การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของแพทย์ทุนรัฐบาลที่ต้องรับราชการ
ชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะต้องไปทําการตรวจเลือกในเดือนเมษายน 2556
“หากจับสลากได้ใบแดง จะขอผ่อนผันให้รับราชการทหารกองประจําการเพียง
8 สัปดาห์ / 10 สัปดาห์” ให้ดําเนินการ ดังนี้ (เฉพาะแพทย์ที่ไม่ได้เรียน ร.ด. หรือเรียนไม่ครบ 3 ปี)
1. ให้สถาบันการศึกษารวบรวมรายชื่อแพทย์ทุนรัฐบาล (โดยขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ของแพทย์แต่ละรายด้วย) แล้วส่งไปให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ภายใน 15 มกราคม
2556) พร้อมหลักฐาน (ที่แพทย์รับรองสําเนา) ดังต่อไปนี้
1.1 สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
จํานวน 2 ฉบับ
1.2 สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
จํานวน 2 ฉบับ
2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมรายชื่อพร้อมส่งหลักฐาน แบบ สด.9 และ
สด.35 ให้กระทรวงกลาโหม (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556)
3. แพทย์ทุนรัฐบาลที่ได้รับหมายเรียกตามข้อ 1.2 จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก
ตามวั นและเวลาที่ระบุ ในหมายเรี ยกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) และเมื่อถู กคั ดเลือกเข้าเป็ นทหาร
กองประจําการ (จับสลากได้ใบแดง) ก็ขอให้ส่งหลักฐานในทันทีที่เสร็จจากการตรวจเลือก ไปให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ไม่ต้องผ่านหน่วยงาน) โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงคุณณัฐิณี ปั้นแตง
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 หลักฐานที่ต้องส่ง (ที่แพทย์รับรองสําเนา) มีดังนี้
3.1 สําเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)
จํานวน 2 ฉบับ
3.2 สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43)
จํานวน 2 ฉบับ
3.3 สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
จํานวน 2 ฉบับ
สําเร็จการฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี)
3.4 สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 ฉบับ
4. ผู้ที่ไปรับการตรวจเลือกแล้ว และถูกคัดเลือกให้เข้าเป็นทหารกองประจําการ ผลัดที่ 1
ซึ่งจะต้องไปรายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เมื่อส่งหลักฐานตาม ข้อ 3.1- 3.4 ให้ติดต่อขอรับสําเนา
หนังสือกระทรวงกลาโหมที่อนุมัติให้ผ่อนผันฯ เพื่อนําไปแสดงในวันที่ไปรายงานตัวเข้ากองประจําการ ภายใน
เดือนเมษายน 2556 (โทรศัพท์สอบถามที่ คุณณัฐิณี ปั้นแตง โทร. 0-2590-1423) โดยกระทรวงกลาโหม
จะผ่อนผันให้ ดังนี้
4.1 ผูท้ ี่สาํ เร็จการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 และหรือ
ชั้นปีที่ 2 จะได้รับการผ่อนผันให้ลาพักรอการปลด โดยทางกระทรวงกลาโหมจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2
ให้ถือไว้เป็นหลักฐาน
4.2 ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะได้รับการผ่อนผันโดยหาก
- สังกัดกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จะได้รับการผ่อนผันโดยจะต้องฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรเบื้องต้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จึงจะให้ลาพักรอการปลด
- สังกัดกองทัพบก เนื่องจากได้ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ จะได้รับ
การผ่อนผันโดยจะต้องฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรเบื้องต้นเป็นเวลา 10 สัปดาห์ จึงจะให้ลาพักรอการปลด
หมายเหตุ แพทย์ทนุ ทุกคนที่แจ้งชื่อขอรับการผ่อนผัน หลังเสร็จจากการตรวจเลือกแล้ว ไม่ว่าจะจับได้
ใบดําหรือใบแดงหรือถูกปล่อยด้วยเหตุใดๆ ให้โทรแจ้งผลการตรวจเลือกให้สาํ นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบในเบื้องต้นด้วย

