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๑. ความท่ัวไป 
 

(๑) จุดประสงค์การจัดท าเจตนารมณ์พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้มีจุดประสงค์

เพ่ือช่วยผู้อ่านในการท าความเข้าใจกฎหมายและเป็นข้อมูลประกอบในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ไม่มี
จุดประสงค์เพ่ือใช้อ้างอิงในการบังคับใช้กฎหมายหรือในการพิจารณาตัดสินคดีของศาล 

กระบวนการจัดท าร่างกฎหมายของรัฐบาลจะเริ่มต้นจากหน่วยงานของรัฐ 
ได้เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้
ภารกิจของตนลุล่วง โดยหลักการของร่างกฎหมายนั้นอาจมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลโดยตรง  
จากการประชุมของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายที่หน่วยงานแต่งตั้ง จากงานวิจัยของนักวิชาการ  
ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดจ้าง จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ  
จากแนวคิดหลักหรือทฤษฎีกฎหมาย หรือจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อคณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบกับหลักการของร่างกฎหมายแล้ว จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จะศึกษาปัญหาข้อกฎหมายและประเด็นเรื่องถ้อยค าและรูปแบบของร่างกฎหมาย เพ่ือจัดท าบันทึก
เจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ในชั้นพิจารณา 
ของคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
จะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีมติในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้จัดท าบันทึก
ประจ าวันสรุปประเด็นที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งรายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบ  
และจัดท ารายงานการประชุมโดยละเอียด 

เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเสร็จ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดท าเรื่อง
พิจารณาเสร็จ ประกอบด้วย บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยสรุป
ความเป็นมาของเรื่อง ตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรี ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิด หลัก หรือทฤษฎีกฎหมาย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และข้อสังเกตของ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ
ร่างกฎหมาย (ซึ่งมีเนื้อหาท านองเดียวกับบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ทั้งนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี เมื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา 
ต่อคณะรัฐมนตรี) บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎหมาย (เพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐสภา  
เมื่อร่างกฎหมายได้เสนอต่อรัฐสภา) ในชั้นตรวจพิจารณาเรื่องเสร็จของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรรมการร่างกฎหมายประจ า รองเลขาธิการฯ และเลขาธิการฯ ก็อาจจะมี
การแก้ไขหรือมีข้อสังเกตต่าง ๆ เมื่อเลขาธิการฯ สั่งให้ด าเนินการได้ ก็จะมีการส่งร่างกฎหมาย  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือยืนยันร่างมาอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือยืนยัน 
ร่างกฎหมายแล้ว ส านักงานฯ จะด าเนินการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 



 ๒ 

จากนั้นเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย ในการประชุมจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และมีมติให้แก้ไขร่างกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กฎหมายได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ทนายความ  
เจ้าพนักงานต ารวจ พนักงานอัยการ ตลอดจนผู้พิพากษา มักจะประสบปัญหาในการท าความเข้าใจ
หลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติต่าง ๆ ว่ามีเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร ส่วน เหตุผลของ
กฎหมายในหมายเหตุท้ายกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็อธิบายเพียงภาพกว้าง ๆ เท่านั้น 
จึงเกิดมีความคิดเห็นและความเข้าใจกฎหมายแตกต่างกันออกไป และความเห็นซึ่งเป็นที่ยุติ 
จะอยู่ที่ศาล แต่ผู้พิพากษาที่พิจารณาส่วนใหญ่จะอาศัยการตีความกฎหมายจากการอ่านบทบัญญัติ
กฎหมายประกอบกับเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่อาจมีผู้เขียนอธิบายไว้ หรือจากการสัมมนาทางวิชาการ  
หรือจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับกฎหมายได้จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว 
ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีอยู่เป็นจ านวนน้อยมากและมีไม่ครบถ้วน ส่วนเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในชั้น
การยกร่างกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในชั้นหน่วยงานของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และรัฐสภา ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่และไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือหากสามารถเข้าถึงได้  
ก็จะไม่สามารถค้นหาเหตุผลหรือท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่มาของการบัญญัติกฎหมาย
ได้โดยง่ายนัก สภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียจากการที่มีการบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

(๒) ผู้จัดท า 
นายอรรถสิทธิ์ กันมล และนางสาวจรวยพร พงศาวสีกุล ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ที่รับผิดชอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง 
พ.ศ. .... ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา และเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญหรือผู้ชี้แจงในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
 
๒. แนวความคิด หลัก และทฤษฎีกฎหมายและหลักกฎหมายต่างประเทศซึ่งเป็นที่มาของหลักการ

ในกฎหมายหรือซึ่งน ามาประกอบการพิจารณา 

๒.๑ แนวความคิดในการจัดให้มีก าลังพลส ารอง  
(๑) การจัดระบบก าลังพลส ารองก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติก าลังพล

ส ารองนี้ เป็นไปตามมาตรา ๓๖๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ก าหนดให้ 
 

                                                 
๑มาตรา ๓๖  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพล  

เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล 
กระทรวงกลาโหมมีอ านาจก าหนดให้ท าการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อ

ทดลองความพรั่งพร้อมตามที่เห็นสมควร ส่วนการระดมพลให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
การเรียกเข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดเตรียม 

และอ านวยการ และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ด าเนินการเรียกและส่งทหารเข้ารับราชการตามความประสงค์ 
ของกระทรวงกลาโหม 

การผ่อนผันไม่ต้องเรียกหรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหารตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 ๓ 

ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึก
วิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีอ านาจ
ก าหนดให้ท าการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามที่
เห็นสมควร ส่วนการระดมพลให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งในการเรียกเข้ารับราชการทหาร
ดังกล่าว ให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดเตรียมและอ านวยการ แต่ให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้ด าเนินการเรียกและส่งทหารเข้ารับราชการตามความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม   

แต่อย่างไรก็ดี การด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวยังมีข้อจ ากัด เนื่องจาก 
ในภาวะปกติกระทรวงกลาโหมไม่อาจเรียกทหารกองหนุนและทหารกองเกินมาปฏิบัติราชการ  
ที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือปฏิบัติราชการในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีที่มีภัยพิบัติสาธารณะ ตามภารกิจของกระทรวงกลาโหมที่ก าหนดพระราชบัญญัติ  
จัดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นภารกิจที่นอกเหนือไปจากภารกิจการทหาร
ตามปกติได้๒  นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ก าหนดให้การเรียกเข้า
รับราชการทหารต้องให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ด าเนินการเรียกและส่งทหารให้แก่กระทรวงกลาโหมนั้น 
ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการเรียกและไม่คล่องตัว 

(๒) เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคง การพิทักษ์
รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนาประเทศ เป็นภารกิจหลักของกระทรวงกลาโหม  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กระทรวงกลาโหมจ าเป็นต้องจัดให้มีก าลังพลที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ แต่ด้วย
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถด ารงสถานภาพก าลังรบไว้ในคราวเดียวกันเป็นจ านวนมาก 
จ าเป็นต้องใช้การหมุนเวียนก าลัง ซึ่งการจัดระบบก าลังพลส ารองที่เข้มแข็งจะท าให้กองทัพสามารถ
เรียกก าลังพลส ารองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับก าลังประจ าการได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ในยามที่เกิดภัยคุกคามทางทหารที่ต้องใช้ก าลังทหารขนาดใหญ่  และในยามปกติต้องมีการจัดเตรียม
ความพร้อมของก าลังส ารอง โดยเรียกก าลังส ารองเข้ารับการฝึกวิชาทหารร่วมกับทหารประจ าการ 
เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านการทหาร การแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
                                                 

๒มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก 

และภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดให้มีและใช้ก าลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายก าหนด 

(๒) พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

(๓) ปกป้อง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนา
ประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน 

(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทั้งนี้ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคง 
แห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด  ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

ในการด าเนินการตาม (๔) กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายให้ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม 
หรือหน่วยงานอื่นในก ากับของกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ด าเนินการก็ได้หรืออาจร่วมงาน ร่วมทุนหรือด าเนินการ 
กับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ได้ 



 ๔ 

การบรรเทาภัยพิบัติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว  อันจะเป็นส่วนเสริมให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๓ 

ดังนั้น จึงสมควรก าหนดให้มีระบบก าลังพลส ารอง โดยก าหนดประเภทบุคคล 
ที่จะเป็นก าลังพลส ารอง การด าเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารอง รวมถึงการก าหนด
หน้าที่และสิทธิของก าลังพลส ารองในการเข้ารับราชการทหารให้ชัดเจน เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบก าลัง
พลส ารองอันจะท าให้การจัดเตรียมและการใช้ก าลังพลส ารองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒.๒ กฎหมายซึ่งเป็นที่มาของหลักการในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) หน้าที่ของบุคลในการรับราชการทหารได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒๔ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑๗ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๑๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑๑ 

(๒) มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้กระทรวงกลาโหมจัดให้มีก าลังส ารองเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกระทรวงกลาโหม การด าเนินการเก่ียวกับก าลังส ารองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

                                                 
๓ค าช้ีแจงของเจ้ากรมสรรพก าลังกลาโหมต่อที่ประชุมสภากลาโหม เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

ก าลังส ารอง พ.ศ. .... หน้า ๑, เอกสารที่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๔มาตรา ๔๖  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 
 มาตรา ๔๗  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๕มาตรา ๔๕  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 
 มาตรา ๔๖  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๖มาตรา ๕๕  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 
 มาตรา ๕๖  บุคคลมีหน้าท่ีรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๗มาตรา ๔๗  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 
 มาตรา ๔๘  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๘มาตรา ๕๒  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 
 มาตรา ๕๓  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๙มาตรา ๕๑  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 
 มาตรา ๕๒  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๑๐มาตรา ๖๙  บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร ช่วยเหลือ

รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๑๑มาตรา ๗๓  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



 ๕ 

๒.๓ ระบบก าลังส ารองต่างประเทศ๑๒ 
(๑) ก าลังส ารองสหรัฐอเมริกา ใช้การรับสมัครจากประชาชนทั้งชายและหญิง 

ที่มีอายุ ๑๗ ปีขึ้นไป โดยจะท าสัญญาเบื้องต้น ๘ ปี และสามารถต่อสัญญาได้จนถึงอายุ ๖๐ ปี  
ซึ่งก าลังส ารองแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ ก าลังส ารองพร้อมรบ (Ready Reserve) ก าลังส ารอง
เตรียมพร้อม (Standby Reserve) และก าลังส ารองนอกราชการ (Retired Reserve)   

หน้าที่ของก าลังส ารอง ก าหนดไว้ดังนี้ 
๑) ก าลังส ารองพร้อมรบ จะท าหน้าที่เสริมก าลังประจ าการในภาวะ

สงครามหรือภาวะฉุกเฉิน พร้อมถูกเรียกระดมพลภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
๒) ก าลังส ารองเตรียมพร้อม จะถูกเรียกระดมพลเมื่อมีความจ าเป็น  

หากต้องการก าลังที่มีความช านาญพิเศษ 
๓) ก าลังส ารองนอกราชการ อาจถูกเรียกใช้เพ่ือสนับสนุนและบริหารด้าน

การฝึกหรือการยุทธ เพ่ือแบ่งเบาภาระของก าลังประจ าการและก าลังส ารองพร้อมรบ 
การเรียกใช้ก าลังส ารอง แบ่งได้ ๒ กรณ ี
กรณีที่ ๑ หากไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ประธานาธิบดีอาจ

สั่งก าลังส ารองพร้อมรบได้ ๒๐๐,๐๐๐ นาย ให้เข้าประจ าการเต็มเวลาไม่เกิน ๒๗๐ วัน และหากมี
การประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติโดยประธานาธิบดี ประธานาธิบดีอาจสั่ง ก าลังส ารองพร้อมรบได้  
๑ ล้านนาย ให้เข้าประจ าการเต็มเวลาเป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน 

กรณีที่ ๒ เมื่อรัฐสภาประกาศภาวะสงครามหรือภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ 
ประธานาธิบดีอาจสั่งก าลังส ารองพร้อมรบทั้งหมดให้เข้าประจ าการโดยไม่สมัครใจในช่วงระยะเวลา
ของสงครามหรือภาวะฉุกเฉิน และยังให้ขยายระยะเวลาเพิ่มได้อีก ๖ เดือน 

กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับก าลังส ารอง ได้แก่ 
๑) บรรพ ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา เป็นกฎหมายที่มี

บทบัญญัติเก่ียวกับก าลังส ารอง ทั้งการแบ่งประเภท การเรียกใช้ และสิทธิต่างๆ  
๒ )  The Uniform Services Employment and Re-employment 

Rights Act of 1994 (USERRA) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการปกป้องสิทธิของก าลังส ารองในเรื่ อง
เกีย่วกับการท างานในภาคพลเรือน และสิ่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติ 

สิทธิประโยชน์ก าลังส ารอง สหรัฐอเมริกาให้สิทธิประโยชน์แก่ก าลังส ารอง
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้มาสมัคร เช่น ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ประกันชีวิต  
การยกเว้นภาษี การเลื่อนยศ และบ านาญ 

(๒) ก าลังส ารองออสเตรเลีย จะใช้การรับสมัครจากประชาชนทั้งชายและ
หญิงที่มีอายุ ๑๗ ปีขึ้นไป โดยจะท าสัญญาเบื้องต้น ๕ ปี และสามารถต่อสัญญาได้จนถึงอายุ ๖๕ ปี  
ซึ่งก าลังส ารองแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ก าลังส ารองประจ าการ (Active Reserve) และก าลัง
ส ารองเตรียมพร้อม (Standby Reserve) 

                                                 
๑๒ค าช้ีแจงของเจ้ากรมสรรพก าลังกลาโหมต่อที่ประชุมสภากลาโหม เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

ก าลังส ารอง พ.ศ. .... หน้า ๗, เอกสารที่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

 



 ๖ 

หน้าที่ของก าลังส ารอง ก าหนดไว้ดังนี้ 
๑. ก าลังส ารองประจ าการ จะปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน

ต่อปี และมีการฝึกประจ าปีไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ต่อป ี
๒. ก าลังส ารองเตรียมพร้อม ไม่ต้องเข้ารับการฝึกประจ าปี และจะ 

ถูกเรียกเมื่อภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หรือเพ่ิมเติมในต าแหน่งพิเศษเม่ือจ าเป็น 
การเรียกใช้ก าลังส ารอง ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor 

General) จะเรียกก าลังส ารอง โดยการออกประกาศค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ที่จ าเป็น เช่น การปฏิบัติในภาวะสงคราม การป้องกันประ เทศ 
ในภาวะฉุกเฉิน การรักษาสันติภาพ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติ 

กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับก าลังส ารอง ได้แก่ 
๑. Defence Act 1903 เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับก าลังส ารอง

ทั้งการก าหนดประเภทและการเรียกใช้ก าลังส ารอง 
๒. Defence Reserve Service (Protection) Act 2001 เป็นกฎหมาย

ที่ว่าด้วยเรื่องการปกป้องสิทธิของก าลังส ารองในเรื่องเกี่ยวกับการท างานในภาคพลเรือน และสิ่งที่
นายจ้างต้องปฏิบัติ 

สิทธิประโยชน์ก าลังส ารอง ออสเตรเลียให้สิทธิประโยชน์แก่ก าลังส ารอง
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้มาสมัคร เช่น ค่าตอบแทน การยกเว้นภาษีรายได้ ค่าที่พักและอาหาร เครื่องแบบ
และอุปกรณ์ต่างๆ  
 
๓. ความเป็นมาของกฎหมาย 
 

๓.๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๐๖๙  
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙  ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติก าลังส ารองแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายความมั่นคง) และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประเด็น
อภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ ไปประกอบการพิจารณา   

๓.๒ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยมีผู้แทนกระทรวงกลาโหม และผู้แทนกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  ซึ่งร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... ที่ผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย 
ก าลังพลส ารอง (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๗/๒๕๕๒) และร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดให้ทหารกองเกินและทหารกองหนุนมีหน้าที่ 
เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลหรือระดมพล และโทษส าหรับการฝ่าฝืนไม่เข้ารับราชการทหาร
ดังกล่าว (ยกเลิกมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๗) เพ่ือมิให้ 
การบังคับใช้กฎหมายซ้ าซ้อนกัน (เรื่องเสร็จที่  ๑๐๘/๒๕๕๒) ต่อมาเนื่องจากมีการยุบสภา  
ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับจึงตกไป 



 ๗ 

๓.๓ คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการทหาร
วุฒิสภาได้ประชุมเ พ่ือศึกษาเรื่ อง “ก าลั งส ารองตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑” โดยคณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ  
๔ ประการ ดังนี้ 

(๑) ร่างกฎหมายที่จะจัดท าควรเป็นร่างที่สมบูรณ์ เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ในด้านสิทธิส่วนบุคคลและด้านแรงงาน ซึ่งกระทรวงกลาโหมควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ ว  
เพ่ือคณะกรรมาธิการการทหารจะได้ผลักดนัเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

(๒) การระดมสรรพก าลังด้านบุคลากร ไม่ใช่ เพียงแต่ต้องการใช้ในด้าน
การทหารหรือการป้องกันประเทศ เมื่อประเทศเกิดภัยพิบัติต่างๆ ก าลังส ารองจะเป็นส่วนส าคัญ  
ที่แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

(๓) ควรให้ทหารที่ปลดจากกองประจ าการเป็นก าลังส ารองเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
การบรรเทาสาธารณภัยและภัยรูปแบบอื่น เนื่องจากได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้ว 

(๔) มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกฎหมายว่าด้วยก าลังส ารองขึ้นมาใช้เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้ง 
“คณะกรรมการศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติก าลังส ารอง พ.ศ. ....” และมอบนโยบายและ
ประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบก าลังส ารองไว้ ๒ ประการ คือ 

ประการที่ ๑ ให้ปรับปรุงระบบก าลังส ารอง และหลักสูตรการฝึกนักศึกษา 
วิชาทหารให้ เหมาะสม และนักศึกษาหญิงเมื่อส า เร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรแล้ว 
กระทรวงกลาโหมจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

ประการที่ ๒ ให้ทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามาเป็นทหาร 

๓.๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๒๔๓๖  
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติก าลังส ารอง พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของคณะรัฐมนตรีและส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ทั้งข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ และบทก าหนดโทษ แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้เสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) พิจารณา โดยมีผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี  
(ส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (ส านักงานปลัดกระทรวง 
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) และผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวง) 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

๓.๖ หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
(๑) ก าหนดประเภทบุคคลที่เป็นก าลังส ารอง ได้แก่  บุคคลที่มิใช่ทหาร

ประจ าการและทหารกองประจ าการ ที่กระทรวงกลาโหมคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ได้ก าหนดไว้จาก 



 ๘ 

นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง 
นายทหารประทวนกองหนุน ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หรือทหาร
กองเกิน และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
วิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดเพ่ือบรรจุลงในบัญชีแสดงรายชื่อและต าแหน่งหน้าที่ตามอัตรา
การจัดของหน่วยทหาร ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะท าการเรียกเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างเดิมมาตรา ๓ บทนิยามค าว่า “ก าลังส ารอง”) 

(๒) ก าหนดให้มีคณะกรรมการก าลังส ารอง (คกส.) มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการก าลังส ารอง  
ซึ่งเป็นกลไกการบริหารจัดการกิจการก าลังส ารองในระดับชาติ และมีอ านาจเรียกให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งข้อมูลหรือเอกสาร หรือ เรียกบุคคลมาชี้แจง 
(ร่างเดิมมาตรา ๖ ถึงร่างมาตรา ๑๔) 

(๓) ก าหนดให้กรมการสรรพก าลังกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของ คกส. (ร่างเดิมมาตรา ๑๓) 

(๔) ก าหนดให้กระทรวงกลาโหมบรรจุรายชื่อก าลังส ารองในบัญชีบรรจุก าลัง
ของหน่วยทหาร และแจ้งให้ก าลังส ารองทราบ รวมถึงก าหนดแนวทางในการควบคุมก าลังส ารอง อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาก าลังส ารอง การเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียกก าลัง
ส ารองเข้ารับราชการทหารต่อไป (ร่างเดิมมาตรา ๑๕) 

