สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจาการ
1. การสมัครรับราชการทหารกองประจาการต่อ
ทหารกองประจาการ เมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจาการจนครบกาหนดปลดแล้ว
เมื่อมี ความประสงค์ที่จะสมั ครเข้ารับ ราชการทหารกองประจาการต่อ ทางราชการกาหนดให้
สามารถเข้ารับราชการต่อได้จนมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ต่อ
กับหน่วยต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
2. ทหารกองประจาการขอลาศึกษาต่อ
ทหารกองเกินที่ถูกกาหนดเข้ารับราชการทหารกองประจาการ เมื่อมีความประสงค์
ที่จะขอลาศึกษาต่อ ทางราชการได้มีการอนุญ าตให้ล ากลับไปศึกษาต่อจนสาเร็ จการศึ กษาได้
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนด ดังนี้
2.1 หลักเกณฑ์
2.1.1 นักศึกษาที่ถูกเข้ากองประจาการ ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาไป
ศึกษาต่อจนสาเร็จ คือ
2.1.1.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่
ในระหว่างรอฟังผลการสอบ ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ากองประจาการ
2.1.1.2 ผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ตามกฎหมาย
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย เพราะประสบอุบัติเหตุหรือป่วยซึ่งไม่สามารถมาศึกษาได้ ในห้วงเวลาที่
สถานศึกษาประกาศให้นาหลักฐานมาแสดงเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ
2.1.1.3 นักศึกษาภาคสมทบ ที่ไม่มีสทิ ธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือก
2.1.1.4 กรณีที่ไม่ใช่เป็ นความผิดของนักศึกษา และเป็นเหตุให้
นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ เช่น
2.1.1.4.1 เจ้ า หน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษาส่ ง รายชื่ อ
เพื่อขอยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ผิดพลาดหรือตกหล่น
2.1.1.4.2 เรื่ อ งที่ ส ถานศึ ก ษาขอยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น
การตรวจเลื อกฯ ไปยั งจั ง หวั ด แห่ ง ท้ องที่ ที่เป็ นภู มิ ลาเนาทหารแล้ว หายในระหว่า งส่ง เอกสาร
หรือส่งเอกสารภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ แล้ว
2.1.2 นักศึกษาที่ถูกเข้ากองประจาการไม่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลา
ศึกษาต่อ คือ
2.1.2.1 ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1.1
2.1.2.2 ผู้ที่ได้รับสิทธิในการยกเว้นหรือผ่อนผั นการตรวจเลือกฯ
ตามกฎหมายอยู่แ ล้ว แต่ไ ปยื่นเรื่อ งราวหรื อคาร้อ งขอสละสิทธิการยกเว้นหรือผ่อนผั นนั้นเสี ย
เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ

2.1.3 การยื่นเรื่องราวขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
เพื่อลาศึกษาต่อ
2.1.3.1 กรณี ก่ อ นรายงานตั ว เข้ า รั บราชการเป็ น ทหาร
กองประจาการตามกาหนดในหมายนัดของนายอาเภอ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ โดยผ่าน
กรมและกระทรวงเจ้าสังกัด แล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งต่อกระทรวงกลาโหม
2.1.3.2 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
2.2 เงื่อนไข
2.2.1 นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ไว้แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม ต้องไปรายงานตัวเข้ารับ
ราชการเป็นทหารกองประจาการตามกาหนดในหมายนัดของนายอาเภอ ที่หน่วยสัสดีเขต/อาเภอที่
เป็นภูมิลาเนาทหาร เพื่อนาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการ และส่งเข้าหน่วยทหาร เมื่อหน่วยทหาร
รับตัวไว้แล้ว สาหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่อได้ หน่วยทหารต้นสังกัดก็จะออกบัตรอนุญาต
ลาแบบ 2 ให้รับไปและถือไว้เป็นหลักฐาน
2.2.2 เวลาที่ลาไปศึกษา ไม่คิดเป็นเวลารับราชการในกองประจาการ
2.2.3 สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ บั ง เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งที่ ล าไปศึ ก ษาต่ อ นั้ น ไม่ ท าให้ เ กิ ด
ประโยชน์และสิทธิใดๆ ในการรับราชการทหารกองประจาการ
2.2.4 ให้ลาศึกษาต่อได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถาบันศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่เท่านั้น
2.2.5 ถ้าสาเร็จการศึกษาหรือต้ องออกจากการศึกษานั้นๆ หรือมีอายุครบ
26 ปีบริบูรณ์ ก่อนกาหนดที่อนุมัติไว้ ก็ให้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการตามต้น
สังกัดเดิม
3. อัตราเงินเดือน
ประเภท
หลักสูตรการฝึก
ระดับ/ชั้น
จานวนเงิน
ห้ ว งระหว่ า งการฝึ ก หลั ก สู ต รทหารใหม่ พ.1 ชั้น 3
1,630
(2 เดือน)
ทหารกองประจาการ
หลังจากผ่านการฝึกหลักสูตรทหารใหม่
พ.1 ชั้น 16
3,670
ปีที่ 1
ระหว่างการฝึกหลักสูตร ผู้ช่วยครูทหารใหม่ พ.1 ชั้น 17
4,160
(เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา)
ประเภท

หลักสูตรการฝึก
ทหารกองประจาการทั่วไป
เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยครูทหารใหม่
ทหารกองประจาการ
ระหว่างการฝึกหลักสูตรสิบตรีกองประจาการ
ปีที่ 2
(เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา)
เมื่อได้รบั การแต่งตั้งเป็นสิบตรีกองประจาการ

