สถานที่ติดต่อ : ยื่นคำาร้องต่อนายอำาเภอท้องที่ซึ่งสุเหร่า อาราม หรือ
สำานักสอนศาสนาตั้งอยู่
ระยะเวลาดำาเนินการ : ๑. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุด
ราชการหรื อ วั น นั ก ขั ต ฤกษ์ ) ๒. ให้ ดำ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ น
การตรวจเลื อ กฯ ตามกำ า หนดในหมายเรี ย กฯ (แบบ สด.๓๕)
ของนายอำาเภอภูมิลำาเนาทหาร

การขอยกเว้นนักศึกษาวิชาทหาร

หลักเกณฑ์
บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวง
กลาโหมกำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝกวิชาทหาร
หลักฐาน : ๑. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙.) ๒. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๓. สำ า เนาทะเบี ย นบ้ า น ๔. บั ต รประจำ า ตั ว นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร
๕. บัตรประจำาตัวประชาชน
สถานทีต่ ดิ ต่อ : ยืน่ คำาร้องต่อศูนย์ฝก /หน่วยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.
ระยะเวลาดำาเนินการ : ๑. ติดต่อได้ทกุ วัน เวลา ราชการ (ยกเว้นวันหยุด
ราชการหรือวันนักขัตฤกษ์) ตามประกาศของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้ดาำ เนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจเลือกฯ ตามกำาหนดในหมายเรียกฯ
(แบบ สด.๓๕) ของนายอำาเภอภูมิลำาเนาทหาร

การยกเว้นครู

หลักเกณฑ์
๑. มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นครูผสู้ อนตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขทุกฉบับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ครูผสู้ อนในหน่วยงานการศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและวุ ฒิ ศึ ก ษาที่ ตำ่ า กว่ า ปริ ญ ญาทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๓. ครูผู้สอนสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ๘๖ สาขาวิชา เมื่อสอบบรรจุ
เป็นครูได้แล้ว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำาหนด คือ ภายใน
ระยะเวลา ๒ ปี ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
๔. ประกอบวิชาชีพหลักทางด้าน การเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขัน้ พืน้ ฐาน
และอุดมศึกษาที่ตำ่ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐ และเอกชน
๕. เป็นครูประจำาทำาการ สอนหนังสือหรือวิชาการต่างๆ หรือเป็นครูสอน
ประจำาเฉพาะวิชา ที่อยู่ในความควบคุม ของกระทรวง ทบวง กรม
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หมายความรวมถึงครูอัตราจ้างด้วย
๖. เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ กำ า หนดไว้ ใ นกฎกระทรวงหรื อ สถาบั น
กวดวิชาหรือสถานศึกษาที่ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษา
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๗. มีจำานวนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คน
๘. ครูที่ทำาการสอนระดับมัธยมศึกษาลงมา มีเวลาสอนสัปดาห์ละ
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชม.

๙. ครูที่ทำาการสอนระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา มีเวลาสอนสัปดาห์ละ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชม.
หลักฐาน : ๑. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙.) ๒. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๓. สำาเนาทะเบียนบ้าน ๔. ใบประกอบวิชาชีพครู กรณีที่ทำาการสอน
ในระดับอุดมศึกษาทีต่ าำ่ กว่าปริญญา (ถ้ามี) ๕. คำาสัง่ บรรจุเข้ารับราชการครู
๖. หนังสือสัญญาจ้าง (กรณีครูอัตราจ้าง) ๗. หนังสือรับรองจากโรงเรียน
ที่ทำาการสอน ๘. บัญชีแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น จำานวนนักเรียน,
จำานวนชั่วโมงที่ทำาการสอน, วิชาการสอน เป็นต้น
สถานที่ ติ ด ต่ อ : ยื่ น คำ า ร้ อ งต่ อ สถานศึ ก ษาที่ ป ระจำ า ทำ า การสอน
ตามสายการบังคับบัญชา จนถึง ผวจ. ท้องที่ที่ประจำาทำาการสอน
ระยะเวลาดำาเนินการ : ๑. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุด
ราชการหรือวันนักขัตฤกษ์) ตามประกาศของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่วนราชการแจ้งเรื่องถึง ผวจ.ท้องที่ที่ประจำาทำาการสอนก่อนเดือน
เม.ย. ของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (ภายใน ม.ค.ทุกปี)
๓. กรณีย้ายไปประจำาทำาการสอนในสถานศึกษาอื่นนอกจากที่กำาหนด
ไว้ในสำาคัญยกเว้นครู(แบบ สด.๓๗) ให้ส่งรายชื่อน้อยกว่า ๖๐ วันได้
แต่ตอ้ งก่อนการตรวจเลือกในจังหวัดทีเ่ ป็นภูมลิ าำ เนาทหาร ๔. ให้ดาำ เนินการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นการตรวจเลื อ กฯ ตามกำ า หนดในหมายเรี ย กฯ
(แบบ สด.๓๕) ของนายอำาเภอภูมิลำาเนาทหาร ๕. ผวจ.ท้องที่ที่ประจำา
ทำาการสอน ออกใบสำาคัญยกเว้นครู (แบบ สด.๓๗) ให้เป็นหลักฐาน