(๕) ก าหนดหน้าที่ในการเข้ารับราชการทหารของก าลังส ารอง โดยให้ก าลัง
ส ารองมีหน้าที่เข้ารับราชการทหาร ๕ ประเภท ประกอบด้วย การเรียกก าลังส ารองเพ่ือตรวจสอบ 
เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล ให้ก าลังส ารอง
ต้องไปรายงานตนเองยังที่ตั้งหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่โดยเร็วที่สุดแม้จะไม่ได้รับค าสั่งเรียกพล 
เมื่อมีภาวะไม่ปกติเกิดขึ้น หรือมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ของทางราชการในเขตท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งภูมิล าเนาของก าลังส ารองหรือที่ตั้งหน่วยทหารที่ก าลังส ารอง  
มีรายชื่อบรรจุอยู่ โดยให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดเตรียมอ านวยการ และด าเนินการเรียกก าลัง
ส ารองเข้ารับราชารทหาร รวมถึงให้นายจ้างต้องสนับสนุนให้ลูกจ้างเข้ารับราชการทหาร ส าหรับ  
วิธีปฏิบัติ กระทรวงกลาโหมจะจัดท าเป็นข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเรียกก าลังส ารอง  
เข้ารับราชการทหาร พ.ศ. .... (ร่างเดิมมาตรา ๑๖) 

(๖) ก าหนดให้กระทรวงกลาโหมมีอ านาจรับสมัครบุคคลที่มีสถานะ 
เป็นก าลังส ารองเพ่ือเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
(ร่างเดิมมาตรา ๑๘) 

(๗) ก าหนดให้ก าลังส ารองที่เข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องอยู่ในวินัยทหารตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร มีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการทหาร หรือทหาร
กองประจ าการ (ร่างเดิมมาตรา ๑๙) 

(๘) ก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ก าลังส ารองพึงจะได้รับเมื่อเข้ารับราชการ
ทหารตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างเดิมมาตรา ๒๐) 

(๙) ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับก าลังส ารองที่หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับ
ราชการทหาร หรือรับราชการทหารไม่ครบระยะเวลาตามที่ก าหนด หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ภูมิล าเนา หรือการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือเลขประจ าตัวประชาชน 



 ๙ 

๓.๗ ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๑) คณะรัฐมนตรี เห็นว่า มาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งร่างพระราชบัญญัติก าลัง

ส ารอง พ.ศ. .... บัญญัติให้เมื่อมีภาวะไม่ปกติเกิดขึ้น หรือมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินของทางราชการในเขตท้องที่ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของก าลังส ารอง หรือที่ตั้งหน่วยทหาร 
ที่ก าลังส ารองมีรายชื่อบรรจุอยู่ ให้ก าลังส ารองไปรายงานตนเองโดยเร็วที่สุด แม้จะไม่ได้รับค าสั่งเรียก
พล และมาตรา ๒๒ บัญญัติให้หากก าลังส ารองหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่ไปรายงานตนต้องระวางโทษนั้น 
กรณีดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากก าลังส ารองในเขตท้องที่ซึ่งเป็นภูมิล าเนา  
ของก าลังส ารอง หรือที่ตั้งหน่วยทหารที่ก าลังส ารองมีรายชื่อบรรจุ อยู่ไม่ทราบเรื่อง และไม่ได้ 
ไปรายงานตนเอง อาจท าให้ถูกลงโทษ ประกอบกับพิจารณาว่าการก าหนดให้ก าลังส ารองมีฐานะ
เช่นเดียวกับข้าราชการทหาร หรือทหารกองประจ าการอาจจะไม่เหมาะสม 

(๒) ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างมาตรา ๑๖ และร่างมาตรา ๑๘ ซึ่งก าหนดแนวทางการเรียกก าลังส ารองและ
การรับสมัครก าลังส ารองเพ่ือเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 

๑) การเรียกก าลังส ารองตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม ซึ่งก าหนดว่า “เมื่อมี
ภาวะไม่ปกติเกิดข้ึน หรือมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของทางราชการ 
ในเขตท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งภูมิล าเนาของก าลังส ารองหรือที่ตั้งหน่วยทหารที่ก าลังส ารองมีรายชื่อบรรจุอยู่ 
แม้จะไม่ได้รับค าสั่งเรียกพล ก าลังส ารองก็ต้องไปรายงานตนเองที่ที่ตั้งหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่
โดยเร็วที่สุด” มีประเด็นพิจารณาว่า การให้มารายงานตัวในกรณีดังกล่าวนั้น ควรเรียกมารายงานตัว
เฉพาะในภาวะไม่ปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศและการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติสาธารณะเท่านั้น ส าหรับในกรณีประกาศกฎอัยการศึก ควรศึกษาถึงเจตนารมณ์  
ของการเรียกมารายงานตัวและภารกิจที่จะมอบหมายให้ด าเนินการให้มีความชัดเจน 

๒ )  ก า ร รั บ สมั ค ร ก า ลั ง ส า ร อ งต ามมาต ร า  ๑๘  ซึ่ ง ก า หนดว่ า 
กระทรวงกลาโหมมีอ านาจรับสมัครก าลังส ารองเพ่ือเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราวได้ในอัตรา
ชั้นยศหรือต าแหน่ง ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด” โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนก าลังพลในอัตราสิบเอกหรืออัตราร้อยเอกในส่วนก าลังรบของเหล่าทัพที่ปัจจุบันขาดอัตราและมี
เกณฑ์อายุเฉลี่ยสูง นั้น เห็นว่าปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลัง
พลในส่วนก าลังรบ โดยการจัดท าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๗-
๒๕๖๑ และจัดท าโครงการจัดตั้งหน่วยทหารพรานซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษหรือก าลังประจ าถิ่น
เพ่ือสนับสนุนก าลังรบหลักซึ่งจะเป็นการเพ่ิมอ านาจก าลังรบและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เอ้ือประโยชน์ในการถอนก าลังรบหลักกลับมาปฏิบัติภารกิจหลักในด้านการป้องกันประเทศ จึงเห็นว่า 
กระทรวงกลาโหมยังมีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุก าลังส ารองดังกล่าวเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราว
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังพลดังกล่าวหรือไม่ 

(๓) ส านักงบประมาณเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ส าหรับภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ก าลังส ารองพึงจะ
ได้รับเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้นั้น เห็นสมควรให้กระทรวงกลาโหมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและความเหมาะสมต่อไป 

(๔) กระทรวงยุติธรรมเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมี
ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าลังส ารองในร่างมาตรา ๑๒ ที่บัญญัติ



 ๑๐ 

ให้อ านาจคณะกรรมการก าลังส ารองมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบร่างมาตรา ๑๐ อ านาจหน้าที่ของ คกส. เป็นอ านาจหน้าที่เฉพาะ
ในทางการก าหนดนโยบาย เสนอแนะแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกิจการก าลังส ารองเท่านั้น  
ไม่มีอ านาจหน้าที่ในเชิงของการตรวจสอบ พิจารณา หรือวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องใดๆ อีกทั้งการด าเนิน
กิจการก าลังส ารองตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นภารกิจของกระทรวงกลาโหมที่อาจไม่เกี่ยวข้อง 
กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดโดยตรง  การก าหนดให้ คกส. มีอ านาจ
ตามร่างมาตรา ๑๒ จึงอาจเป็นการเกินไปกว่าความจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ คกส. ตามร่าง
มาตรา ๑๐ 

 
๔. สาระส าคัญของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหลักการส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ คณะกรรมการก าลังพลส ารอง 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการก าลังพลส ารอง เรียกโดยย่อว่า “คกส.” ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการ และในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่ งรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย  
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง  กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๒๐ คน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนไม่เกิน ๕ คน 
(มาตรา ๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี (มาตรา ๗) มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ 
การเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารองและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
ก าลังพลส ารอง ก าหนดแนวทางการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารอง เสนอแนะ
แผนพัฒนากิจการก าลังพลส ารองและก าลังส ารองอ่ืน ๆ และเสนอแนะการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ให้แก่ก าลังพลส ารองและนายจ้างที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นก าลังพลส ารอง  
เข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๐) 

๔.๒ ส านักงานเลขานุการ คกส.  

 ก าหนดให้กรมการสรรพก าลังกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของ คกส. มีอ านาจหน้าที่วางแผนและประสานงานการด าเนินการของ คกส. 
รวบรวมเอกสารและข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในกิจการก าลังพลส ารอง  
เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในการด าเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารอง  
หรือปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี คกส. มอบหมาย (มาตรา ๑๓) 

๔.๓ การรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารอง  

 ด าเนินการโดยวิธีการรับสมัครจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับ หรือคัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตร
นอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ 
หรือทหารกองเกินตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา ๑๕) แล้วบรรจุรายชื่อลงในบัญชี
บรรจุก าลัง (มาตรา ๑๖) แล้วแจ้งให้ก าลังพลส ารองทราบ (มาตรา ๓๑) 



 ๑๑ 

กรณีที่ มีการบรรจุ รายชื่ อก าลั งพลส ารองผู้ ใดลงในบัญชีบรรจุก าลั ง 
ของหน่วยทหารต่างไปจากสังกัดหน่วยทหารตามภูมิล าเนาทหาร ให้หน่วยทหารที่ก าลังพลส ารอง  
มีรายชื่อบรรจุอยู่ แจ้งการบรรจุรายชื่อของก าลังพลส ารองให้หน่วยทหารตามภูมิล าเนาทหาร  
ซ่ึงก าลังพลส ารองผู้นั้นสังกัดอยู่ทราบ เพ่ือมิให้มีการเรียกก าลังพลส ารองซ้ าซ้อนกับการเรียกทหาร
กองเกินหรือทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา ๑๗) และก าลังพลส ารอง
อาจขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารหนึ่งไปอีกหน่วยทหารหนึ่งได้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับ (มาตรา ๑๘) 

๔.๔ ระยะเวลาการเป็นและการพ้นจากการเป็นก าลังพลส ารอง 

 ระยะเวลาการเป็นก าลังพลส ารองจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
(มาตรา ๑๕) ส่ วนการพ้นจากการเป็นก าลั งพลส ารองนั้ น  จะพ้นเมื่ อครบก าหนดเวลา 
การเป็นก าลังพลส ารองตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๐) 

๔.๕ หน้าที่ของก าลังพลส ารอง 
๑) ก าลังพลส ารองมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกก าลังพลส ารอง 

เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล 
(มาตรา ๒๐) หากหลีกเลี่ ยงขัดขืนไม่ เข้ารับราชการทหารต้องระวางโทษอาญา (มาตรา ๓๗  
และมาตรา ๓๘) เว้นแต่มีเหตุที่ท าให้ก าลังพลส ารองไม่อาจเข้ารับราชการทหารตามที่ก าหนดได้ 
ซึ่งเป็นเหตุท านองเดียวกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ (มาตรา ๒๙) 
และในขณะที่เข้ารับราชการทหาร ก าลังพลส ารองต้องอยู่ในวินัยทหารตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 
เช่นเดียวกับทหารประจ าการหรือทหารกองประจ าการ แล้วแต่กรณี (มาตรา ๓๕)  

๒) ก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้ จะได้รับยกเว้นการเรียกพล 
เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แทน  
ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ซ้ าซ้อนกับหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา ๒๗) 

๓) ก าลังพลส ารองซึ่งเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชน 
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ (มาตรา ๓๔) หากไม่ปฏิบัติตาม
ต้องระวางโทษอาญา (มาตรา ๓๙) 

๔.๖ การเรียกก าลังพลส ารองและการระดมพล 
๑) ก าหนดกรอบให้การเรียกก าลังพลส ารองและการระดมพลต้องอยู่ภายใต้

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดยได้น าหลักการการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบ 
เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพลมาจากข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖) 
ส าหรับการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือปฏิบัติราชการ ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีจ าเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากภัยพิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือมิให้เป็นการสร้าง



 ๑๒ 

ภาระให้แก่บุคคลเพิ่มขึ้นไปมากกว่ากฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
ขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ ฉบับที่  ๑๐๕ ว่ าด้ วยการยกเลิ กแรงงานบั งคับ  
และสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเกณฑ์แรงงานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๑ เคยใหก้ารรับรองไว้ (ร่างมาตรา ๒๔) 

๒) การเรียกก าลังพลส ารอง หรือการระดมพล ให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง 
หรือค าสั่งเรียก แล้วแต่กรณี ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
(มาตรา ๓๑) หากไม่อาจด าเนินการได้ให้ปิดหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียกนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มี 
การระดมพล การแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้กระท าได้โดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ก าลังพลส ารองรับทราบค าสั่ง  
ได้อย่างสะดวกและชัดเจนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๒) 

๓) กระทรวงกลาโหมมีอ านาจหน้าที่จัดเตรียม อ านวยการ และด าเนินการ 
ในกิจการก าลังพลส ารองตามวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด (มาตรา ๒๘) 

๔.๗ สิทธิประโยชน์ของก าลังพลส ารอง 

ก าลังพลส ารองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง (มาตรา ๓๖) 

๔.๘ สภาพบังคับนายจ้าง  

ก าหนดโทษนายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นก าลังพลส ารองในวันลา
เพ่ือรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอัตราโทษเช่นเดียวกับบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๔๐) 

๔.๙ บทเฉพาะกาล 

 ๑) ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก คณะกรรมการก าลังพลส ารองประกอบด้วย
กรรมการโดยต าแหน่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๔๑) 

 ๒) ก าหนดให้การรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารอง ให้กระท าได้เมื่อพ้นสองร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๔๒) 

 ๓) ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้น ากฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
แบบแผน ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของสภากลาโหมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้ทหารกองเกิน
และทหารกองหนุนมีหน้าที่ เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลหรือระดมพล ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับ
กับการรับราชการทหารของก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง 
ข้อบังคับ หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ  แต่ทั้งนี้ ต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๓) 



 ๑๓ 

๕. ค าอธิบายรายมาตรา  
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติก าลังพล
ส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

(ชื่อร่าง
พระราชบัญญัติ) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดชื่อพระราชบัญญัติเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับกิจการของก าลังพลส ารอง 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๓ 

ร่ างฯ ที่ กระทรวงกลาโหมเสนอได้ก าหนดชื่ อร่ างพระราชบัญญัติ ว่ า  
“ร่างพระราชบัญญัติก าลังส ารอง พ.ศ. ....” เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติให้กระทรวงกลาโหมจัดให้มีก าลังส ารอง 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหม การด าเนินการเกี่ยวกับก าลังส ารองให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติเป็น  
“ร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ....” เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อเรียกก าลังประเภทดังกล่าว 
ของกองทัพ โดยก าลังพลส ารองตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นเพียงก าลังส ารองประเภทหนึ่ง 
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๔ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั้ งแต่ วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

(วันใช้บังคับ) 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ทั้งนี้ เพ่ือให้กลไกในการขับเคลื่อนกิจการก าลังพลส ารองเริ่มด าเนินการได้ในทันที เช่น การปฏิบัติ
หน้าที่ของ คกส. และกระทรวงกลาโหมในการด าเนินการออกอนุบัญญัติที่ส าคัญ  

                                                 
๑๓โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๘ หน้า ๑ 
๑๔โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๗, ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ 
ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๑ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๑๔ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๕ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒)  พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามร่ างฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ที่ก าหนดวันใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นก าหนดสองร้อยสี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพ่ือให้เวลาแก่เจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม  
ในการจัดท าข้อบังคับเพ่ือก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนด 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๖ 

๓.๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แก้ไขวันใช้บังคับจากเดิมที่ก าหนดให้ใช้บังคับ 
“เมื่อพ้นสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา” เป็น “ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา” เนื่องจากหากร่างพระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ  
แม้กระทรวงกลาโหมจะเตรียมการยกร่างกฎหมายล าดับรองไว้แล้ว  แต่ก็ไม่สามารถที่จะเสนอร่าง
กฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีหรือสภากลาโหมเพ่ือพิจารณาได้  ดังนั้น เพ่ือคลายข้อจ ากัด
ดังกล่าวและเพ่ือให้การด าเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ เป็นรูปธรรมขึ้น จึงก าหนด 
ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความพร้อมและความชัดเจน
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของก าลังพลส ารอง แนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการด าเนิน
กิจการก าลังพลส ารอง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ก าลังพลส ารองหรือนายจ้างของก าลังพลส ารอง  
จะได้รับ ก่อนที่จะมีการรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารอง จึงได้ก าหนดบทเฉพาะกาลไว้ในมาตรา ๔๒ 
ให้ในวาระเริ่มแรก การรับบุคลเข้าเป็นก าลังพลส ารองตามมาตรา ๑๕ จะกระท าได้เมื่อพ้น ๒๔๐ วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ เพื่อให้ คกส. กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เร่งด าเนินการออกอนุบัญญัติตามที่ก าหนดในข้อ ๒ ข้างต้นให้แล้วเสร็จก่อน 

 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ก าลังพลส ารอง” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นก าลังส ารอง

ประเภทหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
ที่มีการบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามพระราชบัญญัตินี้ 

“กิจการก าลังพลส ารอง” หมายความว่า การด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดเตรียมและการใช้ก าลังพลส ารอง เช่น การบรรจุและการใช้ก าลัง
พลส ารอง การผลิตก าลั งพลส ารอง การฝึกศึกษาก าลังพลส ารอง  
การควบคุมก าลังพลส ารอง และการเรียกก าลังพลส ารองหรือการระดมพล  

(บทนิยาม) 

                                                 
๑๕โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๘ หน้า ๑ 
๑๖โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๗-๘, ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๗, ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๔-๕, ครั้งที่  
๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๓-๘ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๑๕ 

“บัญชีบรรจุก าลัง” หมายความว่า บัญชีแสดงรายชื่อและ
ต าแหน่งหน้าที่ตามอัตราการจัดของหน่วยทหาร 

“หน่วยทหาร” หมายความว่า หน่วยทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รั ฐ มน ต รี ” หม า ยคว า ม ว่ า  รั ฐ มน ตรี ผู้ รั ก ษ า ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดความหมายของถ้อยค าและย่อค าท่ีใช้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๗ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขจากร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
ดังนี้  

๒.๑ บทนิยามค าว่า “ก าลังพลส ารอง” ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอก าหนด 
บทนิยามค าว่า “ก าลังส ารอง” โดยมีการก าหนดความหมายถึงวิธีการและประเภทของบุคคล 
ที่กระทรวงกลาโหมจะรับสมัครและคัดเลือกไว้ด้วย 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) แก้ไขบทนิยามค าว่า “ก าลังส ารอง” เป็น 
“ก าลังพลส ารอง” เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อเรียกก าลังประเภทดังกล่าวของกองทัพ และได้แก้ไข
เพ่ิมเติมความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าก าลังพลส ารองเป็นก าลังส ารองประเภทหนึ่งตามมาตรา ๒๖๑๘ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีการบรรจุรายชื่อในบัญชี
บรรจุก าลังตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้เป็น
เพียง “ก าลังส ารอง” ประเภทหนึ่งตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น หากมีกรณีที่กระทรวงกลาโหมจ าเป็นต้องตรากฎหมาย 
ขึ้นใหม่เพ่ือบริหารจัดการก าลังส ารองประเภทอ่ืนจึงยังสามารถกระท าได้  และได้ตัดการก าหนด

                                                 
๑๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

หน้า ๑–๒ ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑–๒ และครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  
หน้า ๑ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒-๔, ๒๔ 

- บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. ....  (เรื่องเสร็จที่ ๘๓๒/๒๕๕๘) หน้า ๓-๔ 

๑๘มาตรา ๒๖  ให้กระทรวงกลาโหมจัดให้มีก าลังส ารองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระทรวงกลาโหม การด าเนินการเกี่ยวกับก าลังส ารองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 



 ๑๖ 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและประเภทของบุคคลที่กระทรวงกลาโหมจะรับสมัครคัดเลือกเป็น 
ก าลังพลส ารองไปก าหนดไว้ในเนื้อหาของกฎหมายมาตรา ๑๕   

ทั้งนี้  นอกจากก าลั งพลส ารองตามร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ผู้แทน
กระทรวงกลาโหมชี้แจงว่ายังมีก าลังส ารองประเภทอ่ืนอีก เช่น ทหารกองหนุนหรือทหารกองเกิน 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)๑๙ สมาชิก 
กองอาสารักษาดินแดน๒๐ อาสาสมัครทหารพราน เป็นต้น 

๒.๒ บทนิยามค าว่า “กิจการก าลังส ารอง” ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เป็น
กระบวนการที่จะท าให้ก าลังพลส ารองมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ระบบย่อย คือ  

การบรรจุและใช้ก าลังก าลังพลส ารอง หมายถึงก าลังพลส ารอง หมายถึง  
การด าเนินการคัดเลือกก าลังพลส ารองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือบรรจุในต าแหน่งต่างๆ ในหน่วยทหาร 
ตามลักษณะการใช้ก าลังพลส ารอง 

การผลิตก าลังพลส ารอง หมายถึง กรรมวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งก าลังพลส ารอง  
โดยจะเป็นการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร   ส่วนการฝึกศึกษา 
เป็นการเรียกก าลังส ารองมาฝึกเพ่ิมเติมเพ่ือทบทวนความรู้จากสิ่งที่ได้จากขั้นการเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร หรือทหารประจ าการ ฝึกทบทวนร่วมกับทหารประจ าการ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในงานป้องกันภัย 