ระดับ/ชั้น
พ.1 ชั้น 18
พ.1 ชั้น 19
พ.1 ชั้น 17

จานวนเงิน
4,400
4,620
4,160

พ.1 ชั้น 20

4,870

เงิ นเดื อนทหารกองประจ าการ เมื่ อรวมกั บเงิ นเพิ่ มค่ าครองชี พชั่ วคราว
จะรวมเป็นเงิน 10,000 บาท
4. เบี้ยเลี้ยง คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้ทหารกองประจาการเพื่อเป็นค่าอาหารและ
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดารงชีพประจาวัน
4.1 เบี้ยเลี้ยงประจา คือ การปฏิบัติงานอยู่ในที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 96 บาท
4.2 กรณีเดินทางไปราชการนอกที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 120 บาท
4.3 กรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามนอกที่ตั้งปกติหรือไปปฏิบัติ
ราชการพิเศษเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จะได้รับในอัตราวันละ 240 บาท

5. เครื่องแต่งกาย, เครื่องนอน, เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัว
ทหารกองประจาการ จะได้รับเครื่องนอนและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหาร
ทั่วไป และของใช้ส่วนตัวเท่าที่จาเป็นตามสิทธิอัตราการจ่ายทุกคน

6. การเลี้ยงดู
หน่วยหรือกรมกองทหาร จะจัดให้มีการประกอบเลี้ยงแก่ทหารในหน่วย โดยหักเงิน
จากเบี้ยเลี้ยง เพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องกังวลกับเรื่องอาหารการกิน โดยจัดอาหารวันละ ๓ มื้อ
คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น

7. การบันเทิง
หลังจากทาการฝึกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตามระยะเวลาอันสมควร ผู้บังคับบัญชา
จะจัดให้มีมหรสพให้ทหารชมเป็นครั้งคราว เช่น การฉายภาพยนตร์ ดนตรี เป็นต้น
นอกจากนีภ้ ายในกองร้อยจะจัดให้มีห้องนั่งเล่น ซึ่งอาจจะมีหนังสือ, วิทยุ, โทรทัศน์
และอุปกรณ์กีฬาในร่ม เป็นต้น

8. การกีฬา
หน่วยทหารมีการส่งเสริมให้กาลังพลได้มีการออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬา เช่น
ฟุตบอล,ตะกร้อ,บาสเกตบอล และปิงปอง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจ ทาให้กาลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
9. การรักษาพยาบาล ในระหว่างที่เป็นทหารกองประจาการ จะได้รับสิทธิ
การรักษาพยาบาลทุกคน นับตั้งแต่วันแรกของการเข้ารับราชการทหารกองประจาการ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

10. การพัฒนาตนเองด้านต่างๆ
10.1 ด้านบุคลิกภาพ เมื่อได้เข้าเป็นทหารกองประจาการ กองทัพจะเริ่มต้นทาการ
ฝึก บุคคลท่าเบือ้ งต้นเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อให้กาลังพลมีสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อจะให้
มีสภาพร่างกาย และจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน รู้จักเสียสละ มีระเบียบวินัย กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ
มีลักษณะผู้นา สร้างเสริมบุคลิกภาพให้ดูสง่างามจากบุคคลพลเรือนให้มีลักษณะทหาร

10.2 การศึ ก ษา กองทั พ ได้ มี โ ครงการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาให้ กั บ ทหารกอง
ประจาการให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จากความร่วมมือของสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมีสิทธิเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารประจาการ ตามนโยบายของเหล่าทัพ ดังนี้
10.2.1 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยกองทัพ
ได้จัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ เช่น การศึ กษานอกโรงเรีย นระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต้น (ม.3) และตอนปลาย (ม.6)
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
10.2.2. การศึกษาทางทหาร สาหรับทหารกองประจาการที่มีคุณสมบัติตามที่
ทางราชการกาหนด จะได้รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหาร
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด ดังนี้
10.2.2.1 แผนกทหารบก ผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเที ยบเท่า และมีอายุไ ม่เกิน 24 ปี บริบูร ณ์ มีสิทธิสมัครสอบคั ดเลือกเป็นนั กเรียนนายสิ บ
ทหารบก ได้ ถึ งร้ อยละ 40 ของจ านวนที่ นั่ งศึ กษา นอกจากนี้ เมื่ อสอบเข้ าเป็ นนั กเรี ยนนายสิ บ
ได้แล้ว หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ตามจานวนที่กองทัพบกจัดสรร
10.2.2.2 แผนกทหารเรือ จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเข้า
เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ กล่าวคือ ถ้าผ่านการเป็นทหารกองประจาการ 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี
ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 2, 3 หรือ 4 ตามลาดับ
10.2.2.3 แผนกทหารอากาศ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ ราชการเป็ น
นายทหารประทวน ในเหล่าอากาศโยธินและเหล่าสารวัตร (ตามคุณสมบัติที่ ทอ.กาหนด)
10 .3 การฝึ ก อาชี พ หน่ ว ยทหารจะมี ก ารส่ ง เสริ ม การฝึ ก อาชี พ ก่ อ นปลด
ประจาการ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน ช่างไม้
วิชาชีพ ทางการเกษตร ฯลฯ สามารถที่จะน าไปใช้ ประกอบอาชีพ เพื่ อเสริ มสร้างรายได้ให้กั บ
ครอบครัวหลังปลดจากกองประจาการ
**************************

