บันทึกข้อความม
ส่วนนราชการ กสด.นสร. (แผนกกสัสดี โทร. ๙๑๙๘๖)
๙
ที่ กห ๐๔๖๒.๑๑๑/๑๖๐
วันที่ ๒๕ ม.ค. ๕๐
เรือ่อง หารือแนวทางปฏิ
แ
บติัตกิ รณีนักศึกษษาซึ่งได้รับการรผ่อนผันไม่ตองมารายงานต
อ้
ตัวในวันตรวจจเลือกฯ
เรียน ผบ.นสร. (ผ่าน รอง ผบบ.นสร.(๑))
อ้างถึถึง ๑. พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๔๙๗
๒. กฎกรระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๒๔๙๘) ออกตามความใน พ.ร.บ.รั
พ
บราชกการทหาร พ.ศศ. ๒๔๙๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ทภ.๒ ที่ กห ๐๔๘๒๒/๑๑๘ ลง ๑๐ ม.ค. ๕๐
๑. ทภ.๒ ขออหารือกรณี นนายวีระวงค์ ศุภสกุลวัฒน์ นักศึกษามหหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
น
อ อนผันตามมาตรา ๒๒๙ (๓) แห่ง พ.ร.บ.รั
พ
บราชชการทหาร พ .ศ. ๒๔๙๗ ไว้ว้แล้วแต่มีควาาม
รังสิต ซึ่งได้ทําเรื่องขอผ่
ประสงค์ขอผ่อนผัผันไม่ต้องไปราายงานตัวต่อคคณะกรรมการตรวจเลือกใในวันตรวจเลืออกฯ เนื่องจากได้รับคัดเลือก
อ
ฒ
บบอุดมศึกษา Work
W and Travel Proogram in USA ณ มลรรัฐ
เข้ารร่วมโครงการแแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดั
นิวเจจอร์ซีย์ ประเททศสหรัฐอเมริริกา ในห้วง ๑๑๕ มี.ค. ๕๐ – ๑๕ มิ.ย. ๕๐
๕ และ ทภ.๒๒ ได้ตรวจสออบหลักฐานแลละ
คุณสสมบัติแล้ว ไมม่อยู่ในหลักเกกณฑ์และเงื่อนนไขที่ขอผ่อนผันได้ แต่เพือให้
่อ ได้แนวทาางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมทั้งเป็ป็น
การสส่งเสริมและพพัฒนาการศึกษาของเยาวช
ก
ชน จึงขอหารืรือว่ากรณีดังกล่
ก าวอนุญาติติได้หรือไม่ แลละอยู่ในอํานาาจ
ของใใคร รายละเอีอียดตามสิ่งทีส่่สงมาด้วย
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามมอ้ า งถึ ง ๑ มมาตรา ๒๗ บับ ญ ญั ติ ไ ว้ ดั งนี้ ทหารกองงเกิ น ซึ่ ง ถู ก เ รี ย กต้ อ งมาใให้
ใ าคัญทหาาร
คณะะกรรมการตรรวจเลือกทําการตรวจเลืออกทําการตรวจเลือกตามกําหนดหมายยนั้น โดยนําใบสํ
กองเกิน บัตรประะจําตัวประชาชชน และประกกาศนียบัตร หรื
ห อหลักฐานกการศึกษามาแแสดงด้วย ถ้าไม่
ไ มาหรือมาแแต่
ไม่เข้ารับการตรวจเลือกหรือไมม่อยู่จนกว่ากาารตรวจเลือกแล้วเสร็จ ให้ถือว่าทหารก องเกินนั้นหลีีกเลี่ยงขัดขืนไม่
ไ
มาใหห้คณะกรรมกการตรวจเลือกทํ
ก าการตรวจเเลือก เว้นแต่
ฯลลฯ
(๒) นักเรียนซึ่งอออกไปศึกษาวิชา
ช ณ ต่างประะเทศ ตามที่กํ าหนดในกฎกกระทรวง
ฯลฯ
กรณี
ณีตาม (๑) (๒)) (๓) หรือ (๔)) ต้องได้รับกาารผ่อนผันเฉพพาะคราวจากรัรัฐมนตรีว่าการ
ฐ
ว่าการรกระทรวงมหหาดไทยมอบหหมาย
กระททรวงมหาดไททย หรือผูซ้ งึ่ รัฐมนตรี
๒.๒ มาตรรา ๒๙ บัญญั ติไว้ดังนี้ เมื่อได้
อ คัดคนที่ยกเว้
ก นด้วยเหตุตุต่างๆ ออกแล้ว ถ้ามีจํานววน
จ บราชการรเป็นทหารกอองประจําการรได้มากกว่าจํานวนที่ฝ่ายททหารต้องการให้ผ่อนผันแก่
แ
ทหาารกองเกินที่จะรั
ประเภทบุคคล ดังต่
ง อไปนี้
ฯลฯ
(๓) บุบคคลที่อยู่ในรระหว่างการศึศึกษาตามที่กาหนดในกฎกร
ํา
ระทรวง
ฯลฯ
๒.๓ ตามออ้างถึง ๒ บัญญญัติไว้ดังนี้ นักศึ
ก กษาซึ่งออกกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเเทศและไม่ตอง
อ้
ก าการตรวจเเลือกตามกําหนดหมายเรี
ห
ยก ตามมาตราา ๒๗ (๒) คือ
มาใหห้คณะกรรมการตรวจเลือกทํ

