แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิ ดรับเอกสารการขอผ่ อนผัน

เข้ ารับการคัดเลือกราชการทหาร ฯ
เรี ยน นักศึกษาชาย ที่มีอายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์ ( ในปี พ.ศ.2558) และ นักศึกษาใหม่ (เทียบ
เข้าเรี ยน 2 ปี ต่อเนื่องที่ได้ขอดาเนินเรื่ องการผ่อนผันการเข้ารับการคัดเลือกราชการทหาร ฯ
จากสถานศึกษาเดิมแล้ว)
ด้วยงานบริ การการศึกษาและกิจการนักศึกษา จะดาเนินการรับเรื่ องการขอผ่อนผัน
การเข้ารับการคัดเลือกราชการทหาร กองประจาการ ประจาปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้นกั ศึกษา
ได้ศึกษาจนจบหลักสูตรก่อนเข้ารับราชการทหาร โดยให้เตรี ยมหลักฐาน ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาใบสาคัญ สด.9
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริ ง)
5. สาเนาใบสาคัญ สด.35
จานวน 2 ฉบับ (พร้อมฉบับจริ ง)
6. สาเนาใบสาคัญ สด.43
จานวน 2 ฉบับ (สาหรับนักศึกษา
หลักสูตร 2 ปี /ผูท้ ี่ผา่ นการผ่อนผัน ฯ มาก่อนจากสถาบันการศึกษาเดิม)
(พร้อมฉบับจริ ง)
7. แบบคาร้องขอผ่อนผัน ฯ (รับที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2
ห้อง 204 งานกิจการนักศึกษา อาคารบุญรอด ฯ )
ทั้งนี้เริ่ มตั้งแต่บดั นี้ จนถึง 31 มกราคม 2559 เท่านั้น
ประกาศโดย
นายสุวินยั เลาวิลาศ
นักวิชาการศึกษา
30/ก.ย./58

ลำดับที.่ ........../..............

แบบคำร้องยื่นกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกทหำร
ประจำปีกำรศึกษำ................. มหำวิทยำลัยแม่โจ้ – ชุมพร
วันที.่ ...........เดือน........................พ.ศ..............
1. ข้ำพเจ้ำชื่อ.......................................................สกุล.......................................................................
2. สำขำวิชำ......................................ชั้นปีที่........รหัสประจำตัวนักศึกษำ............................................
3. หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก................................................E–
mail…………………………………….
อยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่..........
ตำบล......................................อำเภอ............................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์..............................
4. มีควำมประสงค์ที่จะยื่นแบบคำร้องกำรผ่อนผันกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกทหำรและนำเอกสำรเพื่อประกอบดังต่อไปนี้
.......1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
.......2 สำเนำบัตรประจำตัวนักศึกษำ จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
.......3 สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน
2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
.......4 สำเนำใบสำคัญ สด. 9
จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
ด้วย
ปำกกำสีน้ำเงิน
.......5 สำเนำใบสำคัญ สด. 35
จำนวน
2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
.......6 สำเนำใบสำคัญ สด. 43
จำนวน
2 ชุด (สำหรับคนที่ผ่ำนกำรขอผ่อนผันกับสถำนศึกษำ
เดิม / หรือปีพ.ศ.เกิดไม่ตรงกับปีที่ขึ้นทะเบียน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
………7. อื่น ๆ .....................................................................จำนวน..............ชุด
5. เอกสำรที่ไม่ครบข้ำพเจ้ำจะจัดส่งเอกสำรให้ครบถ้วน ภำยในวันที่.......เดือน..................พ.ศ...............
7. หำกข้ำพเจ้ำไม่ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรตำมข้อ 4 และข้อ 5 ให้ครบถ้วน ยินดีดำเนินกำรติดต่อด้วย
ตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับทำงมหำวิทยำลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ลงชื่อ.........................................(ผู้ยื่นคำร้อง)
รับเลขที…
่ ................/255......
วันที.่ .............../.........................../..................
เรียน รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยงำนกิจกำรนักศึกษำ ฯ
- เพื่อโปรดพิจำรณำ
- ...............................................................
- ...............................................................
..............................................

ควำมคิดเห็นรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ฯ

……………………………………………………………….………………………………

(เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ)

.............................................
......../............./........

