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สาระสําคัญของพระราชบัญญัตกิําลงัพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘

--------------------------------------------------------------

๑. ความสําคัญของกําลังพลสํารองและความจําเปนของกระทรวงกลาโหม
กํ าลั งพลสํ า รอง เปน กํ าลั งทางยุทธศาสตร ท่ี มี
ความสําคัญในการรักษาความม่ันคงและอธิปไตย
ของชาติ  ในยามปกติกําลังพลสํารองเปนกําลังสําคัญ
ในการชวยเหลือและแกไขปญหาภัยพิบัติสาธารณะใน
รูปแบบตางๆ เ ม่ือประเทศเขาสูภาวะสงคราม
กําลังพลสํารองจะเขารับราชการทหาร  ในการปฏิบัติ
หนาท่ีรวมกับกําลังทหารประจําการในการปองกัน
ประเทศ กําลังพลสํารองจึงเปนเครื่องชี้วัดอยางหนึ่ง
ว า ป ร ะ เ ท ศ มี ค ว า ม ม่ั น ค ง ม า ก น อ ย เ พี ย ง ใ ด
หากกําลังพลสํารองมีความเขมแข็งท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจ พรอมท่ีจะเสียสละ เพ่ือความม่ันคง
ของประเทศ ประชาชนทุกคนในชาติจะอยูรวมกัน
อยางมีความปกติสุข ยังคงรักษาเอกราชของชาติไทย
ไวไดตลอดไป

พลโท สัมพันธ ธญัญพืช
เจากรมการสรรพกําลังกลาโหม
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ในปจจุบัน โอกาสท่ีจะเกิดภัยสงครามขนาดใหญจะเกิดข้ึนไดไมงายนัก แตไมใชจะไมมีโอกาส
เกิดข้ึน แตภัยอีกประเภท คือ ภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยเฉพาะปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน มีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก กระทรวงกลาโหมเปนหนวยงานท่ีไดรับ
มอบหมายภารกิจในการพิทักษรักษาเอกราชและความม่ันคงแหงราชอาณาจักร พัฒนาประเทศ ปองกัน
และแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และชวยเหลือประชาชน  จากภารกิจดังกลาว กระทรวงกลาโหมจึงจําเปนตอง
จัดกําลังพลใหพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี แตการดํารงสภาพกําลังทหารประจําการไวเปนจํานวนมากในภาวะ
ปกติเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศ  จึงตองจัดใหมีกําลังพลสํารองท่ีเขมแข็ง โดยกําลังเหลานี้
เคยไดรับการฝกจากกองทัพมาแลว  มีการหมุนเวียนเขามารับราชการทหารเสริมกําลังทหารประจําการ
ใหเปนสวนหนึ่งของกําลังกองทัพ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมุงไปสูระบบอาสาสมัคร ใชการจูงใจใหสมัครมารับ
ใชชาติใหมากท่ีสุด

- ๒ -

๒. เจตนารมณและเปาหมายสําคัญ
เพ่ือใหมีกฎหมายวาดวยกําลังพลสํารอง โดยเปนการนําบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีอยูเดิม ซึ่งไดแก

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และขอบังคับ
ทหารวาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๔๘๒ ในสวนท่ีกลาวถึงหนาท่ีของนายทหาร
กองหนุน ทหารกองหนุน หรือทหารกองเกินท่ีมีหนาท่ีเขารับราชการทหารในการเรียกพลประเภทตางๆ
มารวมอยูในกฎหมายฉบับเดียว



โดยพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ จะใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการกําลังพลสํารองและ
กิจการกําลังพลสํารองใหมีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน

