ที่ สธ 0201.038/ว 766

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 1๑๐๐๐
2 พฤศจิกายน ๒๕5๕

เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) แบบบัญชีรายชื่อแพทย์ที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
กองประจําการ (แบบ ๑)
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) แบบบัญชีรายชื่อแพทย์ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกแล้วถูกเข้าเป็น
ทหารกองประจําการ (แบบ ๒)
จํานวน ๑ ฉบับ
ด้วยกระทรวงกลาโหม ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่อนผันการเข้ารับราชการ
ทหารสํ า หรับ แพทย์ท ุน รัฐ บาลที ่สํ า เร็จ การศึก ษา และจะต้อ งรับ ราชการชดใช้ท ุน แก่ท างราชการ
ตามสัญญาว่า ให้กระทรวงสาธารณสุขส่งบัญชีรายชื่อแพทย์ทุนไปให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาเป็นปี ๆ
ก่อนวันตรวจเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงใคร่ขอความร่วมมือเพื่อโปรดสํารวจแพทย์ทุน
รั ฐ บาลที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและที่ กํ า ลั ง รั บ ราชการชดใช้ ทุ น อยู่ ต ามโรงพยาบาลต่ า ง ๆ หรื อ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดแห่งนี้ ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) และจะต้องไปทําการตรวจเลือก
ในเดือนเมษายน ๒๕๕6 โดยให้ดําเนินการดังนี้
๑. รวบรวมรายชื่อแพทย์ทุนรัฐบาลลงในบัญชีแบบ ๑ แล้วส่งไปให้สาํ นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕6 พร้อมส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
๑.๑ สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙)
จํานวน ๒ ฉบับ
๑.๒ สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕)
จํานวน ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ หากไม่แจ้งรายชื่อแพทย์ทุนรัฐบาล พร้อมส่งหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
จะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะไม่รับพิจารณาผ่อนผัน
การเข้ารับราชการทหารของแพทย์ทุนรัฐบาล
๒. แพทย์ทุนรัฐบาลที่ได้รับหมายเรียกตามข้อ ๑.๒ จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตาม
กําหนดเวลาในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) และเมื่อถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ
ก็ขอให้รวบรวมรายชื่อแพทย์ทุนรัฐบาลที่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการกรอกลงในบัญชีแบบ ๒
ในทันทีที่เสร็จการตรวจเลือก แล้วส่งไปให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยด่วน พร้อมกับแนบ
หลักฐานดังต่อไปนี้

/ ๒.๑ สําเนา...

-๒๒.๑ สําเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.๔๐)
๒.๒ สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
๒.๓ สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
การฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี)
๒.๔ สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ

จํานวน ๒ ฉบับ
จํานวน ๒ ฉบับ
จํานวน ๒ ฉบับ
จํานวน ๒ ฉบับ

จึง เรีย นมาเพื ่อ โปรดแจ้ง ให้แ พทย์ท ุน รัฐ บาลที่ไ ด้ร ับ หมายเรีย กเข้า รับ การตรวจเลือ ก
เพื่อทราบ และขอให้ส่วนราชการแห่งนี้ดําเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ (ถ้ามี) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพรรณ ศรีธรรมมา)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๒๓
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๓

บัญชีรายชื่อแพทย์ที่จบการศึกษาโดยต้องรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนแก่ทางราชการ
ซึ่งต้องถูกเรียกมาตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร กองประจําการ สําหรับ พ.ศ. 2556
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

เกิด พ.ศ.

บ้านเลขที่

ตําบล

ภูมิลําเนาทหาร
อําเภอ

คําชี้แจง :
- ช่อง ชื่อตัว ชื่อสกุล เกิด พ.ศ. และภูมิลําเนาทหาร ให้ลงตามหลักฐานที่ปรากฏในใบสําคัญ (แบบ สด.9)
- ช่อง ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก วัน เดือน พ.ศ. ให้ลงตามหลักฐานที่ปรากฏในช่องหมายเรียก
เข้ารับราชการทหาร (สด.35)

จังหวัด

(แบบ 1)
ต้อ้ งไปเข้
ไป ้ารัับการตรวจเลืือก
หมายเหตุ/
วัน เดือน พ.ศ.
หมายเลขโทรศัพท์

ได้ตรวจถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.............................................................
(...........................................................)
ตําแหน่ง........................................................

บัญชีรายชื่อแพทย์ที่ต้องรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนแก่ทางราชการ
ซึ่งไปเข้ารับการตรวจเลือกแล้วถูกเข้าเป็นทหารกองประจําการ ขอลาพักรอการปลด
(แบบ 2)
ลําดับที่

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

บ้านเลขที่

ตําบล

ภูมิลําเนาทหาร
อําเภอ

จังหวัด

สําํ เร็จ็ การศึกึ ษา
เข้า้ กองประจํ
ป าํ การ
จาก รด.ชั้น แผนก/ผลัด วัน เดือน พ.ศ.

คําชี้แจง :
- ช่อง ชื่อตัว ชื่อสกุล และภูมิลําเนาทหาร ให้ลงตามหลักฐานที่ปรากฎในใบสําคัญ (แบบ สด.9)
- ช่อง สําเร็จการศึกษาจาก รด.ชั้น ให้ลงชั้นที่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามที่ปรากฏในหนั
งสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยะฐานะ
ฏ
ฐ
ซึ่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนออกให้ ถ้ายังไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารให้ขีด " - "
- ช่อง เข้ากองประจําการแผนก/ผลัด ให้ลงแผนกทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ ผลัด 1 ผลัด 2 หรือผลัด 3 และลง
วัน เดือน พ.ศ. ที่ต้องเข้ากองประจําการตามที่ปรากฏในหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)

หมายเหตุ

ได้ตรวจถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ.............................................................
((...........................................................))
ตําแหน่ง........................................................