ข้อควรทรำบ :
- นักศึกษำที่ไม่ยื่นเอกสำรตำมกำหนด จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร
- เมื่อนักศึกษำขอผ่อนผันทหำรฯเรียบร้อยแล้ว ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติรำชกำรทหำร พ.ศ. 2497 ทุกประกำร
คือ ต้องรับหมำยเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำรและไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร ณ ภูมิลำเนำทหำร
ตำมวัน เวลำและสถำนที่ที่ได้ระบุไว้ในหมำยเรียกฯ(ส.ด.35) มิฉะนั้นจะมีควำมผิดตำมกฎหมำย
- ในปีต่อไปนักศึกษำไม่ต้องส่งเอกสำรกำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกทหำรต่อมหำวิทยำลัยอีก แต่จะต้องไปรับ
หมำยเรียก (ส.ด.35) ณ ที่ว่ำกำรอำเภอตำมภูมิลำเนำทหำรของตน ก่อนเดือนธันวำคมของทุกปีจนกว่ำจะจบกำรศึกษำ
(อำยุไม่เกิน 26 ปี) และจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมกำรตรวจเลือกทหำรทุกปี ตำม วัน และเวลำที่ระบุในใบ
ส.ด.35
- ในกรณีที่นักศึกษำจบกำรศึกษำ หรือลำออกจำกมหำวิทยำลัย นักศึกษำจะหมดสิทธิ์ในกำรขอผ่อนผันกำรตรวจ
เลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอตำมภูมิลำเนำทหำรทรำบทันที ภำยใน 30 วัน นับจำกจบ
กำรศึกษำ หรือพ้นสภำพนักศึกษำ หำกไม่ปฏิบัติตำมจะผิดกฎหมำยตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติรับรำชกำร
ทหำร พ.ศ. 2497

กำรขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร เพื่อลำศึกษำต่อ
สำหรับนักศึกษำที่ไ ม่ได้รับสิทธิ์กำรผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร เมื่อไปตรวจเลื อกเข้ ำรับ
รำชกำรทหำรและถูกเข้ำกองประจำกำร จะมีสิทธิ์ได้รับกำรผ่อนผันให้ลำศึกษำต่อได้ ต้องเป็นไป ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในกำรขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำรเพื่อลำศึกษำต่อ ตำมที่กระทรวงกลำโหมกำหนด
โดยจะผ่อนผันให้ลำศึกษำต่อได้เฉพำะหลักสูตรสำขำวิชำ และในสถำนศึกษำ
ที่กำลังศึกษำอยู่เท่ำนั้น ถ้ำ
สำเร็จกำรศึกษำหรือต้องออกจำกสถำนศึกษำนั้นๆ หรือมีอำยุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์แล้ว ก็ให้กลับเข้ำรับรำชกำร
ทหำรเป็นทหำรกองประจำกำรตำมสังกัดเดิม
๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรขอผ่อนผันฯ ลำศึกษำต่อ
๑.๑ นิสิตนักศึกษำที่ถูกเข้ำกองประจำกำรซึ่งมีสิทธิได้รับกำรผ่อนผันให้ลำไปศึกษำต่อจนสำเร็จกำรศึกษำ
คือ
๑.๑.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่ำงรอฟัง ผลกำร
สอบ ต้ อ งไปรั บ กำรตรวจเลื อ กและถู ก คั ด เลื อ กเข้ ำ กองประจ ำกำร หำกนั ก ศึ ก ษำประสงค์ จ ะขอ
ผ่อนผันฯ ลำศึกษำต่อ จะต้องมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก (สด.๔๓)
สำเนำหมำยนัดเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.๔๐)
สำเนำประกำศรับสมัครสอบคัดเลือก (ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกำศรับสมัครที่ชัดเจน)
สำเนำใบสมัครสอบคัดเลือก (ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกำศผลกำรสอบที่ชัดเจน)
สำเนำประกำศผลกำรสอบคัดเลือก (ที่ระบุวัน เดือน ปีที่ประกำศผลกำรสอบที่ชัดเจน)
หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน

