การให้บริการ
1. การรับสมัครและรายงานตัว นศท.
1.1 ขั้นตอนการรับสมัครและรายงานตัว นศท.จะเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณ
คุณสมบัติและการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระเบียบกาหนด เข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว
นศท.ชั้นปีที่ 2-5 เข้ารับการฝึกวิชาทหาร เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปลาย พ.ค.ของทุกปี ในส่วนกลางจะ
มี ศสร.เป็นหน่วยรับผิดชอบ ส่วนภูมิภาคจะมี ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จานวน 34 หน่วย
เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยการแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารนานักเรียนและ นศท. ในสังกัด มา
สมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามวันเวลาที่หน่วยฝึกกาหนด ณ ที่ตั้งหน่วยฝึก หรือ
ที่ตั้งสถานศึกษาวิชาทหารที่หน่วยฝึกจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกย่อยในเขตอาเภอชั้นนอกหรือในต่างจังหวัด
ทั้งนี้ ยอดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 ของ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. เมื่อรวมกับยอด นศท.
ชั้นปีที่ 2-5 แล้วจะต้องอยู่ภายในจานวนที่ นสร.กาหนด
1.2 เมื่อทาการรับสมัครและรายงานตัว นศท.เสร็จเรียบร้อย ให้ ศสร., ศฝ.นศท.มทบ./
นฝ.นศท.จทบ. รายงานสรุปผลการดาเนินการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. ให้ นสร.ทราบ
(ผ่านกตพ.นสร.) ภายใน 15 วัน
1.3 หลังจากที่ดาเนินการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.เสร็จเรียบร้อย ให้หน่วยรับผิดชอบ
จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ นศท.ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 และ นศท.ชั้นปีที่ 2-5 ที่มา
รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร เรียกว่า รด.25 พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง และส่งบัญชี
รายชื่อให้กับ นสร.(ผ่านกตพ.นสร.) นาเรียนให้ ผบ.นสร.ลงนามอนุมัติประกาศมีสภาพเป็น นศท.
ในปีการศึกษานั้น ๆ ภายใน 15วัน เพื่อให้ นศท.มีสภาพเป็น นศท.โดยสมบูรณ์ และได้รับสิทธิใน
ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อไปตามระเบียบ นสร.ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2547

2. การประกาศมีสภาพเป็น นศท. ประจาปีการศึกษา
2.1 ส่งบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.25) หลังเสร็จสิน้ การรับสมัครฯ 15 วัน
2.2..ต้องลงชื่อและประทับตรายางกากับลงบนบัญชีรายชื่อ นศท.ทุกหน้า
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของจานวน นศท.ให้เรียบร้อย
2.4 สรุปยอดสถานศึกษาและจานวน นศท.ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีรายชื่อ นศท.(รด.25)
ส่งให้ นสร. (กตพ.นสร.) ชั้นปีละ 2 ชุด เพื่อประกาศมีสภาพเป็น นศท. พร้อมแผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลด้วย
โปรแกรมทะเบียนพล นักศึกษาวิชาทหาร(ACCESS)
2.5 แยกส่งให้ ศสร.ชั้นปีละ 1 ชุด เพื่อใช้ประกาศผลสอบ
3. การประกาศผลสอบ
3.1 บัญชีรายชื่อ นศท.(รด.25) ที่ประกาศผลการสอบแล้ว จะต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าทที่
และมีตราประทับท้ายบัญชี จึงจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์
3.2 สรุปยอด จานวนผู้สอบได้และสอบตกแนบมาด้วย
3.3 ชั้นปีที่ 1, 2, 4 ส่งให้ นสร. (กตพ.นสร.) ชั้นปีละ 2 ชุด เมื่อนาเรียน ผบ.นสร. เรียบร้อย
แล้ว กตพ.นสร.จะคืนให้หน่วย 1 ชุด
3.4 ส่งบัญชีรายชื่อ นศท.(รด.25) ที่ประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ นสร.(กตพ.นสร.)
ภายใน เดือน มี.ค.
4. เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อและนามสกุล
5. โอนย้ายสถานศึกษาระหว่างการรับสมัครและรายงานตัว
6. โอนย้ายสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา
7. ขอผ่อนผันการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารและขอรอรับสิทธิระหว่างปีการศึกษา
8. ขอยกเว้นการตรวจเลือก มาตรา 14 (3)
บุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการในยามปกติ คือ บุคคลที่ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จะต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบหลังจากรับสมัครและ
รายงานตัวนศท.เรียบร้อยแล้ว โดยสถานศึกษาจะต้องส่งบัญชรี ายชื่อขอยกเว้นฯ ให้ ศฝ.นศท.
