ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ประจำปี 2564
__________________________________________________________

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 7 และมาตรา 29(3) และกฎ
กระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา หรือการ
เรียนรู้ พ.ศ. 2549 กรณีศึกษาในระบบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้นิสิต นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินระหว่างการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงประกาศให้นักศึกษาชายผู้มีสัญชาติไทย ที่เกิดในปี พ.ศ.
2544 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการยื่นหลักฐานเพื่อขอ
ผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ต้องมีคุณสมบัติ และหลักฐานตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติ หลักฐานและกำหนดการยื่นขอผ่อนผัน
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และมี
หลักฐานประกอบ ดังนี้
1.1 คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผัน
1.1.1 มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในระดับปริญญาตรี
ตามหลักสูตร (4 ปี) ณ วันที่ขอยื่นผ่อนผัน
1.1.2 ที่เกิดปี พ.ศ.2544 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2544) และผู้
ที่เกิด 2543,2542,2541,และ 2540
1.1.3 ไม่เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ในชั้นปีที่ 3
1.1.4 อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
1.1.5 นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเคยได้รับการ
ผ่อนผันมาแล้วจากสถานศึกษาเดิม ให้ทำการยื่นขอผ่อนผันใหม่
1.2 หลักฐานประกอบการขอผ่อนผัน
ให้นักศึกษาส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ งานขอผ่อนผันฯทหาร กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบการจัดส่งเอกสารตามวันที่ไปรษณีย์ลงรับ) หรือส่งด้วยตนเองที่ กองพัฒนา
นักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 1
นักศึกษาจะต้องตรวจสอบชื่อตัว–ชื่อสกุล ของตนเอง ชื่อ–นามสกุล บิดา–มารดา
ที่ระบุในเอกสาร (ตามข้อ 1.2.1 – 1.2.4) ให้ตรงกันและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
1.2.1 แบบคำร้องขอผ่อนผันฯทหาร
จำนวน 1 ฉบับ
1.2.2 สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9) หน้า – หลัง
จำนวน 2 ฉบับ
1.2.3 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 2 ฉบับ
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จำนวน 2 ฉบับ
1.2.5สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
จำนวน 1 ฉบับ
1.2.6 สำเนาใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 /2564 จำนวน 1 ฉบับ
1.2.7 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
(ขอได้จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
1.2.8 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำนวน 2 ฉบับ
1.2.9 สำนาหนังสือรับรองการตรวจเลือกฯ (สด.43 (ถ้ามี)
จำนวน 2 ฉบับ
1.3 กำหนดยื่นหลักฐานขอผ่อนผัน
ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดขอผ่อนผันฯทหาร ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
http://dept.npru.ac.th/std ตั้งแต่วันที่ 1 - พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564
กรณี นักศึกษาที่ไม่ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
นักศึกษาจะต้องดำเนินการยื่นหนังสือ พร้อมหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันไปยังจังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร
ด้วยตนเอง โดยมหาวิทยาลัยจะออกหนังสือให้และลงวันที่ในหนังสือราชการเป็นวันปัจจุบันเท่านั้น หากทาง
สัสดีจังหวัดไม่รับผ่อนผัน มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในห้วงเวลาตามที่กฎหมาย
กำหนด (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ตรวจเลือกฯ เท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนา
นักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 034-109300
ต่อ 3390 (ในวันและเวลาราชการ)
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผัน
นักศึกษาที่ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันไว้แล้ว ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัย
จะส่งบัญชีรายชื่อพร้อมสำเนาหลักฐานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษา และสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผัน ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ตามภูมิลำเนาทหาร ภายในเดือน
มีนาคม 2565
นักศึกษาที่ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯทหาร (ยื่นเพียงครั้งเดียว)ขณะที่อยู่ในระหว่างการศึกษา
จะได้รับการผ่อนผันฯจนจบการศึกษาตามหลักสูตร หรืออายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
3. การแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
นักศึกษาซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผัน ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาจะต้องไปแสดงตน
ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกทุกปีตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
เมื่อไปแสดงตนจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ในฐานะคนผ่อนผัน ไว้เป็นหลักฐาน หากไม่
ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะมีความผิดตามกฎหมาย เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือมีอายุ
ครบ 26 ปีบริบูรณ์แล้ว ถือว่าหมดเหตุผ่อนผันให้แจ้งต่อสัสดีอำเภอ/สัสดีเขตในท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาทหารอยู่
ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบตามที่กำหนด
นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นความจำนงเพื่อขอผ่อนผัน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กำหนด จะถือว่าสละสิทธิขอผ่อนผันต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ
สด.35) เมื่อผลการตรวจเลือกต้องถูกเข้ากองประจำการจะไม่มีสิทธิขอลาศึกษาต่อได้ ยกเว้น ผู้ที่อยู่ในหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 3 1. นักศึกษาที่ถูกเข้ากองประจำการซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อจนสำเร็จ
การศึกษาคือ
1.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบ
ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ากองประจำการ
1.2 ผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมาย เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
เพราะประสบอุบัติเหตุหรือป่วย ซึ่งไม่สามารถมาศึกษาได้ในห้วงเวลาที่สถานศึกษาประกาศให้นำหลักฐานมา
แสดงเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ
1.3 นักศึกษาภาคพิเศษที่ไม่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ
1.4 กรณีไม่ใช่ความผิดของนักศึกษาและเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิยกเว้น หรือ ผ่อน
ผันการตรวจเลือก เช่น
1.4.1 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาส่งรายชื่อเพื่อขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันการตรวจ
เลือก ผิดพลาดหรือตกหล่น
1.4.2 เอกสารการขอยกเว้นหรือการขอผ่อนผันการตรวจเลือกไปยังจังหวัดแห่งท้องที่
ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร แล้วเกิดสูญหายระหว่างส่งเอกสารหรือส่งภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกแล้ว
2. นักศึกษาที่ถูกเข้ากองประจำการ ไม่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อ คือ
2.1 ผู้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ใน ข้อ 1
2.2 ผู้ที่ได้รับสิทธิในการยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ไปยื่น
คำร้องขอสละสิทธิ์การยกเว้นหรือผ่อนผัน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
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