การยกเว้นบุคคลทีไ่ ด้รบั โทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาำ คุก

หลักเกณฑ์
๑. ศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกครั้งเดียวตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
๒. ศาลเคยมีคาำ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาำ คุกหลายครัง้ รวมกันตัง้ แต่ ๑๐ ปี ขึน้ ไป
หรือศาลมีคำาพิพากษาให้กักกัน
หลักฐาน : ๑. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙.) ๒. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๓. สำาเนาทะเบียนบ้าน ๔. บัตรประจำาตัวประชาชน ๕. สำาเนาคำาพิพากษา
และหมายจำาคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ๖. สำาเนาคำาพิพากษาให้กักกัน
สถานที่ติดต่อ : หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอภูมิลำาเนาทหาร
ระยะเวลาดำาเนินการ : ๑. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุด
ราชการหรือวันนักขัตฤกษ์) ๒. ให้ดาำ เนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจเลือกฯ
ตามกำาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ของนายอำาเภอภูมลิ าำ เนาทหาร

การแจ้งสละสิทธิ หรือหมดเหตุ
จากการยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ

หลักเกณฑ์
๑. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันตามมาตรา ๑๓, ๑๔ , ๒๗ และ
มาตรา ๒๙
๒. นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนเมื่อสำาเร็จการศึกษา หรือต้องออกจาก
สถานศึกษา หรือเมือ่ ย้ายสถานทีศ่ กึ ษา หรือเมือ่ มีอายุครบ ๒๒ ปีบริบรู ณ์
หรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี
๓. เมื่อมีความประสงค์ที่จะไม่ขอใช้สิทธิการยกเว้นหรือผ่อนผันอีกต่อไป
๔. ครู เมื่อย้ายสถานที่ทำาการสอนหรือพ้นสถานภาพการเป็นครู

