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คํ านํ า

ทุกวันน้ีประชากรในโลกใบน้ีลวนมีการนํ าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในชีวิตประจํ าวนั
เปนสวนมาก  แตในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันของแตละคนไมเหมือนกัน  เพราะฉะน้ันผูปกครองประเทศ
ของแตละประเทศก็จะออกกฎ ระเบียบตาง ๆ  เพื่อนํ ามาบังคับประชากรใหปฏิบัติตาม  หรือที่วา
“กฎหมาย”  น้ันเอง  ซ่ึงทุกประเทศในโลกท่ีเจริญแลวและเปนประชาธิปไตยจะตองมี  “กฎหมาย”

เชนเดียวกันกฎหมายทหาร  เปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับขาราชการทหารทุกคน  ซ่ึงจะตองไดรับ
การศึกษาและเรียนรู  เพื่อใหเกิดประโยชนกับตนเอง  เพราะกฎหมายทหารตางจากกฎหมายพลเรือน
หรือบุคคลท่ัวไป  (ตามขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย)  สํ าหรับวชิากฎหมาย
ทหาร  ซ่ึง นทน.ทุกทานจะไดศึกษาตอไปน้ี  เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติตนใหถูกตองในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตอไปในอนาคต

คณะอาจารย รร.นม.กกศ.ยศ.ทอ.บศอ.
ม.ค.๔๗



กฎหมายทหารและกฎหมายที่ผูบังคับบัญชาควรทราบ
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

๑.  กฎหมายคืออะไร

กลาวโดยท่ัว ๆ ไปแลว  กฎหมายมีความหมายถึงหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีรัฐรับรูและ
รับใชบังคับราษฎร  และมีการลงโทษผูละเมิด  ประกอบดวยกฎหมายท่ีรัฐตราข้ึนใชเอง และกฎหมาย
ของประเทศอ่ืนท่ีนํ ามาใชบังคับในกรณีท่ีเร่ืองน้ัน ๆ รัฐยังไมเคยบัญญัติใชมากอน  มีท้ังท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร  และไมเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรียกวา กฎหมายจารึกประเพณีดวย
กฎหมายเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบังคับราษฎรใหประพฤติและปฏิบัติตาม ฉะน้ัน จึงอาจ
กลาวไดวา กฎหมายคือขอบังคับของประเทศท่ีใชบังคับความประพฤติของพลเมือง ผูใดฝาฝน
ไมปฏิบัติตาม ตองถูกบังคับทํ าโทษ

ลักษณะของกฎหมายท่ีสํ าคัญก็คือ การมีสภาพบังคับไดแก การลงโทษผูละเมิด
กฎหมายใหไดรับความลํ าบากยากแคนตาง ๆ เชน  ทํ าใหเสียอิสรภาพในรางกาย ทํ าใหเสียชีวิต
หรือทํ าใหเสียทรัพยสิน

"โทษ"  มี ๒ อยาง คือ โทษทางอาญาและโทษทางแพง
โทษทางอาญา   มี ๕ สถาน คือ

- ประหารชีวิต
- จํ าคุก
- กักขัง
- ปรับ
- ริบทรัพยสิน

โทษทางแพง   ไดแก
- การบังคับใหใชคาสินไหมทดแทน
- ใหกระทํ าหรือละเวนการกระทํ าอยางใดอยางหน่ึง
- ใหนิติกรรมท่ีทํ าข้ึนตองส้ินผล

ฯลฯ

Benjaporn Tasasil
Back
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๒.  ประเภทกฎหมาย

การแบงประเภทกฎหมาย  นิยมแบงออกเปนประเภทใหญ ๓ ประเภท คือ
- กฎหมายเอกชน
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายระหวางประเทศ

กฎหมายเอกชน  คือ    กฎหมายท่ีวาดวยความสัมพันธระหวางเอกชนพลเมือง
ดวยกนัไมเกี่ยวกับเรื่องของสวนรวม เชน การกูยืมเงินระหวางกัน  การเล้ียงดูอุปการะบุตรของ
บิดามารดา เปนตน

