไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(สด.9 หรอืใบรบั) 

 ผูซ้ึง่ไดล้งบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา 18 นี้ แลว้ ใหถ้อืวา่เป็นทหารกองเกนิตัง้แต่วนัลง 
บญัชทีหารกองเกนิ แต่ถ้ามอีายคุรบก าหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที ่ 2 ตาม
มาตรา 39 (ทหารกองเกนิเมื่อมอีายคุรบก าหนดแลว้ ใหป้ลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที ่
2 คอื อาย ุ30 ปีบรบิรูณ์ เป็นทหารกองหนุน ชัน้ที ่2) 

 
2. ข้อมูลการเกณฑ์ทหารส าหรับชายไทยที่พ านักในต่างประเทศ 

 ชายไทยทีพ่ านกัในออสเตรยี สโลวกั หรอืสโลวเีนีย หากมอีายคุรบ 17 ปี บรบิรูณ์ กรณีที่
ยงัพ านกัอยูใ่นต่างประเทศ ไม่สามารถไปแจ้งลงบญัชีทหารกองเกินท่ีสถานทูตไทยได้ 
แต่สามารถมอบหมายใหบุ้คคลอื่นไปแจง้แทนได ้ โดยบุคคลนัน้ตอ้งบรรลุนิตภิาวะแลว้ และ
มทีีอ่ยูใ่นประเทศไทย ไปแจง้การลงบญัชทีหารกองเกนิแทน ณ อ าเภอภมูลิ าเนาของบดิา 
หรอืมารดา หรอืผูป้กครอง แลว้แต่กรณี โดยตอ้งน าหลกัฐานบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื
สตูบิตัรพรอ้มทะเบยีนบา้น และตอ้งทราบต าหนิแผลเป็นของผูล้งบญัชทีหารกองเกนิดว้ย 
เพื่อเจา้หน้าทีส่สัดอี าเภอจะไดต้รวจสอบหลกัฐานและสอบสวนผูแ้จง้แทน หากปรากฏชดัเจน
วา่ ผูข้อลงบญัชทีหารกองเกนิมอีายอุยูใ่นก าหนดลงบญัชทีหารกองเกนิ มสีญัชาตไิทยจรงิ 
มภีมูลิ าเนาถูกตอ้ง กจ็ะด าเนินการลงบญัชทีหารกองเกนิให ้ พรอ้มกบัออกใบส าคญั (แบบ 
สด.9) มอบใหผู้ข้อลงบญัชทีหารกองเกนิแทนรบัไปเพือ่น าไปมอบใหก้บัเจา้ตวัเกบ็ไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

 กรณีทีช่ายไทยมอีายคุรบ 17 ปี บรบิรูณ์ ไม่ไปลงบญัชทีหารกองเกนิ จะมีความผิดฐาน
หลกีเลีย่งขดัขนื ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสามรอ้ยบาท หรอื
ทัง้จ าทัง้ปรบั การไม่ไปขึน้ทะเบยีนทหารกองเกนิตามกฎหมายนี้ หากศาลไดพ้พิากษา
จ าคุก แต่รอลงอาญา เมื่อมปีระวตัคิดอีาญา เจา้หน้าทีต่ ารวจจะส่งชื่อไปทีก่รมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อยืน่เรื่องขอท าหนงัสอืเดนิทาง กรมการกงสุลจะไม่อนุญาต
ใหท้ าหนงัสอืเดนิทาง จนกวา่ชายไทยผูน้ี้จะน าค าพพิากษาคดถีงึทีสุ่ดไปแสดงต่อเจา้หน้าที่
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจทีม่ภีมูลิ าเนาอยู ่ เมื่อเจา้หน้าทีต่ ารวจตรวจสอบเอกสารแลว้ และ



ถอนประวตัอิาชญากรรม พรอ้มส่งรายชื่อมายงักรมการกงสุล ผูร้อ้งจงึจะสามารถด าเนิน 
การขอหนงัสอืเดนิทางได ้