- ๓ -

กลุมบุคคลท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ บริหารจัดการ ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหาร
สัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑, ๒ และทหารกองเกิน
ท่ีกระทรวงกลาโหมจัด เ ก็บรายชื่ อไว ในรูปบัญชีต างๆ ปจจุบัน มีประมาณ ๑๓ ลานนายเศษ
กระทรวงกลาโหมจะรับสมัครหรือคัดเลือกจากกลุมบุคคลดังกลาวขางตน เพ่ือบรรจุลงในบัญชีบรรจุกําลัง
ของหนวยทหาร และเรียกบุคคลเหลานี้วา “กําลังพลสํารอง” กําหนดเวลาท่ีกําลังพลสํารองมีรายชื่อบรรจุ
อยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวยทหาร กําหนดไว ๖ ป  เม่ือครบ ๖ ป กําลังพลสํารองสามารถสมัครเขาเปน
กําลังพลสํารองตอได อีกครั้งละ ๖ ป ขอเนนยํ้าวา กําลังพลสํารองนั้น จะอยูในบัญชีบรรจุกําลังของหนวย
ทหารเพียงรายชื่อเทานั้น ยังคงปฏิบัติงานตามปกติในโรงงาน บริษัท หรือหางราน หรือประกอบอาชีพ
อิสระได เม่ือมีการเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหาร กําลังพลสํารองจึงจะมาปฏิบัติหนาท่ีในหนวย
ทหารท่ีตนมีรายชื่อสังกัดอยู ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารหมุนเวียนเขา
ทําการฝกทบทวนความรู ปละไมเกิน ๖๐ วัน ครั้งละไมเกิน ๑๐ วัน
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เปาหมายสูงสุด คือ หากเกิดภัยพิบัติสาธารณะ เชน อุทกภัย วาตภัย กระทรวงกลาโหมตองสามารถเรียก
กําลังพลสํารองเขามาสนับสนุน เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนไดทันเวลา ซึ่งเปนรูปแบบการ
ใชกําลังพลสํารองท่ีประเทศตางๆ ไดบัญญัติหนาท่ีไวในกฎหมาย  หรือหากเกิดภัยคุกคามทางทหารท่ีตอง
ใชกําลังทหารขนาดใหญเพ่ือการปองกันประเทศ  กระทรวงกลาโหมตองสามารถเรียกกําลังพลสํารองเขา
มาปฏิบัติหนาท่ีรวมกับกําลังทหารประจําการไดดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ๔ -

๓. ประโยชนท่ีชัดเจนเม่ือพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ
๓.๑ เปนการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจน เหมาะสม เพ่ือจัดเตรียม และสรางความพรอมใหกับประชากรไทยท่ีอยู
ในวัยหนุมสาว  ใหมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ มีความรู ความสามารถ พรอมท่ีจะสนับสนุนชวยเหลือ
การแกไขปญหาซึ่งเกิดจากภัยทางธรรมชาติ และภัยท่ีมนุษยสรางข้ึน
๓.๒ เปนการยกระดับกิจการกําลังพลสํารอง ใหเปนงานระดับชาติโดยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
รูปของคณะกรรมการกําลังพลสํารอง เรียกโดยยอ “คกส.” เพ่ือใหเกิดผลดีตอการดําเนินงานและพัฒนา
กิจการกําลังพลสํารอง

กิจการ
กําลังพลสํารอง



๓.๓ ทําใหกระทรวงกลาโหม มีความพรอมในดานกําลังพลมากยิ่งข้ึน สามารถใหการสนับสนุน สวนราชการ
พลเรือน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาชน ในการปองกันและแกไขบัญหาภัยพิบัติสาธารณะใน
รูปแบบตางๆ เม่ือไดรับการรองขอ อาทิเชน กระทรวงกลาโหม สามารถเรียกกําลังพลสํารองมาปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ และชวยเหลือประชาชนไดตั้งแตในยามปกติ

- ๕ -

๓.๔ ทําใหมีกฎหมายใชบริหารจัดการบุคคลท่ีมี
สถานะเปนกําลังพลสํารองเปนการเฉพาะ โดยมอบ
อํานาจใหกระทรวงกลาโหม จัดเตรียม อํานวยการ ใน
การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารอยางเปน
เอกภาพ  ซึ่งสามารถตอบสนองและสนับสนุนการ
แกไขบัญหาภัยพิบัติสาธารณะท่ีเกิดข้ึนไดดวยความ
รวดเร็ว ทันเวลา เกิดประโยชนตอประเทศในภาพรวม

๓.๔ ทําใหมีกฎหมายใชบริหารจัดการบุคคลท่ีมี
สถานะเปนกําลังพลสํารองเปนการเฉพาะ โดยมอบ
อํานาจใหกระทรวงกลาโหม จัดเตรียม อํานวยการ ใน
การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารอยางเปน
เอกภาพ  ซึ่งสามารถตอบสนองและสนับสนุนการ
แกไขบัญหาภัยพิบัติสาธารณะท่ีเกิดข้ึนไดดวยความ
รวดเร็ว ทันเวลา เกิดประโยชนตอประเทศในภาพรวม

๓.๕ เปนการ เปด โอกาสใหบุ คคลผู มี ความ
เชี่ยวชาญดานตางๆ ท่ีกองทัพขาดแคลน สามารถ
สมัครเขารับใชชาติในสถานะกําลังพลสํารอง และ
ยังใหหนวยทหารท่ีมีกําลังพลสํารองบรรจุอยูใน
หนวย สามารถรับสมัครกําลังพลสํารองเขา
ทําหนาท่ีทหารประจําการเปนการชั่วคราวได

๓.๖ ทําใหกําลังพลสํารองและนายจาง หรือผูให
การสนับสนุนไดรับสิทธิประโยชนตางๆ อยาง
เหมาะสม ซึ่งสามารถแกไขปญหาการไมไดรับ
ความรวมมือของกําลังพลสํารองและนายจาง



๔. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีท้ังสิ้น ๔๓ มาตรา ประกอบดวย ๕ หมวด และ ๑ บทเฉพาะกาล ดังนี้
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บทท่ัวไป : มี ๕ มาตรา กลาวถึง  คํานิยามตางๆ และกําหนดให รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

หมวด ๑ : วาดวย คณะกรรมการกําลังพลสํารอง มี ๙ มาตรา กําหนดใหมีคณะกรรมการกําลังพล
สํารอง เรียกโดยยอ “คกส.” มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  เปนรองประธานกรรมการ กรณีท่ีมีรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงกลาโหม ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง
กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑๙ คน ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนกลาโหม เจากรมเสมียนตรา เจากรมพระธรรมนูญ เจากรมกําลังพลทหาร เจากรม
ยุทธการทหาร และผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตามขอเสนอแนะของกรรมการโดยตําแหนงจํานวนไมเกิน ๕ คน  โดยใหเจากรมการสรรพกําลัง
กลาโหม เปนกรรมการและเลขานุการ ใหเจากรมกําลังพลทหารบก เจากรมกําลังพลทหารเรือ เจากรม
กําลังพลทหารอากาศ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดย คกส. มีหนาท่ีเสนอแนะนโยบายเก่ียวกับ
กิจการกําลังพลสํารอง และการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับกําลังพลสํารอง กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
และการแกไขปญหาเก่ียวกับกิจการกําลังพลสํารอง เสนอแนะแผนการพัฒนากิจการกําลังพลสํารองและ
กําลังสํารองอ่ืนๆ ตลอดจนเสนอแนะการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกกําลังพลสํารองและนายจางท่ีให
ความรวมมือและสนับสนุนใหลูกจางซึ่งเปนกําลังพลสํารองเขารับราชการทหาร

บทท่ัวไป : มี ๕ มาตรา กลาวถึง  คํานิยามตางๆ และกําหนดให รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

หมวด ๑ : วาดวย คณะกรรมการกําลังพลสํารอง มี ๙ มาตรา กําหนดใหมีคณะกรรมการกําลังพล
สํารอง เรียกโดยยอ “คกส.” มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  เปนรองประธานกรรมการ กรณีท่ีมีรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงกลาโหม ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง
กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑๙ คน ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนกลาโหม เจากรมเสมียนตรา เจากรมพระธรรมนูญ เจากรมกําลังพลทหาร เจากรม
ยุทธการทหาร และผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งตามขอเสนอแนะของกรรมการโดยตําแหนงจํานวนไมเกิน ๕ คน  โดยใหเจากรมการสรรพกําลัง
กลาโหม เปนกรรมการและเลขานุการ ใหเจากรมกําลังพลทหารบก เจากรมกําลังพลทหารเรือ เจากรม
กําลังพลทหารอากาศ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดย คกส. มีหนาท่ีเสนอแนะนโยบายเก่ียวกับ
กิจการกําลังพลสํารอง และการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับกําลังพลสํารอง กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
และการแกไขปญหาเก่ียวกับกิจการกําลังพลสํารอง เสนอแนะแผนการพัฒนากิจการกําลังพลสํารองและ
กําลังสํารองอ่ืนๆ ตลอดจนเสนอแนะการกําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกกําลังพลสํารองและนายจางท่ีให
ความรวมมือและสนับสนุนใหลูกจางซึ่งเปนกําลังพลสํารองเขารับราชการทหาร



- ๗ -

หมวด ๒ : วาดวย กิจการกําลังพลสํารอง มี ๒๐ มาตรา กลาวถึง  การรับบุคคลเขาเปนกําลังพล
สํารองและหนาท่ีของกําลังพลสํารอง

คกส.

หมวด ๒ : วาดวย กิจการกําลังพลสํารอง มี ๒๐ มาตรา กลาวถึง  การรับบุคคลเขาเปนกําลังพล
สํารองและหนาท่ีของกําลังพลสํารอง

การรับบุคคลเขาเปนกําลังพลสํารอง ดําเนินการได ๒ วิธี คือ วิธีแรก รับสมัครจากบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด อาทิเชน ตองเปนผูท่ีไมมีโรคซึ่งขัดตอการรับราชการ
ทหาร วิธีท่ีสอง คัดเลือกจากทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑, ๒ หรือทหารกองเกิน ตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และคัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอก
ราชการ  นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง ตามขอบังคับทหารวาดวย การแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร
พ.ศ.๒๔๘๒ ผูท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติและไดรับการคัดเลือกบรรจุรายชื่อลงในบัญชีบรรจุกําลังของ
หนวยทหารแลว  กระทรวงกลาโหมจะแจงใหกําลังพลสํารองทราบถึง ตําแหนง และหนวยท่ีตนสังกัด
รวมถึง จะแจงใหนายจางทราบดวย กรณีกําลังพลสํารองเปนลูกจางของหนวยงานนั้นๆ
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หนาท่ีของกําลังพลสํารอง กําลังพลสํารองมีหนาท่ีเขารับราชการทหาร รวม ๕ ประเภท ไดแก
การเรียกกําลังพลสํารองเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร เพ่ือปฏิบัติราชการ เพ่ือทดลองความพรั่งพรอม
และในการระดมพล โดยกําหนดใหกําลังพลสํารองมีอํานาจหนาท่ีตามชั้นยศและตําแหนงเชนเดียวกับ
ทหารประจําการหรือทหารกองประจําการ การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารทุกประเภท
จะอยูภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนด  อาทิเชน กรณีเกิดภัยพิบัติสาธารณะ เม่ือกระทรวงกลาโหมไดรับ
การรองขอจากกระทรวงมหาดไทยหรือหนวยงานอ่ืนๆ กระทรวงกลาโหมจะทําการเรียกกําลังพลสํารอง
เพ่ือปฏิบัติราชการ  โดยนํากําลังพลสํารองเขาปฏิบัติหนาท่ีรวมกับทหารประจําการเพ่ือแกไขปญหาภัยพิบัติ
สาธารณะท่ีเกิดข้ึน  และหากเกิดการสูรบขนาดใหญ จะทําการเรียกระดมพล โดยเรียกกําลังพลสํารองมาปฏิบัติ
หนาท่ีรวมกับทหารประจําการเขาทําการสูรบเพ่ือปองกันประเทศ ในเวลาปกติจะทําการเรียกกําลังพลสํารอง
เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร ตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนด

หมวด ๓ - ๔ : ว าด วย วินัย และสิทธิ
ประโยชน มี ๒ มาตรา  กลาวคือ กําลังพลสํารองท่ีเขา
รับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ ตองอยูในวินัย
ทหาร และจะไดรับสิทธิประโยชนหลายประการ เชน
คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาพาหนะ คาเชา
ท่ี พั ก การรั กษาพยาบาล การแต งตั้ งยศ และ
สิทธิประโยชนอ่ืน ตามระเบียบท่ีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง สําหรับสิทธิประโยชน
ของนายจางซึ่ งเดิมไม มี กําหนดไว ในกฎหมายใด
กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการกําลังพลสํารอง
(คกส.) เปนผูพิจารณา
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หมวด ๕ : บทกําหนดโทษ มี ๔ มาตรา กําหนดวา กําลังพลสํารองท่ีหลีกเลี่ยง ขัดขืนไมเขารับ
ราชการทหารประเภทตางๆ จะมีโทษทางอาญา มีท้ังจําท้ังปรับ

บทเฉพาะกาล มี ๓ มาตรา  กําหนดใหการรับบุคคลเขาเปนกําลังพลสํารองใหกระทําไดเม่ือพน
กําหนดสองรอยสี่สิบวัน นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลบังคับใช และการดําเนินการออก
กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือระเบียบใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ในปจจุบัน เม่ือพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเม่ือ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรมการสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดประทรวงกลาโหม ในฐานะสํานักงานเลขานุการของ
คกส. ไดจัดชุดเจาหนาท่ีไปอบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหแกสวนราชการทหาร สวนราชการพลเรือน หนวยงานเอกชน สถานประกอบการ นายจาง และลูกจาง เพ่ือใหทุกภาค
สวนเขาใจถึงบทบาทหนาท่ี และการมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

----------------------------------------

ตรวจถูกตอง

พันเอก
(สมพร   รื่นญาติ)

ผูอํานวยการกองการกําลังสํารอง
กรมการสรรพกําลังกลาโหม