กฎหมายเอกชน  แบงออกเปน
- กฎหมายแพง
- กฎหมายพาณิชย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

กฎหมายแพง คือ กฎหมายวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบุคคล เชน เร่ืองสภาพบุคคล
ทรัพย หน้ี นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เปนตน  การกระทํ าผิดทางแพง ถือวาเปนการละเมิดตอ
บุคคลที่เสียหายโดยเฉพาะ  ไมทํ าใหประชาชนท่ัวไปเดือดรอนอยางการกระทํ าผดิอาญา

กฎหมายพาณิชย คือ กฎหมายวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบุคคลบางจํ าพวกเปน
พิเศษตางหากจากสิทธิและหนาท่ีของบุคคลสามัญ  โดยท่ีบุคคลจํ าพวกน้ีประกอบการพาณิชยกรรม
เชน เกีย่วกับการต้ังหุนสวนบริษัท  การประกอบการรับขน และเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงิน  (เชน เช็ค)
เปนตน

กฎหมายแพงและกฎหมายพาณิชยของประเทศไทย บัญญัติรวมเปนกฎหมายฉบับ
เดยีวกันเรียกชื่อวา "ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย"

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   คือ   กฎหมายวาดวยขอบังคับท่ีใชในการดํ าเนินคดี
แพงเปนบทบัญญัติวาดวยบุคคลหลายฝายพิพาทหรือมีขอโตแยงกัน  แลวแสวงหาความยุติธรรม
จากบานเมือง  เชน ฟองในเร่ืองละเมิด  ฟองเรื่องผิดสัญญา เปนตน  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ของประเทศไทยมีช่ือวา  "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง"

กฎหมายมหาชน คือ  กฎหมายวาดวยความสัมพันธระหวางรัฐและพลเมืองของรัฐ
ซ่ึงเปนเร่ืองของสวนรวม เชนเก่ียวกับเร่ืองท่ีบุคคลจะตองเขารับราชการทหาร จะตองเสียภาษีอากร
ใหแกรัฐ  จะตองเคารพสิทธิในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลอ่ืนรวมท้ังกํ าหนดเกี่ยวกับการ
ดํ าเนินกจิการสาธารณูปโภคดวย เปนตน



- ๓ -

กฎหมายมหาชน แบงออกเปน
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลยุติธรรม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ   คือ   กฎหมายวาดวยระเบียบอํ านาจสูงสุดของรัฐ   
(อํ านาจอธิปไตยอันไดแก  อํ านาจนิติบัญญัติ  อํ านาจบริหาร  และอํ านาจตุลาการ) การใหสิทธิและ
การก ําหนดหนาท่ีของราษฎร  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  กฎหมาย
จะบัญญัติใหขัดแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไมได

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีวาดวยความผิด และมีบทกํ าหนดโทษไวแนนอน
กฎหมายอาญาของประเทศไทย  ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พระราชบัญญัติการจราจรทางบก  พระราชบัญญัติการพนัน
เปนตน

กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายวาดวยหลักและขอบังคับซ่ึงวาดวยระเบียบและวิธี
การด ําเนินการของราชการฝายบริหาร  และวาดวยความเก่ียวของ ซ่ึงเอกชนจะพึงมีตอทางราชการ
มีการแบงราชการบริหารออกเปนสวนกลาง  (กระทรวง ทบวงกรมตาง ๆ) สวนภูมิภาค (จังหวัด,
อํ าเภอ) สวนทองถ่ิน (เทศบาล, สุขาภิบาล) ตัวอยาง กฎหมายปกครอง เชน พระราชบัญญัติเทศบาล
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร เปนตน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ กฎหมายวาดวยการดํ าเนินการตาง ๆ เพ่ือให
ผูกระทํ าผิดอาญาไดรับโทษตามท่ีกฎหมายอาญาบัญญัติไว   เปนกฎหมายท่ีวาดวยการสืบหาตัวผู
กระทํ าผดิ  การจับกุม สอบสวน การฟอง การพิจารณาในศาล  ตลอดจนการบังคับ ตามคํ าพิพากษา
ของศาล  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย  เรียกชื่อวา "ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา"

กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลยุติธรรม  คือ  กฎหมายวาดวยการจัดศาลยุติธรรม
อันเปนองคกรแหงอํ านาจตุลาการของรัฐ  แบงศาลออกเปนช้ัน ๆ ก ําหนดเขตอํ านาจของศาล
องคคณะผูพิพากษาตลอดจนอํ านาจของผูพิพากษา อํ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี เปนตน
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กฎหมายระหวางประเทศ   คือ หลักระเบียบความประพฤติระหวางประเทศ
ซ่ึงประเทศตาง ๆ ยอมรับนับถือเพราะเหตุท่ีประเทศตาง ๆ มีความสัมพันธกัน  กฎหมายระหวาง
ประเทศขาดสภาพบังคับ   คือไมมีบทลงโทษโดยตรงเม่ือมีการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ     
จึงไมนาจะนับวาเปนกฎหมายแตประเทศตาง ๆ ยอมรับนับถอื โดยถือหลักถอยทีถอยปฏิบัติ

ตัวอยางท่ีสํ าคัญของกฎหมายระหวางประเทศไดแก อนุสัญญาตาง ๆ เชน    
อนุสัญญาเจนีวา วาดวยเชลยศึก  อนุสัญญาวาดวยการเปนพลเมืองระหวางประเทศ เปนตน

กฎหมายระหวางประเทศ  แบงออกไดเปน ๓ สาขา คือ
- แผนกคดีเมือง
- แผนกคดบุีคคล
- แผนกคดีอาญา

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  เปนกฎหมายวาดวยหลักเกณฑในการเปนรัฐรูปของรัฐ   
และเขตแดน  ตลอดจนความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ  เชน   ในเร่ืองการเจริญสัมพันธไมตรี การต้ัง
ผูแทนของรัฐไปประจํ าอีกรัฐหน่ึง  รวมท้ังเร่ืองอ่ืน ๆ เชน หลักการท ําสงคราม เปนตน

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล  เปนกฎหมายวาดวยความสัมพันธระหวาง
บุคคลท่ีอยูตางประเทศกัน โดยกํ าหนดวาในกรณีท่ีเกิดพิพาทกัน จะใชกฎหมายของประเทศใดบังคับ
(เชน ในเร่ืองการสมรส  ยากท่ีจะหาให ๓ ประเทศมีกฎหมายเหมือนกัน)

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีอาญา  เปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหรัฐ
ทั้งหลายใชอ ํานาจปราบปรามผูกระทํ าผิดท่ัว ๆ ไป  ไมยอมใหผูกระทํ าผิดรอดพนอาญา
โดยการหนีไปยังอีกประเทศหน่ึงได  มุงหมายในเร่ืองการสงผูรายขามแดนเปนหลักสํ าคัญ

กฎหมายประเภทตาง ๆ   ดังกลาวยังแบงออกไดอีกอยางหนึ่ง  เปนกฎหมายสาร
บัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ

กฎหมายสารบัญญัติ เปนกฎหมายท่ีวาดวยสิทธิและหนาท่ีของราษฎร วามีสิทธิท่ีจะ
ไดรับความคุมครองอยางไร (เชน บัญญัติวาการทํ ารายรางกายเปนความผิดกํ าหนดโทษแนนอน
ไว)  กฎหมายท่ีเปนสารบัญญัติ เชน ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

กฎหมายวิธีสบัญญัติ   เปนกฎหมายวาดวยการดํ าเนินการท้ังปวง  เพ่ือใหผูละเมิด
กฎหมายสารบัญญัติไดรับโทษตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายสารบัญญัติ  กฎหมายท่ีเปนวิธีสบัญญัติ
เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงบัญญัติในเร่ืองการจับกุม สอบสวน และดํ าเนินการ
ฟองใหศาลลงโทษ เปนตน
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๓.  รูปกฎหมาย