มทบ./นฝ.นศท.จทบ.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้ นสร. ดาเนินการภายในตั้งแต่ ก.ค.- ต.ค.
ของทุกปี

9. ขอใบรับรองผลการฝึกวิชาทหาร
10. การขึ้นทะเบียนกองประจาการและนาปลดเป็นทหารกองหนุน
10.1 หลังจากที่ นศท. เข้ารับการฝึกวิชาทหารจนสาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และมีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารกาหนดให้ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วนาปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 โดยไม่
ต้องเข้ารับราชการในกองประจาการ ขั้นตอนนี้ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จะต้องแจ้งให้
สถานศึกษานา นศท.ชั้นปีที่ 3 มาเตรียมหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจาการและนาปลด ณ
ที่ตั้งหน่วยหรือที่ตั้งสถานศึกษาตามที่กาหนดในห้วงเดือน ต.ค. กระบวนการนี้ จะเป็นการรวบรวม
และตรวจสอบหลักฐาน เช่น ใบสาคัญทหารกองเกิน(สด.9),สาเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือรับรองของ
สถานศึกษาและกรอกข้อมูลในเอกสาร เช่น แบบคาร้องขอรับสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกองประจาการและ
ปลดเป็นทหารกองหนุน,รายการประวัติทหารบก,สมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1
(สด.8),ทะเบียนกองประจาการ(สด.3) เพื่อส่งให้สัสดีจังหวัดใช้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้น
ทะเบียนกองประจาการและนาปลดเป็นทหารกองหนุนและส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการ
แต่งตั้งยศให้กับ นศท.
10.2 เมื่อประกาศผลสอบประจาปีแล้ว ศสร.และ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จะจัดพิมพ์
รายชื่อ นศท.ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ได้เตรียมหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจาการและ
นาปลดไว้ ลงในบัญชีรายชื่อขอนาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการและนาปลดฯ (สด.42) โดยแยกเป็นแต่
ละจังหวัดตามภูมิลาเนาทหาร พร้อมออกหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชา
ทหาร(สาเนา) ส่งให้สสั ดีจังหวัด เมื่อได้รับ แจ้งเลขเครื่องหมายจากสัสดีจังหวัด พร้อมกับรับบัญชี
รายชื่อขอนาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการและนาปลด (สด.42) คืนจากสัสดีจังหวัดที่นา นศท. ขึ้น
ทะเบียนกองประจาการเรียบร้อยแล้ว ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ.จะบันทึกเลขเครื่องหมายใน
สาเนา,ในข้อมูลการขอแต่งตั้งยศ.ในประวัติทหารบกและหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จ
การฝึกวิชาทหารพร้อมมอบหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหาร ฉบับตัวจริง
ให้กับผู้ที่นาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการและนาปลดเป็นทหารกองหนุน เพื่อไปรับ สด.8 ที่สัสดีอาเภอ
ตามภูมิลาเนาทหาร และเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
10.3 ให้ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.รายงานผลการนา นศท.ชั้นปีที่ 3 ประจาปี
การศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกองประจาการและปลดเป็นทหารกองหนุนดังกล่าว ให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.)
ทราบภายใน ธ.ค.ของปีที่ นศท.ฝึกภาคสนามและประกาศผลการสอบเสร็จ

11. รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกองประจาการและนาปลดเป็นทหารกองหนุน ของ นศท.
ชั้นปีที่ 3
11.1 รับหลักฐานจาก นศท.ชั้นปีที่ 3 ประมาณ ต.ค. ดังนี้
11.1.1 ใบสาคัญทหารกองเกิน แบบ สด.9(ฉบับจริง 1,สาเนา 2)
11.1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
11.1.3 หนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือวุฒิการศึกษาสาเร็จ ม.6หรือเทียบเท่า
จานวน 2 ฉบับ
11.1.4 รูปถ่าย ขนาด 3 + 4 ซ.ม. แต่งเครื่องแบบ นศท. หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ถ่ายครึ่ง ตัว จานวน 2 รูป
11.2 หลักฐานที่ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ. แจกจ่ายให้ นศท.เพื่อกรอก
รายละเอียดมีดังนี้
11.2.1 แบบข้อมูลแต่งตั้งยศ จานวน 2 แผ่น
11.2.2 ทะเบียนกองประจาการ(สด.3) จานวน 2 แผ่น
11.2.3 ประวัติทหารบก จานวน 1 แผ่น
11.2.4 สมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1(สด.8) จานวน 1 เล่ม
11.3 การดาเนินการของ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ.
