
เอกสารประชาสมัพนัธ์ 

(ขอได้โปรดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วย) 
 

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของแพทย์ทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 
และต้องรับราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) และต้องไปทำการตรวจเลือกในเดือนเมษายน 2566 
******************** 

 โดยที่สถาบันการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ส่งผลให้การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการ
ทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุนที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเปลี่ยนแปลงตามด้วย      
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสถานะไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จึงขอแจ้ง
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
 1. สถาบันการศึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาแพทย์ทุนรัฐบาลที่ต้องรับราชการชดใช้ทุน    
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ส่งไปให้กระทรวงสาธารณสุข 
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 (โดยขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของนักศึกษาแพทย์ทุน        
แต่ละรายด้วย)   
 2. นักศึกษาแพทย์ทุนรัฐบาล ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2566 และได้รับ
หมายเรียกฯ (สด.35) ให้เข้ารับการตรวจเลือก ในเดือนเมษายน 2566 จะต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา 
และสถานที่ ที่ระบุในหมายเรียกฯ โดยให้ไปขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ในฐานะนักศึกษาอีก 1 ปี 
เนื่องจากยังมีสถานะไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันตรวจเลือก 
 3. เมื่อนักศึกษาแพทย์ทุนรัฐบาลได้รับหมายเรียกฯ (สด.๓๕) ในปีถัดไป (เมษายน 2566) 
และสำเร็จการศึกษาโดยได้ไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  ภายในเดือน       
ตุลาคม 2566 ให้นำหลักฐาน (ท่ีแพทย์รับรองสำเนา) ดังนี้ 
      ๓.1  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) จำนวน  1  ฉบับ 
      ๓.2 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน  1  ฉบับ 
ไปให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ชดใช้ทุนเพ่ือส่งให้กระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับ
ราชการทหารตามกฎหมาย 
 4. แพทย์ทุนรัฐบาลที่ได้รับหมายเรียกฯ (สด.35) ตามข้อ ๓ (เมษายน 2566) จะต้อง      
ไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา ที่ระบุในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) โดยให้นำ     
แบบ สด.9  สด.35 บัตรประจำตัวประชาชน และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ หนังสือรับรอง
คุณวุฒิ (ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) ไปแสดงด้วย และเม่ือถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ       
(จับสลากได้ใบแดง) ให้แจ้งสัสดีว่าขอสิทธิลดวันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แล้วขอให้ส่งหลักฐาน 
(ท่ีแพทย์รับรองสำเนา) ดังนี้ 
 ๔.1 สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร  (สด.40) จำนวน  2  ฉบับ 
 ๔.2 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) จำนวน  2  ฉบับ 
 ๔.3 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ  

 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี)            จำนวน  2  ฉบับ  
 ๔.๔ สำเนาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ   
  สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)      จำนวน  2  ฉบับ 
 4.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จำนวน  2  ฉบับ  
 
 
                                                                                                                  ในทันที... 
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ในทันทีที่เสร็จจากการตรวจเลือก ไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยังไม่ต้องผ่านหน่วยงาน)      
โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง คุณนิตยา พูลเพ่ิม กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
 ๕. ผู้ที่ไปเข้ารับการตรวจเลือก และถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1        
ซึ่งจะต้องไปรายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 25๖6 เมื่อส่งหลักฐานตาม ข้อ ๔.1-๔.5 แล้ว  ประมาณสิ้นเดือน 
เมษายน 25๖6 ให้ติดต่อขอรับสำเนาหนังสือกระทรวงกลาโหมที่อนุมัติให้ผ่อนผันฯ เพ่ือนำไปแสดง           
ในวันที่ไปรายงานตัวเข้ากองประจำการ (โทรศัพท์สอบถามที่  โทร.*0 2590 14๑6, 08 6325 2841)      
โดยกระทรวงกลาโหม จะผ่อนผันให้ ดังนี้ 
       ๕.1 ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 และหรือ 
ชั้นปีที่ 2 จะได้รับการผ่อนผันให้ลาพักรอการปลด โดยทางกระทรวงกลาโหมจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2  
ให้ถือไว้เป็นหลักฐาน 

 ๕.2  ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะได้รับการผ่อนผันโดยหาก
  - สังกัดกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จะได้รับการผ่อนผันโดยจะต้องฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรเบื้องต้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จึงจะให้ลาพักรอการปลด 
 - สังกัดกองทัพบก จะได้รับการผ่อนผันโดยจะต้องฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรเบื้องต้น
เป็นเวลา 10 สัปดาห์ (เนื่องจากได้ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกทหารใหม่) จึงจะให้ลาพักรอการปลด 