การฝึกศึกษาก าลังพลส ารอง หมายถึง การฝึกก าลังพลส ารองเพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ที่บรรจุ รวมทั้งให้การศึกษาแก่ก าลังพลส ารองตามแนวทางการรับ 
ราชการทหาร 

ส่วนการควบคุม มี ๒ ลักษณะ คือ การควบคุมทางการปฏิบัติ และทางบัญชี 
เช่น การเปลี่ยนชื่อ ภูมิล าเนา ต้องแจ้ง เป็นการตรวจสอบสภาพที่ชัดเจนว่ายังมีตัวตน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เห็นว่า แม้การผลิตก าลังพลส ารอง 
จะเป็นการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารก็ตาม แต่โดยที่คณะกรรมการ
ก าลังพลส ารองมีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนพัฒนากิจการก าลั งพลส ารองซึ่งรวมไปถึง
การพัฒนาการผลิตก าลังพลส ารองด้วย จึงแก้ไขได้บทนิยามค าว่า “กิจการก าลังส ารอง” เป็น “กิจการ
ก าลังพลส ารอง” เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขค าว่า “ก าลังส ารอง” เป็น “ก าลังพลส ารอง” แต่ได้คง
ความหมายของบทนิยามดังกล่าวไว้เช่นเดิมตามร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 

                                                 
๑๙พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๔  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
  ข. ให้จัดตั้งกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังต่อไปนี้ 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
     (๑๖) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๐พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  มาตรา ๑๖  กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าท่ี 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๖) เป็นก าลังส ารองส่วนหน่ึงที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนก าลังทหารได้เมื่อจ าเป็น 



 ๑๗ 

๒.๓ บทนิยามค าว่า “บัญชีบรรจุก าลัง” ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอก าหนด
ความหมายของบัญชีบรรจุก าลัง โดยน าแนวทางมาจากข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ก าหนดว่า บัญชีบรรจุก าลัง (ตพ.๕) เป็นบัญชีแสดงรายชื่อ  
และต าแหน่งหน้าที่ตามอัตราการจัดหน่วย  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ผ่านการพิจารณาบทนิยามดังกล่าวตามร่างฯ 
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 

๒.๔ ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอมีการก าหนดบทนิยามค าว่า “การเรียกก าลัง
ส ารองเพ่ือตรวจสอบ” “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือฝึกวิชาทหาร” “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือปฏิบัติ
ราชการ” “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม” และ “การระดมพล” 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตัดบทนิยามค าว่า “การเรียกก าลัง
ส ารองเพ่ือตรวจสอบ” “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือฝึกวิชาทหาร” “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือปฏิบัติ
ราชการ” “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม” และ “การระดมพล” ออก โดยน า
รายละเอียดไปก าหนดไว้ในเนื้อหาของกฎหมาย (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๖) 

๒.๕ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เพ่ิมบทนิยามค าว่า “หน่วยทหาร”  
เพ่ือก าหนดความหมายของถ้อยค าดังกล่าวให้ชัดเจนว่าหมายถึงหน่วยทหารตามที่มีการก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการซึ่งออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๑๒๑  ทั้งนี้  เ พ่ือก าหนดให้หน่วยทหารดังกล่าวเป็นต้นสังกัดของก าลังพลส ารอง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒.๖ บทนิยามค าว่า “นายจ้าง” ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอมีการก าหนด
ความหมายของค าว่า “นายจ้าง” ไว้เช่นเดียวกับความหมายของบทนิยามค าว่า “นายจ้าง”  
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งหมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้าง
เข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึง (๑) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง  
(๒) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและ 
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ได้แก้ไขเพ่ิมเติมความหมายของ 
บทนิยามค าว่า "นายจ้าง" โดยอ้างอิงบทนิยามตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  นอกจากนี้ 
เนื่องจากกฎหมายนี้มีการก าหนดให้นายจ้างมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่คณะกรรมการก าลังพล
ส ารองเสนอแนะ รวมทั้งมีการก าหนดโทษของนายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลา  
รับราชการทหาร ท านองเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารด้วย  ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว 
ที่ก าหนดไว้มุ่งหมายจะใช้บังคับแก่นายจ้างในภาคเอกชนเท่านั้น  ส าหรับนายจ้างภาครัฐนั้น เนื่องจาก 
 

                                                 
๒๑มาตรา ๒๓  การแบ่งส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๐ (๑) (๒) 

และ (๓) และการแบ่งส่วนราชการของกองทัพไทยตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ออกเป็นส่วนราชการระดับ
รองลงไปและการก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  ฯลฯ   ฯลฯ  



 ๑๘ 

ในกรณีของข้าราชการจะมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๒ 
ก าหนดให้ข้าราชการสามารถลาเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
ค าสั่งอนุญาตได้อยู่แล้ว  ส่วนในกรณีของพนักงานรัฐวิสาหกิจก็มีประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจก าหนดสิทธิในการลาเข้ารับ
ราชการทหารไว้เช่นกัน ประกอบกับเมื่อตรวจสอบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ เช่น ข้อบังคับองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๓๕๒๓ ก็มีข้อก าหนดท านองเดียวกับข้าราชการ 

๒.๗ ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอมีการก าหนดบทนิยามค าว่า “ภาวะไม่ปกติ” 
“สถานการณ์ฉุกเฉิน” “ภูมิล าเนาก าลังส ารอง” และ “ลูกจ้าง”  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตัดบทนิยามค าว่า “ภาวะไม่ปกติ” 
ออก เนื่องจากไม่มีการใช้ค าดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว และตัดบทนิยาม 
ค าว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ออก เนื่องจากมีการใช้ค าดังกล่าวในมาตรา ๒๖ เพียงแห่งเดียว และ 
ไม่จ าเป็นต้องนิยามความหมายไว้ เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินย่อมเป็นไปตาม 
                                                 

๒๒        สว่นท่ี ๗ 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

   
 

ข้อ ๓๑  ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ช่ัวโมง ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้
รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ช่ัวโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไปและให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอ
รายงานลาไปตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี  
เจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒  เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารบัการตรวจเลือกหรอืเข้ารับการเตรียมพลแล้ว 
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ ๓๑ อาจขยายเวลา 
ให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน 

๒๓ข้อ ๓๘  ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร 
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามที่ได้รับหมายเรียกโดยไม่ต้องยื่นใบลา แต่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
โดยด่วน 

ผู้เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความ 
พรั่งพร้อมตามวรรคแรก ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กรณีมีเหตุ

จ าเป็นเร่งด่วน ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรก 
เมื่อพ้นจากการการเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร  

หรือเพื่อทดลองความพรั่ งพร้อมแล้ว ให้ รีบกลับมารายงานตนพร้อมด้วยหนังสือที่ เกี่ยวข้องในการนั้น 
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 

ข้อ ๓๙  ให้จ่ายค่าจ้างแก่ผู้ปฏิบัติงานในวันลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล 
เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เท่าเวลา
ที่ลาตามอัตราที่ได้รับอยู่ แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่สามารถรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน  
ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้อ านวยการจะให้จ่ายค่าจ้าง
ระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 



 ๑๙ 

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ตัดบทนิยามค าว่า “ภูมิล าเนา
ก าลังส ารอง” ออก เนื่องจากผู้แทนกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการก าหนดภูมิล าเนา
ก าลังส ารองก็เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งค าสั่งตามที่อยู่ที่ให้ไว้ จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาที่ก าหนด
เกี่ยวกับสถานที่ติดต่อในการส่งหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียกหรือระดมพลไว้ให้ชัดเจนโดยไม่จ าเป็นต้อง
ก าหนดบทนิยามค าว่า “ภูมิล าเนาก าลังส ารอง” แต่อย่างใด  อีกทั้งได้ตัดบทนิยามค าว่า “ลูกจ้าง” 
ออก เนื่องจากลูกจ้างจะมีทั้งที่ท างานอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชน 

๒.๘ บทนิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอมีการ
ก าหนดความหมายของบทนิยามดังกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เห็นว่า การก าหนดความหมายตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ อาจไม่มีความชัดเจน แม้มาตรา ๕ จะก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ตาม จึงเห็นควรแก้ไขการก าหนดความหมายของค าดังกล่าวเพ่ือให้เป็นตามแบบ
การร่างกฎหมายและเรื่องเสร็จที่ ๑๐๗/๒๕๕๒ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เคยตรวจ
พิจารณา 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒๔ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับบทนิยามค าว่า “กิจการ
ก าลังพลส ารอง” ว่า สมควรแก้ไขความหมายของบทนิยามดังกล่าวโดยตัดเรื่องการระดมพลออก
หรือไม่ เนื่องจากการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยรับราชการทหารนั้น สามารถเรียกก าลังส ารอง 
ของประเทศได้ทั้งหมดอยู่แล้ว  อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ก าหนดความหมายของ “กิจการ
ก าลังพลส ารอง” ให้ครอบคลุมถึง “การเรียกก าลังพลส ารองหรือการระดมพล” ด้วยนั้น ก็เพ่ือให้ 
การด าเนินการทั้งระบบของก าลังพลส ารองอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งจะท าให้การใช้
และการจัดการก าลังพลส ารองมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และลดความสับสนในทางปฏิบัติทั้งแก่
เจ้าหน้าที่และก าลังพลส ารอง จึงเห็นควรคงถ้อยค าตามร่างฯ ที่เสนอ  

 
มาตรา ๔  ในกรณีที่ มีพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบใดบัญญัติถึงสิทธิหรือหน้าที่ใน
การรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือ
เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ให้การรับราชการทหารดังกล่าวหมายความถึงการรับ
ราชการทหารของก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้ และหมายความ
รวมถึงการลาเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่
พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดสิทธิหรือหน้าที่ของก าลังพลส ารองไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

(การรองรับบทบัญญัติ
ใ น ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ที่
ก าหนดสิทธิหน้ าที่ 
ในการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร) 

                                                 
๒๔โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘, ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒ ๕ ๕ ๘  ห น้ า  ๘ –๑ ๕ ,  ครั้ งที่  ๗ /๒๕๕๘  วั น จั น ท ร์  ที่  ๓ ๑  สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๘  ห น้ า  ๔ -๕ ,  ค รั้ ง ที่  
๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๑-๑๓, ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๓ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๒๐ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

เพ่ือก าหนดให้บทบัญญัติในกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดสิทธิหน้าที่ในการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้หมายความถึงการรับราชการทหารของก าลังพลส ารอง 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ เพื่อไม่จ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่มีบทบัญญัติดังกล่าวเป็นรายฉบับ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๕ 

๒.๑ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เพ่ิมมาตราดังกล่าวเพ่ือก าหนด
รองรับบทบัญญัติในกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดสิทธิหน้าที่ในการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร ให้หมายความถึงการรับราชการทหารของก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น สิทธิใน
การลา และโดยที่สิทธิหน้าที่ในการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยรับราชการทหารนั้นไม่มีกรณี
การลาเพ่ือปฏิบัติราชการ จึงได้เพ่ิมเติมความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า สิทธิหน้าที่ในการรับราชการทหาร
ดังกล่าวหมายความรวมถึงการลาเพ่ือปฏิบัติราชการด้วย  ซึ่งจะท าให้ก าลังพลส ารองได้รับสิทธิหน้าที่
เช่นเดียวกับการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และการ
ระดมพล ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ทั้งนี้ ได้เพ่ิมข้อยกเว้นกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดสิทธิหรือหน้าที่ของ
ก าลังพลส ารองไว้เป็นอย่างอ่ืน เพ่ือป้องกันปัญหาการตีความกรณีที่มีกฎหมายก าหนดสิทธิหรือหน้าที่ 
ไว้แตกต่างกัน   

๒.๒ ตัวอย่างกฎหมายที่มีบทบัญญัติถึงการรับราชการทหารตามมาตรา
ดังกล่าว๒๖ เช่น 

- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
- พระราชบัญญัติก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
- ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ า

ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒.๓ ตัวอย่างกฎหมายที่ก าหนดหลักการในท านองให้ถ้อยค าหรือการด าเนินการ 
ในกฎหมายหนึ่งหมายความถึงถ้อยค าหรือการด าเนินการในกฎหมายหนึ่งซึ่งน ามาเป็นแบบในการ

                                                 
๒๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

หน้า ๒ ครั้งท่ี ๙ วันศุกร์  ท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
- บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. ....  (เรื่องเสร็จที่ ๘๓๒/๒๕๕๘) หน้า ๓-๔ 
๒๖โปรดดูบันทึกข้อความฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

(เรื่องเสร็จที่ ๑๐๗/๒๕๕๒) 



 ๒๑ 

เขียนมาตราดังกล่าว ได้แก่ มาตรา ๕๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
มาตรา ๕๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗๒๙ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๓๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก
กฎกระทรวง ข้อบังคับ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ 

 

(มาตรารักษาการ) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้  

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๑ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้แก้ไขวรรคสอง โดยตัดการก าหนดให้
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาออก  เนื่องจากเห็นว่าควรก าหนดให้
เฉพาะกฎกระทรวงเท่านั้นที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนกรณีข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ จ าเป็นจะต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม โดยหาก
เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกย่อมอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้อง

                                                 
๒๗มาตรา ๕  ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน

สาขาเภสัชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ให้หมายความถึงการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒๘มาตรา ๕  ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
สาขาทันตกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาทันตกรรม ให้หมายความถึงการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

๒๙โปรดดูบันทึกข้อความฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
(เรื่องเสร็จที่ ๑๐๗/๒๕๕๒)  

๓๐โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๕, ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๔ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๓๑โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๗ หน้า ๒ 



 ๒๒ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่แล้ว แต่หากเป็นการวางระเบียบหรือการบังคับภายในหน่วยงาน 
ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดบังคับให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๓๒ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการก าลังพลส ารอง 
   

 

 
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ

ก าลังพลส ารอง” เรียกโดยย่อว่า “คกส.” ประกอบด้วย  
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการ  
(๓ )  ก ร รมการ โดยต า แหน่ ง  จ านวนสิบ เ ก้ า คน  ได้ แ ก่ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก  
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนกลาโหม เจ้ากรมเสมียน
ตรา เจ้ากรมพระธรรมนูญ เจ้ากรมก าลังพลทหาร เจ้ากรมยุทธการทหาร 
และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

(๔) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ งตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการตาม (๓) จ านวนไม่เกินห้าคน  

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 

ให้เจ้ากรมการสรรพก าลังกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้เจ้ากรมก าลังพลทหารบก เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ และเจ้ากรม
ก าลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

(องค์ประกอบของ
คณะกรรมการก าลัง
พลส ารอง) 

                                                 
๓๒โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๕, ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๔ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๒๓ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการก าลังพลส ารอง โดยเน้นองค์ประกอบ
ส่วนที่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เนื่องจากกิจการก าลังพลส ารองเป็นเรื่องการรักษาความมั่นคงของ
ชาติซึ่งเป็นภารกิจของส่วนราชการเป็นหลัก  

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๓ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
เพ่ือให้ประธานกรรมการสามารถสั่งการไปยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ และให้  “ปลัดกระทรวง
พาณิชย์” “ปลัดกระทรวงยุติธรรม” “อัยการสูงสุด” และ “อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์” เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง เนื่องจาก 

- ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวข้องกับบริษัท ห้างร้านภาคเอกชนที่ก าลังพล
ส ารองท างานในระหว่างการเรียกเข้ารับราชการทหารตามประเภทของการเตรียมพล 

- ปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม 
ก าลังพลส ารองที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามบทก าหนดโทษให้เป็นรูปธรรม 

- อัยการสูงสุด เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีอาญาของก าลังพลส ารองที่หลีกเลี่ยง
ขัดขืนตามบทก าหนดโทษ 

- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะเพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบด้านกิจการก าลังพลส ารอง 

นอกจากนี้ ในส่วนของกรรมการที่มาจากฝ่ายพลเรือนอ่ืนๆ มีความเกี่ยวข้อง 
ในการสนับสนุนกิจการก าลังพลส ารอง ดังนี้ 

- ป ลั ด ก ร ะทร ว ง ก า ร คลั ง  เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ เบี ย บ  ค า สั่ ง  ข้ อบั ง คั บ 
ด้านงบประมาณในการขอสิทธิประโยชน์อื่นที่จะด าเนินการภายหลังกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

- ปลัดกระทรวงคมนาคม เก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ส าหรับการเดินทางโดยสาร
ยานพาหนะประเภทต่างๆ ของก าลังพลส ารองที่มารายงานตัว ณ หน่วยทหารที่มาบรรจุอยู่ 

- ปลั ด ก ร ะท ร ว ง มห าด ไทย  เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร สนั บ สนุ น เ จ้ า ห น้ า ที่ 
ของมหาดไทยในการด าเนินการตรวจสอบสภาพและการบริหารจัดการก าลังพลส ารองซึ่งมีฐานะเป็น
ส่วนหนึ่งของก าลังคนในการสนับสนุนกิจการความมั่นคงแห่งชาติด้วย 

- ปลัดกระทรวงแรงงาน เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ดูแล และสนับสนุนแรงงา 
ในบริษัท ภาครัฐและเอกชนที่ก าลังพลส ารองท างานในระหว่างการเรียกเข้ารับราชการทหารตาม
ประเภทของการเตรียมพล 

- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาเข้ารับ
การฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 

- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เกี่ยวข้องกับนโยบายการทหาร 
กับการเศรษฐกิจและอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้กิจการทหารและ

                                                 
๓๓โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หนา้ ๓ และครั้งท่ี ๗ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒ 



 ๒๔ 

กระทรวง ทบวง กรม และองค์การอ่ืนๆ ของรัฐ สามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อ  
ความมั่นคงแห่งชาติ๓๔ 

คณะกรรมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒ )  มี การแก้ ไข เ พ่ิม เติ มจากร่ า งฯ  
ทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอดังนี้  

๒.๑ เพ่ิม “เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” เป็นกรรมการ 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลภาพรวมอัตราก าลังของข้าราชการทั้งประเทศ และตัดต าแหน่ง 
“ปลัดกระทรวงพาณิชย์” “ปลัดกระทรวงยุติธรรม” “อัยการสูงสุด” และ “อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์” 
ออก เนื่องจากไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการร่วมก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารอง  ทั้งนี้ 
เพ่ือมิให้องค์ประกอบของ คกส. มีจ านวนมากเกินไปอันจะท าให้การด าเนินงานของ คกส. มีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น โดยหากการด าเนินการใดที่ คกส. จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนซึ่งไม่อยู่ใน
องค์ประกอบของ คกส. เช่น การประชาสัมพันธ์ คกส. ก็อาจตั้งให้ผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวมาร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการตามที่กรรมการมอบหมายได้ 

๒.๒ ย้ายความที่ก าหนดให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธาน 
ไปก าหนดเป็นวรรคสอง โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าเฉพาะกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เท่านั้นเพ่ือมิให้เกิดปัญหาการตีความในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งระบุให้
เฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง ในกรณีที่อาจมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมากกว่าหนึ่งคน ท านองเดียวกับ 
มาตรา ๖๓๕ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                 

๓๔หนังสือกระทรวงกลาโหม ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๒๐๒/๑๑๙๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑  
ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๗/๒๕๕๒) 

๓๕มาตรา ๖  ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
(๒) กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เสนาธิการทหาร เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารอากาศ  
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่  
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

(๓) กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมิได้เป็นนายทหารประจ าการ และต้องเป็นพลเรือนอย่างน้อย 
หกคน โดยค าแนะน าของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
เป็นกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และอุปนายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นอุปนายก
สภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ให้มีเลขาธิการหนึ่งคน แต่งตั้งและถอดถอนโดยนายกสภาการศึกษาวิชาการทหารตามมติของ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร 

(มีต่อหน้าถัดไป) 



 ๒๕ 

๒.๓ แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งมาจากการแต่งตั้ ง 
ของคณะรัฐมนตรี โดยก าหนดให้ต้องมาจากข้อเสนอแนะของกรรมการโดยต าแหน่ง  ทั้งนี้ เพ่ือให้มี
การกลั่นกรองบุคคลซึ่งเหมาะสมจะมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยิ่งขึ้น  ซึ่งการก าหนดให้กรรมการ
โดยต าแหน่งเป็นผู้กลั่นกรองจะช่วยลดการแทรกแซงจากทางการเมือง  ประกอบกับลักษณะอ านาจ
หน้าที่ของ คกส. ซึ่ง เป็นเพียงการเสนอแนะนโยบายต่างๆ มิได้มีอ านาจหน้าที่ ในการให้คุณ 
ให้โทษแก่บุคคลใด จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไว้เป็นการเฉพาะ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๓๖ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ

สองปี  
เม่ือครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

( ว า ร ะ ก า ร ด า ร ง
ต า แ ห น่ ง ข อ ง
กรรมการ)  
 