๑.๑.๒ ผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกตำมกฎหมำยเนื่องจำกมีเหตุสุดวิสัย เพรำะประสบอุบัติเหตุ
หรือป่วย ซึ่งไม่สำมำรถมำศึกษำได้ในช่วงที่สถำนศึกษำประกำศ ให้นำหลักฐำนมำแสดงเพื่อขอผ่อนผันกำรตรวจเลือก
เป็นเหตุให้นักศึกษำดังกล่ำว จะต้องไปตรวจเลือก
และถู กคัดเลือกเป็นทหำรกองประจำกำร หำกนักศึกษำ
ประสงค์จะขอผ่อนผันเพื่อลำศึกษำต่อจะต้องดำเนินกำรแจ้งให้สถำนศึกษำ เพื่อขอผ่อนผันฯ ลำศึกษำต่อ โดยจะต้อง
มีเอกสำรประกอบกำรขอผ่อนผันฯ ดังนี้
๑. สำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก (สด.๔๓)
๒. สำเนำหมำยนัดเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.๔๐)
๓. ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งรับรองว่ำนักศึกษำผู้นั้นป่วยจริงและต้องรับรองวันป่วยเต็มห้วงเวลำที่
สถำนศึกษำประกำศ หรือมีวันป่วยกระชั้นชิดและคำบเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดกำรประกำศของ
สถำนศึกษำที่ให้นักศึกษำนำหลักฐำนมำแสดงเพื่อขอผ่อนผันกำรตรวจเลือก)
๔. สำเนำประกำศให้นักศึกษำยื่นเอกสำร หลักฐำนกำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกประจำปีของ
สถำนศึกษำ
๕. หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน
๑.๑.๓ นักศึกษำภำคสมทบที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรผ่อนผันกำรตรวจเลือก
๑.๑.๔ กรณีที่ไม่ใช่เป็นควำมผิดของนักศึกษำและเป็นเหตุให้นักศึกษำไม่ได้รับสิทธิกำรผ่ อนผันกำร
ตรวจเลือก เช่น
๑.๑.๔.๑ เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำส่งรำยชื่อ เพื่อขอผ่อนผันผิดพลำดหรือตกหล่น
เป็น
เหตุให้นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือกและถูกคัดเลือกเป็นทหำรกองประจำกำร หำกนักศึกษำประสงค์จะขอผ่อน
ผันฯ เพื่อลำศึกษำต่อจะต้องมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ คือ
๑. สำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก (สด.๔๓)
๒. สำเนำหมำยนัดเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.๔๐)
๓. สำเนำใบคำร้องขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกของนักศึกษำที่ยื่นต่อสถำนศึกษำเพื่อขอผ่อน
ผัน และสถำนศึกษำจะต้องลงทะเบียนรับรองไว้แล้ว ตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยระเบียบงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๓๖
๔. หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำ
๑.๑.๔.๒ เรื่องที่สถำนศึกษำขอผ่อนผันกำรตรวจเลือก ไปยังจังหวัดภูมิลำเนำทหำรของ
นักศึกษำแล้วหำยในระหว่ำงส่งเอกสำร หรือส่งภำยหลังเสร็จสิ้นกำรตรวจเลือกแล้ว เป็นเหตุให้นักศึกษำจะต้องเข้ำ
รับกำรตรวจและถูกคัดเลือกเป็นทหำรกองประจำกำร หำกนักศึกษำประสงค์
จะขอผ่อนผันฯ
ลำศึกษำต่อจะต้องมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ คือ
๑. สำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก (สด.๔๓)
๒. สำเนำหมำยนัดเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.๔๐)
๓. ส ำเนำบั ญ ชี ร ำยชื่ อ นั ก ศึ ก ษำผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ กำรผ่ อ นผั น (ม.๒๙ (๓))
ที่ส่งไปยังจังหวัดภูมิลำเนำทหำร
๔. สำเนำหลักฐำนที่แสดงว่ำได้มีกำรส่งหนังสือขอผ่อนผันไปยังจังหวัดภูมิลำเนำ
ทหำรจริง

๕. หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำ
๑.๒ นักศึกษำที่ถูกเข้ำกองประจำกำรไม่มีสิทธิได้รับกำรผ่อนผันให้ลำศึกษำต่อ คือ
๑.๒.๑ ผู้ที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ใน ข้อ ๑.๑
๑.๒.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นกำรขอยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น กำรตรวจเลื อ กตำมกฎหมำยอยู่ แ ล้ ว
แต่ ไ ปยื่ น เรื่ อ งรำวหรื อ ค ำร้ อ งขอสละสิ ท ธิ ก ำรยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น นั้ น เสี ย เพื่ อ เข้ ำ รั บ กำรตรวจเลื อ ก
หำกถูกเข้ำกองประจำกำรจะไม่มีสิทธิขอผ่อนผันฯ เพื่อลำศึกษำต่อได้
๒. ขั้นตอนปฏิบัติกำรขอผ่อนผันฯ ลำศึกษำต่อ
กำรขอผ่อนผันฯ ลำศึกษำต่อ ดำเนินกำรได้ใน ๒ กรณี คือ
๑. กรณีก่อนที่นักศึกษำจะรำยงำนตัวเข้ำกองประจำกำร (ดูจำกวันที่ที่ระบุไว้ใน สด.๔๐) นักศึกษำ
จะต้องรีบดำเนินกำรให้สถำบันกำรศึกษำดำเนินกำรขอผ่อนผันลำศึกษำต่อไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
พร้อมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำแล้วแต่กรณี (ตำมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุในข้อ ๑)
๒. กรณีที่นักศึกษำรำยงำนตัวเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำรตำมกำหนดในหมำยนัด
ของนำยอำเภอแล้ว นักศึกษำจะต้องดำเนินกำรยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ เพื่อลำศึกษำต่อจำกหน่วยทหำรที่สังกัด
เสนอตำมสำยกำรบังคับบัญชำถึงกระทรวงกลำโหม เพื่อขอกำรอนุมัติกำรผ่อนผันฯ เพื่อลำศึกษำต่อจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม กำรอนุมัติกำรผ่อนผันเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร
เพื่อลำ
ศึกษำต่อให้กับนักศึกษำ เป็นอำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม

