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ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกําลังพลสํารอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกําลังพลสํารอง 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง  พ.ศ.  ๒๕๕๘

กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกําลังพลสํารอง  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความ  และ

วินิจฉัยปัญหาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ “สิทธิประโยชน์”  หมายความว่า  สิทธิที่กําลังพลสํารองได้รับในรูปของตัวเงิน

และมิใช่ตัวเงิน 
  ๔.๒ “กําลังพลสํารอง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งเป็นกําลังสํารองประเภทหนึ่ง

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุกําลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกําลังพลสํารอง  ซึ่งประกอบด้วย  กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  และกําลังพลสํารองเตรียมพร้อม 

  ๔.๓ “กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน”  หมายความว่า  กําลังพลสํารองที่มีรายชื่อ 
อยู่ในบัญชีบรรจุกําลัง  คราวละ  ๖  ปี   

  ๔.๔ “กําลังพลสํารองเตรียมพร้อม”  หมายความว่า  กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน
ที่ มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุ กําลังครบระยะเวลาที่ กําหนดและเป็นกําลังพลสํารองเตรียมพร้อม   
อีกระยะเวลาไม่เกิน  ๖  ปี 

  ๔.๕ “รับราชการทหาร”  หมายความว่า  การเข้ารับราชการทหารของกําลังพลสํารอง 
ในการเรียกกําลังพลสํารอง  เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชาทหาร  เพื่อปฏิบัติราชการ  หรือเพื่อทดลองความพร่ังพร้อม
และในการระดมพล  ตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง 

  ๔.๖ “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการ
กองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ 
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  ๔.๗ “หน่วยกําลังพลสํารอง”  หมายความว่า  หน่วยทหารที่ทําหน้าที่เป็นหน่วย
จัดทําบัญชีบรรจุกําลัง  หรือหน่วยรับการบรรจุ  หรือหน่วยฝึกกําลังพลสํารอง  หรือหน่วยรับพล   
หรือหน่วยเรียกพลที่มีการบรรจุรายชื่อทหารประจําการ  ทหารกองประจําการ  และกําลังพลสํารองลงในบัญชี
บรรจุกําลังให้ครบอัตราเต็ม 

  ๔.๘ “หน่วยทหาร”  หมายความว่า  หน่วยทหารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม   

  ๔.๙ “ค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินตอบแทนที่จ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่มีรายชื่อ
บรรจุอยู่ในบัญชีบรรจุกําลังและเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยกําลังพลสํารอง 

  ๔.๑๐ “ค่าเบ้ียเลี้ยง”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่เข้ารับ
ราชการทหารในการเดินทางจากที่อยู่  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติงานมายังหน่วยกําลังพลสํารองในวันรายงานตัว
และวันเดินทางกลับจากหน่วยกําลังพลสํารองไปยังที่อยู่  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติงาน 

  ๔.๑๑ “ค่าอาหาร”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายเพื่อใช้ประกอบเลี้ยงให้กับกําลังพลสํารอง 
ที่เข้ารับราชการทหาร 

  ๔.๑๒ “ค่าพาหนะ”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในลักษณะเหมาจ่าย
ของกําลังพลสํารองจากที่อยู่  ที่พัก  หรือสถานท่ีปฏิบัติงาน  มายังหน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหาร
ตามที่ส่วนราชการกําหนด  และจากหน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนดไปยัง
ที่อยู่  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติงาน 

  ๔.๑๓ “ค่าเช่าที่พัก”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
  ๔.๑๔ “การรักษาพยาบาล”  หมายความว่า  สิทธิการได้รับการรักษาพยาบาล 

ของกําลังพลสํารองในสถานพยาบาล 
หมวด  ๒ 

ค่าตอบแทน 
 

 

ข้อ ๕ การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกําลังพลสํารอง 
  ๕.๑ หลักเกณฑ์ 
   ๕.๑.๑ ให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกําลังพลสํารอง  ดังนี้ 
    ๕.๑.๑.๑ กําลังพลสํารองพร้อมใช้งานของหน่วยกําลังพลสํารอง 

ที่เข้ารับราชการทหารตามแผนหรือคําสั่งเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหาร  ประจําปี 
    ๕.๑.๑.๒ กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  ที่เข้ารับราชการทหาร 

เพื่อปฏิบัติราชการ  เพื่อทดลองความพร่ังพร้อม  และในการระดมพล 
    ๕.๑.๑.๓ กําลังพลสํารองเตรียมพร้อมที่เข้ารับราชการทหารในการ

ระดมพล 
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   ๕.๑.๒ ให้จ่ายในอัตราเดียวกับทหารประจําการหรือทหารกองประจําการ
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร  ทหารกองประจําการ  และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ที่แนบท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยคํานวณตามเกณฑ์
การจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน  ตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น  
โดยอนุโลม 

   ๕.๑.๓ กําลังพลสํารองที่เคยเป็นทหารประจําการ  หรือทหารกองประจําการ  
ให้คํานวณจากเงินเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนออกจากราชการ  ทั้งนี้  หากกําลังพลสํารองดังกล่าวข้างต้น  
ได้รับการแต่งตั้งยศ  การเลื่อนยศ  และเลื่อนฐานะ  การจ่ายค่าตอบแทนให้คํานวณจากอัตราเงินเดือนของชั้นยศ
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้
ได้รับเงินเดือนโดยอนุโลม 