 
 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ เพ่ือมิให้กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ใน
ต าแหน่งนานจนเกินไป และเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนซึ่งมีความสามารถและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นกรรมการเพ่ือให้ได้ความเห็นที่หลากหลาย โดยไม่ให้เกิดการผูกขาดในตัว
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง๓๗ 

                                                 

(ต่อจากเชิงอรรถท่ี ๓๕) 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๓๖โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๕, ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๔-๑๕ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๓๗ดังจะเห็นได้จากแนวค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ ๔๗๐/๒๕๓๑  
เรื่องเสร็จที่ ๕๑๖/๒๕๔๓ เรื่องเสร็จที่ ๑๕๐/๒๕๕๑ เรื่องเสร็จที่ ๓๘๗/๒๕๕๒ เรื่องเสร็จที่ ๕๐๙/๒๕๕๔ และ 
เรื่องเสร็จที่ ๑๘๒/๒๕๕๖  



 ๒๖ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๓๘ 

เป็นไปตามร่างฯ ทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอ ซึ่งการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคราวละสองปี มีลักษณะท านองเดียวกับวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิก
สภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาตรา ๔๔๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  
แต่ไม่เกินสองวาระ และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ
ทหาร ซึ่งมาตรา ๖๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ก าหนดให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสองปีเช่นกัน 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๔๑ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(การพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ)  
 
 
 
 

                                                 
๓๘โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๓ ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒ และครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒ 
และหน้า ๖ 

๓๙มาตรา ๔๔  สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๔๒ (๒๖) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
สองปี นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระ 

ในกรณ ีสมาช ิกสภากลาโหมตามมาตรา  ๔๒ (๒๖) พ ้นจากต าแหน ่งก ่อนวาระ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  

๔๐มาตรา ๖  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมาตรา ๕ ให้มีวาระ 
อยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายใน
ก าหนดสามสิบวัน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้น

ปฏิบัติหน้าท่ีไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
๔๑โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๖, ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๕-๑๖ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๒๗ 

(๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ  
เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดกรณีท่ีถือเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่ง นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๒ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอมีการระบุเหตุที่คณะรัฐมนตรีจะให้กรรมการ
ดังกล่าวออกจากต าแหน่ง คือ ต้องบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดต้ัดการก าหนดเหตุผลในกรณีคณะรัฐมนตรี
ให้ออกตาม (๓) ออก เนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีต้องระบุเหตุผลในการให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งอาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของกรรมการดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการ
ชุดนี้ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อ่ืนใด จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดในกฎหมาย 
ให้คณะรัฐมนตรีระบุเหตุผลในการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากต าแหน่งไว้ด้วย  อย่างไรก็ตาม  
โดยที่มติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรรมการออกจากต าแหน่งถือเป็นค าสั่งทางปกครอง ซึ่งตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองบัญญัติให้ผู้ออกค าสั่งต้องระบุเหตุผลประกอบค าสั่งไว้ด้วยแล้ว 
การให้เหตุผลประกอบจึงต้องด าเนินการอยู่แล้วแม้จะมิได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรานี้  

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๔๓ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อน

วาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ ได้ รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ ว่างหรือเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 
จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  

(การแต่งตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ ว่าง
หรือแต่งตั้งเพิ่ม) 
 
 
 
 

                                                 
๔๒โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๘ หนา้ ๒ 
๔๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๖ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๒๘ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้ คกส. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

(องค์ประกอบของ 
ค ก ส .  ก ร ณี ที่ มี
ก ร รมกา รพ้ น จ าก
ต าแหน่ง) 
 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างหรือมีการแต่งตั้งเพ่ิม และก าหนดองค์ประกอบของ คกส. กรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่ง
เพ่ือให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๔ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอก าหนดให้เฉพาะกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ คกส. ประกอบด้วยกรรมการทั้งที่มีอยู่  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า  
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุตาม
มาตรา ๘ ก็ให้ คกส. ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการตีความว่าต้องอนุโลมน าบทบัญญัติในกรณีที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระมาใช้ด้วยหรือไม่ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ในเรื่องเสร็จที่ ๗๑๕/๒๕๕๗๔๕ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๒) ในเรื่องเสร็จที่ ๙๖๓/๒๕๕๗๔๖ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๔๗ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๑๐  ให้ คกส. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารองและการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับก าลังพลส ารอง 

(อ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ) 

                                                 
๔๔โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๘ หน้า ๒-๓ ครั้งท่ี ๙ วันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๔๕บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ 

แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔๖บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การท าหน้าที่ประธานกรรมการนวัตกรรม

แห่งชาติ 
๔๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๖ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๒๙ 

(๒) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
กิจการก าลังพลส ารอง 

(๓) เสนอแนะแผนการพัฒนากิจการก าลังพลส ารองและก าลัง
ส ารองอ่ืน ๆ  

(๔) เสนอแนะการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ก าลังพล
ส ารองและนายจ้างที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นก าลัง
พลส ารองเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าลังพลส ารองในกิจการที่เกี่ยวกับก าลัง
พลส ารอง เพ่ือท าหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติที่จ าเป็น  
การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสนอแนะการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการพลส ารอง  ต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม สภากลาโหม หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการเรื่องนั้นๆ  

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๔๘ 

คณะกรรมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒ )  มี การแก้ ไข เ พ่ิ ม เติ มจากร่ า งฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยแก้ไขจากการ “ก าหนดนโยบายกิจการก าลังพลส ารอง” เป็น 
“เสนอแนะนโยบายกิจการก าลังพลส ารอง” โดยให้น าไปก าหนดรวมเข้ากับอ านาจหน้าที่ 
ในการเสนอแนะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับก าลังพลส ารอง เนื่องจากการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ คกส. บางประการ ควรต้องผ่านความเห็นชอบของสภากลาโหมซึ่งดูแลนโยบาย
การทหารตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย และแก้ไข
เพ่ิมเติมจากการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เป็นการเสนอแนะการก าหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างมาตรา ๓๖ ที่ก าหนดให้การได้รับสิทธิประโยชน์เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๔๙ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๑๑  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจ

ด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม คกส. โดยอนุโลม 

(การประชุม) 

                                                 
๔๘โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ครั้ งที่  ๔ วันศุกร์  ที่  

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๗ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ 
๔๙โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๙ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๓๐ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดหลักเกณฑ์การประชุม คกส. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการการด าเนินการดังกล่าว 
ครบทั้งกระบวนการแล้ว ประกอบกับการประชุม คกส. มิได้มีกระบวนการใดที่ต้องบัญญัติไว้เป็นการ
เฉพาะแตกต่างจากกฎหมายดังกล่าว 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๕๐ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ นอกจากจะก าหนดให้น าบทบัญญัติว่าด้วย
คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้ว ยังก าหนดว่า “ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง” เพ่ือให้กระทรวงกลาโหมสามารถออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประชุมของ คกส. รวมทั้งก าหนดเบี้ยประชุมของ คกส. ได้ท านองเดียวกับสภากลาโหม 

คณะกรรมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒ )  มี การแก้ ไข เ พ่ิ ม เติ มจากร่ า งฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยตัดความที่ให้อ านาจในการออกกฎกระทรวงออก เนื่องจากการประชุม
ของ คกส. ควรปฏิบัติตามมาตรฐานกลางที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง ส าหรับการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมนั้น คกส. สามารถก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ส่วนการได้รับเบี้ยประชุมของ คกส. นั้น 
เมื่อ คกส. เป็นกรรมการตามกฎหมายซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดความในส่วนนี้ไว้อีก 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๕๑ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คกส. อาจ

ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหรือ
อาจขอให้บุคคลใด ๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้ 
 

(การขอให้ส่งข้อมูล
หรือเอกสารหรือมา
ชี้แจง) 

 

                                                 
๕๐โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ครั้งที่  ๕ วันจันทร์ ที่  

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑ 
๕๑โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๙ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๓๑ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

คกส. อาจขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลหรือเอกสารหรือมาชี้แจง  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๕๒ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้ คกส. มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
เรียกให้ส่งขอ้มูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได ้

คณะกรรมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒ )  มี การแก้ ไข เ พ่ิ ม เติ มจากร่ า งฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมที่เห็นว่า อ านาจ
หน้าที่ของ คกส. ในการออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้ส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
อาจเกินไปกว่าความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ คกส. ซึ่งไม่มีอ านาจในเชิงตรวจสอบ พิจารณา 
หรือวินิจฉัยชี้ขาด โดยได้แก้ไขเป็น ให้ คกส. อาจขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา หรือเชิญบุคคลใด
มาชี้แจงด้วยก็ได้ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๕๓ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๑๓  ให้กรมการสรรพก าลั งกลาโหม ส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของ คกส. โดยมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางแผนและประสานงานการด าเนินการของ คกส. 
(๒ )  รวบรวมเอกสารและข้อ มูล ตลอดจนส่ ง เสริมการ

ประชาสัมพันธ์ในกิจการก าลังพลส ารอง 
(๓) เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในการด าเนินงานทั้ง

ปวงเกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารองและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คกส. มอบหมาย 

 

(ส านักงานเลขานุการ
ของ คกส.) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรมการสรรพก าลังกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ในฐานะส านักงานเลขานุการของ คกส.  

                                                 
๕๒โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ครั้งที่  ๕ วันจันทร์ ที่  

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑ ครั้งท่ี ๙ วันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒ 
๕๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๙ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๓๒ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๕๔ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้แก้เพ่ิมเติมความใน (๓) แตกต่างไปจาก
ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอเล็กน้อย โดยเพ่ิมการก าหนดหน้าที่ให้กรมการสรรพก าลังกลาโหม 
ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในด้านสิทธิประโยชน์ด้วย เพ่ือให้อ านาจหน้าที่
ครอบคลุมภารกิจมากยิ่งขึ้น 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๕๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้อภิปรายประเด็นการใช้ถ้อยค าค าว่า “ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม” ซึ่งแตกต่างกับมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้ค าว่า “ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม” แล้ว เห็นว่า 
ตามแนวทางการร่างกฎหมาย รูปแบบการใช้ค าว่า “ส านักงานปลัดกระทรวง ...(ชื่อกระทรวง)...” จะใช้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม เนื่องจากทุกกระทรวงจะมีหน่วยงานที่ชื่อส านักงานปลัดกระทรวงทุกแห่ง การใช้ถ้อยค าใน
รูปแบบดังกล่าวก็เพ่ือให้ทราบว่าหมายถึงกระทรวงใด  ส่วนรูปแบบการใช้ค าว่า “ส านักงาน
ปลัดกระทรวง...(ชื่อกระทรวง)...” จะปรากฏในกฎหมายอ่ืนที่นอกเหนือจากกฎหมายข้างต้น โดยมี
เหตุผลที่ใช้ถ้อยค าในรูปแบบดังกล่าว ก็เพ่ือให้การใช้ถ้อยค ามีความกระชับและเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
และป้องกันความสับสนในการตีความว่าจะก าหนดถึงหน่วยงานนิติบุคคลเพียงองค์กรเดียวหรือทั้งสอง
องค์กร  นอกจากนี้ การใช้ถ้อยค าในรูปแบบนี้ยังสอดคล้องกับหนังสือเวียนของส านักนายกรัฐมนตรี ที ่
นร ๐๙๐๔/ว ๔๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ที่วางแนวทางเกี่ยวกับการใช้ชื่อส่วนราชการและ
ต าแหน่ง  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงเห็นว่าควรคงความตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๑๔  คกส. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ คกส. มอบหมายก็ได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 
 

(อนุกรรมการ) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 ก าหนดอ านาจหน้าที่  คกส. ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี คกส. มอบหมายได้  

                                                 
๕๔โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๑๒ และ ครั้งท่ี ๑๐ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๑๔ 
๕๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๙-๑๐ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๓๓ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๕๖ 

    หลักการเป็นไปตามร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ  

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๕๗ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
หมวด ๒ 

กิจการก าลังพลส ารอง 
   

 

 

ส่วนที่ ๑ 
การเป็นก าลังพลส ารอง 

   
 

 

ม า ต ร า  ๑ ๕   ก า ร รั บ บุ ค ค ล เ ข้ า เ ป็ น ก า ลั ง พ ล ส า ร อ ง  
ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับสมัครจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ หรือ 

(๒) คัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหาร 
สัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ทหารกองหนุน
ประเภทท่ี ๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หรือทหารกองเกินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ก าหนดเวลาเป็นก าลังพลส ารองตามวรรคหนึ่ง และการยกเว้น
การเป็นก าลังพลส ารองของบุคคลตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครหรือคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

 

(การรับบุคคลเข้าเป็น
ก าลังพลส ารอง) 
 
 
 
 
 
 
(ก าหนดเวลาการเป็น
ก าลังพลส ารอง และ
การยกเว้นการเป็น
ก าลังพลส ารอง) 

 

                                                 
๕๖โปรดดูบันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๑๒ และ ครั้งท่ี ๑๐ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๑๔ 
๕๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๐ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๓๔ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับบุคคลเข้าเป็นก าลังส ารอง เพ่ือก าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นก าลังพลส ารอง ประเภทของบุคคลที่จะถูก
คัดเลือกเป็นก าลังพลส ารอง รวมทั้งก าหนดเวลาการเป็นก าลังพลส ารอง  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ถึงสิทธิหน้าที่ของบุคคลในการเข้ารับราชการทหารเป็นก าลังพลส ารอง 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๕๘ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดวิธีการคัดเลือกไว้ในบทนิยามค าว่า 
“ก าลังส ารอง” ไว้หมายความว่า บุคคลที่มิ ใช่ทหารประจ าการและทหารกองประจ าการ 
ที่กระทรวงกลาโหมคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ได้ก าหนดไว้จากนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง นายทหารประทวนกองหนุน ทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หรือทหารกองเกิน และให้หมายความรวมถึง  
ผู้ซึ่งส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดเพ่ือบรรจุลงในบัญชีแสดงรายชื่อและต าแหน่งหน้าที่ตามอัตราการจัดของหน่วยทหาร  
ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะท าการเรียกเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ 

ทั้งนี้  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ 
นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง เป็นกลุ่มของนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งแบ่งประเภทตามข้อบังคับทหาร 
ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร ที่ ๑๑/๑๖๓๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม  ส าหรับนายประทวนกองหนุน ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ 
และทหารกองเกิน เป็นกลุ่มของนายทหารประทวน พลทหาร และทหารกองเกิน ซึ่งแบ่งประเภท 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรซึ่งไม่มีต าแหน่ง
ราชการประจ าในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ 
โดยถืออายุเป็นเกณฑ์ คือ 

- ยศ ร.ต. ถึง ร.อ. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี 
- ยศ พ.ต. ถึง พ.ท. อายุไม่เกิน ๕๐ ปี 
- ยศ พ.อ. ถึง นายพล  อายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรซึ่งไม่มี

ต าแหน่งราชการประจ าในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประเภทนี้ โดยมีอายุพ้นเกณฑ์นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน แล้วเป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ 
คือ 

- ยศ ร.ต. ถึง ร.อ. อายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
- ยศ พ.ต. ถึง พ.ท. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
- ยศ พ.อ. ถึง นายพล  อายุไม่เกิน ๖๕ ปี 

                                                 
๕๘โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๘ หน้า ๓ ครั้งท่ี ๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๔-๖ 

๒๔๘๒ 



 ๓๕ 

นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรซึ่งไม่มีต าแหน่ง
ราชการประจ าในกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ 
หรือในทางปฏิบัติ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งโอนไปรับราชการในกระทรวงอ่ืน 

นายทหารประทวนกองหนุน หมายถึง 

- นายทหารประทวนที่ปลด (ลาออก) จากประจ าการ และอายุไม่เกิน ๔๖ ปี 
- นักศึกษาวิชาทหารซึ่งส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ และได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน
กองหนุน โดยอยู่ในประเภททหารกองหนุนชั้นต่างๆ รวม ๒๓ ปี 

ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หมายถึง ทหารที่ปลดจากกองประจ าการ โดยรับ
ราชการในกองประจ าการจนครบก าหนด หรือทหารกองเกินซึ่งส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นกองประจ าการแล้วปลดเป็นกองหนุนตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒ หมายถึง  
- ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบก าหนดปลดตามล าดับ ดังนี้ 
 - อายุ ๓๐ ปีบริบูรณ์ เป็น ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒ 

 - อายุ ๔๐ ปีบริบูรณ์ เป็น ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓ 

 - อายุ ๔๖ ปีบริบูรณ์ เป็น พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ 

- ทหารที่ปลดจากกองประจ าการ โดยรับราชการในกองประจ าการยังไม่ครบ
ก าหนด แต่ต้องจ าขังหรือจ าคุกมีก าหนดวันที่จะต้องลงทัณฑ์หรือต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
ผู้ซึ่งกระทรวงกลาโหมเห็นว่า จะท าให้เสื่อเสียแก่ราชการทหารด้วยประการใดๆ ก็ดี จะปลดเป็นทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ ก็ได้ 

ทหารกองเกิน หมายถึง ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ 
ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ้งได้ลงบัญชี
ทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เ พ่ิมบทบัญญัตินี้ขึ้นโดยน าวิธีการ 
และประเภทของบุคคลที่กระทรวงกลาโหมจะรับสมัครคัดเลือกจากบทนิยามค าว่า “ก าลังส ารอง”  
มาก าหนดไว้ให้ชัดเจน โดยตัด “นายทหารประทวนกองหนุน” ออก เนื่องจากรวมอยู่ในความหมาย
ของ “ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑” แล้ว และตัด “ผู้ซึ่งส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร” ออก เนื่องจากในกรณีของผู้ชายซึ่งส าเร็จการฝึกวิชาทหารจะต้อง 
ขึ้นทหารกองหนุนและทหารกองเกินด้วยอยู่แล้ว ส่วนกรณีของผู้หญิงซึ่งส าเร็จการฝึกวิชาทหารนั้น 
เนื่องจากผู้หญิงไม่มีหน้าที่ ในการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ. ๒๔๙๗๕๙ จึงไม่ควรถูกบังคับให้ต้องเข้าเป็นก าลังพลส ารอง  แต่อย่างไรก็ดี ผู้หญิงอาจเข้าเป็น
ก าลังพลส ารองได้ตามความสมัครใจ โดยวิธีการรับสมัครตามร่างมาตรา ๑๕ (๑) รวมทั้งระบุประเภท
ของกฎหมายล าดับรองที่จะมีการออกตามมาตรานี้ให้ชัดเจน 

ส าหรับเหตุที่ก าหนดให้การก าหนดระยะเวลาการเป็นก าลังพลส ารองต้องอยู่ใน
รูปแบบของ “กฎกระทรวง” ซึ่งต่างจากการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะ
สมัครเข้าเป็นก าลังพลส ารอง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครบุคคลดังกล่าวที่ตามร่าง
                                                 

๕๙มาตรา ๗  ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าท่ีรับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน 



 ๓๖ 

มาตรานี้ก าหนดให้ด าเนินการโดยการออกเป็น “ข้อบังคับ” นั้น  เนื่องจากเห็นว่าการก าหนด
ระยะเวลาการเป็นก าลังพลส ารองมีลักษณะเป็นการก าหนดสิทธิหน้าที่ของบุคคล จึงควรด าเนินการ 
ในรูปของกฎกระทรวง ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีด้วย  ส่วนการด าเนินการที่ก าหนดให้ออกเป็นข้อบังคับนั้น เป็นกิจการที่ เป็น
รายละเอียดในทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมเท่านั้น และแม้การก าหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม
ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นก าลังพลส ารองจะมีผลใช้บังคับกับบุคคลภายนอก แต่การจะสมัครเข้าเป็น
ก าลังพลส ารองหรือไม่ยังอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจของแต่ละบุคคลจึงมิใช่กฎที่บังคับให้บุคคล
ต้องกระท าการใด 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๖๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้อภิปรายประเด็นกรณีการรับบุคคลที่มีเพศสภาพ 
ไม่ตรงกับเพศก าเนิดเข้าเป็นก าลังพลส ารองแล้ว เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้มิได้ห้ามรับบุคคลที่มีเพศ
สภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิดเข้าเป็นก าลังพลส ารองแต่อย่างใด  อย่างไรก็ดี เนื่องจากตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗๖๑ ก าหนดให้บุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิดถูกจัดให้เป็นบุคคลจ าพวกที่ ๒  
ซึ่งในการตรวจคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหารเจ้าหน้าจะคัดเลือกบุคคลจ าพวกที่ ๑ ก่อน ถ้ามีไม่พอ
กับจ านวนที่ต้องการ จึงจะเลือกจากคนจ าพวกที่ ๒  คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงเห็นคงความ 
ตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

                                                 
๖๐โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๐-๑๒, ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ 
ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๔-๕ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๖๑ข้อ ๓  ในการตรวจร่างกาย ให้คณะกรรมการแบ่งคนท่ีได้ตรวจเลือกออกเป็น ๔ จ าพวก 
  ฯลฯ   ฯลฯ 

