เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กิจการกําลังพลสํารอง
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๙ (๓)
มาตรา ๒๐ วรรคสี่ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๗) และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
กําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง การยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง
และการพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารอง
ข้อ ๑ การเป็นกําลังพลสํารอง ให้มีกําหนดเวลาคราวละหกปีนับแต่วันที่บรรจุรายชื่อ
อยู่ในบัญชีบรรจุกําลัง และในกรณีที่เป็นกําลังพลสํารองตามมาตรา ๑๕ (๒) จะเป็นกําลังพลสํารอง
เกินห้าคราวมิได้
ข้อ ๒ บุคคลตามมาตรา ๑๕ (๒) ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง
(๑) ทหารกองเกิน ที่ ยั ง ไม่ พ้ น หน้ า ที่ ใ นการตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้ า รั บ ราชการทหาร
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๒) คนพิการทุพพลภาพหรือบุคคลที่มีโรคตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงนี้หรือมีความพิการ
หรื อ โรคอื่ น ใดซึ่ ง คณะกรรมการแพทย์ ต ามที่ ก ระทรวงกลาโหมกํ า หนดมี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ ส มควรเป็ น
กําลังพลสํารอง
(๓) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ และพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ที่มีตําแหน่งตั้งแต่
เจ้าอาวาสขึ้นไป นักบวชในพระพุทธศาสนาจีนนิกายหรืออนัมนิกายที่มีสมณศักดิ์ หรือพระภิกษุ สามเณร
และนักบวชในพระพุทธศาสนาจีนนิกายหรืออนัมนิกายซึ่งเป็นนักธรรมตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติรับรอง
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(๕) อิ ห ม่ า ม คอเต็ บ บิ ห ลั่ น ในศาสนาอิ ส ลาม เจ้ า อธิ ก ารวั ด และผู้ ช่ ว ยเจ้ า อธิ ก ารวั ด ที่
เจ้าอธิการวัดรับรอง สําหรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก หรือหัวหน้าสํานัก หรือเจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ช่วยหัวหน้าในสํานักสอนศาสนาสํานักใหญ่ที่หัวหน้าสํานักรับรอง สําหรับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์
และบุคคลในศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจําในกิจของศาสนาตามที่กระทรวงกลาโหมประกาศกําหนด
(๖) บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
(๗) บุคคลซึ่งรับโทษจําคุกอยู่โดยคําพิพากษาของศาล
(๘) บุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกัน
ตั้งแต่สิบปีขึ้นไป
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีการบรรจุรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งไว้ในบัญชีบรรจุกําลังให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จําหน่ายชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีบรรจุกําลัง
ข้อ ๓ ให้กําลังพลสํารองพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารองตามมาตรา ๑๙ (๓) ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) เป็นบุคคลที่มีลักษณะตามข้อ ๒ (๒) หรือ (๓)
(๓) ถูกถอนสัญชาติไทย สละสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว
(๔) ได้รับโทษจําคุกอยู่โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่หกปีขึ้นไป เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกําลังพลสํารองตามที่กําหนดในข้อบังคับ
ที่ออกตามมาตรา ๑๕
(๖) พ้นราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เว้นแต่ผู้ที่สมัครเข้าเป็น
กําลังพลสํารองตามมาตรา ๑๕ (๑)
หมวด ๒
การผ่อนผันให้กําลังพลสํารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร
ข้อ ๔ กํ า ลั ง พลสํ า รองดั ง ต่ อ ไปนี้ อาจขอรั บ การผ่ อ นผั น ไม่ ต้ อ งเข้ า รั บ ราชการทหาร
ในการเรียกกําลังพลสํารองเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร และเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาจีนนิกายหรืออนัมนิกาย
(๒) บุคคลในศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจําในกิจของศาสนา และมิใช่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น
การเป็นกําลังพลสํารองตามข้อ ๒ (๕) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงกลาโหมประกาศกําหนด
(๓) ครูซึ่งสอนประจําเฉพาะวิชาหรือประจําทําการสอน นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่า
สิบห้าคนเป็นปกติ และมีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมงสําหรับครูซึ่งประจําทําการสอน
ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงสําหรับครูซึ่งประจําทําการสอน
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ในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา โดยเป็นครูซึ่งสอนอยู่ในสถานศึกษาตามประเภทที่กระทรวงกลาโหม
ประกาศกําหนด
(๔) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษเฉพาะคราว
ข้อ ๕ การขอผ่อนผันตามข้อ ๔ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้บุคคลตามข้อ ๔ แจ้งต่อเจ้าอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมีที่อยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ หัวหน้า
สถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือผู้บังคับหน่วยทหารที่กําลังพลสํารอง
มีรายชื่อบรรจุอยู่ แล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับแจ้งจัดทําบัญชีรายชือ่ ของบุคคลดังกล่าว ส่งไปยังหน่วยทหาร
ที่กําลังพลสํารองมีรายชื่อบรรจุอยู่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๒) ให้หน่วยทหารที่ได้รับแจ้งจัดทําบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวส่งไปยังกระทรวงกลาโหม
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การผ่อนผันให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุมัติ
การแจ้งและการจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่
กระทรวงกลาโหมประกาศกําหนด
ข้อ ๖ ในกรณีที่กําลังพลสํารองพ้นจากฐานะตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ให้ผู้ซึ่งได้รับแจ้ง
ตามข้อ ๕ (๑) แล้วแต่กรณี จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงกลาโหมประกาศกําหนด
แล้วดําเนินการต่อไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ (๑) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบ
ให้การผ่อนผันตามข้อ ๕ เป็นอันสิ้นสุดตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากฐานะตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
หรือตั้งแต่วันที่การผ่อนผันเป็นพิเศษเฉพาะคราวสิ้นสุดลง
ข้อ ๗ กํ า ลั ง พลสํ า รองที่ ป ระสงค์ ข อผ่ อ นผั น ไม่ ต้ อ งเข้ า รั บ ราชการทหารในการเรี ย ก
กําลังพลสํารองเพื่อปฏิบัติราชการและการระดมพล ให้แจ้งไปยังหน่วยทหารที่กําลังพลสํารองมีรายชื่อ
บรรจุอยู่ โดยให้หน่วยทหารดําเนินการต่อไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ (๒) ภายใน
สิบห้าวัน
การผ่อนผันให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุมัติและให้การผ่อนผัน
เป็นอันสิ้นสุดตั้งแต่วันที่การผ่อนผันเป็นพิเศษเฉพาะคราวสิ้นสุดลง
ข้อ ๘ ในกรณี จํ า เป็ น เพื่ อ การป้ อ งกั น ประเทศ รั ฐ มนตรี จ ะยกเลิ ก การผ่ อ นผั น ให้ แ ก่
กําลั งพลสํ ารองตามข้อ ๕ หรื อข้ อ ๗ ในการเรียกกํ าลั งพลสํา รองหรือ การระดมพลคราวใดตามที่
เห็นสมควรก็ได้
หมวด ๓
กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร
ข้อ ๙ ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่ากําลังพลสํารองหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร
ตามมาตรา ๒๙ (๒) และ (๗)
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(๑) ออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศโดยมีหนังสือรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ไปทํางานต่างประเทศโดยมีหนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ไปดูงานหรือไปทําการศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยมีหนังสือรับรองจากทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๔) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และได้แจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที่พ้นจากการคุมขัง
(๕) กําลังพลสํารองซึ่งจําเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถหรือพิการทุพพลภาพ
หรือชรา จนหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู แต่ถ้ามีบุตรหลายคนจะต้องถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร
พร้อมกัน คงผ่อนผันให้คนเดียวตามแต่บิดาหรือมารดาจะเลือก โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยทหาร
ที่กําลังพลสํารองมีรายชื่อบรรจุอยู่
(๖) กําลังพลสํารองซึ่งจําเป็นต้องหาเลี้ยงบุตรซึ่งมารดาหรือบิดาตาย ไร้ความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพ และกําลังพลสํารองซึ่งจําเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดา หรือมารดา
ซึ่งบิดาหรือมารดาตาย ทั้งนี้ เมื่อบุตรหรือพี่หรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับหน่วยทหารที่กําลังพลสํารองมีรายชื่อบรรจุอยู่
กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องได้รับการผ่อนผันเฉพาะคราวจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรี
มอบหมาย
หมวด ๔
การแจ้งคําสั่งเรียกระดมพลโดยวิธีการอื่น
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งคําสั่งเรียกระดมพลตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๓๑ ได้ ให้แจ้ง
คําสั่งดังกล่าวทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดที่กําลังพลสํารอง
แจ้งช่องทางการติดต่อไว้ และให้ถือว่ากําลังพลสํารองได้รับการแจ้งคําสั่งเรียกระดมพลแล้วนับแต่วันที่แจ้ง
ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการแจ้งคําสั่งโดยวิธีการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ประกาศแจ้งคําสั่งเรียกระดมพล
ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกัน และให้ถือว่ากําลังพลสํารองได้รับการแจ้งคําสั่งเรียกระดมพลเมื่อพ้นกําหนดเวลา
ที่ต้องประกาศ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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(~) ~au.ti'1(J)1~~G'1f)~~1~ (BiLateraL Cataract)
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~~G'1f)~ofj\:1