หมายเหตุ   แพทย์ทุนทุกคนที่นำหลักฐาน แบบ สด.9 และ สด.35 ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
เพื่อขอรับการผ่อนผันฯ ตามข้อ 3 จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก (ซึ่งจะต้องจับสลากใบดำ-ใบแดง
เท่านั้น) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ใน สด.35 และหลังเสร็จจากการตรวจเลือกแล้ว ไม่ว่าจะจับได้ใบดำหรือ
ใบแดงหรือถูกปล่อยด้วยเหตุใดๆ ให้โทร.* แจ้งผลการตรวจเลือกให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทราบในเบื้องต้นด้วย  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
ขั้นตอนการดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของนักศึกษาแพทย์ 

ที่สำเร็จการศึกษาและต้องเข้ารับราชการชดใช้ทุนต่อทางราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
“กรณีจับสลากได้ใบแดง จะขอผ่อนผันให้รับราชการทหารกองประจำการเพียง 8 สัปดาห์ / 10 สัปดาห์” 

 

 1. แพทย์ทุนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม ให้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกในฐานะ
นักศึกษาอีก 1 ปี เนื่องจากยังมีสถานะไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันตรวจเลือก ซึ่งจะได้รับหมายเรียก (สด.35) 
ของปีถัดไป เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าเกณฑ์ต้องเข้ารับราชการทหาร  (พ้นจากผ่อนผันในฐานะนักศึกษา)     
มีหน้าที่เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการตามหมายเรียกของตน  ผู้ใดหลีกเลี่ยงขัดขืนหรือ
หลบหนีไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ย่อมมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย           
การรับราชการทหารถือเป็นความผิดทางคดีอาญา 

 2. เมื่อมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ให้นำสำเนาหลักฐาน ดังนี้  
      2.1 สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) จำนวน  2  ฉบับ 
      2.2 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน  2  ฉบับ 
มาติดต่อกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ชดใช้ทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม เพ่ือส่งให้กระทรวงสาธารณสุขทำเรื่อง
ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ภายในเวลาที่กำหนด) 

 3. กระทรวงสาธารณสุขจะต้องส่งบัญชีรายชื่อแพทย์ทุน พร้อมสำเนา แบบ สด .9 และ 
สด.35 ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณา (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องตรวจเลือก) 

 4. แพทย์ทุนต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ    
(ทหารเกณฑ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) โดยนำแบบ 
สด.9 สด.35 บัตรประจำตัวประชาชน และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ     
(ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) ไปแสดงด้วย 

 5. ผู้ที่ไปรับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ   
  กรณีจับสลากได้ใบดำ จะได้รับหนังสือสำคัญได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 
(แบบ สด.8) และใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) 
ซึ่งจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุน โดยไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
 กรณี จับสลากได้ ใบแดง ให้ แจ้ งสัสดี ว่ าขอสิทธิลด วัน เข้ ารับราชการทหาร              
กองประจำการด้วย โดยจะได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) และใบรับรองผลการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบสด.43) ซึ่งผู้นั้นจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหาร
กองประจำการและจะต้องไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับราชการทหาร ณ สถานที่ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ใน สด.40 
จึงขอให้ผู้ที่จับสลากได้ใบแดง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 (1 พฤษภาคม)      
รีบนำส่งสำเนาหลักฐานต่าง ๆ ไปให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ (ยังไม่ต้องผ่านหน่วยงาน) โดยส่ง
ทางไปรษณีย์ด่วนพิ เศษ (EMS) ถึง คุณนิตยา พูลเพิ่ม กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ในทันทีหลังจากรับทราบผล
การตรวจเลือก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขจะต้องรีบแจ้งรายชื่อพร้อมส่งหลักฐานเพ่ือขออนุมัติผ่อนผันการ
เข้ารับราชการทหารไปยังกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 

หลักฐาน... 
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 หลักฐาน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ที่ต้องส่งไปให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือดำเนินการ         

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารหลังจับสลากได้ใบแดง มีดังนี ้
 5.1  สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)   
 5.2 สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(แบบ สด.43)           
 5.3  สำเนาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
 5.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม     
 5.5 สำเนาหนังสือรับรองเป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
(ใช้สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ครบหลักสูตร กล่าวคือจบในชั้นปีที่ 1 และหรือชั้นปีที่ 2 เท่านั้น)  

