การแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร
การแต่งตั้งยศ นศท. ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร จะดาเนินการหลังจากการนา นศท. ขึ้นทะเบียน
กองประจาการและนาปลดเป็นทหารกองหนุน ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึก
วิชาทหาร ตามหลักสูตรของ กห.ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร โดยมี นสร.(กตพ.นสร.)เป็นหน่วย
ดาเนินการขอแต่งตั้งยศในระดับนายทหารสัญญาบัตรให้กับ นศท. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สาหรับ
นายทหารประทวน ศสร. และ ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ. จะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการขอแต่งตั้ง
ยศให้กับ นศท.ที่ฝึกวิชาทหารกับหน่วย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ นสร.ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2547
1. หลักฐาน
1.1 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524
1.2 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537
1.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2538
2. ความหมาย
2.1 สาเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายความถึง สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึก
วิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
2.2 สาเร็จการศึกษา หมายความถึง สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาของ
ทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ
3. หลักเกณฑ์ การขอแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ ผู้สาเร็จ
การฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
พ.ศ. 2524

4. วิธีดาเนินการ
การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร
4.1 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.เป็นผู้รวบรวมหลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศ
ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและดาเนินการยกร่างคาสั่งแต่งตั้งยศให้ต่อไป (สาหรับ
กรณีที่นศท.ชั้นปีที่ 5 ที่จบไปแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งยศ สามารถนาหลักฐานมาติดต่อ กตพ.นสร. เพื่อ
ขอแต่งตั้งยศก็ได้
4.2 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร มีดังนี้
4.1.1ข้อมูลการแต่งตั้งยศ 2 ฉบับ (แบบ ทบ.349-020)
4.2.2 รายการตั้งประวัติ, แบบกรอกข้อมูลทหารกองหนุน (ทบ.349-019)
4.2.3 สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปี
ที่ 5 จานวน 2 ฉบับ
4.2.4 สาเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา (ปวส.,ปริญญาตรี) จานวน 2 ฉบับ
4.2.5 สาเนาสมุดประจาตัวทหารกองหนุน หน้าที่มีรูปถ่าย จานวน 2 ฉบับ
4.2.6 สาเนาหนังสือสาคัญ แบบ สด.8 (หน้า – หลัง) จานวน 2 ฉบับ
4.2.7 คาสั่งแต่งตั้งยศนายทหารประทวน เมื่อสาเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3
หรือ สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ
4.2.8 สาเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดามารดา จานวน 2 ฉบับ
4.2.9 สาเนาคาขอมีบัตรประจาตัวประชาชน (บป.1) หรือสาเนา สูติบัตร(กรณี
บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว) จานวน 2 ฉบับ
4.2.10 หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ
4.2.11บัตรประจาตัว นศท. จานวน 2 ฉบับ
4.3 การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร นสร.รายงานถึง รมว.กห. ภายใน 60 วัน
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ข อรั บ การแต่ ง ตั้ ง ยศ โดยเสนอร่ า งค าสั่ ง ต่ อ ผบ.ทบ.เพื่ อ ลงนามเสนอให้
กระทรวงกลาโหม ออกเป็นคาสั่ง เมื่อคาสั่งออกแล้ว นสร.จะสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

การแต่งตั้งยศนายทหารประทวน
4.4 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. เป็นผู้รวบรวมหลักฐานและดาเนินการยก
ร่างคาสั่งแต่งตั้งยศฯ ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและรายงาน ทบ.ต่อไป โดยให้ ศสร.,
ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. กาหนดระยะเวลารับหลักฐานประกอบ การแต่งตั้งยศ จาก นศท.
ชั้นปีที่ 3ให้เสร็จสิน้ ก่อนการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วัน
4.5 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารประทวน มีดังนี้
แต่งตั้งยศ ส.อ.
- * ข้อมูลการแต่งตั้งยศ (แบบ ทบ.349)
จานวน 2 ฉบับ
- * สาเนา สด.9
จานวน 2 ฉบับ
- * สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
- * สาเนาวุฒิการศึกษาสาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีไม่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า) จานวน 2 ฉบับ
- * สาเนาหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะสาเร็จการฝึกวิชาทหาร
(รด.3) จานวน 2 ฉบับ
*- สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 2 ฉบับ

แต่งตั้งยศ จ.ส.ต.
1. ใบรับรองการศึกษาระดับ ปวส.,ปริญญาตรี
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนา สด.๘ หน้าที่มีรูปถ่าย
จานวน 1 ฉบับ
5. สด.๘ (หน้า – หลัง)
จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนา สด.๘ หน้าที่มีรูปถ่าย
จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
8. ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหารชั้นปี ๓
จานวน 1 ฉบับ
9. บัตรประจาตัว นศท.
จานวน 1 ฉบับ
4.6 เมื่อ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.ได้รับสาเนา สด.42 ซึ่งมีเครื่องหมาย
ทะเบียนกองประจาการจากสัสดีจังหวัดแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐาน และรายงานข้อมูลการแต่งตั้งยศ
พร้อมด้วยร่างคาสั่งกองทัพบกขอแต่งตั้งยศให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) จานวน 5 ชุด โดยยกร่างคาสั่งละ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ นาย และในร่างคาสั่งเดียวกันจะต้องขอแต่งตั้งยศชั้นเดียวกัน สาหรับร่างคาสั่ง
กองทัพบก ให้แยกผู้ขอแต่งตั้งยศออกเป็นแต่ละจังหวัดภูมิลาเนาทหาร
4.7 ให้รายงานถึง ผบ.ทบ. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ
โดยเสนอร่างคาสั่งให้ ผบ.ทบ.ลงนาม เมือ่ ผบ.ทบ.หรือผู้รับคาสั่งฯ ได้ลงนามในคาสัง่ ทบ. แล้วให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่คาสั่งกองทัพบก พ.ศ. 2509 เมื่อคาสั่ง
ออกแล้ว นสร.จะสาเนาคาสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

