คาร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
ตามมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
เขียนที่ โรงเรียน..............................................................
วันที่...................เดือน.....................................พ.ศ........................
เรื่อง ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ข้าพเจ้า............................................อายุ...........ปี เกิดวันที่..........เดือน...................พ.ศ….……
ตาหนิ……………………………………………………….ภูมิลาเนาทหาร อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.....................
ถนน ………………………………… ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ..................................................
จังหวัด.........................................ชื่อบิดา...............................................ชื่อมารดา................................................
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่............เดือน............................พ.ศ.............ปัจจุบันดารงตาแหน่ง...............ระดับ............
โรงเรียน.......................................................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เลขประจาตาแหน่ง……………………..ขั้น....................บาท ตั้งแต่วันที่.............เดือน..........................พ.ศ..............
พักอยู่ที่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ถนน......................ตาบล/แขวง......................................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................... โทร. ...........................................มีความประสงค์
ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(..............................)
ตาแหน่ง..............................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
..........................................................
……………………..……………………………
(........................................................)
ตาแหน่ง........................................................................................
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
.............................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................

หนังสือรับรอง
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.....................................................................ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู ตาแหน่ง......................................โรงเรียน.......................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................ตามคาสั่งโรงเรียน.................................................ที่.................
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่.......................................................และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่สอนในโรงเรียน.............................................ในระดับชั้น...............................จานวน.............................คน
มีชั่วโมงสอนวันละ..............................ชั่วโมง ซึ่งครบถ้วนตามเกณฑ์กาหนด เพื่อได้รับยกเว้นการเข้ารับราชการ
เกณฑ์ทหารจริง
ให้ไว้ ณ วันที่..........................................................................
ลงชื่อ......................................................................
(................................................................)

(ตัวอย่าง)

ที่ ศธ

โรงเรียน..................................................
……………………………………………………….
6 มีนาคม 2549

เรื่อง ข้าราชการครูขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คาร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
๒. หนังสือรับรอง
3. บัญชีรายชื่อครูที่ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
4. สาเนาใบสาคัญ(แบบ ส.ด. 9)
5. สาเนาหมายเรียก(ส.ด.35)
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7. สาเนาทะเบียนบ้าน
8. สาเนา/คาสั่งบรรจุ/สัญญาจ้าง
9. สาเนาตารางการสอน
10. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
11. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ด้วย นาย..................................................ข้าราชการครู ตาแหน่ง.....................................................
โรงเรียน.............................................................................มีความประสงค์จะขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(.............................................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน.................................

บัญชีรายชื่อตรูขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ ตามมาตรา 14(5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
โรงเรียน..............................................สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจาปี ..........
ที่

ชื่อ-สกุล
เบอร์โทร.

ตำแหน่ง/
ตำแหน่งเลขที่

เกิด
พ.ศ.

ตำหนิ

ชื่อบิดำ มำรดำ

ภูมิลำเนำตำมมำตรำ 5 แห่ง พ.ร.บ.
รับรำชกำรทหำร พ.ศ. 2497
บ้ำน หมู่ ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เลขที่
ที่

ที่อยู่ปัจจุบัน (ห้องที่ทำกำรสอน)
บ้ำน หมู่
เลขที่ ที่

1 ชื่อ....................
โทร...................
2

รับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ...............................................
(...............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน.................................

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชื่อ
โรงเรียน

จำนวน
นักเรียน

สอน
วิชำ

สอน
ชม./
สัปดำห์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอยกเว้นครูหรือครูอัตราจ้าง
ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการในยามปกติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร ให้แนบหลักฐาน
ประกอบ ดังนี้
๑. คาร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
จานวน ๒ ชุด
2. หนังสือรับรอง (ว่าเป็นครูหรือครูอัตราจ้าง) (ต้องประทับตราโรงเรียนด้วย)
จานวน ๒ ชุด
3. บัญชีรายละเอียดการขอยกเว้นเกณฑ์ทหาร (ต้องประทับตราโรงเรียนด้วย)
จานวน 2 ชุด
(ต้องเป็นครูประจาการสอนนักเรียนไม่น้อยกว่า 15 คน และมีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง)
4. สาเนา ส.ด.๙ (ใบสาคัญ)
จานวน ๒ ชุด
5. สาเนา ส.ด.๓๕ (หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร)
จานวน 2 ชุด
6. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ชุด
7. สาเนาบัตรข้าราชการ
จานวน 2 ชุด
8. สาเนาบัตรประชาชน
9. สาเนาคาสั่งบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 2 ชุด
10. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู
จานวน 2 ชุด
11. สาเนาตารางสอน (ผอ.รร.รับรองและต้องประทับตราโรงเรียนด้วย)
จานวน 2 ชุด
12. สาเนาสัญญาจ้าง กรณีเป็นครูอัตราจ้าง (ระยะเวลาการจ้างต้องคร่อมเดือนเมษายน) จานวน 2 ชุด
13. สาเนาคาสั่งมอบหมายงานลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง (กรณีเป็นครูอัตราจ้าง) จานวน 2 ชุด
14. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 2 ชุด
หมายเหตุ ผู้ประสงค์ขอยกเว้นเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจาการ
ในยามปกติจะต้องส่งเรื่องขอยกเว้น ก่อนเดือนเมษายน ของปีที่ถูกเรียก ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ตามมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