 6. ผู้ที่จะขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะที่         
จับสลากตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ใบแดง เมื่อได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ ไปให้กระทรวงสาธารณสุข
เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายที่จะต้องเข้ากองประจำการผลัดที่ 1 (1 พฤษภาคม) ให้ติดต่อสอบถามเพื่อขอรับ
สำเนาหนังสือกระทรวงกลาโหม ที่อนุมัติให้ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คุณนิตยา พูลเพิ่ม) โทร.0 2590 1416   
08 6325 2841 ด้วยตนเอง (ส่วนรายที่เข้ากองประจำการผลัดที่ 2 และผลัดที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จะส่งสำเนาหนังสือกระทรวงกลาโหมแจ้งผลการอนุมัติให้ผ่อนผันฯ ไปทางหน่วยงาน ที่แพทย์ปฏิบัติ
ราชการชดใช้ทุนอยู่ เพ่ือแจ้งแพทย์ผู้นั้นโดยตรง) แล้วจึงนำหนังสือดังกล่าวพร้อมหลักฐานตามข้อ 5.1-5.5 (ต้นฉบับ) 
ไปแสดงในวันที่ไปรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) 
เพ่ือนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ ณ แผนกสัสดีจังหวัด แล้วส่งตัวไปยังหน่วยทหาร โดยทางทหาร         
จะดำเนินการ ดังนี้ 
 6.1 ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนชั้นปีที่ 1 และหรือ       
ชั้นปีที่ 2 หน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2 เพ่ือลาพักรอการปลดให้ถือไว้เป็นหลักฐาน     
แล้วให้เข้ารับราชการชดใช้ทุนแก่ทางราชการตามสัญญา 
 6.2 ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ไม่สมัครเรียน ร.ด.) 
หน่วยทหารต้นสังกัดจะส่งเข้าฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรเบื้องต้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ กรณีสังกัดกองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ และ 10 สัปดาห์ กรณีสังกัดกองทัพบก แล้วหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลา
แบบ 2 เพื่อลาพักรอการปลดให้ถือไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้กลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนทางต้นสังกัดต่อไป 
 
หมายเหตุ 
 (ก) ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหาร ตามข้อ 6.2 จะต้องยื่นแบบรายงานลาเข้ารับราชการทหาร     
ตามกฎหมายต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะรีบดำเนินการบรรจุผู้นั้นเข้ารับ
ราชการก่อน  แล้วจึงสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  เมื่อพ้นจากการฝึกวิชาทหาร 
8 สัปดาห์ หรือ 10 สัปดาห์ และได้ลาพักรอการปลดแล้ว ให้ไปรายงานตัวยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการ       
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ได้ลาพักรอการปลด เพ่ือหน่วยงานจะได้บรรจุกลับเข้ารับราชการให้ต่อไป 
(รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการวันใด จะบรรจุกลับให้ ได้ตั้ งแต่วันที่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ               
ถ้าไม่รายงานตัวขอบรรจุกลับตั้งแต่วันที่ได้ลาพักรอการปลด ถือว่าผิดสัญญาชดใช้ทุน) 
 (ข) ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในชั้นปีที่ 3 แล้ว (เรียน ร.ด.    
ครบ 3 ปี) ไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร แต่อย่างใด 

 ****************** 



สรุปขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ 
ในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-  กระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือแจ้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ของรัฐ 23 แห่ง 
-  สป.แจ้งหนังสือเวียนให้ส่วนราชการในสังกัด สป.ทุกแห่งสำรวจนักศึกษาแพทย์และแพทย์    
ซึ่งจะต้องรับราชการชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีไ่ดร้ับหมายเรียกให้เข้ารับการ  
ตรวจเลือกฯ ในเดือนเมษายน ปีถัดไป (ภายในเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 
 
 
 คณะแพทยศาสตร์ ม.ของรัฐ 23 แห่ง/ส่วนราชการในสงักัด สป.ทุกแห่ง 

แจ้งรายชื่อ ในแบบ 1  พร้อมหลักฐาน แบบ สด.9 และ สด.35 จำนวนอย่างละ 1 ฉบบั 
 ที่แพทย์รับรองสำเนาถูกต้อง สง่ให้กระทรวงสาธารณสุข 
(ภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี หรือภายในเวลาที่กำหนด) 

กระทรวงสาธารณสุขจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมส่งหลักฐาน 
แบบ สด.9 และ สด.35 ต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 

ให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล 
(อย่างชา้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องตรวจเลือก) 

 
 
 
 แพทย์ทุนทุกคนที่ได้รับหมายเรียก 
จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ (จับใบดำ-ใบแดง) ตามวัน เวลา ที่ระบุในหมายเรียกของตน 

โดยให้นำแบบ สด.9  สด.35 บัตรประชาชน และหลักฐานทางการศึกษา ไปแสดงด้วย 
(1-11 เมษายน ของปีที่จะต้องตรวจเลือก) 

 
 
 

แพทย์ทุนที่จบัได้ใบดำหรือถูกปล่อยด้วยเหตุใด ๆ จะได้รับการปลดเปน็ทหารกองหนุน 
ให้แจ้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.ทราบด้วย 

(โทร.0 2590 1416, 08 6325 2841 แจ้งหลังเสร็จจากการตรวจเลือกฯ) 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แพทย์ทุนที่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (จับได้ใบแดงหรือด้วยสาเหตุอื่น) จะต้องส่งหลักฐาน 
**- สด.40 
**- แบบ สด.43 

         **- สำเนาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต/สำเนาใบอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 
         **- หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี) 
จำนวนอย่างละ 2 ฉบบั รับรองสำเนาถูกต้อง ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. เพื่อขอลาพักรอการปลด 

(ในทันทีที่เสร็จจากการตรวจเลือก อย่างช้าภายใน 16 เมษายน) 

แพทย์ทุนทีไ่ปเข้ารับการตรวจเลือกฯแล้ว ไม่ว่าจะจับได้ใบดำหรือใบแดง 
 จะต้องแจ้งหน่วยงานตน้สงักัด (สสจ./รพศ./รพท.) ให้ทราบผลด้วย 

(เมื่อกลับไปปฏิบัติราชการหลังเสร็จจากการตรวจเลือก) 

หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งรายชื่อแพทย์ทุนที่ถูกเข้ารับราชการทหาร 
(จับได้ใบแดงหรือด้วยสาเหตุอื่น) ใน แบบ 2 พร้อมหลักฐาน ** ส่งให้ สป.ดำเนนิการ 

ขอลาพักรอการปลดเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามเดิม   
สำหรับรายที่จบัได้ใบดำหรือถูกปล่อยด้วยเหตุใด ๆ  ให้แจ้ง สป.ทราบด้วย 

(ภายใน เดือนเมษายน) 

กระทรวงสาธารณสุขจัดทำบัญชีรายชื่อแพทยท์ุนที่ถูกเข้ารับราชการทหาร 
พร้อมส่งหลักฐาน ** เพื่อขออนุมัติให้ลาพักรอการปลดต่อกระทรวงกลาโหม อีกครั้งหนึ่ง 

(ภายใน 20 เมษายน) 

กระทรวงกลาโหมแจ้งผลการอนุมัติให้ลาพักรอการปลดได้ 
และแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ 

(ประมาณ ต้น-กลาง เดือนพฤษภาคม) 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป.แจ้งหน่วยงานของแพทยท์ุนที่ถูกเข้ารับราชการทหารเพื่อทราบและให้แจ้งแพทย์ที่ได้รบั
อนุมัติให้ลาพักรอการปลดดำเนนิการตามหนังสือกระทรวงกลาโหม 

(ทันทีทีไ่ด้รับแจง้ผล-เดือนพฤษภาคม) 

แพทย์ทุนที่ถูกเข้ารับราชการทหารทุกคนถึงแม้จะยื่นเร่ืองขอผ่อนผันต่อกระทรวงกลาโหม 
แล้วก็ตามจะต้องไปรายงานตัวเข้ากองประจำการตามหมายนดัของนายอำเภอ 

พร้อมนำหลักฐาน ** (ตน้ฉบบั) ไปแสดงด้วย 
 

แพทย์ทุนที่ต้องเข้ากองประจำการผลัดที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค.) 
โดยเฉพาะผูท้ี่จบ ร.ด. ชัน้ปีที่ 1 และหรือชั้นปีที่ 2 ให้ติดต่อสอบถามขอรับสำเนาหนังสือ 
กระทรวงกลาโหมที่แจ้งผลอนุมตัิให้ลาพักรอการปลดเพื่อจะไดไ้ม่ต้องเข้ากองประจำการ 

ระหว่างรอหนังสืออนุมัติที่ กห.แจ้งไปทางหน่วยทหารต้นสังกัดได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. 

