
เรื่องเสร็จที่ ๗๖/๒๕๕๔ 
 

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การดําเนินการเกี่ยวกับอาสาสมคัรทหารพรานซึง่เปน็บุคคลเขา้ทําหน้าทีท่หาร 

เป็นการชั่วคราวตามกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการทําหนา้ที่ เงนิเดือนและ 
ค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธปิระโยชน์ ระเบยีบและวนิัยของบุคคลเข้าทาํหนา้ที่ทหาร 
เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓  

   
 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กห ๐๒๐๑/๒๒๘๖ ลง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ตามท่ีได้มีประกาศ
กฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการทําหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ 
ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น อาสาสมัครทหารพรานซึ่งได้รับการ
กําหนดให้เป็นบุคคลซึ่งทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งต้องปฏิบัติภายใต้กฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการทําหน้าที่ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จากการพิจารณาสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามีประเด็นที่ต้องการความชัดเจนใน
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกระทรวงดังกล่าว จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ 

๑. อาสาสมัครทหารพรานเป็นบุคคลซึ่งทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้หรือไม่ 

๒. เมื่อกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการทําหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่าง
อ่ืน สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้เมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อาสาสมัครทหารพรานจะต้องรับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วันที่
กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับหรือไม่ 

๓. การท่ีอาสาสมัครทหารพรานจะต้องรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ข้าราชการทหารฯ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการทําหน้าที่ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ นั้น จะต้องมีการปรับอัตราค่าตอบแทนของอาสาสมัครทหารพราน ตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทนแนบท้ายระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘ เข้าสู่ระดับ

                                                 
 
ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนมาก ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๑๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 



 ๒ 

และขั้นของบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารฯ แนบท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ จะอยู่ในอํานาจของกระทรวงกลาโหมหรือไม่ อย่างไร และกระทรวงกลาโหมสามารถใช้บัญชี
อัตราเงินเดือนของข้าราชการทหารฯ เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนของอาสาสมัครทหารพรานได้เป็นการ
ถาวรหรือไม่ 

๔. ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมยังคงให้อาสาสมัครทหารพรานรับเงินค่าตอบแทนใน
อัตราเดิมตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เนื่องจากระเบียบวิธีปฏิบัติรองรับต่อกฎกระทรวงฯ อยู่
ระหว่างการดําเนินการ ในกรณีนี้ กระทรวงกลาโหมควรเบิกจ่ายเงินเดือนให้อาสาสมัครทหารพราน
ย้อนหลังไปต้ังแต่วันที่กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับหรือไม่ พร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมจะต้องยกเลิก
สัญญาจ้างฉบับเดิมแล้วจัดทําสัญญาจ้างฉบับใหม่ ให้สอดคล้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ หรือไม่ 
อย่างไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจาณาข้อหารือของสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม โดยมีผู้แทนกระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง ข้อหารือที่ว่า อาสาสมัครทหารพรานเป็นบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหาร
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้ังแต่เมื่อใด นั้น เห็น
ว่า มาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้
อาสาสมัครทหารพรานมีสถานะเป็นบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔/๑๒แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ 

ประเด็นที่สอง ข้อหารือที่ว่า เมื่อกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการทําหน้าที่ 
เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็น

                                                 
๑ มาตรา ๑๑  ให้อาสาสมัครทหารพรานและบุคคลซ่ึงทําหน้าท่ีทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

ซ่ึงปฏิบั ติหน้าท่ีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเป็นบุคคลซ่ึงทําหน้าท่ีทหารตามมาตรา ๔/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ . ๒๕๒๑ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้มีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีใช้บังคับอยู่กับบุคคลดังกล่าวในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับไปพลางก่อน 

๒ มาตรา ๔/๑  ในกรณีมีเหตุจําเป็นและสมควร กระทรวงกลาโหมอาจออกประกาศกําหนดให้
รับบุคคลเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติภารกิจใดเป็นการเฉพาะ โดยอาจเรียกชื่อและกําหนด
ตําแหน่งได้ตามความเหมาะสมและจะกําหนดให้มีชั้นยศทหารด้วยหรือไม่ก็ได้ 