11.3.1 กาหนดวันเวลา ให้สถานศึกษามาดาเนินการ (ห้วง ต.ค.)
11.3.2 ขอรับการสนับสนุนจาก ฝ่ายสรรพกาลัง มทบ.หรือ สง.สด.จว. ที่มีที่ตั้ง
เดียวกับจทบ.นั้นเพื่อรับรายงานตัว นศท.ที่มีภูมิลาเนาทหารอยู่ต่างจังหวัดนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และสัสดีจังหวัดภูมิลาเนา ทหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขต จทบ.นั้นๆ เพื่อรับรายงานตัว นศท. ซึ่งมี
ภูมิลาเนาทหารอยู่นอกจังหวัดแต่อยู่ในเขต จทบ. เดียวกันรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนกอง
ประจาการเอง โดยดาเนินการตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด (การรายงานตัวของ นศท.กับสัสดี
ใช้การลงชื่อในบัญชี รด.25 ซึ่ง ที่ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ.จะเป็นผู้นาไปให้กอ่ นการ
ดาเนินการ
11.3.3 เมื่อเก็บหลักฐานจาก นศท.มาแล้ว รอประกาศผลการสอบและเมือ่ ได้รับ
ประกาศผลสอบของ นศท.จาก นสร.แล้ว ให้ทาการคัดแยกหลักฐานที่เก็บมาของผู้ที่สอบตกออก
และบันทึกภูมิลาเนาทหารลงในประกาศผลสอบ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบภายหลังและเมื่อได้รับ
หนังสือสาคัญจากนสร.แล้วให้เย็บหนังสือสาคัญฯเข้ากับ หลักฐานของ นศท.แต่ละคน

11.3.4 แยกหลักฐานของ นศท.ที่เย็บหนังสือสาคัญแล้ว ออกเป็นแต่ละจังหวัดตาม
ภูมิลาเนาทหาร เพื่อเตรียมพิมพ์ สด.42 สาหรับผู้ที่มีภูมิลาเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จะแยกตาม พ.ศ.เกิด จัดเป็นชุดๆละ100นาย
11.3.5 ผู้ที่มีภูมิลาเนานอกพื้นที่จังหวัด จัด จัดพิมพ์ สด.42 เป็น 5 ชุด(ส่งให้ ฝ่าย
สรรพกาลัง มทบ. 4 ชุด เก็บเป็นคู่ฉบับ 1 ชุด) สาหรับผู้ที่มีภูมิลาเนาทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัด ให้
พิมพ์ สด.42จานวน 4 ชุด(ส่งให้สัสดีจังหวัด 3 ชุด เก็บเป็นคู่ฉบับ 1 ชุด)
11.3.6 หลังจากพิมพ์ สด.42 เสร็จแล้ว ให้แยกหลักฐานของ นศท. ออกเป็น 2 ชุด
เพื่อเก็บไว้ประกอบการแต่งตั้งยศ และส่งให้สัสดีจังหวัด ส่วนหนังสือสาคัญฯ ฉบับจริง จะแยกออก
ต่างหากเพื่อรอแจกจ่ายให้ นศท.ต่อไป
11.3.7 หลักฐานของ นศท. 1 นาย จะแยกออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เก็บไว้เป็นข้อมูลประกอบการแต่งตั้งยศ คือ
- แบบฟอร์มข้อมูลแต่งตั้งยศ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนา สด.9 จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือรับรองของสถานศึกษา/วุฒิการศึกษาสาเร็จ ม.6หรือ
เทียบเท่า จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
ชุดที่ 2 ส่งให้สัสดีจังหวัด
- สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ จานวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนกองประจาการ (สด.3) จานวน 3 ฉบับ
- สด.9 ฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองของสถานศึกษา/วุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
- ประวัติทหารบก จานวน 1 ฉบับ
11.3.8 ขั้นตอนการส่งเอกสารให้สัสดีจังหวัดและฝ่ายสรรพกาลัง มทบ. ดาเนินการ
หลังจากแยกเอกสารเสร็จแล้ว หลักฐานที่จะต้องส่งให้ กับ สัสดีจงั หวัด มีดังนี้
- * หนังสือนาส่ง

* บัญชีรายชื่อขอนาตัวขึ้นทะเบียนและนาปลด ( สด.42 ) ส่งสัสดี ก.ท. จานวน 3
ชุด ส่งฝ่ายสรรพกาลัง มทบ. 11 จานวน 4 ชุด
- * สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะฯ จานวน 1 ฉบับ
- * ทะเบียนกองประการ ( สด.3 ) จานวน 2 ฉบับ
- * สด.9 ( ฉบับจริง ) จานวน 1 ฉบับ
- * สาเนาวุฒิการศึกษา / ใบรับรองของสถานศึกษา จานวน 1 ฉบับ
- * สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
- * ประวัติทหารบก จานวน 1 ฉบับ
- * สมุดประจาตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (สด.8 ) จานวน 1 เล่ม
การส่งหลักฐาน พร้อมกับ สด.42 ให้กับสัสดี ดาเนินการดังน ี้