ขั้นตอนการดําเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของนักศึกษาแพทย์
ที่สําเร็จการศึกษาและต้องเข้ารับราชการชดใช้ทนุ ต่อทางราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
“หากจับสลากได้ใบแดง จะขอผ่อนผันให้รับราชการทหารกองประจําการเพียง 8 สัปดาห์ / 10 สัปดาห์”
1. นักศึกษาแพทย์ทุนที่สําเร็จการศึกษา (ในเดือนมีนาคม) เข้าเกณฑ์ต้องเข้ารับราชการ
ทหาร (พ้นจากผ่อนผันในฐานะนักศึกษา) มีหน้าที่ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ยังอําเภอ
ท้องที่ที่เป็นภูมิลําเนาของตน แล้วนําสําเนาหลักฐานดังกล่าวพร้อมสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
มาติดต่อกับสถาบันการศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม เพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุข
ทําเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย (ภายใน 31 ธันวาคม หรือภายในเวลาที่กําหนด)
2. กระทรวงสาธารณสุขจะต้องส่งบัญชีรายชื่อนักศึกษาแพทย์ทุน พร้อมหลักฐานแบบ สด.9
และ ส.ด.35 ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณา (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป)
3. นักศึกษาแพทย์ทุนต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ
(ทหารเกณฑ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
กรณีวันที่ไปรับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการตรงกับวันที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดให้เป็นวันจับสลากเลือกสถานที่ไปปฏิบัติราชการ ให้บุคคลผูน้ ั้นเดินทางไปรับการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารก่อน สําหรับการเลือกสถานที่ไปปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคคลผู้นั้น
ทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นดําเนินการแทน เช่น บิดา มารดา ฯลฯ เป็นผู้ไปจับสลากเลือกสถานที่
ปฏิบัติราชการแทน ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายกําหนดไว้ว่า ผู้ใดหลีกเลี่ยงขัดขืนหรือหลบหนีไม่ไปเข้ารับ
การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ ย่อมมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ถือเป็นความผิดทางคดีอาญา
4. ผูท้ ี่ไปรับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ หากจับสลากได้ใบดํา จะได้รับ
หนังสือสําคัญได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) และใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) ซึ่งจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุน
โดยไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
สํ า หรั บ ผู้ ที่ ไ ปรั บ การตรวจเลื อ กเข้ า เป็ น ทหารกองประจํ า การ หากจั บ สลากได้ ใ บแดง
จะได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)
และใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจําการ ( แบบ สด.43 ) ซึ่งผู้นั้นจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ
และจะต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหาร ณ สถานที่ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ในแบบ สด.40
จึ งขอให้ ผู้ ที่ จั บสลากได้ ใบแดง และโดยเฉพาะผู้ ที่ จะต้ องเข้ ากองประจํ าการ ผลั ดที่ 1 (1 พฤษภาคม)
รีบนําส่งสําเนาหลักฐานต่าง ๆ ไปให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ถึง คุ ณ ณัฐิณี ปั้นแตง กลุ่ มบริหารงานบุค คล สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ถนนติว านนท์
อํา เภอเมือ ง จัง หวัด นนทบุรี 11000 ในทัน ทีห ลัง จากรับ ทราบผลการตรวจเลือ ก เพราะกระทรวง
สาธารณสุ ข จะต้ อ งรี บ แจ้ ง รายชื่ อ พร้ อ มส่ ง หลั ก ฐานเพื่ อ ขออนุ มั ติ ผ่ อ นผั น การเข้ า รั บ ราชการทหาร
ไปยังกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่ง
หลักฐานที่ต้องส่งไปให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
หลังจับสลากได้ใบแดง มีดังนี้
4.1 สําเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)

/4.2 สําเนา...