๕. พระภิกษุ สามเณร นักบวชศาสนาอื่น เมื่อพ้นจากสถานภาพเช่นนั้น
๖. แจ้งด้วยตนเองต่อนายอำาเภอท้องทีภ่ มู ลิ าำ เนาทหาร ภายในกำาหนด ๓๐ วัน
นับแต่วันที่พ้นจากฐานะเช่นนั้น
๗. ถ้าเป็นบุคคลทีม่ อี ายุอยูใ่ นกำาหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ จะต้องไป
เข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามกำาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
ของนายอำาเภอภูมิลำาเนาทหาร
หลักฐาน
๑. ใบสำาคัญ (แบบ สด.๙.) ๒. สำาเนาทะเบียนบ้าน ๓. บัตรประจำาตัว
ประชาชน ๔. หลักฐานการพ้นสภาพจากการเป็นครู พระภิกษุ สามเณร
นักบวชศาสนาอื่น เป็นต้น ๕. ใบระเบียนแสดงผลการสำาเร็จการศึกษา
หรือ หลักฐานการออกจากสถานศึกษาสำาหรับ นิสิต นักศึกษา นักเรียน
สถานที่ติดต่อ
๑. นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนแจ้งด้วยตนเอง ต่อนายอำาเภอท้องที่
ทีเ่ ป็นภูมลิ าำ เนาทหาร ๒. ทหารกองเกินยืน่ คำาร้องด้วยตนเอง ต่อนายอำาเภอ
ท้ อ งที่ ที่ เ ป็ น ภู มิ ลำ า เนาทหาร ๓. แจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการตรวจเลื อ ก
ในวั น ตรวจเลื อ กฯ ตามกำ า หนดในหมายเรี ย กฯ (แบบ สด.๓๕)
ของนายอำาเภอภูมิลำาเนาทหาร
ระยะเวลาดำาเนินการ : ๑. ภายในกำาหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พ้น
จากฐานะที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน ๒. แจ้งทันทีเมื่อมีความประสงค์
ที่จะไม่ใช้สิทธิการยกเว้นหรือผ่อนผันต่อไป (ภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี)
๓. ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)
๔. ยื่นคำาร้องขอสละสิทธิต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ภายในเวลา
๑๒.๐๐ นาิกา ในวันตรวจเลือกฯ ตามกำาหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
ของนายอำาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำาเนาทหาร
ข้อควรทราบ : ผู้ที่ไม่แจ้งพ้นจากฐานะการยกเว้นหรือผ่อนผันฯ ภายใน
กำาหนดมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ เดือน
ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

**รายละเอียดสอบถามเพิม่ เติมได้ท*่ี *

หน่วยสัสดีเขต/อำาเภอ, สำานักงานกรุงเทพฯ/จังหวัดฯ
ฝ่ายสรรพกำาลัง มทบ./แผนกสรรพกำาลังกองทัพภาค ทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๒๕๙, http://sassadee.rta.mi.th
facebook : กองการสัสดี

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ สำ�หรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ตามมาตรา ๒๙(๓) แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

สรุป : หลักเกณฑ์การขอผ่อนผัน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่ศึกษา
ภายในประเทศ
ประเภท/ระดับการศึกษา
หลักเกณฑ์
๑. นักเรียนสายสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - จนสำ�เร็จการศึกษาระดับ
			
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
				
- มีอายุครบ ๒๒ ปีบริบูรณ์
๒. นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ใน - ผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับ
สถานศึกษาของรัฐ/สถานศึกษาเอกชน/ ตํ่ากว่าปริญญาหรือระดับปริญญา
สถานศึกษาสายอาชีพหรือสายเฉพาะ - จนสำ�เร็จการศึกษา หรือมีอายุ
ทางอื่น ๆ
ครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์
- สถานศึกษาที่เป็นระบบเปิดแบบ
ตลาดวิชาหรือไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
ต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละ
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ทุกภาค
การศึ ก ษาติ ด ต่ อ กั น เว้ น แต่ ภ าค
การศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสดุ วิสยั
ให้สถานศึกษารับรอง
-นิสติ หรือนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ให้ผ่อนผันในระหว่างปฏิบัติงานใน
รพ.หรือสถาบันทางแพทย์เพื่อขึ้น
ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพ เพิ่มอีก ๑ ปี
๓. การศึกษานอกระบบ, การศึกษา
ตามอัธยาศัยและการศึกษาเฉพาะ
ทาง
๓.๑ เทียบได้ในระดับตํ่ากว่า - จนสำ�เร็จการศึกษา หรือมีอายุ
ครบ ๒๒ ปีบริบูรณ์
ปริญญา
๓.๒ เทียบได้ในระดับปริญญา - จนสำ�เร็จการศึกษา หรือมีอายุ
ครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์
หลักฐาน :
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน ๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
๓. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) ๔. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๕. หนังสือสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
สถานที่ติดต่อ
นิสิต นักศึกษา นักเรียน ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันต่อสถานศึกษา
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดำ�เนินการ : ๑. นิสิต นักศึกษา นักเรียน ส่งหลักฐานต่อ
สถานศึกษา/ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศของสถานศึกษา/
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๒. สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งรายชื่อนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ไปยังผู้ว่า กทม. หรือ ผวจ. ภูมิลำ�เนาทหาร ภายในเดือน ก.พ.
ของปีที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ข้อควรทราบ
๑. หลักฐานที่จะต้องนำ�ไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก มีดังนี้
๑.๑ บัตรประจำ�ตัวประชาชน ๑.๒ ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙)
๑.๓ หมายเรียกฯ (แบบ สด.๔๓) ๑.๔ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ
(แบบ สด.๔๓) กรณีขอผ่อนผันต่อ
๒. นิสติ นักศึกษา นักเรียนทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันแล้วทุกนาย ถ้าไม่ไปแสดงตน
เข้ า รั บ การตรวจเลื อ กฯ ตามกำ � หนดในหมายเรี ย กฯ (แบบ สด.๓๕)
ของนายอำ�เภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำ�เนาทหาร มีความผิดตาม พ.ร.บ.
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน ๓ ปี