จ าพวกที่ ๒ ได้แก่คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจ าพวกที่ ๑ แต่ไม่ถึง
ทุพพลภาพ คือ 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
(๑๒) ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด (Gender Identity Disorder) 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
ข้อ ๕  วิธีคัดเลือกนั้นให้เลือกคนจ าพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตร 

ขึ้นไปก่อน ถ้ามีจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีต้องการก็ให้จับสลาก 
ถ้าคนจ าพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรขึ้นไปมีไม่พอกับจ านวน 

ที่ต้องการ ให้เลือกขนาดสูงถัดรองลงมาตามล าดับจนพอกับความต้องการ ถ้าเลือกถึงขนาดใดเกินจ านวนต้องการ  
ให้จับสลากเฉพาะขนาดนั้น 

ถ้าคนจ าพวกที่ ๑ มีไม่พอกับจ านวนที่ต้องการ ให้เลือกจากคนจ าพวกที่ ๒ ถ้ายังไม่พออีก  
ก็ให้เลือกจากคนท่ีจะได้รับการผ่อนผันโดยวิธีเดียวกับท่ีกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

คนจ าพวกที่ ๓ ให้เรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไป เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกได้ตรวจ
เลือกแล้วยังคงเป็นคนจ าพวกท่ี ๓ อยู่ รวม ๓ ครั้ง ให้งดเรียก 



 ๓๗ 

 
มาตรา ๑๖  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บรรจุรายชื่อก าลังพลส ารอง 

ในบัญชีบรรจุก าลัง โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีการเข้าเป็นก าลังพลส ารองตามมาตรา ๑๕ (๑) ให้บรรจุ

รายชื่อลงในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารที่ก าลังพลส ารองแจ้งความ
ประสงค์ 

(๒) กรณีการเข้าเป็นก าลังพลส ารองตามมาตรา ๑๕ (๒) ให้บรรจุ
รายชื่อลงในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารตามภูมิล าเนาทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองในบัญชีบรรจุ
ก าลัง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

เม่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
ก าลังพลส ารองทราบ 

 

(การบรรจุรายช่ือ
ก าลังพลส ารอง) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

การบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองลงในบัญชีบรรจุก าลัง 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๖๒ 

ร่ า งฯ  ที่ ก ระทรวงกลาโหม เสนอก าหนดหลั กการไว้ เ พีย งกว้ า งๆ  ว่ า  
ให้กระทรวงกลาโหมบรรจุรายชื่อก าลังส ารองในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารและแจ้งให้ก าลัง
ส ารองทราบ โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ของกระทรวงกลาโหม 

คณะกรรมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒ )  มี การแก้ ไข เ พ่ิม เติ มจากร่ า งฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยเพ่ิมวิธีการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองในบัญชีบรรจุก าลังตามวิธีการ  
เข้าเป็นก าลังพลส ารองให้ชัดเจน คือ กรณีที่มาจากการรับสมัครให้บรรจุรายชื่อลงในบัญชีบรรจุก าลัง 
ของหน่วยทหารที่ก าลังพลส ารองแจ้งความประสงค์ ส่วนกรณีที่มาจากการคัดเลือกให้บรรจุรายชื่อ  
ลงในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารตามภูมิล าเนาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

อนึ่ง ส าหรับประเด็นที่ต้องแยกการบัญญัติเกี่ยวกับบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารอง
เป็นอีกมาตราหนึ่งโดยไม่ก าหนดรวมกับบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารอง
ตามมาตรา ๑๕ ก็เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นและท าให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการก าหนดรวมเป็นมาตรา
เดียวกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดเรียงล าดับบทบัญญัติในมาตราต่อไป 

                                                 
๖๒โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม 

๒๕๕๘ หน้า ๓ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๔-๖ 



 ๓๘ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๖๓ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตว่า เพ่ือให้นายจ้างได้ทราบล่วงหน้าว่า
ลูกจ้างของตนได้เข้าเป็นก าลังพลส ารองซึ่งอาจถูกเรียกเข้ารับราชการทหารได้ อันจะเป็นประโยชน์  
ต่อการวางแผนในการจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการ กระทรวงกลาโหมควรมีการแจ้ง
ให้นายจ้างได้ทราบถึงการเข้าเป็นก าลังพลส ารองของลูกจ้างในสถานประกอบการ รวมทั้งแผนการ
เรียกเข้ารับราชการทหารประจ าปีด้วย 
 

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีการบรรจุรายช่ือก าลังพลส ารองผู้ใดลงใน
บัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารต่างไปจากสังกัดหน่ วยทหารตาม
ภูมิล าเนาทหาร ให้หน่วยทหารที่ก าลังพลส ารองมีรายชื่อบรรจุอยู่  
แจ้งการบรรจุรายชื่อของก าลังพลส ารองให้หน่วยทหารตามภูมิล าเนา
ทหารซึ่งก าลังพลส ารองผู้นั้นสังกัดอยู่ทราบ 

(การบรรจุรายชื่อ
ก าลังพลส ารอง
แตกต่างไปจากสังกัด
หน่วยทหารตาม
ภูมิล าเนาทหาร) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค ์  

การแจ้งการบรรจุรายชื่อของก าลังพลส ารองให้หน่วยทหารตามภูมิล าเนาทหาร  
ซึ่งก าลังพลส ารองผู้นั้นสังกัดอยู่ทราบ กรณีที่มีการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองผู้ใดลงในบัญชีบรรจุ
ก าลังของหน่วยทหารต่างไปจากสังกัดหน่วยทหารตามภูมิล าเนาทหาร เพ่ือมิให้มีการเรียกก าลังพล
ส ารองซ้ าซ้อนกับการเรียกทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๖๔ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เพ่ิมร่างมาตรา ๑๗ เพ่ือก าหนดให้มีการ
แจ้งกรณีที่มีการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองลงในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารต่างไปจากสังกัด
หน่วยทหารตามภูมิล าเนาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เพื่อมิให้เกิดการเรียกเข้ารับ
ราชการทหารตามร่างพระราชบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ้ าซ้อนกัน 
อีกท้ังจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมบัญชีของกองทัพ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๖๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 
                                                 

๖๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒, ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓-๑๔, ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๓-๕ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๖๔โปรดดูรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  
๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๖ 

๖๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒ 
- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๓๙ 

มาตรา ๑๘  เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินกิจการก าลังพลส ารอง 
ในกรณีที่ก าลังพลส ารองผู้ใดประสงค์จะขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อใน
บัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารหนึ่งไปอีกหน่วยทหารหนึ่ง พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วย
ทหารที่ก าลังพลส ารองประสงค์จะไปบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลังของ
หน่วยทหารดังกล่าว 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม 

(การเปลี่ยนการบรรจุ
รายชื่อไปหน่วยทหาร
อ่ืน) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าลังพลส ารองอาจขอเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหาร
หนึ่งไปอีกหน่วยทหารหนึ่งได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลส ารอง แต่การ
ด าเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับ   

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๖๖ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เพ่ิมร่างมาตรา ๑๘ เพ่ือให้มีการเปลี่ยน
การบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารหนึ่งไปอีกหน่วยทหารหนึ่งได้ เมื่อได้รับความยินยอม
จากหน่วยทหารที่ก าลังพลส ารองประสงค์จะไปบรรจุรายชื่อในบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหารดังกล่าว 
เนื่องจากโดยหลักแล้ว เมื่อบรรจุอยู่ในหน่วยทหารใดแล้วจะเปลี่ยนหน่วยทหารไม่ได้ เพ่ือประโยชน์ 
ในการคุมก าลังในแต่ละพ้ืนที่ แต่ถ้าทั้งสองหน่วยยินยอมและสามารถเกลี่ยอัตราก าลังได้ ก็ให้เป็น
อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหลักการท านองเดียวกับการโอนย้ายข้าราชการพลเรือน 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๖๗ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๑๙  ให้ก าลังพลส ารองพ้นจากการเป็นก าลังพลส ารอง

เมื่อ 
(๑) ครบก าหนดเวลาการเป็นก าลังพลส ารองตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 

(การพ้นจากการเป็น
ก าลังพลส ารอง) 

                                                 
๖๖โปรดดูรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๗ 
๖๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๔๐ 

(๒) เข้ารับราชการทหารตามมาตรา ๓๐ 
(๓) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าลั งพลส ารองพ้นจากการเป็นก าลั งพลส ารองเมื่ อครบก าหนดเวลา 
การเป็นก าลังพลส ารองตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๔/๑๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๖๙ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เพ่ิมร่างมาตรา ๑๙ เพ่ือก าหนดเหตุ 
แห่งการพ้นจากการเป็นก าลังพลส ารองไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน โดยในกรณีการลาออกจากการเป็น
ก าลังพลส ารองนั้น เนื่องจากผู้แทนกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่า การจะให้ก าลังพลส ารองลาออกคงต้อง
พิจารณาประกอบกับสิทธิประโยชน์ที่ก าลังพลส ารองดังกล่าวได้รับไปแล้วด้วย ซึ่งอาจต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดที่จะให้ออกได้ไว้ในกฎกระทรวงที่จะออกตามร่างมาตรา ๑๙ (๓)  ดังนั้น 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) จึงไม่ได้ก าหนดเหตุแห่งการลาออกไว้เป็นการเฉพาะ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๗๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
ส่วนที่ ๒ 

หน้าที่ก าลังพลส ารอง 
   

 

 

                                                 
๖๘มาตรา ๔/๑  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร กระทรวงกลาโหมอาจออกประกาศก าหนด 

ให้รับบุคคลเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติภารกิจใดเป็นการเฉพาะ โดยอาจเรียกช่ือและก าหนด
ต าแหน่งได้ตามความเหมาะสมและจะก าหนดให้มีช้ันยศทหารด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ก าหนดระยะเวลาการท าหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบ 
และวินัยของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
๖๙โปรดดูรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๗-๘ 
๗๐โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๔๑ 

มาตรา ๒๐  ก าลังพลส ารองมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการ
เรียกก าลังพลส ารองเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อปฏิบัติราชการ 
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล 

การเข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ให้ก าลังพลส ารองมี
อ านาจหน้าที่ตามชั้นยศและต าแหน่งเช่นเดียวกับทหารประจ าการและ
ทหารกองประจ าการ แล้วแต่กรณี 

การแต่งตั้งและการเลื่อนยศของก าลังพลส ารอง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยยศทหาร 

การผ่อนผันให้ก าลังพลส ารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหารตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

(อ านาจหน้าที่ของ
ก าลังพลส ารอง)  
 
 
 
 
(การแต่งตั้งและการ
เลื่อนยศ) 
(การผ่อนผันไม่ต้อง
เข้ารับราชการทหาร) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าลังพลส ารองมีหน้าที่ เข้ารับราชการทหารในการเรียกก าลังพลส ารอง 
เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล 
หากหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารต้องระวางโทษอาญา เว้นแต่มีเหตุที่ท าให้ก าลังพลส ารอง 
ไม่อาจเข้ารับราชการทหารตามที่ก าหนดได้ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๗๑ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ นอกจากจะก าหนดให้ก าลังส ารองมีหน้าที่เข้ารับ
ราชการทหารในการเรียกก าลังส ารอง เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือ
ทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพลแล้ว ยังก าหนดให้ในกรณีที่มีภาวะไม่ปกติเกิดขึ้น หรือมีการ
ประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของทางราชการในเขตท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ภูมิล าเนาของก าลังส ารองหรือที่ตั้งหน่วยทหารที่ก าลังส ารองมีรายชื่อบรรจุอยู่ แม้จะไม่ได้รับค าสั่ง
เรียกพล ก าลังส ารองก็ต้องไปรายงานตนเองยังที่ตั้งหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่โดยเร็วที่สุด   
โดยมีวัตถุประสงค์ปรากฏตามค าชี้แจงของผู้แทนกระทรวงกลาโหมว่า เพ่ือให้มีการช่วยเหลือได้
ทันท่วงทีเมื่อมีภาวะไม่ปกติเกิดขึ้น หรือมีการประกาศกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของทางราชการฯ เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยไม่ต้องรอค าสั่งเรียกพล ซึ่งอาจจะไม่ทันการณ์  
โดยน าหลักการมาจากข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร ที่ ๑๑/๑๖๓๖  
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๒  

คณะกรรมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒ )  มี การแก้ ไข เ พ่ิ ม เติ มจากร่ า งฯ  
ทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอและมีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ิมความเป็นวรรคสอง เพ่ือก าหนดให้ก าลังพลส ารองมีอ านาจหน้าที่ตาม 
ชั้นยศและต าแหน่งเช่นเดียวกับทหารประจ าการและทหารกองประจ าการ  ทั้งนี้ ตามที่ผู้แทน
กระทรวงกลาโหมชี้แจงว่า จะมีการก าหนดยศและต าแหน่งตั้งแต่บรรจุในบัญชีบรรจุก าลัง และอาจมี

                                                 
๗๑โปรดดูรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๘-๑๐ 

๒๔๘๒ 



 ๔๒ 

การเลื่อนยศได้เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการก าหนดต าแหน่ง 
จะพิจารณาตามความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพของแต่ละบุคคล เช่น ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่  
พลเล็ง หมวดปืนเล็ก เป็นต้น 

๒.๒ น าความในวรรคสามของร่างเดิมมาตรา ๒๐ การแต่งตั้งและการเลื่อนยศ 
ของก าลังพลส ารองมาก าหนดเป็นวรรคสามของร่างมาตรานี้ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมให้การด าเนินกา ร
ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยศทหาร 

๒.๓ ตัดความในวรรคหกท่ีก าหนดหน้าที่ของนายจ้างในการให้ความร่วมมือออก 
เนื่องจากเป็นไปตามหน้าที่ทีมี่กฎหมายก าหนดไว้อยู่แล้ว 

๒.๔ ส าหรับประเด็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
หน้าที่ของก าลังส ารองในการไปรายงานตนในกรณีที่มีภาวะไม่ปกติเกิดขึ้นหรือมีการประกาศ 
กฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามร่างเดิมมาตรา ๑๖ วรรคสาม นั้น  คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมโดยตัดหน้าที่ดังกล่าวรวมทั้งบทก าหนดโทษในกรณีที่
ไม่ไปรายงานตนตามร่างเดิมมาตรา ๒๒ ออก และก าหนดให้ในกรณีที่มีภาวะไม่ปกติเกิดขึ้นหรือมีการ
ประกาศกฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งต้องมีการระดมพลนั้น ต้องมีการแจ้งค าสั่ง  
ให้ก าลังพลส ารองทราบ ซึ่งหากไม่สามารถแจ้งค าสั่งได้โดยวิธีปกติตามร่างมาตรา ๓๑ ก็ให้ด าเนินการ
ตามร่างมาตรา ๓๒ คือ แจ้งค าสั่งเรียกโดยวิธี อ่ืนใดเพ่ือให้ก าลังพลส ารองรับทราบค าสั่งได้ 
อย่างสะดวกและชัดเจนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒.๕ ส าหรับประเด็นการใช้ถ้อยค าว่า “การเรียกก าลังพลส ารอง” ซึ่งแตกต่างกับ
ถ้อยค าที่มีการใช้อยู่ในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ ที่ใช้ว่า “การเรียกพล”  
เพ่ือจะแยกการเรียกตามกฎหมายแต่ละฉบับออกจากกันเพ่ือให้ทราบว่าเป็นการเรียกตามกฎหมายใด 
ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดความสับสน แต่หากทางปฏิบัติกระทรวงกลาโหมประสงค์จะก าหนดแบบค าสั่งเรียก 
ให้เหมือนกันก็เป็นเรื่องในทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม 

๒.๖ ส าหรับการแต่งเครื่องแบบของก าลังพลส ารองนั้น ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ชี้แจงว่า ก าลังพลส ารองจะแต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับทหารประจ าการตามแต่ละสังกัดของเหล่าทัพ 
โดยในกรณีที่ก าลังพลส ารองยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารนั้น ได้สอบถามกระทรวงกลาโหม
เกี่ยวกับการใช้ว่าที่ยศและการแต่งกาย ซึ่งปรากฏค าชี้แจงของกระทรวงกลาโหมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ว่า 
ยศทหารเป็นยศที่ได้รับพระราชทาน การใช้ว่าที่ยศสามารถใช้ได้ทุกกรณี เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดหรือการขึ้นศาล ไม่ควรใช้ว่าที่ยศประกอบชื่อในการด าเนินการดังกล่าว ส่วนการแต่งกาย
ส าหรับผู้ที่เป็นก าลังพลส ารอง มีระเบียบว่าด้วยการแต่งกายก าหนดให้ผู้ที่จบ รด.ปี ๕ ซึ่งได้ยศตั้งแต่ว่าที่
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนขึ้นไป สามารถแต่งกายได้ในทุกโอกาส  นอกจากนี้ เมื่อก าลังพลส ารอง
ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารจะสามารถถืออาวุธได้เนื่องจากจะมีฐานะเช่นเดียวกับทหารประจ าการ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๗๒ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

                                                 
๗๒โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๔๓ 

 
มาตรา ๒๑  การเรียกก าลังพลส ารองเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชา

ทหาร เพื่อปฏิบัติราชการ หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ให้กระท าตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 

( ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
วิธีการเรียกก าลังพล
ส ารอง) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบ  
เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๗๓ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้การเรียกก าลังส ารอง เพ่ือตรวจสอบ 
เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม ให้กระท าได้ตั้งแต่ในเวลาปกติ  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ของกระทรวงกลาโหม 

คณะกรรมการกฤษฎี กา  (คณะที่  ๒ )  มี การแก้ ไข เ พ่ิม เติ มจากร่ า งฯ  
ทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอ โดยตัดความที่ก าหนดให้กระท าได้ตั้งแต่ในเวลาปกติออก เพราะการก าหนด
เพียงว่า “...ให้กระท าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด” ก็สามารถเข้าใจได้ และก าหนด
รูปแบบการออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ชัดเจนโดยให้ท าเป็นข้อบังคับตามที่ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ชี้แจง 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๗๔ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๒๒  การเรียกก าลังพลส ารองเพื่อตรวจสอบ ให้กระท าได้

เพื่อเรียกก าลังพลส ารองเข้ารับการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี
เตรียมก าลังพลส ารอง และซักซ้อมระเบียบการ เพื่อประโยชน์ ในการ
เตรียมความพร้อมในการเรียกก าลังพลส ารองเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อปฏิบัติ
ราชการ หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล 

 

(กรอบการเรียกก าลัง
พ ล ส า ร อ ง เ พื่ อ
ตรวจสอบ) 

                                                 
๗๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
  - บันทึกการประชุมคณะกรรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งท่ี ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตลุาคม 

๒๕๕๗ หนา้ ๒, ครั้งท่ี ๕ วันจันทร์ ท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๗ หน้า ๒ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งท่ี ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๑ 
๗๔โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๔๔ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดกรอบให้การเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบ ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
และวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดยได้น าหลักการการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบ มาจาก
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕๗๕ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๗๖ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอได้ก าหนดบทนิยามค าว่า “การเรียกก าลังส ารอง 
เพ่ือตรวจสอบ” ไว้หมายความว่า การเรียกก าลังส ารองเข้ารับการตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชี 
เตรียมก าลังส ารอง และซักซ้อมระเบียบการ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการเรียกก าลัง
ส ารอง เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ เพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม หรือการระดมพล 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยน าความในบทนิยาม
ค าว่า “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือตรวจสอบ” มาก าหนดไว้ในมาตรานี้เพ่ือเป็นกรอบในการเรียก 
ก าลั งพลส ารองเ พ่ือตรวจสอบให้กระท าได้ภาย ใต้ เ งื่ อนไขที่ กฎหมายก าหนด  ซึ่ งผู้ แทน
กระทรวงกลาโหมได้อธิบายการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบบัญชี” ว่า เป็นการตรวจสอบบัญชี
ที่อยู่หรือสถานที่ท างานของก าลังพลส ารองเพ่ือประโยชน์ในการส่งหมายเรียก 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๗๗ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๒๓  การเรียกก าลังพลส ารองเพื่อฝึกวิชาทหาร ให้กระท าได้

เพื่อเรียกก าลังพลส ารองเข้ารับการฝึก ศึกษา หรือทบทวนวิชาทหาร 
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(กรอบการเรียกก าลัง
พลส ารองเพื่อฝึกวิชา
ทหาร) 

                                                 
๗๕ข้อ ๕  การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ คือ การเรียกบุคคลตามข้อ ๑๓ เข้ารับการตรวจสอบสภาพ 

ตรวจสอบบัญชี และซักซ้อมระเบียบการ  ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดผลสมบูรณ์ในการที่จะปฏิบัติการเรียกพลเพื่อฝึกวิชา
ทหาร หรือการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือการระดมพลตามแผน 

๗๖โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๒, ครั้งท่ี ๕ วันจันทร์ ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๒ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ครั้ งที่  ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๑ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๖๐/๒๕๕๑) ๓๗/๒๕๕๑ 

วันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ หน้า ๔-๕ (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๗/๒๕๕๒) 
๗๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๔๕ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดกรอบให้การเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือฝึกวิชาทหาร ต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดยได้น าหลักการการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือฝึกวิชา
ทหาร มาจากข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๗๘ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอได้ก าหนดบทนิยามค าว่า “การเรียกก าลังส ารอง
เพ่ือฝึกวิชาทหาร” ไว้หมายความว่า การเรียกก าลังส ารองเข้ารับการฝึกหรือทบทวนวิชาทหาร เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยน าความมาจาก 
บทนิยามค าว่า "การเรียกก าลังส ารองเพ่ือฝึกวิชาทหาร” มาก าหนดไว้ในมาตรานี้เพ่ือเป็นกรอบในการ
เรียกก าลังพลส ารองเพ่ือฝึกวิชาทหารให้กระท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด  ทั้ง นี้ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เพ่ิมค าว่า “ศึกษา” เพ่ือให้สอคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ให้มีการ
เรียกก าลังพลส ารองเพ่ือการดังกล่าวตามท่ีผู้แทนกระทรวงกลาโหมชี้แจง 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๗๙ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๒๔  การเรียกก าลังพลส ารองเพื่อปฏิบัติราชการ ให้กระท า

ได้ในกรณีจ าเป็นเพื่อเรียกก าลังพลส ารองเข้าปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากภัยพิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การเรียกก าลังพลส ารองเพื่อปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ต้อง
กระท าเป็นการชั่วคราวและเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติภารกิจตามที่มี
ค าสั่งเรียกเท่านั้น 
 

(กรอบการเรียกก าลัง
พลส ารองเพื่อปฏิบัติ
ราชการ) 

 

                                                 
๗๘โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๒, ครั้งท่ี ๕ วันจันทร์ ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๓ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๒ 
๗๙โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๔๖ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

การเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือปฏิบัติราชการ ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีจ าเป็น 
ในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือมิให้ 
เป็นการสร้างภาระให้แก่บุคคลเพิ่มข้ึนไปมากกว่ากฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ  
และสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเกณฑ์แรงงานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๑ เคยใหก้ารรับรองไว้ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๘๐ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดบทนิยามค าว่า “การเรียกก าลังส ารอง
เพ่ือปฏิบัติราชการ” หมายความว่า การเรียกก าลังส ารองเข้าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
ของกระทรวงกลาโหม หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยน าความมาจาก 
บทนิยามค าว่า “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือปฏิบัติราชการ” โดยก าหนดกรอบของการเรียกก าลังพล
ส ารองเพ่ือปฏิบัติราชการให้กระท าได้เท่าที่จ าเป็น และต้องเป็นการปฏิบัติราชการที่มิใช่ลักษณะ 
ของการท างานประจ า แต่อาจเป็นงานที่กระทรวงกลาโหมขาดก าลังเป็นการชั่วคราว คือ การปฏิบัติ
ภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากภัยพิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เป็นการ
สร้างภาระให้แก่บุคคลเพ่ิมขึ้นไปมากกว่ากฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน อีกทั้งหากเปิดกว้างให้
สามารถเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือปฏิบัติราชการได้เป็นการทั่วไปแล้ว จะมีผลเป็นการเพ่ิมอัตราก าลัง
และอาจขัดต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงาน
บังคับ และสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเกณฑ์แรงงานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ เคยให้การรับรองไว้ 

                                                 
๘๐โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๑, ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑-๒, ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗  
หน้า ๒, ครั้งท่ี ๕ วันจันทร์ ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๒ 

  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๒-๑๓ 

  - บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
(เรื่องเสร็จที่ ๘๓๒/๒๕๕๘) หน้า ๖ 



 ๔๗ 

ส าหรับการที่จะให้ก าลังพลส ารองมาปฏิบัติราชการให้แก่กระทรวงกลาโหม 
เป็นการทั่วไป ควรด าเนินการตามมาตรา ๓๐ คือ การรับสมัครก าลังพลส ารองเพ่ือท าหน้าที่ทหาร 
เป็นการชั่วคราวซึ่งจะสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ให้มีการรับสมัครบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวได้อยู่แล้ว 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๘๑ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๒๕  การเรียกก าลังพลส ารองเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม 

ให้กระท าได้เพื่อเรียกก าลังพลส ารองเข้ารับการทดสอบแผนหรือเตรียมรับ
สถานการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่ก าหนด 

 

(กรอบการเรียกก าลัง
พลส ารองเพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อม) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดกรอบให้การเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม ต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ โดยได้น าหลักการการเรียกก าลังพลส ารอง  
เพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม มาจากข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕๘๒ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๘๓ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอได้ก าหนดบทนิยามค าว่า “การเรียกก าลังส ารอง 
เพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม” ไว้หมายความว่า หมายความว่า การเรียกก าลังส ารองเข้ารับการทดสอบ
แผนหรือเตรียมรับสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่ก าหนด 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยน าความในบทนิยาม 
ค าว่า “การเรียกก าลังส ารองเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม” มาก าหนดไว้ในมาตรานี้เพ่ือเป็นกรอบในการ

                                                 
๘๑โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๘๒ข้อ๗  การเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือ การเรียกบุคคลตามข้อ ๒๔ เข้ามาทดสอบ
แผนหรือเตรียมรับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแผนท่ีก าหนด 

๘๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๒, ครั้งท่ี ๕ วันจันทร์ ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๓ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๓-๑๔ 



 ๔๘ 

เรียกก าลังพลส ารองเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมให้กระท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด  ทั้งนี้  
ค าว่า “ความพรั่งพร้อม” เป็นถ้อยค าที่มีใช้อยูใ่นพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔๘๔ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๘๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๒๖  การระดมพล ให้กระท าได้ในเวลาที่มีการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือกรณีที่มีการรบหรือ
การสงคราม จนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมสรรพก าลังของชาติ  

การระดมพล ให้กระท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 

(การระดมพล) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดกรอบให้การระดมพล ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ โดยการระดมพลให้กระท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๘๖ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้การระดมพลกระท าได้โดยการตรา 
เป็นพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกับการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร๘๗  ส่วนกรอบ 
ที่จะเรียกระดมพลได้นั้นก าหนดอยู่ในบทนิยามค าว่า “การระดมพล” ซึ่งมีความหมายว่า การเรียก 
ก าลังส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อประเทศชาติอยู่ ในภาวะไม่ปกติหรือ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

                                                 
๘๔มาตรา ๓๖  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพล 

เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล 
   กระทรวงกลาโหมมีอ านาจก าหนดให้ท าการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร  

หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามที่เห็นสมควร ส่วนการระดมพลให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
  ฯลฯ    ฯลฯ 
๘๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๘๖โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๒, ครั้งท่ี ๕ วันจันทร์ ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๓ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ครั้ งที่  ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๔ 
๘๗มาตรา ๓๖     ฯลฯ   ฯลฯ 
  กระทรวงกลาโหมมีอ านาจก าหนดให้ท าการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร  

หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามที่เห็นสมควร ส่วนการระดมพลให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 
   ฯลฯ   ฯลฯ 



 ๔๙ 

และมีการนิยามความหมายของค าว่า “ภาวะไม่ปกติ” ไว้หมายความว่า ภาวะในระหว่างเวลา 
ที่ประเทศมีภัยจากการกระท าของศัตรูอย่างรุนแรงภายในประเทศ หรือจากการรุกรานจากภายนอก
ประเทศ จนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมสรรพก าลังของชาติ และรวมถึงการรบหรือการสงคราม  โดยน า
แนวทางมาจากความหมายที่ก าหนดอยู่ในผนวก ก ประกอบค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)  
ที่ ๓๗๗/๕๒ เรื่อง การระดมสรรพก าลังของกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒๘๘  
และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕๘๙ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยน าความในบทนิยาม
ค าว่า “การระดมพล” และ “ภาวะไม่ปกติ” มาก าหนดไว้ในมาตรานี้เพ่ือเป็นกรอบในการระดมพล
เพ่ือเป็นหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพให้แก่ก าลังพลส ารองว่าจะถูกเรียกมารับราชการทหาร
เฉพาะตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดุเท่านั้น 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวได้มีการสอบถามความหมายของค าว่า 
“ระดมสรรพก าลังของชาติ” ซึ่งได้รับการชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงกลาโหมว่า ถ้อยค าดังกล่าวปรากฏ
อยู่ในแผนผนึกก าลังและทรัพยากรของชาติเพ่ือการป้องกันประเทศซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความหมายว่า การด าเนินการเพ่ือรวบรวม
และจัดระเบียบทรัพยากรของชาติ ท าให้ทรัพยากรของชาติอยู่ ในลักษณะพร้อมที่จะน าไปใช้  
และใช้ทรัพยากรที่เตรียมไว้แล้วนั้นสนองความต้องการที่จะเกิดขึ้นในภาวะไม่ปกติ โดยสรุป คือ  
เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคคลและสิ่งของเพ่ือน าไปใช้ในภาวะไม่ปกติ 

ส าหรับเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ เป็นเพียงการก าหนดว่า 
ให้มีการระดมพลเมื่อใด ส าหรับรายละเอียดในการด าเนินการต่างๆ อาจต้องมีการออกเป็นระเบียบ
ปฏิบัติต่อไป ท านองเดียวกับการระดมพลตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  
ที่ก าหนดให้การระดมพลตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ส าหรับวิธีปฏิบัติในการระดมพลจะก าหนดอยู่
ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ๙๐ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

                                                 
๘๘๓. ภาวะไม่ปกติ หมายถึง ภาวะในระหว่างเวลาที่ประเทศมีภัยจากการกระท าของศัตรู  

อย่างรุนแรงภายในประเทศ หรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศ จนถึงขั้นที่ต้องมีการระดมสรรพก าลังของชาติ 
และรวมถึงการรบ/การสงคราม 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
  ๑๙. การระดมพล หมายถึง การเรียกก าลังพลส ารองเข้าบรรจุหน่วยทหาร เมื่อประเทศชาติ  

อยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน เพื่อขยายก าลังตามอัตราสงคราม 
๘๙ข้อ ๒๖  การระดมพล คือ การเรียกบุคคลตามข้อ ๒๙ เข้าบรรจุหน่วยในเมื่อประเทศชาติ 

อยู่ในสถานการณ์คับขัน เพื่อเตรียมป้องกันหรือเพื่อปราบการจลาจล หรือเพื่อขยายก าลังตามอัตราสงคราม 
๙๐โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๕๐ 

(๑) เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องก าหนดเรื่องการระดมพลไว้ในพระราชบัญญัตินี้
เป็นการเฉพาะ โดยไม่ด าเนินการระดมพลตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การเรียกใช้ก าลังพลส ารองสามารถด าเนินการได้โดยเบ็ดเสร็จในกฎหมายฉบับเดียวกัน 
ประกอบกับการรายงานตัวของก าลังพลส ารองตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีความแตกต่างจากการ
รายงานตัวตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ทหารกองหนุนทุกคนต้องไปรายงาน
ตัวที่มณฑลทหารบกจังหวัดทหารบกที่ใกล้ที่สุดเนื่องจากไม่มีสั งกัดที่แน่นอน แต่กรณีการระดมพล 
ก าลังพลส ารองตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ก าลังพลส ารองต้องไปรายงานตัวกับหน่วยทหารที่ตนสังกัด 

(๒) เหตุผลที่ต้องแยกบทบัญญัติเกี่ยวกับการระดมพลไว้เป็นอีกมาตราหนึ่ง  
โดยไม่บัญญัติรวมกับบทบัญญัติการเรียกก าลังพลส ารองตามมาตรา ๒๔ เพ่ือก าหนดกรอบของการ
เรียกและการระดมพลให้ชัดเจนเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการเรียกและการะดมพลจะกระท าได้เฉพาะ
กรณีตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

 
มาตรา ๒๗  ก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ได้รับ

ยกเว้นการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความ
พรั่งพร้อม และการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แทน 
 

(การได้รับยกเว้นการ
เรียกพลและระดมพล
ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก า ลั งพลส า รองตามพระราชบัญญัติ นี้ จ ะ ได้ รั บยก เว้ นการ เ รี ย กพล 
เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แทน  
ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ซ้ าซ้อนกับหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๙๑ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้เพ่ิมบทบัญญัติดังกล่าวขึ้นเพ่ือมิให้บุคคล
ต้องถูกบังคับให้มีหน้าที่ตามกฎหมายสองฉบับ จึงก าหนดให้ก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ได้รับยกเว้นการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และการ
ระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้แทน  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ซ้ าซ้อนกับหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
แต่เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นก าลังพลส ารองตามร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว ก็อาจต้องกลับไป
อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ อีกได้  นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติเมื่อทหารกองเกิน
หรือทหารกองหนุนซึ่งมีรายชื่อบรรจุในบัญชีบรรจุก าลังตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะมีการหมายเหตุ
ไว้ในบัญชีตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพ่ือมิให้มีการเรียกบุคคลดังกล่าว 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ ซ้ าซ้อนกับการเรียกก าลังพลส ารองตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๙๑โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ครั้ งที่  ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๕ 
  - บันทึกข้อความกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน (ฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการ

แผ่นดิน) ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



 ๕๑ 

วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติมาตรา ๒๗ แตกต่างกับบทบัญญัติมาตรา ๔ คือ 
มาตรา ๒๗ มีวัตถุประสงค์เพ่ือมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารกับกฎหมาย
ฉบับนี้ซ้ าซ้อนกัน จึงต้องก าหนดไว้ให้ชัดเจนว่าเมื่อก าลังพลส ารองเข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติ
นี้แล้ว ในขณะที่รับราชการนั้นจะไม่ถูกเรียกตัวเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความ
พรั่งพร้อม และการระดมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารในขณะเดียวกันอีก  ส่วนมาตรา ๔ 
เป็นการรองรับบทบัญญัติในกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดสิทธิหน้าที่ในการรับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้หมายความถึงสิทธิหน้าที่ของก าลังพลส ารองในการรับราชการทหาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย เช่น สิทธิในการลา 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๙๒ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๒๘  ให้กระทรวงกลาโหมมีอ านาจหน้าที่จัดเตรียม 

อ านวยการ และด าเนินการในกิจการก าลังพลส ารอง  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 
 

( ห น้ า ที่ ข อ ง
กระทรวงกลาโหม) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

เ พ่ือก าหนดให้กระทรวงกลาโหมมีอ านาจหน้าที่ จัดเตรียม อ านวยการ  
และด าเนินการในกิจการก าลังพลส ารองตามวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๙๓ 

หลักการเป็นไปตามร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยมี วัตถุประสงค์ 
เพ่ือก าหนดให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบ 
เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพลเข้ารับ
ราชการทหาร เนื่องจากตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗๙๔ เมื่อกระทรวงกลาโหม

                                                 
๙๒โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๔ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๙๓โปรดดูรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  
๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๕-๑๖ 

๙๔มาตรา ๓๖  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าท่ีเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม และในการระดมพล 

กระทรวงกลาโหมมีอ านาจก าหนดให้ท าการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อ
ทดลองความพรั่งพร้อมตามที่เห็นสมควร ส่วนการระดมพลให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 

การเรียกเข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดเตรียมและอ านวยการ 
และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผูด้ าเนินการเรียกและสง่ทหารเข้ารับราชการตามความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม 



 ๕๒ 

ประสงค์จะเรียกทหารกองหนุนและทหารกองเกิน จะต้องแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการออกหมายเรียกพลให้ แต่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้กระทรวงกลาโหม
สามารถด าเนินการเองได้โดยไม่ต้องด าเนินการผ่านกระทรวงมหาดไทย 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๙๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๒๙  ก าลังพลส ารองซึ่งถูกเรียกเข้ารับราชการทหารตาม

มาตรา ๒๐ ถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหาร หรือไม่อยู่จนกว่า
การรับราชการทหารแล้วเสร็จ ให้ถือว่าก าลังพลส ารองนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน
ไม่เข้ารับราชการทหาร เว้นแต่ 

(๑) ข้าราชการซึ่งได้รับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทัน
ด่วนให้ไปราชการอันส าคัญยิ่ง หรือไปราชการต่างประเทศโดยค าสั่งของ
เจ้ากระทรวง 

(๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

(๓) ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงาน
อ่ืนใด ในระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม อันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือ
การสงครามและอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม 

(๔) บุคคลซึ่งก าลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม 
(๕) เกิดเหตุสุดวิสัย 
(๖) ป่วยไม่สามารถจะมาได้ โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและ

เชื่อถือได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่เรียกเข้ารับราชการทหาร 
(๗) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะ

คราวจากรัฐมนตรีหรือผู้ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

(การหลีกเลี่ยงขัดขืน
ไ ม่ เข้ า รั บราชการ
ทหารและเหตุยกเว้น) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดเหตุที่ไม่ให้ถือว่าก าลังพลส ารองหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร  
ซึ่งเป็นเหตุท านองเดียวกับมาตรา ๒๗๙๖ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

                                                 

การผ่อนผันไม่ต้องเรียกหรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหารตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

๙๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๔-๑๕ 
- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๕๓ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๙๗ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เพ่ิมบทบัญญัตินี้ขึ้นใหม่เพ่ือก าหนดเหตุ
ยกเว้นให้แก่ก าลังพลส ารองในกรณีที่ก าลังพลส ารองมีเหตุจ าเป็นซึ่งไม่อาจมาตามที่เรียกได้ ซึ่งเหตุที่
ก าหนดไว้ใน (๑) ถึง (๖) เป็นเหตุท านองเดียวกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ และได้เพ่ิมความใน (๗) เพ่ือให้สามารถก าหนดเหตุอ่ืนในกฎกระทรวงเพ่ิมขึ้นได้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงหรือเหตุที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๙๘ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(๑) การยกเว้นตามมาตรา ๒๙ (๑) มีสองกรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ข้าราชการ 

ซึ่งได้รับค าสั่งผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันส าคัญยิ่ง และกรณีที่สอง การไป
ราชการต่างประเทศโดยค าสั่งของเจ้ากระทรวง ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับท่ีทุกกระทรวงต้องถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกันว่าข้าราชการจะไปต่างประเทศได้ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เพียงแต่
ปัจจุบันรัฐมนตรีได้มีการมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติแทน 

(๒) เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๒๙ (๕) เป็นกรณีอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้  
ซึ่งยังไม่สามารถยกตัวอย่างได้ทั้งหมดเนื่องจากอาจมีหลายกรณี กฎหมายจึงจ าเป็นต้องก าหนดไว้
                                                 

๙๖มาตรา ๒๗  ทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือก
ตามก าหนดหมายนั้นโดยน าใบส าคัญทหารกองเกิน บัตรประจ าตัวประชาชน และประกาศนียบัตรหรือหลักฐาน
การศึกษามาแสดงด้วย ถ้าไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ  
ให้ถือว่าทหารกองเกินนั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือก เว้นแต่ 

  (๑) ข้าราชการซึ่งได้รับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไปราชการอันส าคัญยิ่ง 
หรือไปราชการต่างประเทศโดยค าสั่งของเจ้ากระทรวง 

  (๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  (๓) ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ หรือโรงงานอื่นใด ในระหว่างที่มีการรบ 

หรือการสงคราม อันเป็นอุปกรณ์ในการรบหรือการสงครามและอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม 
  (๔) บุคคลซึ่งก าลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการสนาม 
  (๕) เกิดเหตุสุดวิสัย 
  (๖) ไปเข้าตรวจเลือกที่อื่น 
  (๗) ป่วยไม่สามารถจะมาได้ โดยให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเช่ือถือได้มาแจ้งต่อ

คณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 
  กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
๙๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๑ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๗-๑๘ 
๙๘โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๕-๑๗, ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ 
ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๕ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๕๔ 

เพ่ือให้มีการวินิจฉัยตีความเป็นรายกรณีไป โดยเทียบเคียงหลักเกณฑ์จากความหมายของค าว่า  
“เหตุสุดวิสัย”๙๙ ตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้มาประกอบการพิจารณา   

(๓) เหตุยกเว้นตามมาตรานี้จะเกี่ยวข้องกับความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือขัดขืน 
ไม่เข้ารับราชการทหารในการเป็นก าลังพลส ารองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ซึ่งมี
บทก าหนดโทษทางอาญา  ในทางปฏิบัติกระทรวงกลาโหมจึงควรออกข้อบังคับหรือค าสั่งเพ่ือวาง  
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้บังคับใช้ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
และจะเป็นการป้องกันหรือจ ากัดมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือเป็นช่องทางในการช่วยเหลือหรือ 
กลั่นแกล้งกันในทางท่ีมิชอบด้วยกฎหมายได้ 

 
มาตรา ๓๐  กระทรวงกลาโหมอาจรับสมัครก าลังพลส ารองเพื่อ

ท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ทหาร  

ก าลังพลส ารองที่เข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจาก
การเป็นก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

(การรับสมัครก าลัง
ส า รอง เพื่ อ เข้ า รั บ
ร า ช ก า ร ท ห า ร 
เป็นการชั่วคราว) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กระทรวงกลาโหมสามารถรับสมัครก าลังพลส ารองเพ่ือท าหน้าที่ทหารเป็น
การชั่วคราวได้ตามมาตรา ๔/๑๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งก าลังพล
ส ารองดังกล่าวจะพ้นจากการเป็นก าลังพลส ารองตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๐๑ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้กระทรวงกลาโหมมีอ านาจรับสมัคร 
ก าลั งส ารองเพ่ือเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่ วคราวได้ ในอัตราชั้นยศหรือต าแหน่งตามที่

                                                 
๙๙มาตรา ๘  ค าว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี 

เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวัง  
ตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

๑๐๐มาตรา ๔/๑  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร กระทรวงกลาโหมอาจออกประกาศก าหนดให้
รับบุคคลเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติภารกิจใดเป็นการเฉพาะ โดยอาจเรียกช่ือและก าหนด
ต าแหน่งได้ตามความเหมาะสมและจะก าหนดให้มีชั้นยศทหารด้วยหรือไม่ก็ได้ 

  ก าหนดระยะเวลาการท าหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบ 
และวินัยของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
๑๐๑โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๓  
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๗-๑๘ 



 ๕๕ 

กระทรวงกลาโหมก าหนด โดยก าหนดเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับราชการทหารให้เป็นไปตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ได้แก้ ไขเพ่ิมเติมแตกต่างจากร่างฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยก าหนดวิธีการรับสมัครให้เชื่อมโยงกับการรับสมัครทหารเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีการออกกฎกระทรวงก าหนด
ก าหนดระยะเวลาการท าหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอ่ืน สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัย
ของบุคคลเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับบุคคล 
เข้าเป็นทหารชั่วคราวไว้แล้ว  อย่างไรก็ดี ในรายละเอียดกระทรวงกลาโหมอาจต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวงดังกล่าวเพ่ือให้เหมาะสมกับการรับก าลังพลส ารองเข้าเป็นทหารชั่วคราวต่อไป   
ดังนั้น ในประเด็นข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นว่า กระทรวงกลาโหมยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง
บรรจุก าลังส ารองดังกล่าวเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราวเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังพล
ดังกล่าวหรือไม ่จึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการก าหนดที่สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่มีอยู่แล้วตามกฎหมายในปัจจุบัน มิได้เป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหมขึ้นใหม่แต่อย่างใด 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๐๒ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
ส่วนที่ ๓ 
การแจ้ง 

   
 

 

มาตรา ๓๑  การแจ้งการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองตามมาตรา 
๑๖ วรรคสาม การเรียกก าลังพลส ารอง หรือการระดมพล ให้ท าเป็น
หนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียก แล้วแต่กรณี โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ง
หนังสือหรือค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ก าลังพล
ส ารอง ณ สถานที่ติดต่อ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าลังพลส ารองตามมาตรา ๑๕ (๑) ให้แจ้ง ณ สถานที่ 
ที่ก าลังพลส ารองระบุไว้ในขณะสมัครเข้าเป็นก าลังพลส ารอง 

(๒) ก าลังพลส ารองตามมาตรา ๑๕ (๒) ให้แจ้ง ณ สถานที่ 
ที่มีการส่งหมายเรียกพลหรือค าสั่งเรียกพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร 

(การแจ้งค าสั่งเรียก
ก าลังพลส ารอง) 

                                                 
๑๐๒โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๗ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๕๖ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าก าลังพลส ารองได้รับหนังสือแจ้ง
หรือค าสั่งเรียกแล้ว เม่ือครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 

นอกจากการส่งหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียกตามวิธีการในวรรคหนึ่ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจน าส่งหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียกให้แก่ก าลังพล
ส ารองโดยตรงได้ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

การเรียกก าลังพลส ารองหรือการระดมพล ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียก 
แล้วแต่กรณี ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจให้
พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่งหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียกให้แก่ก าลังพลส ารองโดยตรงก็ได้ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๐๓ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอก าหนดให้การเรียกก าลังส ารองหรือการระดมพลให้
ท าเป็นหนังสือค าสั่งเรียกพล และให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่งค าสั่งเรียกพลให้กับก าลังส ารองโดยตรงหรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ภูมิล าเนาก าลังส ารอง ก็ได้ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างจากร่างฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมสถานที่ที่ให้มีการจัดส่งหรือหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียก 
ให้สอดคล้องกับวิธีการรับสมัครก าลังพลส ารองแต่ละประเภทให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยก าลังพล
ส ารองซึ่งมาจากวิธีการรับสมัคร ให้แจ้ง ณ สถานที่ที่ก าลังพลส ารองระบุไว้ในขณะสมัครเข้าเป็นก าลัง
พลส ารอง  ส่วนก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีการคัดเลือกจากทหารกองหนุนหรือทหารกองเกิน ให้แจ้ง 
ณ สถานที่ที่มีการส่งหมายเรียกพลหรือค าสั่งเรียกพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   

ส าหรับระยะเวลาเจ็ดวันที่ให้ถือว่ารับแจ้งนั้น สอดคล้องกับระยะเวลาการแจ้ง
ตามมาตรา ๗๑๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

                                                 
๑๐๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๓ ครั้งท่ี ๖ วันศุกร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๘-๑๙ 
๑๐๔มาตรา ๗๑  การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน

นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 
เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 



 ๕๗ 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๐๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า การแจ้งค าสั่งเรียกก าลัง
พลส ารองเพ่ือเข้ารับราชการทหาร กระทรวงกลาโหมควรด าเนินการออกข้อบังคับเพ่ือวางกรอบ 
แนวทางการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือเข้ารับราชการทหาร โดยในกรณีทั่วไปซึ่งเป็นไปตามแผนการ
เรียกเข้ารับราชการทหาร ควรส่งหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียกตามร่างมาตรา ๓๑ วรรคสอง เป็นการ
ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้ก าลังพลส ารองได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เข้ารับราชการทหาร 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการแจ้งตามวิธีการที่ก าหนด
ในมาตรา ๓๑ ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียกนั้น
ไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ตามมาตรา ๓๑  เว้นแต่ในกรณีที่มีการ
ระดมพล การแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้กระท าได้โดยวิธีอ่ืนใดเพื่อให้ก าลังพล
ส ารองรับทราบค าสั่งได้อย่างสะดวกและชัดเจน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าก าลังพลส ารองได้รับหนังสือแจ้ง
หรือค าสั่งเรียกเม่ือครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันปิดหนังสือแจ้งหรือค าสั่ง
เรียก หรือวันที่ถือว่าได้รับค าสั่งเรียกตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี 
 

(การแจ้งโดยวิธีการ
อ่ืน) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

หากไม่อาจด าเนินการได้ให้ปิดหนังสือแจ้งหรือค าสั่งเรียกนั้น เว้นแต่ในกรณีที่มี 
การระดมพล การแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้กระท าได้โดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ก าลังพลส ารองรับทราบค าสั่ง 
ได้อย่างสะดวกและชัดเจนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๐๖ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจส่ง
หนังสือหรือค าสั่งเรียกพลโดยรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ ให้ด าเนินการโดยวิธีการ 
ปิดค าสั่งเรียกพลไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาก าลังส ารอง เพียงวิธีการเดียวเท่านั้น 

                                                 
๑๐๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๖-๙, ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วัน
จันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๕ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๐๖โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๓ ครั้งท่ี ๖ วันศุกร์ ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๙  



 ๕๘ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างจากร่างฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 

๒.๑ น าความมาจากวรรคสองของร่างเดิมมาตรา ๑๗ การแจ้งค าสั่งเรียกก าลัง
พลส ารองในกรณีท่ีไม่อาจแจ้งตามวิธีปกติได้มาก าหนดไว้เป็นอีกมาตราหนึ่ง 

๒.๒ ก าหนดวิธีการแจ้งเพ่ิมเติมส าหรับกรณีที่ไม่สามารถแจ้งค าสั่งการระดมพล
ได้ตามปกติ  เนื่องจากเป็นกรณีที่จ าเป็นต้องการระดมสรรพก าลังโดยเร่ งด่วน จึงควรก าหนดให้
สามารถแจ้งค าสั่งโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ก าลังพลส ารองรับทราบค าสั่งได้อย่างสะดวกและชัดเจน เช่น 
การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ง่ายขึ้น 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๐๗ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่ก าลังพลส ารองประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

สถานที่ติดต่อตามมาตรา ๓๑ ให้ก าลังพลส ารองแจ้งไปยังหน่วยทหารที่
ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับ และเม่ือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสถานที่
ดังกล่าวเป็นสถานที่ติดต่อ 

(การเปลี่ยนแปลง
สถานที่ติดต่อ) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

เพ่ือให้ก าลังพลส ารองสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดติดที่จะให้มีการส่งค าสั่ง
เรียกพลได้ โดยแจ้งไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับ และเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ติดต่อ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๐๘ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้ก าลังส ารองที่ประสงค์ไปอยู่ต่างท้องที่
หรือไปจากท้องที่ ซึ่งเป็นภูมิล าเนาก าลังส ารองของตนเกินกว่าสามสิบวัน ให้ก าลังส ารองแจ้ง  
การเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาก าลังส ารองไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่
                                                 

๑๐๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๙ 
- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๑๐๘โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๑ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๙ 



 ๕๙ 

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาก าลังส ารอง โดยได้ก าหนดความหมายของค าว่า “ภูมิล าเนาก าลัง
ส ารอง” ว่า ถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งส าคัญ ที่ตั้งท าการหาเลี้ยงชีพ หรือที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน  
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ที่ก าลังส ารองน ามาแสดงเป็นหลักฐาน และปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบบัญชีบรรจุก าลังของหน่วยทหาร 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างไปจากร่างฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยแก้ไขจากการก าหนดภูมิล าเนาก าลังพลส ารองเป็นการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 
ที่จะให้มีการจัดส่งค าสั่งเรียก เพ่ือให้สอดคล้องกับที่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมชี้แจง 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๐๙ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๓๔  ก าลังพลส ารองผู้ใดเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือ

แก้ไขเลขประจ าตัวประชาชน ให้ผู้นั้นแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือ
การแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชนไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือแก้ไขเลข
ประจ าตัวประชาชน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในข้อบังคับ 

(การแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว 
ชื่อสกุล หรือเลข
ประจ าตัวประชาชน) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าลังพลส ารองซึ่งเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชน  
ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ
อาญา 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๑๐ 

หลักการของร่างฯ เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ซึ่งมีลักษณะท านอง
เดียวกับมาตรา ๑๒ ทวิ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ได้เพ่ิมเรื่องการแก้ไข

                                                 
๑๐๙โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๙-๑๐ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๑๐โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๑ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๐ 
๑๑๑มาตรา ๑๒ ทวิ  บุคคลซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกิน 

หรือทหารกองหนุนผู้ใดได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล ให้ผู้นั้นน าหลักฐานไปแจ้งต่อนายอ าเภอท้องที่  
ที่เป็นภูมิล าเนาทหารทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ให้นายอ าเภอออกใบรับให้และแก้ใบส าคัญ



 ๖๐ 

เลขประจ าตัวประชาชนเพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น๑๑๒  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยน าความจากวรรคสามของมาตรา ๑๕ เดิม มาก าหนดเป็นอีกมาตราหนึ่ง และเรียงล าดับ
เนื้อหาของกฎหมายให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๑๓ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเห็นว่า การแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล 
หรือแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชนของก าลังพลส ารอง ควรก าหนดให้สามารถกระท าได้โดยสะดวก 
และไม่ควรก าหนดให้ก าลังพลส ารองต้องด าเนินการดังกล่าวโดยการน าพยานหลักฐานมาแจ้งยัง  
หน่วยทหารที่สังกัดเพียงวิธีการเดียวเท่านั้น  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องนี้สามารถกระท าได้
โดยช่องทางหรือวิธีการที่จะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ก าลังพลส ารองยิ่งขึ้น จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ให้กระทรวงกลาโหมออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในเรื่องนี้ได้  

 
หมวด ๓ 

วินัย 
   

 

 

มาตรา ๓๕  ก าลังพลส ารองท่ีเข้ารับราชการทหารตามมาตรา ๒๐ 
ต้องอยู่ในวินัยทหารตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร เช่นเดียวกับทหาร
ประจ าการหรือทหารกองประจ าการ แล้วแต่กรณี 

 

(วินัยของก าลังพล
ส ารอง) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ในขณะที่เข้ารับราชการทหาร ก าลังพลส ารองต้องอยู่ในวินัยทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยทหาร เช่นเดียวกับทหารประจ าการหรือทหารกองประจ าการ แล้วแต่กรณี 

                                                 

และบัญชีให้ถูกต้อง ในกรณีหนังสือส าคัญหรือใบส าคัญที่จังหวัดเป็นผู้ออก ให้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดและสัสดีจังหวัด
จัดการแก ้

๑๑๒การแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชนอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกเลขประจ าตัว
ประชาชนซ้ าหรือผิดพลาดไม่ตรงกับกับข้อเท็จจริงตามรายการในทะเบียนบ้านหรือค าขอ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  
ได้เคยมีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๕/ว ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาเลขประจ าตัวประชาชนและการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนกลาง  นอกจากนี้ ตามข้อ ๕๔ แห่งระเบียบ
กรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ได้ก าหนดให้ในกรณีที่บัตรซึ่งพิมพ์
รายการชื่อตัว ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด หรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามรายการใน
ทะเบียนบ้าน หรือค าขอ บ.ป.๑ และบัตรซึ่งติดรูปถ่ายสลับตัวผู้ถือบัตรจะต้องส่งคืนบัตรดังกล่าวแก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีโดยเร็ว ให้ด าเนินการแก้ไขตามวิธีการที่กรมการปกครองก าหนด 

๑๑๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๙-๑๐, ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๐-๑๒, ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๔ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๖๑ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๑๔ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้ก าลังส ารองที่มีรายชื่อบรรจุอยู่ในบัญชี
บรรจุก าลัง ที่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือสมัครเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราว ต้องอยู่ใน
วินัยทหารตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร โดยให้มีฐานะเช่นเดียวกับข้าราชการทหารหรือทหาร 
กองประจ าการ แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า การก าหนดให้ก าลังส ารองมีฐานะเช่นเดียวกับ
ข้าราชการทหาร หรือทหารกองประจ าการอาจจะไม่เหมาะสม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี 
และวัตถุประสงค์ที่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมประสงค์ที่จะก าหนดบทบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้ก าลังส ารอง 
ที่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารต้องอยู่ในวินัยทหารเช่นเดียวกับทหารกองประจ าการตามต าแหน่ง 
อัตรา และชั้นยศเดิมแล้ว ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยตัดค าว่า “มีฐานะ” ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ที่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมชี้แจง 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๑๕ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
หมวด ๔ 

สิทธิประโยชน์ 
   

 

 

มาตรา ๓๖  ก าลังพลส ารองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อ่ืน 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

(สิทธิประโยชน์ของ
ก าลังพลส ารอง) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดสิทธิประโยชน์ที่ก าลังพลส ารองจะได้รับเพ่ือจูงใจให้บุคคลสมัครเข้ามา
เป็นก าลังพลส ารอง โดยก าลังพลส ารองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ  

                                                 
๑๑๔โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๑ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๐ 
๑๑๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๐ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๖๒ 

ค่าเช่าที่พัก การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๑๖ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ก าหนดให้ก าลังส ารองที่มีรายชื่อบรรจุอยู่ในบัญชี
บรรจุก าลัง ที่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือสมัครเข้ารับราชการทหารเป็นการชั่วคราวตามวิธีการ 
ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
การรักษาพยาบาล หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง ซึ่งสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น สิทธิการลดหย่อนค่าโดยสารพาหนะ หรือสิทธิในการ
เข้าพัก ณ สถานที่พักตากอากาศของกองทัพ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ก าลังส ารองดังกล่าว 
มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งและการเลื่อนยศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  รวมทั้ง
ก าหนดให้นายจ้างที่ให้ลูกจ้างเข้ารับราชการทหารได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสม 
ตามหลักเกณฑ์ที่ คกส. ก าหนด โดยบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงด้วย โดยผู้แทนกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจง
วัตถุประสงค์ว่า เพ่ือให้นายจ้างสามารถน าค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในระหว่างที่ลูกจ้างเข้ารับ
ราชการทหารตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาลดหย่อนภาษีได้ โดยได้ศึกษา
เทียบเคียงกับกฎหมายของต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ที่มีการ
ให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างในกรณีดังกล่าวด้วย 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างจากร่างฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 

๒.๑ น าความที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนยศของก าลังส ารอง 
ไปก าหนดไว้เป็นวรรคสามของมาตรา ๒๐ เพ่ือให้การเรียงล าดับเนื้อหาของกฎหมายมีความต่อเนื่อง
กับวรรคสองของมาตรา ๒๐ ทีก่ าหนดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของก าลังพลส ารองซึ่งเป็นไปตามชั้นยศ 

๒.๒ ตัดความที่ก าหนดเกี่ยวกับการรับสิทธิประโยชน์ของนายจ้างตามหลักเกณฑ์
ที่ คกส. ก าหนด โดยบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงออก เนื่องจากได้ตัดการก าหนดหน้าที่ของนายจ้างที่ต้อง
ให้ความร่วมมือออก เพราะเป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้อยู่แล้ว  อีกทั้งการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎกระทรวงนั้นจะกระท าได้ภายใต้กรอบอ านาจของกฎหมายแม่บท ซึ่งมิอาจออก
กฎกระทรวงให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืนๆ ได้ เช่น การลดหย่อนภาษีซึ่งตามประมวลกฎหมาย
รัษฎากรให้กระท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น การให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้าง 
ในเรื่องอ่ืนใดที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ควรก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการก าลังส ารองในการเสนอแนะและประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่นายจ้างตามมาตรา ๑๐ (๔) ซึ่งอาจต้องมีการ
ด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๒.๓ ส าหรับประเด็นข้อสังเกตของส านักงบประมาณเกี่ยวกับภาระงบประมาณ 
ที่เพ่ิมขึ้นจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ก าลังส ารองพึงจะได้รับเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งควรให้

                                                 
๑๑๖โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๒ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๐-๒๑ 



 ๖๓ 

กระทรวงกลาโหมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
ต่อไป นั้น ผู้แทนกระทรวงกลาโหมได้รับที่จะไปด าเนินการตามข้อสังเกตของส านักงบประมาณต่อไป 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๑๗ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า ในขณะที่ก าลังพลส ารอง
ถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร กรณีที่ก าลังพลส ารองดังกล่าวเป็นลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างในขณะที่
เข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานด้วย  แต่หากก าลังพลส ารองเป็นผู้ประกอบ
กิจการหรืออาชีพอิสระซึ่งจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว รวมทั้งอาจสูญเสียรายได้จากการเข้า
รับราชการทหารในช่วงเวลานั้นด้วย  ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ก าลังพลส ารองตาม
ร่างมาตรา ๓๖ เป็นไปโดยเสมอภาค จึงควรมีการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ก าลังพลส ารองซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบกิจการหรืออาชีพอิสระด้วย 

 
หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 
   

 

 

มาตรา ๓๗  ก าลังพลส ารองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาหรือมา
แต่ไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกก าลังพลส ารองเพื่อตรวจสอบตาม
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ก าลังพลส ารองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับ
ราชการทหารในการเรียกก าลังพลส ารองเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อปฏิบัติ
ราชการ หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพลตาม 
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี 

 

(บทก าหนดโทษกรณี
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืน
ไ ม่มาหรือมาแต่ ไ ม่
เข้ารับราชการทหาร) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ก าหนดโทษก าลังพลส ารองซึ่งหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาหรือมาแต่ ไม่เข้ารับ
ราชการทหาร โดยในกรณีการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  ส่วนกรณีการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือปฏิบัติ
ราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี 

                                                 
๑๑๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๐, ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  
วันจันทร์ ท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๕-๖ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๖๔ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๑๘ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอมีการก าหนดโทษความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือ 
ขัดขืนไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหาร รวมทั้งกรณีท่ีไม่อยู่จนกว่าการเข้ารับรับราชการดังกล่าว
แล้วเสร็จ โดยแยกกรณีการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบ และกรณีการเรียกก าลังพลส ารอง  
เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพล  
ออกเป็นคนละมาตราตามอัตราโทษที่แตกต่างกัน โดยเทียบเคียงอัตราโทษจ าคุกตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร๑๑๙  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและประเด็นในการ
พิจารณา ดังนี้ 

๒.๑ รวมการก าหนดโทษความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้า
รับราชการทหาร มาก าหนดไว้ในมาตราเดียวกัน แต่แยกออกเป็นสองวรรคตามอัตราโทษที่แตกต่างกัน 