-24.2 สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด.43)
4.3 สํ าเนาหนังสื อรับรองการสําเร็ จ การศึก ษาจากสถาบั นการศึกษาว่ าเป็นผู้ สําเร็ จ
การศึ ก ษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4.4 สําเนาหนังสือรับรองเป็นผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(ใช้สําหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ครบหลักสูตร กล่าวคือ จบในชั้นปีที่ 1 และหรือชั้นปีที่ 2 เท่านั้น)
5. ผู้ ที่ จ ะขอรั บ การผ่ อ นผั น การเข้ า รั บ ราชการทหารของกระทรวงสาธารณสุ ข เฉพาะที่
จั บ สลากตรวจเลื อ กเข้ ารั บ ราชการทหารได้ใ บแดง เมื่ อ ได้ส่ งหลั ก ฐานต่า ง ๆ ไปให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
เรีย บร้อ ยแล้ว สํา หรับ รายที่จ ะต้อ งเข้า กองประจํา การผลัด ที่ 1 (1 พฤษภาคม) ให้ติด ต่อ สอบถาม
เพื่อ ขอรับสําเนาหนังสือกระทรวงกลาโหมที่อนุมัติให้ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คุณณัฐิณี ปั้นแตง) โทร. 0-2590-1423 ด้วยตนเอง
(ส่ว นรายที่เข้า กองประจํา การผลัด ที่ 2 และผลัด ที่ 3 สํานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะส่ง สํา เนา
หนังสือ กระทรวงกลาโหมแจ้งผลการอนุมัติให้ผ่อนผันฯ ไปทางหน่วยงานที่แพทย์ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนอยู่
เพื่อแจ้งแพทย์ผู้นั้นโดยตรง) แล้วจึงนําหนังสือดังกล่าวพร้อมหลักฐานตามข้อ 4.1 - 4.4 (ต้นฉบับ) ไปแสดง
ในวัน ที ่ไ ปรายงานตัว เข้า รับ ราชการทหารกองประจํ า การตามหมายนัด เข้า รับ ราชการทหาร (สด.40)
เพื ่อ นํ า ตัว ขึ ้น ทะเบีย นกองประจํ า การ ณ แผนกสัส ดีจัง หวัด แล้ว ส่ง ตัว ไปยังหน่วยทหาร โดยทางทหาร
จะดําเนินการ ดังนี้
5.1 ผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 และหรือ
ชั้น ปีที่ 2 หน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2 เพื่อลาพั กรอการปลดให้ถือไว้เป็นหลักฐาน
แล้วให้เข้ารับราชการชดใช้ทุนแก่ทางราชการตามสัญญา
5.2 ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารจากหน่ว ยบัญ ชาการรัก ษาดิน แดน (ไม่สมัครเรียน
ร.ด.) หน่ ว ยทหารต้ น สั ง กั ด จะส่ ง เข้ า ฝึ ก วิ ช าทหารตามหลั ก สู ต รเบื้ อ งต้ น เป็ น เวลา 8 สั ป ดาห์ กรณี สั ง กั ด
กองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ และ 10 สัปดาห์ กรณีสังกัดกองทัพบก แล้วหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตร
อนุญาตลาแบบ 2 เพื่อลาพักรอการปลดให้ถือไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้กลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนทางต้นสังกัด
ต่อไป
หมายเหตุ
(ก) ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหาร ตามข้อ 5.2 จะต้องยื่นแบบรายงานลาเข้ารับราชการทหาร
ตามกฎหมายต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะรีบดําเนินการบรรจุผู้นั้น
เข้ารับราชการก่อน แล้วจึงสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย เมื่อพ้นจากการฝึกวิชา
ทหาร 8 สัปดาห์ หรือ 10 สัปดาห์ และได้ลาพักรอการปลดแล้ว ให้ไปรายงานตัวยื่นคําขอกลับเข้ารับราชการ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่พ้นจากราชการทหาร เพื่อหน่วยงานจะได้บรรจุกลับเข้ารับราชการ
ให้ต่อไป (รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการวันใด จะบรรจุกลับให้ได้ตั้งแต่วันที่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ถ้าไม่รายงานตัวขอบรรจุกลับตั้งแต่วันที่พ้นจากราชการทหาร ถือว่าผิดสัญญาชดใช้ทุน)
(ข) ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหารจากหน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดนในชั้ น ปี ที่ 3 แล้ ว
(เรียน ร.ด. ครบ 3 ปี) ไม่ต้องดําเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร แต่อย่างใด

สรุปขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
ในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทนุ รัฐบาล
- กระทรวงสาธารณสุขทําหนังสือแจ้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ของรัฐ 16 แห่ง
- สป.แจ้งหนังสือเวียนให้ส่วนราชการในสังกัด สป.ทุกแห่งสํารวจนักศึกษาแพทย์และแพทย์
ซึ่งจะต้องรับราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับ
การตรวจเลือกฯ ในเดือนเมษายน ปีถัดไป (ภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี)

คณะแพทยศาสตร์ ม.ของรัฐ 16 แห่ง/ส่วนราชการในสังกัด สป.ทุกแห่ง
แจ้งรายชือ่ ในแบบ 1 พร้อมหลักฐาน แบบ สด.9 และ สด.35 จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
รับรองสําเนาถูกต้อง ส่งให้กระทรวงสาธารณสุข
(ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี หรือภายในเวลาที่กําหนด)

กระทรวงสาธารณสุขจัดทําบัญชีรายชื่อพร้อมส่งหลักฐาน
แบบ สด.9 และ สด.35 ต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล
(อย่างช้าภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องตรวจเลือก)

แพทย์ทุนทุกคนที่ได้รับหมายเรียก
จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ (จับใบดํา-ใบแดง) ตามวัน เวลา ที่ระบุในหมายเรียกของตน
โดยให้นําแบบ สด.9 สด.35 บัตรประชาชน และหลักฐานทางการศึกษา ไปแสดงด้วย
(1-11 เมษายน ของปีที่จะต้องตรวจเลือก)

แพทย์ทุนที่จับได้ใบดําหรือถูกปล่อยด้วยเหตุใด ๆ จะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุน
ให้แจ้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.ทราบด้วย
(โทร.แจ้งหลังเสร็จจากการตรวจเลือกฯ)

แพทย์ทุนที่ถกู เข้าเป็นทหารกองประจําการ (จับได้ใบแดงหรือด้วยสาเหตุอื่น) จะต้องส่งหลักฐาน
**- สด.40
**- แบบ สด.43
**-สําเนาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต/สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
**- หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะสําเร็จการฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี)
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ รับรองสําเนาถูกต้อง ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สป. เพื่อขอลาพักรอการปลด
(ในทันทีที่เสร็จจากการตรวจเลือก อย่างช้าภายใน 16 เมษายน)

แพทย์ทุนที่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯแล้ว ไม่วา่ จะจับได้ใบดําหรือใบแดง
จะต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด (สสจ./รพศ./รพท.) ให้ทราบผลด้วย
(เมื่อกลับไปปฏิบัติราชการหลังเสร็จจากการตรวจเลือก)

หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งรายชื่อแพทย์ทุนทีถ่ ูกเข้ารับราชการทหาร
(จับได้ใบแดงหรือด้วยสาเหตุอนื่ ) ใน แบบ 2 พร้อมหลักฐาน ** ส่งให้ สป.ดําเนินการ
ขอลาพักรอการปลดเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามเดิม
สําหรับรายที่จบั ได้ใบดําหรือถูกปล่อยด้วยเหตุใด ๆ ให้แจ้ง สป.ทราบด้วย
(ภายในเดือนเมษายน)

กระทรวงสาธารณสุขจัดทําบัญชีรายชื่อแพทย์ทุนทีถ่ ูกเข้ารับราชการทหาร
พร้อมส่งหลักฐาน ** เพื่อขออนุมัติให้ลาพักรอการปลดต่อกระทรวงกลาโหม อีกครัง้ หนึ่ง
(ภายใน 20 เมษายน)

กระทรวงกลาโหมแจ้งผลการอนุมัติให้ลาพักรอการปลดได้
และแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ
(ประมาณ ต้น-กลาง เดือนพฤษภาคม)

สป.แจ้งหน่วยงานของแพทย์ทนุ ที่ถกู เข้ารับราชการทหารเพื่อทราบและให้แจ้งแพทย์ที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักรอการปลดดําเนินการตามหนังสือกระทรวงกลาโหม
(ทันทีที่ได้รับแจ้งผล-เดือนพฤษภาคม)

แพทย์ทุนที่ถกู เข้ารับราชการทหารทุกคนถึงแม้จะยื่นเรื่องขอผ่อนผันต่อกระทรวงกลาโหม
แล้วก็ตามจะต้องไปรายงานตัวเข้ากองประจําการตามหมายนัดของนายอําเภอ
พร้อมนําหลักฐาน ** (ต้นฉบับ) ไปแสดงด้วย

