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1.ชื่อกระบวนงาน : การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
2.ขอบเขตของงาน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการครูที่มีสิทธิยกเว้นการเข้ารับ
ราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นครูประจําการทําการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ และ ใน
จํานวนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คนเดียว หรือเป็นครูสอนประจําเฉพาะ
วิชาซึ่งทํางานสอนนักเรียนนิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติและในจํานวนนักเรียนนิสิต หรือ
นักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครู ได้คนเดียวเช่นเดียวกัน
2. มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง สําหรับครูซึ่งทําการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง สําหรับครูประจําการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่า
มัธยมศึกษา
3.คําจํากัดความ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1. ข้าราชการครูที่ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ยื่นคําร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารเรียน ผอ.สพท.
เสนอผ่านโรงเรียนต้นสังกัดของตนเอง จํานวน 2 ชุด พร้อมเอกสาร ประกอบด้วย
4.1.1 สําเนาคําสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
4.1.2 สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.1.3 สําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.9)
4.1.4 สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35)
4.1.5 สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
4.1.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู
4.1.7 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.2. โรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบเอกสาร และจัดทําบัญชีราชชื่อข้าราชการครูขอยกเว้นการเข้ารับ
ราชการทหาร ตามแบบที่กําหนด และหนังสือรับรองว่าเป็นข้าราชการครูและได้ทําการสอนที่โรงเรียนนี้สอน
ระดับชั้นไหน และมีจํานวนกี่คน สอนกี่ชั่วโมง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยกเว้นหรือไม่ และรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมด จัดส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด สพท. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของปีนั้น) เพื่อดําเนินการเสนอขอ
ยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) นั้นต่อไป
4.3. ผู้ว่าราชการจังหวัด (สัสดีจังหวัด) ดําเนินการออกใบสําคัญยกเว้นครู (แบบ สด. 37) ส่งกลับมา
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนังสือแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการครูที่ขอยกเว้น
การเข้ารับราชการทหาร เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบต่อไป
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ครู
-รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 ชุด
-ยื่นคาขอต่อผูบ
้ งั คับบัญชา
ผอ.รร. ที่ตน้ สังกัด

สถานศึกษา
-ตรวจสอบคาขอ/คุณสมบัติ
และหลักฐานประกอบการขอ
ยกเว้น
-ทาหนังสือรับรองชั่วโมงการ
สอน และนักเรียนที่สอนตาม
แบบรวบรวมหลักฐานส่ง สพท.

สัสดีจังหวัด
-ตรวจสอบหลักฐานการขอ
-ออกใบสําคัญการยกเว้น
ทหาร (สด.37)

สพท.ต้นสังกัด
-ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานการขอยกเว้น
-รวบรวมหลักฐานส่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (สัสดี)
(15 นาที)

ผู้รับผิดชอบ นางทิพยรัตน์ เพชรลอย
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร. 0936982714

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4014 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555
4. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1431/2555 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
ข้อสังเกต
-ครูยื่นความประสงค์ ต้องยื่นคําขอก่อน 30 วัน และ รร.จัดส่งถึง สพท.ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี
-เอกสารข้าราชการครูรับรองสําเนาถูกต้อง ยกเว้น ตารางสอนผอ.รร.รับรองด้วย
-หนังสือรับรองความเป็นครูจาก รร. ต้องประทับตราของ รร. ด้วย กรณีโรงเรียนขนาดเล็กทําการสอนควบชั้น
เรียน ให้ผอ.รร.รับรองว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน จึงสอนควบชั้นเรียน จํานวนนักเรียน…คน)
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แบบฟอร์มที่ใช้ หนังสือรับรองการเป็นครู

