
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการของนักศึกษา 
-------------------------- 

         ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๙ (๓) ได้บัญญัติให้ผ่อนผัน
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการแก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือ
เรียนรู้ พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งก าหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกในส่วนของ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  ๑)  นักศึกษาที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2544) และไม่เป็นผู้ที่ส าเร็จการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ 
  ๒)  ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีระดับปริญญาตรี 
  ๓)  ไม่เคยยื่นผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาก่อน 
 

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ 
  ๑. ส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ สด.๓๕)  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนาใบส าคัญทหาร (แบบ สด.๙)     จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ที่มชีื่อนักศึกษาปรากฏอยู่)   จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕. ส าเนาบัตรนักศึกษา     จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๖. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา  จ านวน ๑ ฉบับ 
 7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา    จ านวน 1 ฉบับ 
 

ก าหนดส่งเอกสารหลักฐาน 
 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565  ณ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ส่งด้วยตนเองเท่านั้น)  
 

ข้อปฏิบัติส าหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันฯ 
  ๑. นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารผ่อนผันทหารตามวันและสถานที่ที่ก าหนดเท่านั้น และ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิผ่อนผัน ทางกลุ่มไลน์ ชื่อ ผ่อนผันทหารปี 65 และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร์ธานี http://www.sru.ac.th ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  หากพบว่าไม่มีรายชื่อ
ตนเอง ขอใหน้ักศึกษาแจ้งงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาทราบโดยทันท ี
 ๒. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามข้อ ๑. ต้องตรวจสอบสิทธิของตนเอง ณ สัสดีจังหวัดตามภูมิล าเนา
ทหารของตน ในช่วงเดือนมีนาคม หากพบว่าไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีบุคคลผ่อนผันฯ ของสัสดีจังหวัด 
นักศึกษาต้องแจ้งกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาทราบโดยทันที  ทั้งนี้ การขอผ่อนผันฯ ต่อสัสดีจังหวัดเป็น
เพียงการเตรียมความพร้อมทางบัญชีทหารฯ เท่านั้น ยังไม่ถือว่าจะได้รับการผ่อนผันโดยสมบูรณ์ จนกว่า
นักศึกษาจะไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ปรากฏในหมายเรียก (สด.35) 
 

2/๓. นักศึกษาต้อง... 
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 ๓. นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี ตามที่
ก าหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) จนกว่าจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษา เช่น ส าเร็จ
การศึกษา ลาออก หรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยในวันรายงานตัวให้น าเอกสารฉบับ
จริง ได้แก่ ใบส าคัญทหาร (แบบ สด.๙) , หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) , บัตรประจ าตัว
ประชาชน  หรือหลักฐานการส าเร็จการศึกษา (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้วและต้องเข้าท าการคัดเลือกในปี
นั้น) เพ่ือใช้สิทธิในการลดวันราชการทหารกองประจ าการ 
  กรณีนักศึกษาไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะมีความผิดฐานขาดการตรวจ
เลือกฯ ตามกฎหมาย มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี และถูกก าหนดให้เป็นทหารโดยไม่มีสิทธิจับสลากตรวจเลือกทหารในปีถัดไปทันที 
 ๔. นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ ในปีที่เข้าตรวจเลือกฯ ปีแรกแล้ว ปีต่อไปไม่ต้องยื่น
เรื่องขอผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี 
   ๕. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ลาออก พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ 
จะต้องแจ้งต่อสัสดีอ าเภอตามภูมิล าเนาทหารทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา ลาออก       
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ เพ่ือที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในคราวต่อไป 
หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  
  ๖. นักศึกษาที่มีสิทธิผ่อนผันฯ และมีความจ าเป็นต้องเดินทางไปศึกษา หรือดูงาน หรือ
ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจัดส่งไปตามหลักสูตรการศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๖.๑  ให้นักศึกษาน าหลักฐานการไปต่างประเทศจากหน่วยงาน คณะ หรือวิทยาลัยที่
นักศึกษาสังกัด (หลักฐานดังกล่าวจะต้องแสดงถึงเหตุผลการเดินทางไปต่างประเทศโดยระบุรายละเอียด
ให้ชัดเจนว่าเดินทางไปท าอะไร และเดินทางไป - กลับเมื่อใด) ไปติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการออกหนังสือรับรอง  
   ๖.๒  ให้นักศึกษาน าเอกสารตามข้อ ๖.๑ ไปยื่นต่อสัสดีอ าเภอตามภูมิล าเนาทหาร  
   ๖.๓  เมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึงประเทศนั้นให้น าส าเนาหนังสือรับรองไปยื่นต่อสถานทูต 
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น เพ่ือขอหนังสือรับรองจากสถานทูต ส่งกลับประกอบหลักฐานหนังสือ
รับรองของสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้ทันก่อนถึงวันตรวจเลือกฯ ของนักศึกษา 
  กรณีนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา หรือไปเพ่ือการอ่ืนที่ไม่อยู่ในความดูแล
ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถขอผ่อนผันไดต้ามหลักเกณฑ์นี ้
 ๗. นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ภายในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าสละ
สิทธิ์การขอผ่อนผันฯ หากนักศึกษาจับได้สลากใบแดงและถูกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการจะไม่มีสิทธิในการขอผ่อนผันเพ่ือลาศึกษาต่อทุกกรณี และต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ าทันท ี
 

 จึงประกาศมาเพ่ือนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
 
         ประกาศ ณ วันที่    23    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                (ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ) 
                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 


