
สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจ าการ 
 
 1. การสมัครรับราชการทหารกองประจ าการต่อ 
  ทหารกองประจ าการ เมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจ าการจนครบก าหนดปลดแล้ว 
เมื่อมีความประสงค์ท่ีจะสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการต่อ ทางราชการก าหนดให้
สามารถเข้ารับราชการต่อได้จนมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีจะอยู่ต่อ
กับหน่วยต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 
 2. ทหารกองประจ าการขอลาศึกษาต่อ 
  ทหารกองเกินที่ถูกก าหนดเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ เมื่อมีความประสงค์
ท่ีจะขอลาศึกษาต่อ ทางราชการได้มีการอนุญาตให้ลากลับไปศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาได้            
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีทางราชการก าหนด ดังนี้ 
 
  2.1 หลักเกณฑ์ 
   2.1.1 นักศึกษาท่ีถูกเข้ากองประจ าการ ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาไป
ศึกษาต่อจนส าเร็จ คือ 
    2.1.1.1 ผู้ท่ีสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่
ในระหว่างรอฟังผลการสอบ ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ากองประจ าการ 
   2.1.1.2 ผู้ท่ีไม่ได้ขอยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ตามกฎหมาย 
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย เพราะประสบอุบัติเหตุหรือป่วยซึ่งไม่สามารถมาศึกษาได้ ในห้วงเวลาท่ี
สถานศึกษาประกาศให้น าหลักฐานมาแสดงเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ 
   2.1.1.3 นักศึกษาภาคสมทบ ท่ีไม่มีสทิธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือก 
   2.1.1.4 กรณีท่ีไม่ใช่เป็นความผิดของนักศึกษา และเป็นเหตุให้
นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ เช่น 
    2.1.1.4.1 เ จ้าหน้า ท่ีของสถานศึกษาส่งราย ช่ือ                 
เพื่อขอยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ผิดพลาดหรือตกหล่น 
    2.1.1.4.2 เร่ืองท่ีสถานศึกษาขอยกเว้นหรือผ่อนผัน         
การตรวจเลือกฯ ไปยังจังหวัดแห่งท้องท่ีท่ีเป็นภูมิล าเนาทหารแล้วหายในระหว่างส่งเอกสาร                 
หรือส่งเอกสารภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ แล้ว 
  2.1.2 นักศึกษาที่ถูกเข้ากองประจ าการไม่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลา
ศึกษาต่อ คือ  
   2.1.2.1 ผู้ท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1.1 
   2.1.2.2 ผู้ท่ีได้รับสิทธิในการยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ 
ตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ไปยื่นเรื่องราวหรือค าร้องขอสละสิทธิการยกเว้นหรือผ่อนผันนั้นเสีย               
เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ 



  2.1.3 การยื่นเรื่องราวขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
เพื่อลาศึกษาต่อ 
   2.1 .3 .1 กรณีก่ อนรายงานตั ว เข้ ารั บราชการ เป็ นทหาร                      
กองประจ าการตามก าหนดในหมายนัดของนายอ าเภอ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ โดยผ่าน
กรมและกระทรวงเจ้าสังกัด แล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งต่อกระทรวงกลาโหม 
   2.1.3.2 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
  2.2 เงื่อนไข  
  2.2.1 นักศึกษาท่ียื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ
ไว้แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม ต้องไปรายงานตัวเข้ารับ
ราชการเป็นทหารกองประจ าการตามก าหนดในหมายนัดของนายอ าเภอ ท่ีหน่วยสัสดีเขต/อ าเภอท่ี
เป็นภูมิล าเนาทหาร เพื่อน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และส่งเข้าหน่วยทหาร เมื่อหน่วยทหาร
รับตัวไว้แล้ว ส าหรับผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่อได้ หน่วยทหารต้นสังกัดก็จะออกบัตรอนุญาต
ลาแบบ 2 ให้รับไปและถือไว้เป็นหลักฐาน 
  2.2.2 เวลาท่ีลาไปศึกษา ไม่คิดเป็นเวลารับราชการในกองประจ าการ 
  2.2.3 สิทธิท่ีได้บังเกิดขึ้นในระหว่างท่ีลาไปศึกษาต่อนั้น ไม่ท าให้เกิด
ประโยชน์และสิทธิใดๆ ในการรับราชการทหารกองประจ าการ 
  2.2.4 ให้ลาศึกษาต่อได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถาบันศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่เท่านั้น 
  2.2.5 ถ้าส าเร็จการศึกษาหรือต้องออกจากการศึกษานั้นๆ หรือมีอายุครบ 
26 ปีบริบูรณ์ ก่อนก าหนดท่ีอนุมัติไว้ ก็ให้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการตามต้น
สังกัดเดิม 
 3. อัตราเงินเดือน   

ประเภท หลักสูตรการฝึก ระดับ/ช้ัน จ านวนเงิน 

ทหารกองประจ าการ             
ปีท่ี 1 

ห้วงระหว่างการฝึกหลักสูต รทหารใหม่                 
(2 เดือน) 

พ.1 ชั้น 3 1,630 

หลังจากผ่านการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ พ.1 ชั้น 16 3,670 
ระหว่างการฝึกหลักสูตร ผู้ช่วยครูทหารใหม่ 
(เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา) 