แพทย์ทุนที่จบ ร.ด.ชั้นปีที่ 1 และหรือชั้นปีที่ 2 จะได้ลาพักรอการปลดโดยไม่ต้องเข้ารับราชการ
ทหาร ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพื่อจะได้ไม่ต้องออกคําสั่งให้ออกไปรับราชการทหาร

แพทย์ทุนที่ต้องเข้ากองประจําการผลัดที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค.)
โดยเฉพาะผู้ที่จบ ร.ด.ชั้นปีที่ 1 และหรือชั้นปีที่ 2 ให้ติดต่อสอบถามขอรับสําเนาหนังสือ
กระทรวงกลาโหมที่แจ้งผลอนุมัติให้ลาพักรอการปลดเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้ากองประจําการ
ระหว่างรอหนังสืออนุมัติที่ กห.แจ้งไปทางหน่วยทหารต้นสังกัดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.
แพทย์ทุนที่ไม่ได้เรียน ร.ด. จะได้ลาพักรอการปลดเช่นเดียวกับแพทย์ทุนทีเ่ รียน ร.ด.
โดยจะต้องไปฝึกวิชาทหาร เป็นเวลา 8 สัปดาห์/10 สัปดาห์ ก่อน
ให้ยื่นแบบรายงานลาต่อหน่วยงานต้นสังกัดด้วย เพื่อจะได้ออกคําสั่งให้ออกไปรับราชการทหาร
หน่วยงานต้นสังกัด (สสจ./รพศ.รพท.) จะต้องมีคําสั่งให้แพทย์ออกไปรับราชการทหาร
ตั้งแต่วันที่ต้องเข้ากองประจําการตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ของแพทย์ผู้นั้น
เมื่อพ้นจากการฝึกวิชาทหาร 8 สัปดาห์/10 สัปดาห์ แล้ว หน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตร
อนุญาตลาแบบ 2 พร้อมหนังสือรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหารให้
- แพทย์จะต้องนําหลักฐานดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อยื่นคําขอบรรจุกลับที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดเดิม (สสจ./รพศ./รพท.) ตัง้ แต่วันพ้นจากราชการทหาร
* ถ้าไม่รายงานตัวขอบรรจุกลับตั้งแต่วันพ้นจากราชการทหาร ถือว่าผิดสัญญาชดใช้ทุน *
สสจ./รพศ./รพท. ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดเดิมจะต้องดําเนินการสัง่ บรรจุแพทย์ผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วนั ที่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ให้แพทย์ทุนรัฐบาลที่ได้รับการอนุมัตใิ ห้ลาพักรอการปลด ไม่ต้องไปรายงานตัวต่อหน่วยทหาร
ต้นสังกัด จนกว่าจะครบกําหนดปลด และเมื่อครบกําหนดปลด ให้แพทย์ทุนรัฐบาลที่ได้รับการ
อนุมัติให้ลาพักรอการปลดไปแสดงตนเพื่อขอรับสมุดประจําตัวทหารกองหนุนด้วยตนเอง
ยังหน่วยทหารต้นสังกัด เนื่องจากเป็นหลักฐานทางทหารที่สําคัญ
สําหรับกรณีแพทย์ทรี่ ับราชการเพื่อชดใช้ทุนอยูไ่ ม่ครบกําหนดตามสัญญาทีท่ ําไว้กับทางราชการ
และยังอยู่ในห้วงของระยะเวลาการรับราชการทหารกองประจําการ (ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่
เข้ากองประจําการตามหมายนัด (สด.40) จนถึงครบกําหนดปลด) การอนุญาตให้ลาพัก
รอการปลดย่อมยุติลง ต้องไปรายงานตัวยังหน่วยทหารต้นสังกัดเพื่อรับราชการเป็นทหารกอง
ประจําการอยู่จนครบกําหนดตามกฎหมายโดยเร็ว
สสจ./รพศ./รพท. ที่มีแพทย์ทนุ รัฐบาลที่ได้รับการอนุมตั ิให้ลาพักรอการปลดสังกัดอยู่
แจ้งสถานะการรับราชการชดใช้ทุนให้หน่วยทหารที่แพทย์นั้นสังกัดอยู่ทกุ 3 เดือน จนกว่า
จะครบกําหนดปลด โดยแพทย์ทุนรัฐบาลไม่ตอ้ งเดินทางไปรายงานตัวด้วยตนเอง หรือหาก
แพทย์ทุนรัฐบาลลาออกก่อนครบกําหนดปลด ให้แจ้งหน่วยทหารที่แพทย์นั้นสังกัดอยู่

แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
(หรือเข้ารับราชการทหารกองประจําการ)
(เขียนที่)……………………........................
วันที…่ …....…เดือน………..........พ.ศ.…….......…
เรื่อง …………………………........................................................……
(คําขึ้นต้น) ……………………………........
ข้าพเจ้า ……………………................................………ตําแหน่ง ………................................………………
ระดับ............................................สังกัด.....…....................................................................................................…
ได้รับหมายเรียก / หมายนัดเข้ารับราชการทหารของ ..............................................................................………...
ที่ ……………………………..........................................……………ลงวันที่ …………เดือน...................พ.ศ......……………
ให้เข้ารับราชการ ………………………..………………................……………ณ ที.่ .……….......………………………...........…
..............................................................................................ตั้งแต่วันที่..........เดือน…….............พ.ศ........……….
ถึงวันที่.......เดือน....................พ.ศ.....................มีกําหนด ……...............……วัน
จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

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

แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
เขียนที่………..............…………….........……
วันที่……........เดือน…….....….......…..พ.ศ……..........
เรื่อง ขอกลับเข้ารับราชการ
เรียน …………………….....................................……
ข้าพเจ้า…………………................….…..เลขประจําตัวประชาชน...........................อยู่บ้านเลขที่...........
ถนน.............................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................e-mail.........................
ขอกลั บ เข้ า รั บ ราชการตามาตรา 63 วรรคสี่ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ.2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ข้ า พเจ้ า ได้ ไ ปรั บ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร
สังกัด.....................................................................ตั้งแต่วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.............
(2) ข้าพเจ้าได้พ้นจากราชการทหาร เมื่อวันที่..........เดือน..........................พ.ศ..............
(3) ก่อนไปรับราชการทหาร ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่ง.....................................................................
ตําแหน่งประเภท...............................ระดับ....................................ส่วน/ศูนย์.......................................................
กอง/สํานัก....................................................................................กรม.................................................................
จังหวัด................................กระทรวง...........................................................ได้รับเงินเดือน...........................บาท
(4) ข้าพเจ้าขอกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่............เดือน...........................พ.ศ...................
(5) ข้ า พเจ้ า มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามมาตรา 36 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551 และได้ ยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองประวั ติ ใ นการรั บ
ราชการทหารของข้ า พเจ้ า มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
...................................................................
(................................................................)
หมายเหตุ 1. ผู้ขอกลับเข้ารับราชการกรณีนี้ จะต้องขอกลับภายในกําหนดเวลาไม่เกิน 180 วัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร
2. กรณีมีเอกสารหลักฐานในเรื่องใด ให้ส่งประกอบการพิจารณาด้วย เช่น
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น
3. การพิจารณาบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด

แบบหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหาร
เขียนที่…………………….....................…….
วันที่…….....…เดือน……….................…พ.ศ.…….….......…
1

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………ตําแหน่ง.........................................................
สังกัด.....................................................................เป็นผู้บังคับบัญชาของ...........................................................ขอรับรองว่า
ในระหว่างที่........................................................................รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั้น
ผู้นี้มีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี้
2

............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

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

หมายเหตุ 1. ผูใ้ ห้คํารับรองจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพันขึ้นไป
2. การรับรองประวัติในการรับราชการทหาร ให้มีรายละเอียดว่าได้กระทําผิดวินัยทหาร
อย่างไรหรือไม่ และได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหาร อันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงหรือไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริงโดยละเอียดทุกครั้งด้วย

แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ต้องนําหลักฐานสําคัญ
เพื่อไปประกอบการจัดทําทะเบียนประวัตขิ ้าราชการ (ก.พ. 7) ณ หน่วยงานทีเ่ ลือกไปปฏิบัติราชการ
1. ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน
(ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบแล้วคืนต้นฉบับให้เจ้าของประวัติ)
2. สําเนาวุฒกิ ารศึกษา
3. สําเนาใบประกอบวิชาชีพฯ
4. ใบรับรองแพทย์
5. ใบแสดงผลการตรวจสอบหมู่โลหิต
6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเองหรือบิดามารดา (ถ้ามี)
7. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8. สําเนาวุฒกิ ารศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากวุฒิที่ใช้คัดเลือกเพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการ (ถ้ามี)
9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
10. รูปถ่ายชุดเครื่องแบบปกติขาว (ขนาด 1 x 1 นิ้ว)

จํานวน 2 ฉบับ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
1
1
2
2
2

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จํานวน 2 ฉบับ
จํานวน 1 รูป

หมายเหตุ 1. การเซ็นชื่อในเอกสารทุกฉบับจะต้องเป็นลายเซ็นทีเ่ หมือนกัน
ห้ามเซ็นชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ
2. การบันทึกรายการในเอกสารทุกฉบับต้องเขียนด้วยตัวบรรจง สะอาด และชัดเจน โดยใช้
ปากกาหมึกแห้งสีนา้ํ เงินหรือสีดํา
3. ให้เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
----------------------------------------------------------------------วิธีบันทึกวัน เดือน ปีเกิด ใน ก.พ.7 (รายการข้อ 3)
- ให้บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ทั้งเป็นตัวเลขและตัวอักษร เช่น
เจ้าของประวัติเกิดวันที่ 5 มีนาคม 2532 บันทึกรายการดังนี้
3. วัน เดือน ปีเกิด 5 มีนาคม 2532
( ห้า มีนาคม สองพันห้าร้อยสามสิบสอง)
หมายเหตุ 1. ให้เขียนด้วยตัวบรรจง เพราะเป็นรายการที่มีความสําคัญมาก ห้ามบันทึก เดือน –ปีเกิด
โดยเขียนย่อ เช่น 5 มี.ค.32 ให้เขียนเป็นคําเต็ม 5 มีนาคม 2532
2. ระวังอย่าให้มีการขีดฆ่า ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข หรือเขียนทับ อย่างเด็ดขาด

วิธีการบันทึกประวัติการศึกษา ใน ก.พ.7 (รายการข้อ 10)
ให้ระบุสถานศึกษาทุกแห่งที่ได้ศึกษามา
แบบที่ 1
สถานศึกษา

ตั้งแต่ - ถึง (เดือน ปี)

วุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ร.ร...................................................จ. .................................

พ.ค.25...... - มี.ค.25.....
(ระยะเวลาเรียน 6 ปี)

ป.6

ร.ร...................................................จ. .................................

พ.ค.25...... - มี.ค.25.....
(ระยะเวลาเรียน 3 ปี)

ม.3

ร.ร...................................................จ. .................................

พ.ค.25...... - มี.ค.25.....
(ระยะเวลาเรียน 3 ปี)

ม.6

* คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือ
* คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย.............................

มิ.ย.25..............
*ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

มิ.ย.25.............
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
หรือ
ปริญญาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต

ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
หมายเหตุ * สําหรับแพทย์ทจี่ บการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่องสถานศึกษาให้ระบุเพิ่ม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ด้วย
----------------------------------------------------วิธีการบันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใน ก.พ.7 (รายการข้อ 11)
ชื่อใบอนุญาต
กรณี นพ.
กรณี ทพ.
กรณี เภสัชฯ.