(๑) นักเรียนซึ่ งออกไปศึกษาวิ
ษ ชา ณ ต่างประเทศ
ง
โดยยอยู่ในความปปกครองทั้งฝ่าย
า
บ าหรับปรระเทศนั้นๆ
วิชากการและความมประพฤติของงผู้ดูแลนักเรียยนไทยของรัฐบาลสํ
(๒) นักเรียนซึ่งงออกไปศึกษาวิ
ษ ชา ณ ต่างประเทศ
ง
โดยยได้รับอนุญาตจากกระทรวง
มหาาดไทย
๓. ข้อพิจารณา กสด.นสรร. พิจารณาแลล้วเห็นว่า นายวีระวงค์ฯ เป็ป็นบุคคลที่ได้ขอผ่อนผันตาาม
มาตรา ๒๙ (๓) จะต้องไปแสดงงตนต่อคณะกกรรมการตรวจจเลือกในวันตรวจเลือกฯ แแต่เนื่องจากได้ด้รับคัดเลือกเขข้า
ร่วมโโครงการแลกกเปลี่ยนวัฒนธธรรมระดับอุดดมศึกษา ณ ต่ตางประเทศ ซึ่งกรณีดังกล่าาวหากตรวจสสอบแล้วปรากกฎ
ความมจริงว่า สถานศึกษาได้ส่งตัตวไปศึกษา/ฝึฝึกปฏิบัติ ณ ต่ตางประเทศจจริง และเป็นสส่วนหนึ่งของหหลักสูตรที่กําลัลง
ศึกษษา โดยไม่มีเจตตนาหลีกเลี่ยงขั
ง ดขืนไม่มาใหห้คณะกรรมกการตรวจเลือกทํ
ก าการตรวจจเลือกฯ ย่อมสสามารถขอผ่อน
อ
ผันตตามมาตรา ๒๗๗(๒) ในข้อ ๒.๑
๒ ได้ ตามหหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎฎกระทรวง ฉฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๙๘)ฯ ใน
ใ
ข้อ ๒๒.๓ ทั้งนี้ เป็นอํ
น านาจของผูผูว้ ่าราชการจังงหวัด ซึ่งได้รบมอบอํ
บั
านาจจจากรัฐมนตรีวว่่ าการกระทรววงมหาดไทย ใน
ใ
การพพิจารณาอนุมัมัติให้ผ่อนผันได้
ไ เป็นรายๆไปป โดยต้องอยูในเงื
ใ่ ่อนไขทั้ง ๒ ประการดังงนี้
๓.๑ มหาวิวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ รับรอองว่าการอบรมตามโครงกาารดังกล่าวอยูในหลั
่ใ กสูตรขออง
มหาาวิทยาลัย
๓.๒ สถานนทูตหรือสถาานกงสุล ณ ประเทศสหรั
ป
ฐอเมริ
ฐ กา รับรรองว่าตามห้วงเวลาดั
ว
งกล่าว
า
ก จริง
นายวีระวงค์ฯ มาเข้ารับการอบบรมที่ ประเทศศสหรัฐอเมริกา
๔. ข้อเสนอ เห็
เ นควรดําเนินนการดังนี้
๔.๑ แจ้งผลการพิ
ผ
จารณ
ณาให้ ทภ.๒ ทราบ
ท
๔.๒ ให้ ทภ.๒
ท สําเนาเรืรื่องแจ้งให้ มทบ./จทบ. และ ผสด.จว. ในพื้นที่ทราบบเพื่อยึดถือเป็ป็น
แนวทางในการปฏิฏิบัติต่อไป
น
กรุณาอนุ
ณ มัติตามเเสนอในข้อ ๔ และลงนามใใน
จึงเรียนมาเพือกรุ
่ ณาพิจารรณา หากเห็นสมควร
ร่างหหนังสือที่แนบ
อนุมมััติตามเสนอในนข้อ ๔
ลงนามแล้ว
รับคําสั
า ่ง ผบ.นสร.

พ.อ.
ช แจ้งสี)
(ชาติชาย

พล.ตต.
รอง ผบ.นนสร.(๑)
๒๕ ม.ค. ๕๐

พล.ต.
เสธ.นสร.
๒๕ ม.ค. ๕๐
๕

พ.อ.
รออง เสธ.นสร.(๑๑)
๒๒๕ ม.ค. ๕๐