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ กรณี นักเรียนซึ่งออกไป
ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ยื่นขอผ่อนผันก่อนการเดินทาง
ไปต่างประเทศ

๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
๓. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙)
๔. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๕. หนังสือสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว –
ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๖. หนังสือรับรองหลักสูตรของ
สถานศึกษา (ถ้าเป็นภาษา
ต่างประเทศให้แปลเป็น
ภาษาไทยกำ�กับ และลงชื่อ
ตำ�แหน่งผู้แปลด้วย)
๗. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทย หรือผู้ดูแลนักเรียน
ไทยทีต่ ง้ ั อยู่ ณ ประเทศทีไ่ ปศึกษาวิชา
(ส่งเพิม่ เติมภายในกำ�หนด ๓ เดือน)

ยื่นขอผ่อนผันหลังการเดินทาง
ไปต่างประเทศ

๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
๒. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
๓. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙)
๔. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๕. หนังสือสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว –
ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๖. หนังสือรับรองหลักสูตรของ
สถานศึกษา (ถ้าเป็นภาษา
ต่างประเทศให้แปลเป็นภาษา
ไทยกำ�กับ และลงชื่อ ตำ�แหน่ง
ผู้แปลด้วย)

๗. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทย หรือผูด้ แู ลนักเรียนไทย
ทีต่ ง้ั อยู่ ณ ประเทศทีไ่ ปศึกษาวิชา

หลักเกณฑ์
๑. อยูใ่ นความปกครองทัง้ ฝ่ายวิชาการและความประพฤติของผูด้ แู ลนักเรียนไทย
ของรัฐบาลไทยสำ�หรับประเทศนั้นๆ (อยู่ในความปกครองดูแลของ กพ.
(ทุนรัฐบาล))
๒. ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย (ทุนส่วนตัวและไม่ได้อยู่ในความ
ปกครองดูแลของ กพ.)
สถานที่ติดต่อ
๑. ผู้ที่ไปศึกษาด้วยทุนส่วนตัว ให้นักเรียนผู้ประสงค์ขอผ่อนผัน หรือบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันต่อนายอำ�เภอภูมิลำ�เนาทหาร
๒. ผู้ที่ไปศึกษาโดยอยู่ในความปกครองทั้งฝ่ายวิชาการและความประพฤติ
ของผู้ดูแลนักเรียนไทยของรัฐบาลไทย ให้สำ�นักงาน กพ. เป็นผู้ดำ�เนินการ

ระยะเวลาดำ�เนินการ : ๑. ก่อนกำ�หนดการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกฯ
(แบบ สด.๓๕ ) ของนายอำ�เภอภูมิลำ�เนาทหาร ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องออกหนังสือผ่อนผันฯ (แบบ สด.๔๑) ให้เป็นหลักฐาน ๓. ติดต่อได้ทกุ วัน
เวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์)

