๒. การยื่นเรื่อง
โรงเรี ย นต อ งยื่ น เรื่ อ งขอยกเว น การเข า รั บ
ราชการทหารให แ ก ค รู โ รงเรี ย นเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่กลุมสงเสริมสถานศึกษา กลุมงาน
โรงเรียนสามัญ ศึก ษา สํานัก งานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกป

(ตัวอยาง เอกสารประกอบ ๓.๑)

๓. เอกสารประกอบการพิจารณา
๓.๑ หนังสือนําสงของโรงเรียน
๓.๒ บัญชีรายชือ่ ครูทีทข่ี อยกเวนทหารตามมาตรา ๑๔(๕)
จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๓ คํารองขอยกเวนการเกณฑทหารในยามปกติตาม
ตาม
มาตรา ๑๔(๕) จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๔ ตารางการปฏิ
ตารางการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารสอน/
ารสอน/ตารางสอน
ประจําวันครู
(ตองมีเวลาสอนไมนอ ยกวา ๒๐ ชัว่ โมงตอสัปดาห)
จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๕
๓.๕ สําเนาหนังสือแตงตัง้ ครูใหปฏิบตั หิ นาที(่ หลักฐาน
การเปนครู)จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๖ หนังสือรับรอง จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๗ สําเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครู
จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๘ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๓ ฉบับ

หนังสือนําสง
โรงเรียน....................................................เขต......................
โทร.....................................................
วันที.่ .............เดือน....................................พ.ศ...................................
เรือ่ ง ยกเวนการเขารับราชการทหารครู
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สิง่ ทีส่ ง มาดวย ๑. บัญชีรายชือ่ ครูทข่ี อยกเวนทหารตามมาตรา ๑๔(๕) จํานวน ๓ ฉบับ
๒. คํารองขอยกเวนการเกณฑทหารในยามปกติตามมาตรา
ตามมาตรา ๑๔(๕) จํานวน ๓
ฉบับ
๓. ตารางการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารสอน/ตารางสอนประจําวันครู ๒๐ ชัว่ โมงตอ
สัปดาห) จํานวน ๓ ฉบับ
๔. สําเนาหนังสือแตงตัง้ ครูใหปฏิบตั หิ นาที(่ หลักฐานการเปนครู)จํานวน ๓
ฉบับ
๕. หนังสือรับรอง จํานวน ๓ ฉบับ
๖. สําเนาหนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๓ ฉบับ
๗. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๓ ฉบับ
๘. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๓ ฉบับ
๙. สําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.๙)
สด.๙) จํานวน ๓ ฉบับ
๑๐. สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (สด.๓๕)
(สด.๓๕) จํานวน ๓ ฉบับ
๑๑. สําเนาใบรับรองผล (แบบ สด.๔๓)
สด.๔๓) จํานวน ๓ ฉบับ
ดวย นาย.....................................นามสกุล............................เกิด พ.ศ.....................อายุ........ป
ครูสอนวิชา..........................ประจําชั้น...................................โรงเรียน.............................บรรจุเปนครู
นครูเมื่อ
...................................
.........
.....................................ตามใบอนุญาตเลขที่.............................
.........ค
..ครบกําหนดเขารับ ราชการทหาร
ในป พ.ศ...........................ไดรับหมายเรียกเขารับราชการทหารของอํ
ราชการทหารของอําเภอ............................จังหวัด
.........................ป
.........................ปจจุบนั โรงเรียนมีนกั เรียน..............คน นาย................................นามสกุล........................
สอนนั ก เรี ย น..............คน เป น ปกติ ส มควรได รั บ การยกเว น การเข า รั บ ราชการทหาร
ราชการ ทหาร
กองประจําการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗)
(พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
พ.ศ.๒๔๙๗
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดําเนินการขอยกเวนการเขารับราชการทหาร
กองประจําการใหกบั ครูผนู ด้ี ว ย และพรอมนีไ้ ดแนบบัญชีรายละเอี
รายละเอียดของ นาย...............................
นาย...............................
นามสกุล............................และเอกสารตางๆ มาเพือ่ ประกอบการพิจารณาดวย
ขอแสดงความนับถือ
..........................................
(.......................................)
ผูร บั ใบอนุญาตโรงเรียน............................................................
น............................................................