แพทย์ทุนที่ จบ ร.ด. ชั้นปีที่ 1 และหรือชั้นปีที่ 2 จะไดล้าพักรอการปลด 
โดยไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร ให้แจ้งหน่วยงานตน้สังกัดทราบ เพื่อจะได้ไม่ต้องออกคำสั่ง 

ให้ออกไปรับราชการทหาร 
 

หน่วยงานต้นสังกัด (สสจ./รพศ.รพท.) จะต้องมีคำสัง่ให้แพทย์ออกไปรับราชการทหาร 
ตั้งแต่วันที่ต้องเข้ากองประจำการตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ของแพทย์ผู้นั้น 

แพทย์ทุนทีไ่ม่ได้เรียน ร.ด. จะได้ลาพักรอการปลดเชน่เดียวกับแพทย์ทุนที่เรียน ร.ด. 
โดยจะต้องไปฝึกวชิาทหาร เป็นเวลา 8 สัปดาห์/10 สัปดาห์ ก่อน 

ให้ยื่นแบบรายงานลาต่อหน่วยงานตน้สังกัดด้วย เพื่อจะได้ออกคำสั่งให้ออกไปรับราชการทหาร          



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพ้นจากการฝึกวิชาทหาร 8 สัปดาห์/10 สปัดาห์ หน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตร 
อนุญาตลาแบบ 2 พร้อมหนังสอืรับรองประวัติการรับราชการทหารให้ 

- แพทย์จะต้องนำหลักฐานดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อยื่นคำขอบรรจุกลับที่หน่วยงาน 
ต้นสังกัดเดิม (สสจ./รพศ./รพท.) ตั้งแต่วันทีไ่ด้ลาพักรอการปลด 

*ถ้าไม่รายงานตัวขอบรรจุกลบัตั้งแต่วันที่ได้ลาพักรอการปลด ถือว่าผิดสัญญาชดใช้ทุน* 
 
 

สสจ./รพศ./รพท. ที่เป็นหนว่ยงานตน้สังกัดเดิมจะต้องดำเนนิการสั่งบรรจุแพทยผ์ู้นัน้ 
กลับเข้ารับราชการตัง้แต่วันที่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 

แพทย์ทุนรัฐบาลที่ได้รับการอนมุัติให้ลาพักรอการปลดและกลบัมาปฏบิัติราชการชดใช้ทุนแลว้ 
ไม่ต้องไปรายงานตัวต่อหน่วยทหารต้นสังกัด จนกว่าจะครบกำหนดปลด และเมื่อครบกำหนดปลด 
ให้แพทย์ทุนรัฐบาลที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักรอการปลดไปแสดงตนเพื่อขอรับสมุดประจำตัวทหาร 

กองหนุนด้วยตนเองยังหน่วยทหารต้นสังกัด เนื่องจากเป็นหลักฐานทางทหารเปน็สำคัญ 
 
 

สำหรับกรณีแพทย์ที่รับราชการเพื่อชดใช้ทุนอยูไ่ม่ครบกำหนดตามสัญญาที่ทำไว้กับทางราชการ 
และยังอยู่ในห้วงของระยะเวลาการรับราชการทหารกองประจำการ (ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 

เข้ากองประจำการตามหมายนดั (สด.40) จนถึงครบกำหนดปลด) การอนุญาตให้ลาพัก 
รอการปลดย่อมยุติลง ต้องไปรายงานตวัยังหน่วยทหารต้นสงักัดเพื่อรับราชการเป็นทหาร 

กองประจำการอยู่จนครบกำหนดตามกฎหมายโดยเร็ว 
 
 

สสจ./รพศ./รพท. ที่มีแพทย์ทนุรัฐบาลทีไ่ด้รับการอนุมัติให้ลาพกัรอการปลดสังกัดอยู่ 
แจ้งสถานะการรับราชการชดใชทุ้นให้หน่วยทหารที่แพทยน์ั้นสังกัดอยู่ทุก 3 เดือน จนกว่า 
จะครบกำหนดปลด โดยแพทยท์ุนรัฐบาลไมต่้องเดินทางไปรายงานตัวด้วยตนเอง หรือหาก 
แพทย์ทุนรัฐบาลลาออกก่อนครบกำหนดปลด ให้แจ้งหน่วยทหารที่แพทย์นัน้สังกัดอยู่ทนัที 

 
 