 กรณีชายไทยซึง่เป็นลกูครึง่ไทย-ออสเตรยี / สโลวกั / สโลวเีนีย ยงัไมม่ชีื่อในทะเบยีนบา้น
ไทย และยงัไมไ่ดท้ าบตัรประชาชน เมื่ออายคุรบ 17 ปีบรบิรูณ์ ซึง่ก าหนดจะตอ้งลงบญัชี
ทหารกองเกนิ ตนเองหรอืใหบุ้คคลทีบ่รรลุนิตภิาวะ น าส าเนาสตูบิตัรไปพบเจา้หน้าทีส่สัดี
อ าเภอทีม่ารดามภีมูลิ าเนา เพื่อแจง้การลงบญัชทีหารกองเกนิ เจา้หน้าทีจ่ะใหผู้แ้จง้แทน
กรอกขอ้ความในใบแสดงตนเพื่อลงบญัชทีหารกองเกนิ (แบบ สด.44) เมื่อเจา้หน้าที่
ตรวจสอบหลกัฐานแลว้เหน็วา่ ยงัขาดส าเนาทะเบยีนบา้น บตัรประชาชนของผูข้อลงบญัชฯี 
กจ็ะบนัทกึเสนอนายอ าเภอใหช้ะลอการลงบญัชทีหารกองเกนิไวก้่อน เมื่อหลกัฐานครบแลว้ 
จงึค่อยสอบสวนด าเนินการรบัลงบญัชฯี ใหต้ามระเบยีบ เมื่อนายอ าเภอเหน็ชอบใหผู้แ้จง้
แทนเซน็ทราบไวใ้นใบแสดงตนเพื่อลงบญัชทีหารกองเกนิ (แบบ สด.44) แลว้ถ่ายส าเนาให้
ผูแ้จง้แทนเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 ฉบบั เมื่อมเีอกสารครบถ้วนแลว้ (มชีื่อในทะเบยีนบา้น
ไทย และมบีตัรประชาชน) แมม้าลงบญัชฯี เกนิก าหนด กไ็ม่ตอ้งถูกด าเนินคดฐีานหลกีเลีย่ง
ขดัขนืแต่อยา่งใด เพราะไดย้ืน่ค ารอ้ง คอื ใบแสดงตนเพื่อลงบญัชทีหารกองเกนิ (แบบ สด.
44) ไวแ้ลว้  
 

3. การขอหนังสือรับรองเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
 สถานเอกอคัรราชทตูฯ สามารถมหีนงัสอืถงึสสัดอี าเภอ เพื่อประกอบการพจิารณาขอผ่อนผนั

การเกณฑท์หารหากผูถู้กเรยีกเกณฑท์หารยงัคงตดิภารกจิตอ้งศกึษาต่อในออสเตรยี สโลวกั 
หรอืสโลวเีนีย โดยเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดง ประกอบดว้ย 
(1) หนงัสอืรบัรองจากสถานศกึษาระบุชื่อนกัศกึษา ระดบัการศกึษา สาขาวชิาทีเ่รยีน   

หลกัสตูรกีปี่ วนัเริม่ตน้การศกึษา และวนัทีค่าดวา่จะจบการศกึษา พรอ้มส าเนา 2 ชุด 
(กรณีเป็นภาษาทอ้งถิน่ ขอใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ หรอืไทย พรอ้มลงชื่อ ก ากบั
ต าแหน่งผูแ้ปลดว้ย เพื่อป้องกนัปญัหาขดัขอ้งจากเจา้หน้าทีส่สัดใีนประเทศไทย) 

   (2) หนงัสอืเดนิทางไทยมอีายใุชง้าน พรอ้มส าเนา 2 ชุด 
         (3) บตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนา 2 ชุด 
          (4) ทะเบยีนบา้นไทย และออสเตรยี/สโลวกั/สโลวเีนยี พรอ้มส าเนา 2 ชุด 
       (5) ค ารอ้งนิตกิรณ์ (มแีบบฟอรม์ไวบ้รกิารทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ หรอืสามารถดาวน์โหลดได ้

จากเวบ๊ไซตส์ถานทตูฯ ในหวัขอ้  ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ 
(6) หลกัฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ตวั ชื่อสกุล  
(7) ค่าธรรมเนียม 15 ยโูร ต่อเอกสาร 1 ชุด 

 เมื่อไดร้บัหนงัสอืรบัรองของสถานทตูฯ ขา้งตน้แลว้ บดิา มารดา หรอืผูป้กครอง จะตอ้งยืน่
ค ารอ้งขอผ่อนผนัต่อนายอ าเภอทีม่ภีมูลิ าเนา (อ าเภอทีไ่ดล้งบญัชทีหารกองเกนิไวแ้ลว้) 
พรอ้มหลกัฐาน 1) หนงัสอืจากสถานทตูฯ 2) หนงัสอืรบัรองจากสถานศกึษา 3) ส าเนา
ใบส าคญั (แบบสด.9)  4) หมายเรยีก (แบบสด.35) ถ้าม ี และ 5) ส าเนาทะเบยีนบา้น การ
ผ่อนผนัจะสิน้สุดเมื่อเจา้ตวัส าเรจ็การศกึษาและเดนิทางกลบัมาประเทศไทยก่อนก าหนด 
ซึง่เจา้ตวัจะตอ้งไปแจง้ดว้ยตวัเองต่อนายอ าเภอทีต่นมภีูมลิ าเนา 

 
พฤษภาคม 2555 