(ตัวอยาง เอกสารประกอบ ๓.๒)

๓.๙ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๑๐ สําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.๙)
สด.๙) จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๑๑ สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (สด.๓๕)
(สด.๓๕)
จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๑๒ สําเนาใบรับรองผล (แบบ สด.๔๓)
สด.๔๓) จํานวน ๓ ฉบับ
.ศ.๒๔๙๗
บัญชีรายชือ่ ครูขอยกเวนทหารตามมาตรา ๑๔(๕) แหงพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
พ.ศ.๒๕๒๗
แกไขเพิม่ เติมตามพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๒๗

๑. คุณสมบัติของผู
ของผูขอยกเวน
ครู โ รงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษา
ในกรุงเทพมหานคร ที่จะขอยกเวนการรับราชการ
ทหารจะต อ งได รั บ ใบอนุ ญ าตให บ รรจุ เ ป น ครู ใ น
โรงเรียนนั้น

(ตัวอยาง เอกสารประกอบ ๓.๓)
๓.๓)
คํารองขอยกเวนการเกณฑทหารในยามปกติ
ตามมาตรา ๑๔ (๕) แหงพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
เขียนที่ โรงเรียน........................................
น........................................................
...................................
วันที.่ ..........เดือน...........................
น...................................พ.ศ.
...............พ.ศ. ..............
เรือ่ ง ขอยกเวนการเกณฑทหารในยามปกติ
เรียน ผูอ ํานวยการโรงเรียน...................................................
ขาพเจา นาย.................................... อายุ........ป เกิดวันที.่ .....เดือน......................พ.ศ. ...........
ภูมิมลิ าํ เนาทหาร อยูบ า นเลขที.่ .....หมูท .ี่ .....ถนน.........ซอย..........ตําบล/แขวง........ อําเภอ/เขต...............
จังหวัด...............................................ชือ่ บิดา.............................................ชือ่ มารดา...........................
มารดา...........................................
..................................
เริม่ ปฏิบตั งิ านสอน เมือ่ วันที.่ .......เดื
.......เดือน..................พ.ศ. ........... ปจจุบนั ดํารงตําแหนง
ครูผสู อน วิชา............ ประจําอยูท โี่ รงเรียน.........................................สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
ปจจุบนั พักอยูบ า นเลขที่ ..............หมูท ่.ี ......ถนน.........ซอย..........ตําบล/แขวง................
อําเภอ/เขต...............จังหวัด...............................................
มีความประสงค ขอยกเวนการเกณฑทหารในยามปกติ ตามมาตรา ๑๔ (๕)
แหงพระราชบัญญั
ญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
................................
(..............................)
ตําแหนงครูผสู อน
ความเห็นของผูอ าํ นวยการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ตัวอยาง เอกสารประกอบ ๓.๖)
๓.๖)
หนังสือรับรอง
ดวยหนังสือนี้ ขาพเจา นาย.............................
นาย................................
.............................
...............................ตํ
............................ตําแหนงผูอ าํ นวยการ
โรงเรียน...................................ขอรับรองวา นาย............................................เปน ครูผสู อน วิชา.................
า.................
ประจําอยูท โ่ี รงเรียน...................
น.............................บรรจุ
.................บรรจุตง้ั แต วันที่ .............เดือน......................พ.ศ. ........... จนถึง
ปจจุบนั
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ชเพือ่ ประกอบการยกเวนการเกณฑทหาร
ออกให ณ วันที่ ........เดือน......................พ.ศ. ...........

เอกสารแนะนํ
เอกสารแนะนํา
การขอยกเวน
การเขารับราชการทหารของครู
โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา

ลงชือ่ ................................
(..............................)
(..............................)
ตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียน………………………….
น………………………….

หมายเหตุ หนังสือรับรองฉบับนีม้ รี ะยะเวลาการใช ๙๐ วัน นับจากวันทีอ่ อกหนังสือ

................................
(..............................)
ตําแหนงผูอ าํ นวยการโรงเรียน………………………….
น………………………….

๔. กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗)
(พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗

จัดทำโดย
จั
ด
ทําโดย ประเภทสามัญศึกษา
กลุ่มทะเบียนโรงเรียนในระบบ
กลุมสงเสริมสถานศึกกลุ
ษา่มกลุ
ม งานโรงเรี
งานทะเบี
ยน ยนสามัญศึกษา
สําสำนั
นักกงานคณะกรรมการส
งานคณะกรรมการส่งงเสริ
เสริมมการศึ
การศึกกษาเอกชน
ษาเอกชน
กระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร
เขตดุ
ส
ต
ิ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต
กรุกรุงเทพมหานคร
งเทพมหานคร๑๐๓๐๐
10300
โทร.โทร๐ 02
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๙๕๗๕
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