ประกาศงานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564
-------------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1060/2564 เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา
2564 ลงวั น ที่ 20 ตุ ล าคม พ.ศ. 2564 นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอผ่ อ นผั น การเข้ า รั บ ราชการทหาร
ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานกิจการนิสิต จึงขอประกาศให้นิสิตชายที่มีคุณสมบัติและต้องการใช้สิทธิ
ในการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปฏิบัติ ดังนี้
1. นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2544 ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่ภูมิลาเนาทหารแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้ลงบัญชีทหาร
กองเกิน หรือผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ.2544 ทั้งผู้ที่ลงบั ญชีทหารกองเกินแล้ว หรือยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ไปติดต่อขอ
ลงบัญขีทหารกองเกินหรื อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จากเจ้าหน้าที่สัสดี อาเภอ/เขต หรือกิ่งอาเภอ ซึ่งเป็น
ภูมิลาเนาทหารของตนเองและเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามที่กาหนดไว้ในหมายเรียกฯ หากผู้ใดไม่สามารถไปรับหมายเรียกฯ
ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอเชื่อถือได้ไปดาเนินการแทน
2. นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์กองกิจการ
นิสิต เลือก Student Login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูการใช้งาน การทหาร และเลือกหัวข้อ ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ให้พิมพ์เอกสาร แบบคาร้องขอผ่อนผันฯ จานวน 2 ฉบับ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม พ.ศ.
2564
3. นาแบบคาร้องขอผ่อนผันฯ ที่พิมพ์ออกมาจาก ข้อ 2 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
3.1 สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง (ในแผ่นเดียวกัน) จานวน 3 ฉบับ
3.2 สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ถ่ายเอกสาร จานวน 3 ฉบับ
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จานวน 3 ฉบับ
3.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร จานวน 3 ฉบับ
3.5 สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต ถ่ายเอกสาร จานวน 3 ฉบับ
3.6 หนังสือรับรองการเป็นนิสิต จานวน 3 ฉบับ ( ฉบับจริง 1 ฉบับและฉบับสาเนา 2 ฉบับ)
(หนังสือรับรองการเป็นนิสิตยื่นเรื่องขอได้ที่ งานวิชาการ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง : นิสิตต้องรีบดาเนิน
การขอก่อนล่วงหน้ากาหนดการส่งเอกสารเนื่องจากการยื่นคาร้องขอมีระยะเวลาในการดาเนินการ)
*รับรองสาเนาถูกต้องฉบับที่ถ่ายเอกสารทุกฉบับ*
4. นาเอกสารตามข้อ 3. ติดต่องานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ชั้น 1 อาคารเทียนทอง
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาทาการ งานกิจการนิสิตจะดาเนินการรวบรวม
รายชื่อติดต่อไปยังงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5. นิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันไว้แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและที่อยู่ตามภูมิลาเนาทหาร ได้ที่เว็บไซต์ของ
วิทยาเขตสระแก้ว http://www.sakaeo.buu.ac.th/ หรือเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
6. นิ สิตที่ได้ยื่น เรื่องขอผ่ อนผัน ไว้แล้ว ต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯในวันตรวจเลือกตามกาหนด
ในหมายเรียกฯทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา ถ้าไม่ไปแสดงตนถือว่าหลีกเลี่ยง ขัดขืน ย่อมมีความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการส่งเอกสาร
ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564
1.
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น
เข้าบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/
เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต เลือก Student Login
กรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่านของนิสิต เข้าสู่ระบบ
2.
เลือกเมนูการใช้งาน การทหาร เลือกหัวข้อผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบ และบันทึกข้อมูล (ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
3.
พิมพ์เอกสาร แบบคาร้องขอผ่อนผันฯ จากระบบ จานวน 2 ฉบับ พร้อมลงชื่อนิสิตด้านล่างในเอกสาร
4.
นาแบบคาร้องขอผ่อนผันฯ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
1) สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง (ในแผ่นเดียวกัน) จานวน 3 ฉบับ
2) สาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ถ่ายเอกสาร จานวน 3 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร จานวน 3 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร จานวน 3 ฉบับ
5) สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต ถ่ายเอกสาร จานวน 3 ฉบับ
6) หนังสือรับรองการเป็นนิสิต จานวน 3 ฉบับ ( ฉบับจริง 1 ฉบับและสาเนา 2 ฉบับ)
(หนังสือรับรองการเป็นนิสิตยื่นเรื่องขอได้ที่ งานวิชาการ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง : นิสิตต้องรีบดาเนินการขอก่อนล่วงหน้า
กาหนดการส่งเอกสารเนื่องจากการยื่นคาร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิตมีระยะเวลาในการดาเนินการอย่างน้อย 7 วัน)
*รับรองสาเนาถูกต้องฉบับที่ถ่ายเอกสารทุกฉบับ*

5.
➢ ส่งด้วยตนเอง : ที่งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ชั้น 1 อาคารเทียนทอง
➢ หรือส่งไปรษณีย์ : จ่าหน้าซองถึง งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เลขที่ 254 หมู่ 4 ตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-261560 ต่อ 1102
ขอให้นิสิตที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ ปีการศึกษา 2564 เข้ากรุ๊ปไลน์ เพื่อติดต่อประสานงาน
และกรณีมีปัญหาในเรื่องเอกสารและการตรวจเลือก