พ.1 ชั้น 17 4,160 

    
ประเภท หลักสูตรการฝึก ระดับ/ช้ัน จ านวนเงิน 

ทหารกองประจ าการ                
ปีท่ี 2 

ทหารกองประจ าการท่ัวไป พ.1 ชั้น 18 4,400 
เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยครูทหารใหม่ พ.1 ชั้น 19 4,620 
ระหว่างการฝึกหลักสูตรสิบตรีกองประจ าการ 
(เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา) 

พ.1 ชั้น 17 4,160 

เมื่อได้รบัการแต่งตั้งเป็นสิบตรีกองประจ าการ พ.1 ชั้น 20 4,870 



 เงินเดือนทหารกองประจ าการ เมื่อรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว             
จะรวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
 
 4. เบี้ยเลี้ยง คือ เงินท่ีทางราชการจ่ายให้ทหารกองประจ าการเพื่อเป็นค่าอาหารและ 
ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพประจ าวัน 
             4.1 เบี้ยเลี้ยงประจ า คือ การปฏิบัติงานอยู่ในท่ีตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 96 บาท 
  4.2 กรณีเดินทางไปราชการนอกที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 120 บาท 
 4.3 กรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามนอกท่ีตั้งปกติหรือไปปฏิบัติ
ราชการพิเศษเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จะได้รับในอัตราวันละ 240 บาท 
 5. เครื่องแต่งกาย, เครื่องนอน, เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัว 
  ทหารกองประจ าการ จะได้รับเครื่องนอนและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหาร
ท่ัวไป และของใช้ส่วนตัวเท่าท่ีจ าเป็นตามสิทธอิัตราการจ่ายทุกคน 
 6. การเลี้ยงดู 
  หน่วยหรือกรมกองทหาร จะจัดให้มีการประกอบเลี้ยงแก่ทหารในหน่วย โดยหักเงิน
จากเบ้ียเลี้ยง เพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องกังวลกับเรื่องอาหารการกิน โดยจัดอาหารวันละ ๓ มื้อ 
คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น 
 7. การบันเทิง 
  หลังจากท าการฝึกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยตามระยะเวลาอันสมควร ผู้บังคับบัญชา              
จะจัดให้มีมหรสพให้ทหารชมเป็นครั้งคราว เช่น การฉายภาพยนตร์ ดนตรี เป็นต้น 
  นอกจากนีภ้ายในกองร้อยจะจัดให้มีห้องนั่งเล่น ซึ่งอาจจะมีหนังสือ, วิทยุ, โทรทัศน์ 
และอุปกรณ์กีฬาในร่ม เป็นต้น 
 8. การกีฬา 
  หน่วยทหารมีการส่งเสริมให้ก าลังพลได้มีการออกก าลังกาย โดยการเล่นกีฬา เช่น 
ฟุตบอล,ตะกร้อ,บาสเกตบอล และปิงปอง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องส่งเสริมสุขภาพท้ังร่างกาย
และจิตใจ ท าให้ก าลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
 9. การรักษาพยาบาล ในระหว่างท่ีเป็นทหารกองประจ าการ จะได้รับสิทธิ                
การรักษาพยาบาลทุกคน นับตั้งแต่วันแรกของการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 
 10. การพัฒนาตนเองด้านต่างๆ 
  10.1 ด้านบุคลิกภาพ เมื่อได้เข้าเป็นทหารกองประจ าการ กองทัพจะเริ่มต้นท าการ
ฝึก บุคคลท่าเบือ้งต้นเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อให้ก าลังพลมีสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อจะให้
มีสภาพร่างกาย และจิตใจท่ีเข้มแข็ง อดทน รู้จักเสียสละ มีระเบียบวินัย กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ                
มีลักษณะผู้น า สร้างเสริมบุคลิกภาพให้ดูสง่างามจากบุคคลพลเรือนให้มีลักษณะทหาร  
 



  10.2 การศึกษา กองทัพได้มีโครงการส่งเสริมการศึกษาให้กับทหารกอง
ประจ าการให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น จากความร่วมมือของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมีสิทธิเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารประจ าการ ตามนโยบายของเหล่าทัพ ดังนี้ 
   10.2.1 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยกองทัพ 
ได้จัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ เช่น การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และตอนปลาย (ม.6) 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
   10.2.2. การศึกษาทางทหาร ส าหรับทหารกองประจ าการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
ทางราชการก าหนด จะได้รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหาร 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด ดังนี้ 
    10.2.2.1 แผนกทหารบก ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ
ทหารบก ได้ถึงร้อยละ 40 ของจ านวนท่ีนั่งศึกษา นอกจากนี้เมื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ               
ได้แล้ว หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ตามจ านวนท่ีกองทัพบกจัดสรร 
    10.2.2.2 แผนกทหารเรือ จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเข้า
เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ กล่าวคือ ถ้าผ่านการเป็นทหารกองประจ าการ 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี 
ให้ได้คะแนนเพ่ิมร้อยละ 2, 3 หรือ 4 ตามล าดับ  
    10.2.2.3 แผนกทหารอากาศ มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการเป็น
นายทหารประทวน ในเหล่าอากาศโยธินและเหล่าสารวัตร (ตามคุณสมบัติท่ี ทอ.ก าหนด) 

  10.3 การฝึกอาชีพ หน่วยทหารจะมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพก่อนปลด
ประจ าการ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน ช่างไม้ 
วิชาชีพทางการเกษตร ฯลฯ สามารถท่ีจะน าไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวหลังปลดจากกองประจ าการ  
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