ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการของนักศึกษา
-------------------------ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๙ (๓) ได้บัญญัติให้ผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการแก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยกาหนดไว้ใ น
กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือ
เรียนรู้ พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งกาหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกในส่วนของ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
๑) นักศึกษาที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่สาเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
๒) กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระดับปริญญาตรี
๓) นักศึกษาย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิม ไว้ไม่
สามารถดาเนินการต่อเนื่องได้ จึงให้นักศึกษายื่นขอผ่อนผันใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ
๑. สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ สด.๓๕)
๒. สาเนาใบสาคัญทหาร (แบบ สด.๙)
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน (ที่มชี ื่อนักศึกษาปรากฏอยู่)
๕. สาเนาบัตรนักศึกษา
๖. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา
(รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ

กาหนดการยื่นเอกสารหลักฐาน
นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ จะต้องเกิดปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยให้ไปรับหมายเรียกเข้า
รับราชการทหารฯ (แบบ สด.๓๕) ณ อาเภอตามภูมิลาเนาทหารที่ปรากฏในใบสาคัญทหาร (สด.๙) และ
น าเอกสารหลั ก ฐานประกอบ มาขอด าเนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๒ สิ งหาคม – ๓๐ ตุ ลาคม ๒๕๕๙
ณ กองพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาที่มาติดต่อยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ให้แต่งกายในชุดนักศึกษาถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ข้อปฏิบัติสาหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผัน
๑. นักศึกษาต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้ยื่นเรื่องการผ่อนผัน ณ กองพัฒนานักศึกษา หรือ
หน่วยบริการเคลื่อนที่ตามที่กาหนดภายในกาหนดวันของการยื่นผ่อนผันเท่านั้น และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ
ผ่อนผัน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://www.sru.ac.th วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ หากพบว่าไม่มีรายชื่อตนเอง ขอให้นักศึกษาแจ้งกองพัฒนานักศึกษาทราบโดยทันที
๒/๒. นักศึกษาที่มีรายชื่อ…

-๒๒. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามข้อ ๑. ต้องตรวจสอบสิทธิของตนเอง ณ สัสดีจังหวัดตาม
ภูมิลาเนาทหารของตน ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ หากพบว่าไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีบุคคลผ่อนผันฯ ของ
สัสดีจังหวัด นักศึกษาต้องแจ้งกองพัฒนานักศึกษาทราบโดยทันที ทั้งนี้ การขอผ่อนผันฯ ต่อสัสดีจังหวัด
เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมทางบัญชีทหารฯ เท่านั้น ยังไม่ถือว่าจะได้รับการผ่อนผันโดยสมบูรณ์
จนกว่านักศึกษาจะไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ
๓. นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี ตามที่
กาหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) จนกว่าจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษา เช่น สาเร็จ
การศึกษา ลาออก หรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยในวันรายงานตัวให้นาเอกสารฉบับ
จริง ได้แก่ ใบสาคัญทหาร (แบบ สด.๙) , หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) , บัตรประจาตัว
ประชาชน หรือหลักฐานการสาเร็จการศึกษา (กรณีสาเร็จการศึกษาแล้วและต้องเข้าทาการคัดเลือกในปี
นั้น) เพื่อใช้สิทธิในการลดวันราชการทหารกองประจาการ
กรณีนักศึกษาไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะมีความผิดฐานขาดการตรวจ
เลือกฯ ตามกฎหมาย มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน ๓ ปี และถูกกาหนดให้เป็นทหารโดยไม่มีสิทธิจับสลากตรวจเลือกทหารในปีถัดไปทันที
๔. นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ ในปีที่เข้าตรวจเลือกฯ ปีแรกแล้ว ปีต่อไปไม่ต้องยื่น
เรื่องขอผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี
๕. นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์
จะต้องแจ้งต่อสัสดีอาเภอตามภูมิลาเนาทหารทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา ลาออก
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ เพื่อที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในคราวต่อไป
หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๖. นักศึกษาที่มีสิทธิผ่อนผันฯ และมีความจาเป็นต้องเดินทางไปศึกษา หรือดูงาน หรือ
ฝึกงาน ต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งไปตามหลักสูตรการศึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
๖.๑ ให้นักศึกษานาหลักฐานการไปต่างประเทศจากหน่วยงาน คณะ หรือวิทยาลัยที่
นักศึกษาสังกัด (หลักฐานดังกล่าวจะต้องแสดงถึงเหตุผลการเดินทางไปต่างประเทศโดยระบุรายละเอียด
ให้ชัดเจนว่าเดินทางไปทาอะไร และเดินทางไป - กลับเมื่อใด) ไปติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ดาเนินการออกหนังสือรับรอง
๖.๒ ให้นักศึกษานาเอกสารตามข้อ ๖.๑ ไปยื่นต่อสัสดีอาเภอตามภูมิลาเนาทหาร
๖.๓ เมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึงประเทศนั้นให้นาสาเนาหนังสือรับรองไปยื่นต่อสถานทูต
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น เพื่อขอหนังสือรับรองจากสถานทูต ส่งกลับประกอบหลักฐานหนังสือ
รับรองของสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้ทันก่อนถึงวันตรวจเลือกฯ ของนักศึกษา
กรณีนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา หรือไปเพื่อการอื่นที่ไม่อยู่ในความดูแล
ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถขอผ่อนผันได้ตามหลักเกณฑ์นี้
๓/๗. นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่น…

-๓๗. นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ภายในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนดถือว่าสละ
สิทธิการขอผ่ อนผัน ฯ หากนั กศึกษาจับได้ส ลากใบแดงและถูกตรวจเลื อกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจาการจะไม่มีสิทธิในการขอผ่อนผันเพื่อลาศึกษาต่อทุกกรณี และต้องเข้ารับราชการทหารกองประจา
ทันที
จึงประกาศมาเพื่อนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธาตรี คาแหง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