กฎหมายของประเทศไทย  มีรูปกฎหมายท่ัว ๆ ไป ดังน้ี
- รัฐธรรมนูญ
- พระราชบัญญัติ
- พระราชกํ าหนด
- พระราชกฤษฎีกา
- กฎกระทรวง
นอกจากน้ีแลวยังมีรูปกฎหมายของราชการบริหารสวนภูมิภาค เชน ขอบัญญัติจังหวัด

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  และรูปกฎหมายของราชการบริหารสวนทองถ่ิน  เชน  เทศบัญญัติ     
ขอบังคับ สุขาภิบาล เปนตน

สํ าหรับกฎหมายท่ีมีช่ือวา  "ประมวลกฎหมาย"   ข้ันตนน้ัน   เปนลักษณะการ   
เรียบเรียงกฎหมายใหเปนหมวดหมู  อานเขาใจงาย  ตัวประมวลกฎหมายไมใชกฎหมาย จึงไมมีผล
บังคับใชเปนกฎหมายโดยตรง  ตองมีกฎหมายรูปท่ัวไป เชน พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
น้ัน  มีผลเปนกฎหมายอีกช้ันหน่ึง

ประมวลกฎหมายของประเทศไทยในขณะน้ี  ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา   
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายท่ีดิน และประมวลรัษฎากร

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร

๑.  ธรรมนูญศาลทหารคืออะไร

ธรรมนูญศาลทหาร คือ กฎหมายท่ีวาดวยศาลทหาร  ไดแกการจัดต้ังศาล แบงศาล
ออกเปนขั้นตาง ๆ ก ําหนดเขตอํ านาจของศาล  องคคณะตุลาการ  อํ านาจของตุลาการศาลทหาร
นอกจากน้ันยังบัญญัติรวมวิธีพิจารณาความอาญาทหารเขาไวดวย

ธรรมนูญศาลทหารฉบับปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘
(ซ่ึงไดมีการแกไขตอ ๆ มาอีกหลายคร้ัง)

๒.  ศาลทหารคืออะไร

คํ าวา  ศาลทหารมีความหมาย ๒ อยาง คือ หมายถึงท่ีทํ าการของศาลทหาร หรือ
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หมายถึงตุลาการ  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดีท่ีฟองยังศาลทหาร  เชนเดียวกับ
ผูพิพากษาของศาลพลเรือน

ศาลทหารสังกัดอยูในกระทรวงกลาโหม  งานธุรการของศาลทหารอยูในความ
รับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ซ่ึงมีจาศาลทหารเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ธุรการตาง ๆ ของศาลทหาร  สํ าหรับงานดานอรรถคดี  คือการพิจารณาคดีการพิพากษาคดีตลอดจน
การออกคํ าส่ังในคดีเปนเร่ืองอยูในดุลพินิจของศาลทหารโดยเฉพาะ

๓.  ประเภทและชั้นของศาลทหาร

๓.๑  ศาลทหารแบงออกเปน ๓ ประเภทคือ
- ศาลทหารในเวลาปกติ
- ศาลทหารในเวลาไมปกติ
- ศาลอาญาศึก

คํ าวา  "ในเวลาไมปกติ"  หมายถึงเวลาท่ี - มีการรบ หรือ
- มีสถานะสงคราม หรือ
- ประกาศใชกฎอัยการศึก

๓.๒  ศาลทหารแบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
- ศาลทหารช้ันตน  ไดแกศาลจังหวัดทหาร,  ศาลมณฑลทหาร,  ศาลทหารกรุงเทพ และ

ศาลประจํ าหนวยทหาร
- ศาลทหารกลาง  เปนศาลช้ันอุทธรณ
- ศาลทหารสูงสุด  เปนศาลช้ันฎีกา