(~) ~f)i;'lJ (GLaucoma)
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t1fl'l1.:a,.h::il1'1''1eJ1
V1~m~~hiLij'Ufl1'~1V1~rJY1~.fl1';1bJiL~rJ~ (Aphasia) 'rIUVlm')~
~1J-un (Epilepsy ) V1~rJhrlvlvi1t~ijtl1m~-ffn (Seizures)

(n) t,j' (Mutism)
("lJ)

(rl) rl1J'W11J1 (Parlysis) "lJrJ~ LL"tl'" "lJ1 ijrJ V1~rJL"t11'!1ij~m')~

(~) a1JrJ~L~rJ1J (Dementia)
(Iij)

t "j'f'IV1~flf'l,)11J~Vltln;l'tJrJ~"'1JeJ~"'~eJ1'tJ"''U'''~'1~';11~LnVlf'l,)11J~~tln;leJ~1~1J1nt ",m~
Lrl~ rJ'Uhn"lJrJ~ LL"lJ"'V1~rJ"lJ1rJ ~1.:1f11,)~
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(\)) ml11JL;jaVl1J~n1~'1e~1~V1,rn (Myasthenia Gravis)
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.e. 1~f1"1~ij"L
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(n) 1'Sf"l~~~iienn1'S'S'ULL'S~V1~eJ~~eJ~~

•

(<il) hfll~{;lLflVl (Schizophrenia)

(~) hfll~lJIn~1M"-3~" (Resistant DeLusionaL Disorder, Induced DeLusionaL Disorder)
(m) 1 'Sfll~~~l~LLeJ~LLwfllVitl (Schizoaffective Disorder)

(~) hfll~IJI~Lnl'l'11nhfllVl1-3mEJ (Other Mental

Disorder due to Brain Damage and

Dysfunction)
(<t)
('ll)

hfll~IJI~'U ~

(Unspecified Nonorganic Psychosis)

. I •u'S1'UVl1Jenm'S'S'ULL'S-3V1'SflL'Sm-3
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1"oiflleJ1'S1JWLLu'S
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(<il) hf"leJ1'S1JWLLtI'StI"oi1'U (Manic Episode, BipoLar Affective Disorder)

(~) hfleJ1"oi1JWLL'lh'I.J"oi1'U~Lnl'l'JlnhfllVl1-3fl1EJ

(Other MentaL Disorder due to Brain

Damage and Dysfunction and to PhysicaL Disorder)
(m)

hflleJ1'S1JWLLtI'StI'S1'U~'U"l

(Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified

Mood Disorder)

(~)

1'Sfll~1JLfII~l (Depressive Disorder, Recurrent Depressive disorder)

(fll) hfll-W'lJ'Uln1'SVll-3~~L1'I:J
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"'~El~lf\".h (MentaL Retardation)
(PeNasive

DeveLopmentaL Disorder)

em. l"oifl~'U 8J
(n) n:::LVlEJ (Hermaphrodism)
('ll) 1Jt:L~-3 (Malignant NeopLasm)
(fll)

~Ue1m~UL~eJ~-3

(Chronic Hepatitis)

(~) ~ULL~~ (Cirrhosis of Liver)
('1) fl'U~eJn (ALbino)

(1))

hfl~i1~~1Jl1~~" ~1~1-3mEJ

('lI)

mEJLL~-3 vf1~1~mEJ

(Systemic Lupus Erythematosus)

(Systemic sclerosis)

(~) ~t11~1JI~1-3~1~LLn
(<il) 'OJ~nlV1"i

(~) ~WI'l1'U1V11 V1~eJ~-3
.. V1~eJ~'Ulri~'U

.

w,,'Wil'l

(QJ) hfl~bmr~a8nVl~I'l~1~l'ltlf\~LL~nlLill'l'llilI'lL~n~nLL~
Ichthyosiform Erythroderma)

(lameLlar Lchthyosis & CongenitaL

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๙ (๓)
มาตรา ๒๐ วรรคสี่ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๗) และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้การกําหนดเวลาการเป็นกําลังพลสํารอง การยกเว้นการเป็นกําลังพลสํารอง
การพ้นจากการเป็นกําลังพลสํารองและกรณีที่ไม่ถือว่ากําลังพลสํารองหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร
รวมทั้งการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันให้กําลังพลสํารองไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร
และการแจ้งคําสั่งเรียกระดมพลโดยวิธีการอื่น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