๒.๒ น าการก าหนดโทษกรณีที่ไม่อยู่จนกว่าการเข้ารับรับราชการดังกล่าวแล้ว
เสร็จไปก าหนดเป็นมาตรา ๓๘ 

๒.๓ กรณีก าลังพลส ารองไม่ได้รับค าสั่งเรียกหรือได้รับค าสั่งเรียกล่าช้าท าให้ 
ไม่สามารถมาตามท่ีเรียกได้ หากก าลังพลส ารองสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้า
รับราชการทหาร อาจถือว่าเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๙ ก าลังพลส ารองย่อมไม่ต้องรับโทษ 

๒.๔ ส าหรับประเด็นเขตอ านาจศาลนั้น การหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับ
ราชการทหารตามมาตรานี้ต้องขึ้นศาลยุติธรรมท านองเดียวกับกรณีทหารกองหนุนและทหารกองเกิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยรับราชการทหาร 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๒๐ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๓๘  ก าลังพลส ารองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่อยู่รับ

ราชการทหารตามมาตรา ๒๐ จนครบก าหนดเวลาตามที่ก าหนดในค าสั่ง
(บทก าหนดโทษ
กรณีไม่อยู่รับ

                                                 
๑๑๘โปรดดูรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๒ 
๑๑๙มาตรา ๔๗  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการ

ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อย
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๔๖  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร
ในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสี่ปี 

๑๒๐โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๐-๑๑ 
- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๖๕ 

เรียกโดยมิได้รับอนุญาต หรือไม่มาปฏิบัติราชการเม่ือพ้นก าหนดอนุญาต
ลาแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดฐานหนีราชการและต้องระวางโทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยอาญาทหาร และให้น าบทบัญญัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอาญาทหารในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจลงทัณฑ์ในความผิดต่อวินัย
ทหารมาใช้บังคับแก่การกระท าความผิดนี้ 

 

ราชการทหาร 
จนครบก าหนด) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดโทษก าลังพลส ารองซึ่งหลีกเหลี่ยงหรือขัดขืนไม่อยู่รับราชการทหาร 
ในการเรียก จนครบก าหนดเวลาตามที่ก าหนดในค าสั่งเรียกโดยมิได้รับอนุญาต หรือไม่มาปฏิบัติ
ราชการเมื่อพ้นก าหนดอนุญาตลาแล้ว โดยก าลังพลส ารองดังกล่าวมีความผิดฐานหนีราชการทหาร
ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอาญาทหาร๑๒๑ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๒๒ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมมีการก าหนดโทษก าลังส ารองซึ่งไม่อยู่จนกว่าการเข้ารับ
ราชการทหารแล้วเสร็จแยกออกเป็นสองมาตรา คือ ในกรณีการเรียกก าลังส ารองเพ่ือตรวจสอบ  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และกรณีการเรียก
ก าลังส ารองเพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ เพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพล  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี 

                                                 
๑๒๑มาตรา ๔๕  ผู้ใดเป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตร ช้ันประทวน ช้ันนายสิบ ช้ันจ่า หรือเป็น 

พลทหารก็ดี ถ้าและมันขาดจากหน้าที่ราชการโดยมิได้รับอนุญาต หรือมันขาดจากราชการในเมื่อพ้นก าหนดอนุญาต
ลาแล้วก็ดี แม้เป็นไปด้วยความเจตนาจะหลีกเลี่ยงจากราชการตามค าสั่งให้เดินกองทหาร หรือเดินเรือไปจากที่  
หรือค าสั่งเรียกระดมเตรียมศึกนั้นไซร้ ท่านว่ามันมีความผิดฐานหนีราชการ อีกนัยหนึ่งมันขาดจากราชการ จนถึง
ก าหนดที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ 

  ๑) ขาด ๒๔ ช่ัวโมง ต่อหน้าราชศัตรู 
  ๒) ขาด ๓ วัน ถ้ามิใช่ต่อหน้าราชศัตรู แต่ในเวลาสงครามหรือในเขตที่ใช้กฎอัยการศึก 
  ๓) ขาด ๑๕ วัน ในที่และเวลาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วดังนี้ไซร้ ท่านก็ว่ามันมีความผิด 

ฐานหนีราชการดุจกัน 
  มาตรา ๔๖  ผู้ใดกระท าความผิดฐานหนีราชการ ท่านว่ามันต้องระวางโทษตามสมควรแก่เหตุ 

ดังจะว่าต่อไปนี้ คือ 
  ๑) ถ้ามันหลบหนีไปเข้าอยู่กับพวกราชศัตรู ท่านว่าโทษมันถึงตาย 
  ๒) ถ้ามันกระท าความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู ท่านให้ลงอาญาจ าคุกมันไว้จนตลอดชีวิต  

หรือมิฉะนั้นให้จ าคุกมันไว้ยี่สิบปี 
  ๓) ถ้ามันมิได้กระท าความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู แต่ได้กระท าในเวลาสงคราม หรือในเขต  

ซึ่งอยู่ในอ านาจกฎอัยการศึก ท่านให้ลงอาญาจ าคุกมันไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งข้ึนไปจนถึงสิบห้าปี 
  ๔) ถ้ามันกระท าความผิดนั้นในเวลา หรือที่อื่นนอกจากที่ว่ามาแล้วท่านให้ลงอาญาจ าคุกมัน

ผู้กระท าผิดนั้นไว้ไม่เกินกว่าห้าปี 
๑๒๒โปรดดูรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๒ (๔/๒๕๕๘)  

๔๐/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ หน้า ๔ และครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๒-๒๓ 



 ๖๖ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างไปจากร่างฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 

๑) น าบทก าหนดในกรณีที่ก าลังพลส ารองไม่อยู่จนกว่าการเข้ารับราชการทหาร
แล้วเสร็จทั้งสองกรณีมาก าหนดรวมไว้เป็นมาตราเดียวกัน และแก้ไขการก าหนดอัตราโทษจากเดิมที่มี
การก าหนดอัตราโทษเป็นการเฉพาะ โดยให้เป็นความผิดฐานหนีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร 

๒) เหตุที่การก าหนดถึงการหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่อยู่รับราชการทหาร 
โดยอ้างอิง ๒๐ แทนการอ้างอิงมาตรา ๒๙ ที่ก าหนดฐานความผิดที่ให้ถือว่าก าลังพลส ารองหลีกเลี่ยง
หรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร เนื่องจากการหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารตาม
มาตรา ๒๙ มีการก าหนดโทษโดยแยกออกเป็นสองกรณี คือ กรณีไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการ
ทหารตามมาตรา ๓๗ และกรณีไม่อยู่รับราชการทหารจนครบก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๙  ดังนั้น  
จึงอ้างอิงถึงเหตุแห่งการเรียกตามมาตรา ๒๐ แทนการอ้างมาตรา ๒๙ 

๓) การหนีราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยอาญาทหารขึ้นศาลทหาร  
ส่วนกรณีเรียกแล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่เข้ารับราชการทหารขึ้นศาลยุติธรรม 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๒๓ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าการกระท า
ความผิดฐานหนีราชการทหารตามมาตรานี้ เป็นความผิดที่ สามารถน าบทบัญญัติมาตรา ๘๑๒๔  
แห่งประมวลกฎหมายอาญาทหาร ในส่วนที่บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร  
มีอ านาจลงทัณฑ์แก่ทหารที่กระท าความผิดดังกล่าวแทนการด าเนินคดีอาญาได้ ในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าการกระท าความผิดเป็นการเล็กน้อยไม่ส าคัญ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้ออกข้อบังคับ  
ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช้บังคับกับกรณีนี้ด้วยแล้ว  ดังนั้น จึงได้

                                                 
๑๒๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๑-๑๒, ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๙-๑๓, ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๔-๗,  
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้า ๕-๑๖, ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
หน้า ๘-๑๕ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๒๔มาตรา ๘  การกระท าความผิดอย่างใด ๆ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา 
๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ถ้าผู้มีอ านาจบังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารพิจารณาเห็นว่าเป็นการเล็กน้อย  
ไม่ส าคัญ ให้ถือเป็นความผิดต่อวินัยทหาร และให้มีอ านาจลงทัณฑ์ตามมาตรา ๗ เว้นแต่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตุลาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารจะสั่งให้ส่งตัวผู้กระท าความผิดไปด าเนินคดีในศาลทหาร หรือจะมีการ
ด าเนินคดีนั้นในศาลพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหาร จึงให้เป็นไปตามนั้น 

  มาตรา ๗  ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร มีอ านาจลงทัณฑ์แก่ทหาร
ผู้กระท าความผิดต่อวินัยทหารตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร ไม่ว่าเป็นการกระท าความผิดในหรือนอก
ราชอาณาจักร  



 ๖๗ 

แก้ไขถ้อยค าในมาตรานี้ให้ชัดเจนและเป็นไปตามหลักการดังกล่าว  ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมผู้แทน
กรมพระธรรมนูญได้เห็นชอบและชี้แจงว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมีความชัดเจนและไม่น่าจะเป็นปัญหา
ในการตีความกฎหมายด้วยแล้ว 

 
มาตรา ๓๙  ก าลังพลส ารองในบัญชีบรรจุก าลังผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(บทก าหนดโทษกรณี
การไม่แจ้งเปลี่ยนชื่อ
ตัว ช่ือสกุล หรือ
แก้ไขเลขประจ าตัว
ประชาชน) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดโทษก าลังพลส ารองซึ่งไม่แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการแก้ไข 
เลขประจ าตัวประชาชน ไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ภายในสามสิบวันวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชน ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๒๕ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ นอกจากจะมีการก าหนดโทษก าลังส ารองที่ไม่แจ้ง
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการแก้ไขเลขประจ าตัวประชาชนแล้ว ยังมีการก าหนดโทษก าลังพล
ส ารองซึ่งไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาก าลังส ารองไปยังหน่วยทหารที่ตนมีรายชื่อบรรจุอยู่ภายใน
สามสิบวันด้วย  ซึ่งก าหนดอัตราโทษจ าคุกไว้ไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแตกต่างไปจากร่างฯ  
ที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 

๑) ตัดบทก าหนดโทษกรณีที่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาก าลังพลส ารองออก 
เนื่องจากได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้การแจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อตามมาตรา ๓๓ เป็นไปตามความประสงค์ของ
ก าลังพลส ารอง  อย่างไรก็ดี หากก าลังพลส ารองไม่แจ้งเปลี่ยนสถานที่ติดต่อ ท าให้ไม่ได้รับค าสั่ง เรียก
เข้ารับราชการทหาร ก าลังพลส ารองอาจมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาเข้ารับราชการทหารตาม
มาตรา ๓๗ ได ้

๒) ปรับอัตราโทษจาก “จ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” เป็น “จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  

                                                 
๑๒๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ครั้ งที่  ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๓ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม 

๒๕๕๘ หน้า ๒  



 ๖๘ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้อัตราโทษจ าคุกสอดคล้องกับมาตรา ๔๓๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ได้แก้ไขอัตราโทษปรับให้สอดคล้องกับอัตราโทษท่ีใช้ในปัจจุบัน 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๒๗ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
มาตรา ๔๐  นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นก าลัง

พลส ารองในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

 

(บทก าหนดโทษ
นายจ้าง) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดโทษนายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นก าลังพลส ารองในวันลา 
เพ่ือรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอัตราโทษเช่นเดียวกับบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๒๘ 

ร่างฯ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอก าหนดโทษนายจ้างที่ไม่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนให้ลูกจ้างเข้ารับราชการทหาร โดยให้ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้แก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดของนายจ้าง 
ให้ชัดเจน โดยเทียบเคียงกับกรณีที่ลูกจ้างต้องลาเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหาร ซึ่งมีการก าหนดหน้าที่ของนายจ้างในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลา 
รับราชการทหาร หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๘๑๒๙ 
และมาตรา ๑๔๖๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  อย่างไรก็ดี แม้มาตรา ๔  
                                                 

๑๒๖มาตรา ๔๓  ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ 
หรือมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  บุคคลใดได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แล้ว แต่ยังไม่เป็นทหารกองเกิน ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

๑๒๗โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒-๑๓ 
- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๑๒๘โปรดดูรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘)  

๓/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๔ 
๑๒๙มาตรา ๕๘  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามมาตรา ๓๕ 

เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน 
๑๓๐มาตรา ๑๔๖  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา 



 ๖๙ 

แห่งพระราชบัญญัตินี้จะก าหนดให้การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
ให้หมายความถึงการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่เนื่องจากไม่อาจอนุโลมโทษ 
ตามกฎหมายอ่ืนมาใช้บังคับได้๑๓๑ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) จึงได้ก าหนดโทษไว้ในร่าง
พระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน  

การที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดโทษเฉพาะ “นายจ้าง” ซึ่งมีการนิยามความหมาย
ไว้ในมาตรา ๔ ไว้หมายถึง นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเท่านั้น เป็นการเทียบเคียง
กับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ซึ่งปัจจุบันก็ก าหนดโทษเฉพาะนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานเท่านั้น  

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๓๒ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบตามร่างฯ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยไม่มีการ
แก้ไข 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

 

มาตรา ๔๑  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการก าลังพลส ารอง
ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) วรรคสอง และ 
วรรคสาม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

(บทเฉพาะกาลรองรับ
คณะกรรมการ) 

 

                                                 

๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ 
มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๗ หรือไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา ๑๒๐ 
มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙ (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

๑๓๑บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๗/๒๕๔๕) คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุม
ใหญ่) ได้เคยให้ความเห็นว่า เมื่อมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้บัญญัติไว้
โดยชัดแจ้งว่าให้น าบทก าหนดโทษมาใช้บังคับด้วย การน าบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
เก็บรักษาน้ ามันเช้ือเพลิงมาใช้บังคับจึงไม่รวมถึงบทก าหนดโทษส าหรับกรณีที่ กระท าความผิดโดยไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อมีการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตใน
ระหว่างที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีนี้ไม่อาจน าบท
ก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาใช้บังคับได้ 

๑๓๒โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓-๑๔, ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๓-๑๔ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๗๐ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือให้มีคณะกรรมการท าหน้าที่แทนคณะกรรมการ 
ก าลังพลส ารองในช่วงเริ่มแรกไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้การด าเนินการตามกฎหมายนี้ไม่หยุดชะงัก 

๒. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๓๓ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ เ พ่ิมบทบัญญัติดังกล่าวขึ้น เ พ่ือรองรับให้
คณะกรรมการก าลังพลส ารองในวาระเริ่มแรก ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา ๖ (๑) 
(๒) (๓) วรรคสองและวรรคสาม เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน เช่น การเรียก
ประชุมเพ่ือเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๑๐ ฯลฯ โดยได้ก าหนดระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

 
มาตรา ๔๒  ในวาระเริ่มแรก การรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพล

ส ารองตามมาตรา ๑๕ ให้กระท าได้เม่ือพ้นสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

(บทเฉพาะกาลเพื่อ
ทอดระยะเวลาการรับ
บุคคลเข้าเป็นก าลัง
พลส ารอง) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดให้การรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารองตามมาตรา ๑๕ กระท าได้เมื่อพ้น 
๒๔๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือให้มีการด าเนินการออกอนุบัญญัติต่างๆ ให้แล้ว
เสร็จก่อนที่จะรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารอง อันจะท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ของก าลังพลส ารองก่อนที่จะเข้ามาเป็นก าลังพลส ารอง 

๒. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๓๔ 

                                                 
๑๓๓โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้ งที่  ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์  ที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๔-๕, ครั้ งที่  
๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๓-๘, ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า 
๑๔, ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๗-๑๐ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๓๔โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้ งที่  ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์  ที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๔-๕, ครั้ งที่  
๘/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๓-๘, ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า 
๑๔, ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๗-๑๐ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



 ๗๑ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เพ่ิมบทบัญญัติดังกล่าวขึ้นเพ่ือคงหลักการเดิมของ
มาตรา ๒ ที่กระทรวงกลาโหมเสนอไว้ โดยกรณีการรับบุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารองตามมาตรา ๑๕ 
ให้กระท าได้เมื่อพ้น ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพ่ือให้กระทรวงกลาโหม
ด าเนินการออกกฎกระทรวง หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเสียก่อน จึงจะด าเนินการรับสมัคร
บุคคลเข้าเป็นก าลังพลส ารอง ซึ่งจะท าให้ก าลังพลส ารองได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการเข้าเป็น
ก าลังพลส ารองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรการจูงใจให้สมัครเข้าเป็นก าลังพล
ส ารอง 

 
มาตรา ๔๓  ให้น ากฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน 

ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของสภากลาโหมในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดให้
ทหารกองเกินและทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียก
พลหรือระดมพล ที่ออกตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับการรับราชการ
ทหารของก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบ ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้
บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบตาม 
วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(บทเฉพาะกาลรองรับ
กฎหมายล าดับรอง) 

๑. หลักการและวัตถุประสงค์   

ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้น ากฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
แบบแผน ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของสภากลาโหมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้ทหารกองเกิน
และทหารกองหนุนมีหน้าที่ เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลหรือระดมพล ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับ
กับการรับราชการทหารของก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการออก
กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

๒. การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๓๕ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ได้ เพ่ิมบทบัญญัติดังกล่าวขึ้นเพ่ือให้ 
ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้  ให้น า
                                                 

๑๓๕โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๗ หน้า ๒ 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งที่ ๘ (๓๐/๒๕๕๘) ๓/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๔-๒๕ 
  - บันทึกข้อความกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

หน้า ๒-๓ 



 ๗๒ 

กฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของสภากลาโหมในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดให้ทหารกองเกินและทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียก
พลหรือระดมพล ที่ออกตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาใช้บังคับกับการรับ
ราชการทหารของก าลังพลส ารองตามพระราชบัญญัตินี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
ไปพลางก่อน   

อนึ่ ง  เหตุที่ มาตรา  ๔๑ ไม่ก าหนดให้น าพระราชกฤษฎีกาที่ ออกตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาใช้บังคับด้วย เนื่องจากการตราพระราชกฤษฎีกา
ตามกฎหมายดังกล่าวมีเพียงกรณีเดียว คือ การตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือการระดมพล ซึ่งจะมีผลใช้
บังคับเป็นคราวๆ ไป และที่ผ่านมาไม่เคยมีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด 

๓. การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๓๖ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ เ พ่ิมวรรคสอง เ พ่ือก าหนดบทเร่ งรัดให้
กระทรวงกลาโหมด าเนินการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน 
โดยในกรณีหากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
รัฐมนตรีที่ต้องรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินการและอุปสรรคหรือเหตุผลที่
ยังไม่สามารถออกอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จได้๑๓๗ 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้
กระทรวงกลาโหมด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง ดังนี้ 

- กฎกระทรวงก าหนดเวลาเป็นก าลังพลส ารอง และยกเว้นการเป็นก าลังพล
ส ารอง (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) 

- ข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครหรือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
ก าลังพลส ารอง (มาตรา ๑๕ วรรคสาม) 

- ข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุรายชื่อก าลังพลส ารองในบัญชี
บรรจุก าลัง (มาตรา ๑๖ วรรคสอง) 

- ข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนการบรรจุรายชื่อ 
ในบัญชีบรรจุก าลัง (มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง) 

- กฎกระทรวงก าหนดกรณีอ่ืนที่ให้ก าลังพลส ารองพ้นจากการเป็นก าลังพลส ารอง 
(มาตรา ๑๙ (๓)) 

                                                 
๑๓๖โปรดดูเอกสาร ดังต่อไปนี ้

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๕, ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๘-๑๐ 

- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๓๗ความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง เป็นไปตามแนวทางการร่างกฎหมายตามบันทึกการประชุม 
ฝ่ายร่างกฎหมาย ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๔๙ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ หน้า ๖-๗ และร่างพระราชบัญญัติที่เคยผ่าน 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เช่น มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 ๗๓ 

- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันให้ก าลังพล
ส ารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (มาตรา ๒๐ วรรคสี่) 

- ข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเรียกก าลังพลส ารองเพ่ือตรวจสอบ 
เพ่ือฝึกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม (มาตรา ๒๑) 

- ข้อบังคับก าหนดวิธีการจัดเตรียม อ านวยการ และด าเนินการในกิจการก าลังพล
ส ารอง (มาตรา ๒๘) 

- กฎกระทรวงก าหนดกรณีอ่ืนที่ ให้ถือว่าก าลังพลส ารองหลีกเลี่ยงขัดขืน 
ไม่เข้ารับราชการทหาร (มาตรา ๒๙ (๗)) 

- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งค าสั่งเรียกโดยวิธีการอ่ืน  
(มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง) 

- ข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือ
แก้ไขเลขประจ าตัวประชาชน (มาตรา ๓๔) 

- ระเบียบก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
การรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื่นของก าลังพลส ารอง (มาตรา ๓๖) 

 
    

 
 