สํ าหรับศาลทหารในเวลาไมปกติ  ผูมีอํ านาจแตงต้ังตุลาการศาลทหาร มีอํ านาจ
แตงต้ังผูพิพากษาศาลพลเรือนเปนตุลาการศาลทหารได  รวมท้ังมีอํ านาจแตงต้ังพนักงานอัยการ
และจาศาลพลเรือนเปนอัยการทหารและจาศาลทหารได ซ่ึงเทากัน ศาลพลเรือนไดเขามาทํ าหนาท่ี
เปนศาลทหารช้ันตนเพ่ิมข้ึนจากศาลทหารช้ันตน ท่ีมีอยูแลวตามปกติ
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ศาลทหาร

ศาลทหารในเวลาปกติ        ศาลทหารในเวลาไมปกติ           ศาลอาญาศึก

ศาลทหารสูงสุด                          ศาลทหารสูงสุด
ศาลทหารกลาง                          ศาลทหารกลาง
ศาลทหารช้ันตน                         ศาลทหารช้ันตน  (รวมท้ังศาลทหารเดิม และศาล
                  - ศาลจังหวัดทหาร                   พลเรือนทํ าหนาท่ีศาลทหารดวย)
                        - ศาลมณฑลทหาร
                        - ศาลทหารกรุงเทพ
                        - ศาลประจํ าหนวยทหาร

๔.  การจัดตั้งศาลทหาร

๔.๑  ศาลจังหวัดทหาร  ก ําหนดใหทุกจังหวัดทหารมีศาลจังหวัดทหารศาลหน่ึง  เวนแต
จังหวัดทหารซ่ึงเปนท่ีต้ังกองบัญชาการมณฑลทหาร

ศาลจังหวัดทหารปจจุบันมีดังน้ีคือ
- ศาลจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดกาญจนบุรี

และจังหวัดสุพรรณบุรี
- ศาลจังหวัดทหารบกเพชรบุรี  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดเพชรบุรี

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
- ศาลจังหวัดทหารบกราชบุรี  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดราชบุรี

 จังหวัดสมุทรสงคราม
- ศาลจังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ศาลจังหวัดทหารบกสระแกว  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดสระแกว
- ศาลจังหวัดทหารบกสระบุรี  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดสระบุรี

 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ศาลจังหวัดทหารบกบุรีรัมย  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดบุรีรัมย
- ศาลจังหวัดทหารบกสุรินทร  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดสุรินทร
- ศาลจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดรอยเอ็ด

และจังหวัดยโสธร
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 - ศาลจังหวัดทหารบกเลย  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดเลย
 - ศาลจังหวัดทหารบกนครพนม  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดนครพนม
 - ศาลจังหวัดทหารบกสกลนคร  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดสกลนคร
 - ศาลจังหวัดทหารบกตาก  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดตาก
 - ศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดเพชรบูรณ

และจังหวัดพิจิตร
 - ศาลจังหวัดทหารบกพิษณุโลก  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดพิษณุโลก

และจังหวัดสุโขทัย
 - ศาลจังหวัดทหารบกพะเยา มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดพะเยา
 - ศาลจังหวัดทหารบกนาน มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดนาน
 - ศาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดอุตรดิตถ
 - ศาลจังหวัดทหารบกเชียงราย มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดเชียงราย
 - ศาลจังหวัดทหารบกชุมพร มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
 - ศาลจังหวัดทหารบกทุงสง มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีอํ าเภอทุงสง  จังหวัดนครศรี-ธรรม

ราช และจังหวัดตรัง
 - ศาลจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี
- ศาลจังหวัดทหารบกปตตานี  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดปตตานี

จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

๔.๒  ศาลมณฑลทหาร  ก ําหนดใหทุกมณฑลทหารมีศาลมณฑลทหารศาลหน่ึง เวนแต
มณฑลทหารซ่ึงเปนท่ีต้ังศาลทหารกรุงเทพ

ศาลมณฑลทหารปจจุบันมีดังน้ีคือ
- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๑๒  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก

ฉะเชิงเทรา ศาลจังหวัดทหารบกสระแกว และตลอดทองท่ีจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๓  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก

สระบุรี และตลอดทองท่ีจังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง
- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๑๔  มีเขตอํ านาจตลอดทองท่ีจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง
- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๒๑  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก

บุรีรัมย  ศาลจังหวัดทหารบกสุรินทร และตลอดทองท่ีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
- ศาลมณฑลทหารบกท่ี  ๒๒  มีเขตอํ านาจตลอดศาลจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด

และตลอดทองท่ีจังหวัดอุบลราชธานี    จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอํ านาจเจริญ
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- ศาลมณฑลทหารบกท่ี  ๒๓  มีเขตอํ านาจตลอดศาลจังหวัดทหารบกเลย
และตลอดทองท่ีจังหวัดขอนแกน    จังหวัดกาฬสินธุ  และจังหวัดมหาสารคาม

- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๒๔  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก
สกลนคร  ศาลจังหวัดนครพนม  และตลอดทองท่ีจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
หนองบัวลํ าภู

- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๓๑  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก
ตาก  ศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ  ศาลจังหวัดทหารบกพิษณุโลก  และตลอดทองท่ีจังหวัด
นครสวรรค  จังหวัดกํ าแพงเพชร  และจังหวัดอุทัยธานี

- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๓๒  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก
พะเยา  ศาลจังหวัดทหารบกนาน  ศาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ  และตลอดทองท่ีจังหวัดลํ าปาง

- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๓๓  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก
เชียงราย และตลอดทองท่ีจังหวัดเชียงใหม  จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดลํ าพูน

- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๔๑  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก
ชมุพร  ศาลจังหวัดทหารบกทุงสง  ศาลจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี  และตลอดทองท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช  นอกจากอํ าเภอทุงสง  จังหวัดกระบี่  จังหวัดพังงา  และจังหวัดภูเก็ต

- ศาลมณฑลทหารบกท่ี ๔๒  มีเขตอํ านาจตลอดเขตอํ านาจศาลจังหวัดทหารบก
ปตตานี  และตลอดทองท่ีจังหวัดสงขลา  จังหวัดพัทลุง  และจังหวัดสตูล
๔.๓  ศาลทหารกรุงเทพ  เปนศาลท่ีจัดต้ังข้ึนในมณฑลทหารบกท่ี ๑  (แทนศาลมณฑล

ทหารบกท่ี ๑)  ต้ังอยูในศาลวาการกระทรวงกลาโหม
๔.๔  ศาลประจํ าหนวยทหาร  จัดต้ังข้ึนเม่ือหนวยทหารปฏิบัติหนาท่ีอยูนอกราชอาณาจักร

หรือกํ าลังเดินทางเพ่ือไปปฏิบัติหนาท่ีนอกราชอาณาจักรและมีทหารไมนอยกวาหน่ึงกองพัน
ก ําลังทหารของเหลาทัพใดจะถือวาไมนอยกวาหน่ึงกองพันน้ันใหเปนไปตามท่ีกระทรวงกลาโหม
กํ าหนด  ซ่ึงสํ าหรับ ทอ.ถือวา ๑ ฝูงบิน และ ทร.ถือวาเรือชั้น ๑ หน่ึงลํ า  หมวดหมูเรือ ๒ ลํ าขึ้นไป
มีกํ าลังไมนอยกวา ๑ กองพัน
๔.๕  ศาลทหารกลาง  เปนศาลช้ันอุทธรณ  ต้ังอยูในศาลาวาการกระทรวงกลาโหม
๔.๖  ศาลทหารสูงสุด  เปนศาลช้ันฎีกา  ต้ังอยูในศาลาวาการกระทรวงกลาโหม
๔.๗  ศาลอาญาศึก จัดต้ังข้ึนไดเม่ือหนวยทหารหรือเรือรบอยูในยุทธบริเวณ (ม.๓๙)

ซ่ึงก็หมายความวา เม่ือประเทศอยูในสถานะสงครามและไดมีการกํ าหนดยุทธบริเวณข้ึนแลว
ก็สามารถจัดศาลอาญาศึกขึน้ได
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๕.  ตุลาการศาลทหาร