การขอยกเว้นการตรวจเลือกฯ : สำ�หรับคนพิการทุพพลภาพ

หลักเกณฑ์ :
คนพิการทุพพลภาพ ซึง่ ไม่สามารถเป็นทหารได้ ต้องไปแสดงตนเข้ารับ
การตรวจเลือกฯ ตามกำ�หนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ของนายอำ�เภอ
ท้องที่ที่เป็นภูมิลำ�เนาทหาร
หลักฐาน :
๑. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙.)
๒. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๓. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
๔. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
๕. บัตรประจำ�ตัวคนพิการ (ถ้ามี)
๖. เอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่องของสถาน
พยาบาล
สถานทีต่ ดิ ต่อ : เข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามกำ�หนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
และยื่นหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกฯ
ระยะเวลาดำ�เนินการ : ภายในวันตรวจเลือกฯ ตามกำ�หนดในหมายเรียกฯ
(แบบ สด.๓๕) ของนายอำ�เภอภูมิลำ�เนาทหาร

การขอยกเว้นการตรวจเลือกฯ พระภิกษุ สามเณร นักธรรม

หลักเกณฑ์ :
พระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน
ซึ่งเป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หลักฐาน :
๑. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙.)
๒. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๓. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
๔. หนังสือสุทธิ
๕. ประกาศนียบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรีขึ้นไป
๖. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสวัดที่จำ�พรรษา
สถานที่ติดต่อ :
๑. ยื่นคำ�ร้องต่อนายอำ�เภอภูมิลำ�เนาทหาร
๒. ยื่นคำ�ร้องต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันทำ�การตรวจเลือกฯ
ระยะเวลาดำ�เนินการ :
๑. ยื่นก่อนการตรวจเลือกฯ ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ (เว้นวันหยุด
ราชการหรือวันนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนเดือน มี.ค. ของปีที่
จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ
๒. ยื่นภายในวันตรวจเลือกฯ ตามที่กำ�หนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
ของนายอำ�เภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำ�เนาทหาร

การขอยกเว้นนักบวชศาสนาอื่น

หลักเกณฑ์
๑. สำ�นักสอนศาสนาต้องได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องออกใบสำ�คัญ (แบบ สด.๓๖) ให้เป็นหลักฐาน
๓. นักบวชศาสนาอื่น ซึ่งมีหน้าที่ประจำ�ในกิจของศาสนา ที่จะได้รับ
การยกเว้น
ลำ�ดับ

ศาสนา

ตำ�แหน่ง

จำ�นวน
หมายเหตุ
(คน)
๑. อิสลาม
โต๊ะอิหมํ่า
๑
แต่ละสุเหร่า
		
โต๊ะบิลา
๑
		
โต๊ะกาเตบ
๑
๒. คริสตัง หรือ เจ้าอธิการวัด
๑ ๑. แต่ละอาราม
โรมันคาทอลิก ผู้ช่วยเจ้า
๓ ๒. แล้วแต่เจ้าอธิการ
			
อธิการวัด
วัดจะเห็นสมควร
					
ขอใบสำ�คัญ
					
(แบบ สด.๓๖)
					
ให้แก่ผู้ใด
๓. โปรเตสแตนต์ เจ้าหน้าที่หรือ ๓ ๑.เป็นผู้ที่มีความรู้
			
ผู้ช่วยหัวหน้า
ความสามารถสอน
ในสำ�นักสอน
ศาสนาได้
ศาสนาสำ�นัก
๒.แล้วแต่ผู้เป็น
ใหญ่
หัวหน้าจะขอใบสำ�คัญ
(แบบ สด.๓๖) ให้แก่
ผู้ใดในแต่ละสำ�นัก
หลักฐาน :
๑. ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙.)
๒. หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
๓. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
๔. บัตรประจำ�ตัวนักบวช
๕. บัตรประจำ�ตัวประชาชน
๖. หนังสือรับรองของคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด (ศาสนาอิสลาม)
๗. หนังสือสำ�คัญแต่งตั้งเป็นเจ้าอธิการวัดหรือผู้ช่วยเจ้าอธิการวัด
(ศาสนาคริสต์หรือโรมันคาทอลิก)
๘. หนังสือสำ�คัญการแต่งตัง้ เป็นหัวหน้าหรือผูช้ ว่ ยหัวหน้าสำ�นักสอนศาสนา
(ศาสนาโปรเตสแตนต์)