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า......... .................................................ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครู ตําแหน่ง.....................................................โรงเรียน........................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………………….…ตามคําสั่งศึกษาธิการจังหวัด..................ที่...........
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่.............................................และได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ
หน้าที่สอนในโรงเรียน.................................................ในระดับชั้น...........................จํานวน........................ คน
มีชั่วโมงสอนวันละ................. ชั่ วโมง ซึ่งครบถ้วนตามเกณฑ์กําหนด เพื่อได้รับยกเว้นการเข้ารับราชการเกณฑ์
ทหารจริง
ให้ไว้ ณ วันที่………………………………………………

ลงชื่อ.......................................................
(……………………………………………)

หมายเหตุ : ให้ประทับตราโรงเรียนด้วยหมึกสีแดง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที……………………………………………………………… วันที่..........................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่อง ข้าราชการขอยกเว้นการเข้ารับราชการ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ด้วย โรงเรียน แจ้งว่า...............................................................................ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่ง...................... มีความประสงค์ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร โดยส่งหลักฐานต่างๆ
ประกอบการพิจารณา รายละเอียดดังแนบ
ตามพระราชบั ญญัติรับ ราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการครูที่มีสิทธิ
ยกเว้นการเข้ารับราชการทหารต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ข้อ 2.5.1 เป็นครูประจําการทําการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน เป็นปกติ
และในจํานวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คนเดียว หรือเป็นครู สอนประจํา
เฉพาะวิชาซึ่งทําการสอนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ และในจํานวน นักเรียน
นิสิต หรือนักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นได้คนเดียวเช่นเดียวกัน
ข้อ 2.5.2 มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง สําหรับครูซึ่งทําการสอน ในสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง สําหรับครูประจําการสอน ในสถานศึกษาระดับสูง
กว่ามัธยมศึกษา
ได้ตรวจสอบแล้ว ข้าราชการครูดังกล่าวมีจํานวนนักเรียนที่สอน................................. ..........คน และ
มีชั่วโมงสอนสัปดาห์ละ.................. ชั่วโมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯนี้มีสิทธิขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
ฉะนั้น เห็นควรเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด

(...........................................................)
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(ตัวอย่าง)
ที่ ศธ 04072.

โรงเรียน.....................
19 มีนาคม 2564

เรื่อง ข้าราชการครูขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บัญชีรายชื่อข้าราชการครูยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร จํานวน 2 ฉบับ
2.สําเนา สด.9
จํานวน 2 ชุด
3.สําเนา สด.35
จํานวน 2 ชุด
4.สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 2 ชุด
5.สําเนาบัตรประจําตัว
จํานวน 2 ชุด
6.สําเนาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
จํานวน 2 ชุด
7.สําเนาบัตรข้าราชการ
จํานวน 2 ชุด
8.สําเนาหนังสือรับรอง
จํานวน 2 ชุด
9.สําเนาแบบ สด.43
จํานวน 2 ชุด
10.สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู
จํานวน 2 ชุด
11.ตางรางสอน
จํานวน 2 ชุด
ด้วย นาย............................................ข้าราชการครู ตําแหน่ง............................................
โรงเรียน...............................................................................................................มีความประสงค์จะขอยกเว้น
การเข้ารับราชการทหาร ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(......................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน...............
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แบบ สด.37
ใบสําคัญยกเว้นครู
ที่......./...............
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ………..
ใบสําคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า............................................เกิด พ.ศ. .....................................................
ตําหนิสําคัญ..............................บิดาชื่อ……………………………………..มารดาชื่อ.....................................................
ภูมิลําเนาทหารอยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่..... ตําบล................. อําเภอ................... จังหวัด.....................................
ได้รับการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ เนื่องจากเป็น
ครูประจําทําการสอนนักเรียน ที่........................................ ตําบล...................อําเภอ………………จังหวัด............
มีจํานวนนักเรียน........คน สอนสัปดาห์ละ...................ชัว่ โมงปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่........หมู่ที่ .....ตําบล.............
อําเภอ.........................จังหวัด.....................................
จึงออกใบสําคัญฉบับนี้ไว้ ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ..

(…………………………………..)
สัสดีจังหวัดฯปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด………………..