11.3.9 สัสดีจังหวัดภูมิลาเนาทหารซึ่งมีที่ตั้งในเขต จทบ. ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./
นฝ.นศท.จทบ.ส่งหลักฐาน พร้อมกับ สด.42 จานวน 3 ชุด เมื่อสัสดีจงั หวัดต่อเลขเครื่องหมาย
เสร็จแล้ว จะส่งกลับคืนมาให้ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. 1 ชุด และส่งต่อไปให้ จทบ. ใน
พื้นที่ 1 ชุด
11.3.10 ฝ่ายสรรพกาลัง มทบ. , ศสร., ศฝ.นศท.มทบ. /นฝ.นศท.จทบ. ส่งหลักฐาน
พร้อมกับ สด.42 จานวน 4 ชุด เมื่อฝ่ายสรรพกาลัง มทบ. ตรวจสอบหลักฐานและการลงชื่อ
รายงานตัวแล้วจะส่งต่อไปยัง สัสดีจังหวัดภูมิลาเนาทหาร และเมือ่ สัสดีจังหวัดภูมิลาเนาทหารต่อ
เลขเครื่องหมายเสร็จแล้วจะส่งกลับคืน มาให้ฝ่ายสรรพกาลัง มทบ. 1 ชุด, ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./
นฝ.นศท.จทบ. 1 ชุด และส่งไปให้จทบ.ในพื้นที่อีก 1 ชุด
11.3.11 เมื่อ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. ได้รับแจ้งเลขเครื่องหมาย หรือรับ
สด.42 คืนจากสัสดีจังหวัดภูมิลาเนาทหาร แล้วจะบันทึกเลขเครือ่ งหมายลงในสาเนาคูฉ่ บับ เสร็จ
แล้วส่งแบบ สด.42 พร้อมข้อมูลแต่งตั้งยศให้ส่วนแต่งตั้งยศดาเนินการต่อไป
11.3.12 บันทึกวันขึ้นทะเบียนกองประจาการ และเลขเครื่องหมาย ลงในหนังสือสาคัญ
ประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับ นศท.ที่มา
ขอรับไปเป็นหลักฐานในการไปติดขอรับสมุดประจาตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ( สด.8 ) กับ
สัสดีอาเภอตามภูมิลาเนาทหารต่อไป

12. การแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร
การแต่งตั้งยศ นศท. ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร จะดาเนินการหลังจากการนา นศท. ขึ้น
ทะเบียนกองประจาการและนาปลดเป็นทหารกองหนุน ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จ
การฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของ กห.ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร โดยมี นสร.(กตพ.นสร.)
เป็นหน่วยดาเนินการขอแต่งตั้งยศในระดับนายทหารสัญญาบัตรให้กับ นศท. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สาหรับนายทหารประทวน ศสร. และ ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ. จะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการขอ
แต่งตั้งยศให้กับ นศท.ที่ฝึกวิชาทหารกับหน่วย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ นสร.ว่าด้วยสิทธิและการขอ
ใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2547
12.1 หลักฐาน
12.1.1 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524
12.1.2 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537
12.1.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2538
12.2 ความหมาย
12.2.1 สาเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายความถึง สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการ
ฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
12.2.2 สาเร็จการศึกษา หมายความถึง สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
ของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ
12.3 หลักเกณฑ์ การขอแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524
12.4 วิธีดาเนินการ
การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร
12.4.1 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.เป็นผู้รวบรวมหลักฐานประกอบการ
แต่งตั้งยศส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและดาเนินการยกร่างคาสั่งแต่งตั้งยศให้ต่อไป
(สาหรับกรณีที่นศท.ชั้นปีที่ 5 ที่จบไปแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งยศ สามารถนาหลักฐานมาติดต่อ กตพ.นสร.

