(สําเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กสร.ทบ.
ที่ กห 0300-13/6580
วันที่ 5 มิ.ย.24
เรื่อง การผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพลร

.

เรียน มทภ.1, 2, 3 และ 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สําเนาบันทึกข้อความ กสร.ทบ. ที่ กห 0300-13/4922 ลง 27 เม.ย.24 และ
บันทึกข้อความ สบ.ทบ. ที่ 8364/24 ลง 13 พ.ค.24

1. การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพลของครูซึ่งเป็นทหารกองหนุน เนื่องจากเป็นครูหลังจากมี
สภาพเป็นทหารกองหนุนแล้วมีปัญหาในการขอผ่อนผันตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2516) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ซึ่ง กสร.ทบ. ได้เสนอ สบ.ทบ. (กธน.สบ.ทบ.) พิจารณา
ร่วมแล้ว มีความเห็นว่าครูที่มีสภาพเป็นทหารกองหนุนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ
ขอผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อม และในการระดมพลได้ และในการขอรับสิทธิดังกล่าวนี้ คงให้นําหลักฐานการเป็นครูไปแสดง
ต่อนายอําเภอท้องที่ก็เป็นการเพียงพอที่จะได้รับสิทธิในการผ่อนผันแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย
2. ขอได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3. เพื่อความรวดเร็ว กสร.ทบ. ได้สําเนาส่ง ฝ่ายการสัสดี ทภ., ฝ่ายการสัสดี มทบ., ฝ่ายการ
สัสดี จทบ.ล.บ., ฝ่ายการสัสดี จทบ.อ.ด., ฝ่ายการสัสดี จทบ., และแผนกสัสดีจังหวัดทุกแห่งแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
(ลงชื่อ) พล.ต. มานะ รัตนโกเศศ
จก.กสร.ทบ.

(สําเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กสร.ทบ.
ที่ กห 0300-13/4922
วันที่ 27 เม.ย.24
เรื่อง การผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพลร

.

เรียน จก.สบ.ทบ. (ผ่าน กธน.สบ.ทบ.)
อ้างถึง กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1. ตามกฎกระทรวงที่อ้างถึง ข้อ 2 (10) และข้อ 8 (7) ซึ่งให้สิทธิ์ในการขอผ่อนผันไม่ต้อง
เข้ารับราชการในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการ
ระดมพลแก่ครู ซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการต่างๆ ที่ออกความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม
หรือราชการส่วนท้องถิ่น และซึ่งไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 14 (5)
2. ครูตามมาตรา 14 (5) นั้น คือครูซึ่งประจําทําการสอนหนังสือหรือวิชาการตามที่อยู่ใน
ความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 42
(พ.ศ.2517) ข้อ 2 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2523) ส่วนข้อ 3 และข้อ 4 ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) นั้นกําหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสําคัญยกเว้นครูให้
(แบบ สด.37)
3. ในการผ่อนผันตามข้อ 1 นั้น ผู้ที่ขอผ่อนผันจะต้องปฏิบัติตามข้อ 6 (2) และข้อ 9 (1)
ของกฎกระทรวงที่อ้างถึง ซึ่งกําหนดให้นําหลักฐานไปแจ้งต่อนายอําเภอท้องที่ด้วยตนเอง ซึ่งในการ
ดําเนินการขอผ่อนผัน ปรากฏว่า บางอําเภอยินยอมผ่อนผันให้เมื่อผู้ขอรับการผ่อนผันนําหลักฐานการเป็นครู
ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ มาแจ้งเพื่อขอผ่อนผัน แต่บางอําเภอไม่ยินยอมผ่อนผันให้ เพราะผู้ขอ
ผ่อนผันไม่มีใบสําคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37) ที่จะนํามาแสดงเป็นหลักฐานในการขอผ่อนผันได้เนื่องจากไม่ได้
ยกเว้นครูตามมาตรา 14 (5) ไว้ เพราะเป็นผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร
4. การออกใบสําคัญยกเว้นครู ตามมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ
พ.ศ.2497 นั้น จะออกให้แก่ครูที่ขอยกเว้นซึ่งเป็นทหารกองเกิน และยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ ส่วนครูที่เป็นทหารกองหนุนไม่ได้ออกหนังสือสําคัญยกเว้นครูให้
5. กสร.ทบ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
5.1 ครูซึ่งเป็นทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนที่ทําการสอนหนังสือ หรือวิชาการต่างๆ
ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่
42 (พ.ศ.2517) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2523) แต่ไม่มีใบสําคัญยกเว้นครู (สด.37)
เนื่องจากเข้าเป็นครูหลังจากที่มีสภาพเป็นทหารกองหนุน เช่น ทหารกองหนุนที่จบการฝึกวิชาทหารจาก รด.
ควรจะมีสิทธิได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพลตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2516) ข้อ 6 (2) และ
ข้อ 9 (1) ด้วยเพราะว่าเป็นครูที่มีสภาพตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2517) เช่นเดียวกัน

5.2 ในการขอรับสิทธิตาม 5.1 คงนําหลักฐานการเป็นครูไปแสดงต่อนายอําเภอท้องที่ ก็
น่าจะได้รับสิทธิในการผ่อนผันได้ โดยไม่ต้องนําใบสําคัญยกเว้นครู (แบบ สด.37) ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดออกให้ไปแสดงด้วย เพราะใบสําคัญยกเว้นครูเป็นหลักฐานที่ออกให้
เฉพาะทหารกองเกิน ซึ่งขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติเท่านั้น
5.3 เหตุที่เสนอความเห็นมานี้ เนื่องจากผู้ที่เป็นครูหลังจากมีสภาพเป็นทหารกองหนุน
แล้วโดยเฉพาะ นศท. กําลังพลประเภทนี้มีเป็นจํานวนมาก และเมื่อถูกเรียกพลฯ แล้ว จะมี สด.37 ไปแสดง
ต่อนายอําเภอ ฉะนั้น กสร.ทบ. จึงเห็นควรให้ใช้หลักฐานตามข้อ 5.2 แสดงแทน
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาร่วมตามความเห็นของ กสร.ทบ. ในข้อ 5.1 และ 5.2
เสร็จแล้วขอเรื่องคืน
(ลงชื่อ) พล.ต. มานะ รัตนโกเศศ
จก.กสร.ทบ.