กําหนดระยะเวลาการทําหน้าท่ี เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบ
และวินัยของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 



 ๓ 

การชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ อาสาสมัครทหารพรานจะต้อง
รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 
๒๕๒๑ ณ วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับหรือไม่ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อกฎกระทรวง
กําหนดระยะเวลาการทําหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัย
ของบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับแล้ว การรับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของอาสาสมัครทหารพรานซึ่งเป็นบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๓ แห่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยกระทรวงกลาโหมจะต้อง
ดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของอาสาสมัครทหารพราน โดยเทียบกับอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งในระหว่างที่
กระทรวงกลาโหมดําเนินการเทียบอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนดังกล่าว การเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของอาสาสมัครทหารพรานก็ยังต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘ และเมื่อกระทรวงกลาโหมปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ดังกล่าวเสร็จแล้ว การรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของอาสาสมัครทหารพรานก็ต้องมีผลย้อนหลังไป
จนถึงวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับด้วย 

ประเด็นที่ สาม  เมื่ อ ไ ด้ พิจารณาในประเด็นที่ สองแล้ว ว่า  เ ป็นหน้าที่ ของ
กระทรวงกลาโหมที่จะต้องดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของอาสาสมัครทหารพราน 
โดยเทียบกับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารทหารกอง
ประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 
๒๕๒๑ จึงไม่ต้องพิจารณาในประเด็นนี้อีก 

ประเด็นที่สี่ ข้อหารือที่ว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้กระทรวงกลาโหมยังคงให้อาสาสมัคร
ทหารพรานรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลืออาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๔๘ ใน
กรณีนี้ กระทรวงกลาโหมจะต้องจ่ายเงินเดือนย้อนหลังไปจนถึงวันที่กฎกระทรวงกําหนดระยะเวลา
การทําหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทํา
หน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับหรือไม่ และจะต้องยกเลิกสัญญาเดิมและ
จัดทําสัญญาจ้างฉบับใหม่หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับการรับเงินเดือน
                                                 

๓ ข้อ ๓  ให้นําอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหาร
กองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่แนบท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 
๒๕๒๑ มาใช้กับบุคคลเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการชั่วคราวโดยอนุโลม โดยเทียบอัตราเงินเดือนชั้นต้นของผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) พลทหาร ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับพลทหารประจําการ 
(๒) นายทหารประทวนยศชั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับนายทหารประทวนในชั้นยศนั้น 
(๓) นายทหารสัญญาบัตรยศชั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับนายทหารสัญญาบัตรในชั้นยศนั้น 
อาสาสมัครทหารพรานและบุคคลซ่ึงทําหน้าท่ีตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี

อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ี
เท่ากันหรือใกล้เคียงกันแต่ไม่น้อยกว่าท่ีได้รับอยู่เดิม 
 



 ๔ 

และค่าตอบแทนของอาสาสมัครทหารพรานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ดังนั้น เมื่อกระทรวงกลาโหมได้ปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร 
ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เสร็จแล้ว กระทรวงกลาโหมก็จะต้องเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร
ทหารพรานย้อนหลังไปจนถึงวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ รวมทั้งจะต้องดําเนินการทําสัญญาจ้าง
อาสาสมัครทหารพรานเป็นบุคคลเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฯ ด้วย สําหรับสัญญาจ้างฉบับใดที่ทําขึ้นระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
กับอาสาสมัครทหารพรานที่ยังไม่สิ้นสุดตามกําหนดระยะเวลาจ้างเดิมหรืออาจมีข้อความใด ๆ ใน
สัญญาจ้างที่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงฯก็ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาจ้าง 

 
 

(ลงชื่อ) อัชพร  จารุจินดา 
(นายอัชพร  จารุจินดา) 
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