   ๕.๑.๔ กําลังพลสํารองที่ไม่เคยเป็นทหารกองประจําการ  หรือทหารประจําการ 
ให้คํานวณจากอัตราเงินเดือนของชั้นยศ  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน   

   ๕.๑.๕ การจ่ายค่าตอบแทนไม่ใช้บังคับกับกําลังพลสํารอง  ซึ่งเป็นข้าราชการ  
พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  หรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือราชการส่วนท้องถิ่น  และเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  โดยให้ได้รับ
เงินเดือนจากต้นสังกัดเดิม  ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับราชการทหาร 

  ๕.๒ วิธีการจ่าย 
   ๕.๒.๑ ให้หน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด

เป็นผู้เบิกจ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่เข้ารับราชการทหาร   
   ๕.๒.๒ ให้จ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่มารายงานตัวจนถึงวันที่ครบกําหนดเวลา 

รับราชการทหารตามคําสั่งเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหาร 
   ๕.๒.๓ ให้จ่ายในวันสุดท้าย  ตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งเรียกกําลังพลสํารอง  

เข้ารับราชการทหาร  หรือกรณีที่มีการเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหารเกินกว่า  ๑๕  วัน  ให้แบ่งจ่าย
ตามที่ส่วนราชการกําหนด 

หมวด  ๓ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง 

 
 

ข้อ ๖ การจ่ายเบ้ียเลี้ยงให้กําลังพลสํารอง 
  ๖.๑ หลักเกณฑ์  ให้จ่ายในอัตรา  ๒๔๐  บาทต่อเที่ยวต่อคน 
  ๖.๒ วิธีการจ่าย  
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   ๖.๒.๑ ให้หน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด
เป็นผู้เบิกจ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่เข้ารับราชการทหาร   

   ๖.๒.๒ ให้จ่ายในวันสุดท้ายตามท่ีกําหนดไว้ในคําสั่งเรียกกําลังพลสํารอง 
เข้ารับราชการทหาร 

หมวด  ๔ 
ค่าอาหาร 

 
 

ข้อ ๗ การจ่ายค่าอาหารให้กําลังพลสํารอง 
  ๗.๑ หลักเกณฑ์  ให้จ่ายในอัตรา  ๒๔๐  บาทต่อวันต่อคน   
  ๗.๒ วิธีการจ่าย  
   ให้หน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด   

เป็นผู้เบิกจ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่เข้ารับราชการทหาร 
หมวด  ๕ 
ค่าพาหนะ 

 
 

ข้อ ๘ การจ่ายค่าพาหนะให้กําลังพลสํารอง 
  ๘.๑ หลักเกณฑ์  ให้จ่ายในอัตรา  ๕๐๐  บาทต่อเที่ยวต่อคน 
  ๘.๒ วิธีการจ่าย 
   ๘.๒.๑ ให้หน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนด  

เป็นผู้เบิกจ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่เข้ารับราชการทหาร 
   ๘.๒.๒ ให้จ่ายในวันสุดท้าย  ตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งเรียกกําลังพลสํารอง

เข้ารับราชการทหาร 
หมวด  ๖ 
ค่าเช่าที่พัก 

 
 

ข้อ ๙ การจ่ายค่าเช่าที่พักให้กําลังพลสํารอง 
  ๙.๑ หลักเกณฑ์  ให้จ่ายตามอัตราของทหารประจําการ  หรือทหารกองประจําการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยอนุโลม 
  ๙.๒ วิธีการจ่าย  ให้หน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการ

กําหนดเป็นผู้เบิกจ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่เข้ารับราชการทหาร  ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถจัดที่พักให้ 
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หมวด  ๗ 
การรักษาพยาบาล 

 
 

ข้อ ๑๐ กําลังพลสํารองพร้อมใช้งาน  และกําลังพลสํารองเตรียมพร้อม  ที่เข้ารับราชการทหาร 
ให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจและรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นอกเหนือจากสิทธิการรักษาพยาบาลที่กําลังพลสํารองมีสิทธิอยู่เดิม 

ข้อ ๑๑ วิธีการจ่าย  ให้ส่วนราชการกําหนดวิธีการจ่ายโดยปฏิบัติตามการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลของทหารประจําการ  หรือทหารกองประจําการโดยอนุโลม 

หมวด  ๘ 
สิทธิประโยชน์อื่น 

 
 

ข้อ ๑๒ กําลังพลสํารองอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่น  อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย   
หรือระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี  ดังนี้   

  ๑๒.๑ เคร่ืองแต่งกาย   
  ๑๒.๒ การแต่งตั้งยศ  การเลื่อนยศ  และการเลื่อนฐานะ   
  ๑๒.๓ การขอใช้สวัสดิการของส่วนราชการ   
  ๑๒.๔ ทุนการศึกษา   
  ๑๒.๕ การขอกองทหารเกียรติยศ   
  ๑๒.๖ คะแนนเพิ่มพิเศษ  กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารประจําการ   
  ๑๒.๗ การรับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต  พิการ  หรือทุพพลภาพ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 


