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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ประจาปีการศึกษา 2559 (ตรวจเลือก ปีพุทธศักราช 2560)
***************************************************

ตามพระราชบัญ ญัต ิร ับ ราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29(3) ได้บ ัญ ญัติใ ห้บุค คลที ่อ ยู ่
ในระหว่างการศึกษา สามารถผ่อ นผัน การตรวจเลือกเข้า รับราชการทหารกองประจาการ โดยกาหนดไว้
ในกฎกระทรวง การผ่อ นผัน เข้า รับ ราชการเป็น ทหารกองประจาการแก่บุค คลซึ่ง ระหว่า งการศึก ษา
หรือเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ไว้ดังนี้
๑. คุณสมบัติ
1.1 นักศึกษาชายอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2539) และอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
(ไม่เกิน พ.ศ. 2533)
1.2 มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย
1.3 มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒. การยื่นแบบคาร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๒.๑ ประเภทขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ(รายใหม่)
หลักฐานประกอบ
2.1.1 แบบใบคาร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
จานวน 1 ฉบับ
2.1.2 สาเนาใบสาคัญ (แบบ สด.9)
จานวน 3 ฉบับ
2.1.3 สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
จานวน 3 ฉบับ
2.1.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 3 ฉบับ
2.1.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 3 ฉบับ
2.1.6 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา/บัตรห้องสมุด
จานวน 1 ฉบับ
2.1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว บิดา มารดา หรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน 3 ฉบับ
2.1.8 (กรณีย้าย) สาเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) จานวน 3 ฉบับ
หมายเหตุ 1. แบบใบคาร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ สามารถติดต่อ
ขอรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา
2. เอกสารที่เป็นสาเนา ทุกฉบับจะต้องลงนามสาเนาถูกต้องทุกหน้าเอกสาร

/2.2 ประเภทขอผ่อนผัน...

-๒๒.2 ประเภทขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ(รายเก่า)
หลักฐานประกอบ
2.2.1 สาเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
จานวน 3 ฉบับ
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา/บัตรห้องสมุด
จานวน 1 ฉบับ
2.2.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน 3 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับจะต้องลงนามสาเนาถูกต้องทุกหน้าเอกสาร
3. วัน เวลาและสถานที่ยื่นแบบใบคาร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
นั ก ศึ ก ษาสามารถติ ด ต่ อ ขอผ่ อ นผั น การเข้ า รั บ ราชการทหารกองประจ าการพร้ อ มยื่ น เอกสาร
ด้วยตนเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 เท่านั้น
หากพ้ น ก าหนดถื อ ว่ า นั ก ศึ ก ษาไม่ ป ระสงค์ จ ะขอผ่ อ นผั น การเข้ า รั บ ราชการทหารกองประจ าการ
สอบถามรายละเอีย ดเพิ ่ม เติม ได้ที ่ นายกิต ติร ัต น์ บุญ ล้ า โทร. 035 – 276555 ต่อ 1832 หรือ
โทร. 094 – 9152495
4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาจะประกาศรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ์ ข อผ่ อ นผั น การเข้ า รั บ ราชการทหาร
กองประจ าการ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 (ตรวจเลื อ ก ปี พุ ท ธศั ก ราช 2560) ทั้ ง รายใหม่ แ ละรายเก่ า
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา และ http://dsd.aru.ac.th/
5. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
5.1 เอกสารใบสาคัญ (แบบ สด.9) นักศึกษาจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเองที่สัสดีอาเภอตามภูมิลาเนา
ทหารของนั กศึ กษา (เอกสารนี้ นั กศึ กษาจะต้ องไปติ ดต่ อขอรั บด้ วยตนเองที่ ภู มิ ล าเนาทหาร
เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์)
5.2 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) นักศึกษาจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเองที่สั สดี
อาเภอตามภูมิลาเนาทหารของนักศึกษา (เอกสารนี้นักศึกษาจะต้องไปติดต่อขอรับด้วยตนเอง
ที่อาเภอภูมิลาเนาทหาร เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์)
5.3 นักศึกษาต้องตรวจสอบรายชื่อ ผู้ มีสิ ทธิ์ขอผ่ อนผั นการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ณ กองพั ฒ นานั กศึ ก ษา หากพบว่า ไม่ มีร ายชื่ อ ของตนเองหลั ง จากส่ งเอกสารแล้ ว ให้ แ จ้ ง
เจ้าหน้าที่ทราบทันที
5.4 นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
อีกครั้งหนึ่ง ณ อาเภอภูมิลาเนาทหารก่อนวันตรวจเลือกประมาณ 1 เดือน หากพบว่าไม่มี
รายชื่อของตนเองหลังจากส่งเอกสารแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที

/5.5 นักศึกษา...

-๓5.5 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอผ่ อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการแล้ ว ในปีถัดไปไม่ต้อง
ดาเนิ นการขอผ่ อนผัน อีก แต่ต้องมารายงานตัว เพื่อยืนยันการขอใช้สิ ทธิ์ผ่อนผันการเข้ารับ
ราชการทหารกองประจาการต่อ ณ กองพัฒนานักศึกษา และคณะคณะกรรมการตรวจเลือก
ณ อาเภอภูมิลาเนาทหารทุกปี จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.6 กรณีนักศึกษาย้ายสถานศึกษา จะต้องแจ้งขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ทราบ และต้ อ งแจ้ ง ขอผ่ อ นผั น การเข้ า รั บ ราชการทหารกองประจ าการ
ต่อสถานศึกษาแห่งใหม่ด้วย
5.7 นักศึกษาที่ไปรายงานตัววันตรวจเลือกจะได้รับ ใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
นักศึกษาจะต้องเก็บไว้เพื่อไปรายงานตัวอีกครั้งในปีถัดไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