เพื่อขอแต่งตั้งยศก็ได้
12.4.2 หลักฐานประกอบการแต่งตัง้ ยศนายทหารสัญญาบัตร มีดังนี้
- * ข้อมูลการแต่งตั้งยศ 2 ฉบับ (แบบ ทบ.349-020)
- * สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชัน้ ปีที่ 5 จานวน 1 ฉบับ
- * สาเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
- * สาเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดามารดา
- * รายการตั้งประวัติ, แบบกรอกข้อมูลทหารกองหนุน (ทบ.349-019)
- * เครื่องหมายทะเบียนกองประจาการจาก สด.8 (ในสมุดประจาตัวทหาร
กองหนุน)
- * คาสั่งแต่งตั้งยศนายทหารประทวน เมื่อสาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3
(ถ้ามี)
- * สาเนาคาขอมีบัตรประจาตัวประชาชน (บป.1) หรือสาเนา สูติบัตร
(กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว)
- * หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(สาเนา 2 ฉบับ)(ถ้ามี)
12.4.3 การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร นสร.รายงานถึง รมว.กห. ภายใน 60
วันนับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ โดยเสนอร่างคาสั่งต่อ ผบ.ทบ.เพื่อลงนามเสนอให้
กระทรวงกลาโหม ออกเป็นคาสั่ง เมื่อคาสั่งออกแล้ว นสร.จะสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป
การแต่งตั้งยศนายทหารประทวน
12.4.4 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. เป็นผู้รวบรวมหลักฐานและดาเนินการ
ยกร่างคาสั่งแต่งตั้งยศฯ ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและรายงาน ทบ.ต่อไป โดยให้
ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. กาหนดระยะเวลารับหลักฐานประกอบ การแต่งตั้งยศ จาก นศท.
ชั้นปีที่ 3 ให้เสร็จสิ้นก่อนการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วัน
12.4.5 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารประทวน มีดังนี้
- * ข้อมูลการแต่งตั้งยศ 2 ฉบับ (แบบ ทบ.349)
- * สาเนา สด.9 1 ฉบับ
- * สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- * สาเนาวุฒิการศึกษาสาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
หนังสือรับรอง

จากสถานศึกษา (กรณีไม่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)
- * สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหาร
(รด.3)
12.4.6 เมื่อ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.ได้รับสาเนา สด.42 ซึง่ มีเครื่องหมาย
ทะเบียนกองประจาการจากสัสดีจังหวัดแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐาน และรายงานข้อมูลการแต่งตั้งยศ
พร้อมด้วยร่างคาสั่งกองทัพบกขอแต่งตั้งยศให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) จานวน 5 ชุด โดยยกร่างคาสั่งละ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ นาย และในร่างคาสั่งเดียวกันจะต้องขอแต่งตั้งยศชั้นเดียวกัน สาหรับร่างคาสั่ง
กองทัพบก ให้แยกผู้ขอแต่งตั้งยศออกเป็นแต่ละจังหวัดภูมิลาเนาทหาร
12.4.7 ให้รายงานถึง ผบ.ทบ. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้ง
ยศ โดยเสนอร่างคาสัง่ ให้ ผบ.ทบ.ลงนาม เมื่อ ผบ.ทบ.หรือผู้รับคาสั่งฯ ได้ลงนามในคาสั่ง ทบ. แล้วให้
ปฏิบัตติ ามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่คาสั่งกองทัพบก พ.ศ. 2509
เมื่อคาสั่งออกแล้ว นสร.จะสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป
13. การขอเปิด - ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร
ขอให้สถานศึกษาที่ต้องการเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารให้ดาเนินการตามระเบียบ นสร.
ว่าด้วยการเปิด-ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2547 คือผ่านการประสานรายละเอียด,ขั้นตอน
การดาเนินการที่หน่วย ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.ก่อนจึงทาเรื่องผ่านสายการบังคับบัญชา
(ต้นสังกัด) ถึง กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพบก และ หน่วยบัญชาการ
กาลังสารอง ตามลาดับ (ตามแผนผังที่แนบ)
14. การแต่งตั้ง การถอดถอน พ้นสภาพ ผกท.
เพื่อให้การจัดทาทาเนียบ ผกท. เกิดความทันสมัย จึงให้ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.แจ้ง
สถานศึกษาวิชาทหาร เมื่อมี ผกท.พ., ผกท.,หรือ ผช.ผกท. ย้ายออก , ลาออก, เกษียณอายุฯ ให้
ทาเรื่องปรับพ้นสภาพมาด้วย