หน่วยงาน

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทันตแพทยสภา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม

เลขที่
วันที่มีผลบังคับใช้
ใบอนุญาต
(วัน เดือน ปี)
00001
xx xxxx 25xx
ท.00002
xx xxxx 25xx
ภ.00003
xx xxxx 25xx

กรณีตัวอย่าง
วิธีการบันทึกประวัติการศึกษา ใน ก.พ.7 (รายการข้อ 10)
ให้ระบุสถานศึกษาทุกแห่งที่ได้ศึกษามา
แบบที่ 1
ตั้งแต่ - ถึง (เดือน ปี)

วุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ร.ร.เซ็นต์จอห์น จ.กรุงเทพฯ

พ.ค.2538 - มี.ค.2544

ป.6

ร.ร.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

พ.ค.2544 - มี.ค.2547

ม.3

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ

พ.ค.2547 - มี.ค.2550

ม.6

* คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือ
* คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มิ.ย.2550 – 15 มี.ค.2556 *ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

สถานศึกษา

หมายเหตุ วิธีคิดปีที่เริ่มเรียนและปีที่จบการศึกษา กรณีเรียนต่อเนื่องตามตัวอย่าง
- นําระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร ลบปีที่จบการศึกษาจะทราบปีที่เริ่มเรียน เช่น จบแพทย์
ปี 2556 หลักสูตรแพทย์ 6 ปี นํา 6 ลบปีที่จบจะทราบปีเริ่มเรียน คือ ปี 2550 สําหรับระดับการศึกษา
ก่อนหน้านี้ จะเริ่มเรียนและจบเมื่อใด ก็ใช้วิธีคิดทํานองเดียวกัน
- กรณีมีการหยุดพักการเรียน หรือตกซ้าํ ชั้น หรือข้ามชั้นเรียน วิธีคิดก็คิดทํานองเดียวกัน เพียงแต่
เว้นไม่นับปีที่หยุดพักการเรียน หรือนับเพิ่มปีที่ตกซ้ําชั้นหรือรวบปีที่เรียนข้ามชั้น
----------------------------------------------------วิธีการบันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใน ก.พ.7 (รายการข้อ 11)
ชื่อใบอนุญาต

หน่วยงาน

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา

เลขที่
ใบอนุญาต
00001

วันที่มีผลบังคับใช้
(วัน เดือน ปี)
1 เม.ย.2556

แบบที่ 2
สถานศึกษา

ตั้งแต่ - ถึง (เดือน ปี)

วุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............. - มี.ค.25.............
(ระยะเวลาเรียน 6 ปี)

ป.6

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............. - มี.ค.25.............
(ระยะเวลาเรียน 3 ปี)

ม.3

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............. - มี.ค.25.............
(ระยะเวลาเรียน 2 ปี)

ม.5

สอบเทียบกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.25...........

*มหาวิทยาลัย............................ มิ.ย.25.............
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

ม.6
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
หรือ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ * สําหรับแพทย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่องสถานศึกษาให้ระบุเพิม่
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล หรือ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ด้วย
ตามตัวอย่างวิธีการบันทึกประวัติการศึกษาฯ (แบบที่ 1)

แบบที่ 3
สถานศึกษา

ตั้งแต่ - ถึง (เดือน ปี)

วุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............. - มี.ค.25.............
(ระยะเวลาเรียน 6 ปี)

ป.6

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............. - มี.ค.25.............
(ระยะเวลาเรียน 6 ปี)

ม.6

*มหาวิทยาลัย............................ มิ.ย.25.............
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
หรือ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ * สําหรับแพทย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่องสถานศึกษาให้ระบุเพิม่
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล หรือ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ด้วย
ตามตัวอย่างวิธีการบันทึกประวัติการศึกษาฯ (แบบที่ 1)

แบบที่ 4
สถานศึกษา

ตั้งแต่ - ถึง (เดือน ปี)

วุฒิ (สาขาวิชาเอก)

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............... - มี.ค.25...............
(ระยะเวลาเรียน 4 ปี)

ป.4

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............... - มี.ค.25...............
(ระยะเวลาเรียน 2 ปี)

ป.6

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............... - มี.ค.25...............
(ระยะเวลาเรียน 2 ปี)

ม.2

ร.ร..........................จ..................

พ.ค.25............... - มี.ค.25...............
(ระยะเวลาเรียน 4 ปี)

ม.6

*มหาวิทยาลัย............................ มิ.ย.25.............
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
หรือ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ * สําหรับแพทย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่องสถานศึกษาให้ระบุเพิม่
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล หรือ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ด้วย
ตามตัวอย่างวิธีการบันทึกประวัติการศึกษาฯ (แบบที่ 1)