๕.๑  ตุลาการศาลทหารของศาลตาง ๆ  ตองประกอบดวยองคคณะตุลาการ  ซ่ึงมีเจาหนาท่ี
๒ จํ าพวกคือ  นายทหารสัญญาบัตรท่ีไดรับแตงต้ังใหตุลาการศาลทหาร  กับตุลาการพระธรรมนูญ
ซ่ึงเปนนายทหารเหลาพระธรรมนูญท่ีไดรับการบรรจุในอัตราตุลาการศาลทหาร
สํ าหรับศาลทหารในเวลาไมปกติ  หากผูมีอํ านาจแตงต้ังตุลาการศาลทหารไดแตงต้ัง

ผูพิพากษาศาลพลเรือนเปนตุลาการศาลทหาร องคคณะของตุลาการศาลทหารซ่ึงศาลพลเรือน
ทํ าหนาท่ีก็ประกอบไปดวยผูพิพากษาท้ังหมด

- ศาลทหารช้ันตน  คือศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ
และศาลประจํ าหนวยทหาร  มีองคคณะตุลาการ ๓ นาย  เปนนายทหารสัญญาบัตร (ยศ รอยตรี
เรือตรี และเรืออากาศตรีข้ึนไป)  ๒ นาย  และตุลาการพระธรรมนูญช้ันนายรอย  นายเรือ  หรือ
นายเรืออากาศ ขึ้นไป ๑ นาย

         - ศาลทหารกลาง  มีองคคณะตุลาการ ๕ นาย  ประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร
ช้ันนายพล ๑ หรือ ๒ นาย  ช้ันนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศข้ึนไป ๑ หรือ ๒ นาย และ
ตุลาการพระธรรมนูญช้ันนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศข้ึนไป ๒ นาย

- ศาลทหารสูงสุด มีองคคณะตุลาการ ๕ นาย  ประกอบดวยนายทหารสัญญา
บัตรช้ันนายพล ๒ นาย และตุลาการพระธรรมนูญช้ันนายพล  หรือช้ันพันเอก นาวาเอก
หรือนาวาอากาศเอก ซ่ึงรับเงินเดือนอัตรา พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษหรือนาวาอากาศ
เอกพิเศษ ๓ นาย

- ศาลอาญาศึก  มีองคคณะตุลาการ ๓ นาย  เปนนายทหารสัญญาบัตรท้ังหมด
(ไมมีตุลาการพระธรรมนูญ)
๕.๒  การแตงต้ังและถอดถอนตุลาการ

ตุลาการศาลทหารทํ าหนาท่ีพิจารณาพิพากษาคดี  เปนการใชอํ านาจตุลาการ อันเปนอํ านาจหน่ึงใน
อํ านาจอธิปไตยของรัฐในนามของพระมหากษัตริย  การแตงต้ังและถอดถอนตุลาการจึงเปนพระราช
อํ านาจของพระมหากษัตริย  พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตุลาการศาลทหารสูงสุดและตุลาการศาล
ทหารกลางดวยพระองคเอง  สวนตุลาการศาลทหารอ่ืนน้ันทรงมอบพระราชอํ านาจใหแกผูบังคับ
บัญชาดังน้ีคือ

- ศาลจังหวัดทหาร  ทรงมอบพระราชอํ านาจใหผูบังคับการจังหวัดทหารบกเปนผูมีอํ านาจ
แตงต้ังตุลาการจากนายทหารสัญญาบัตร  ซ่ึงรับราชการประจํ าอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดทหารน้ัน ๆ

- ศาลมณฑลทหาร  ทรงมอบพระราชอํ านาจใหผูบัญชาการมณฑลทหารบกเปนผูมี
อํ านาจแตงต้ังตุลาการจากนายทหารสัญญาบัตรซ่ึงรับราชการประจํ าอยูในพ้ืนท่ีมณฑลทหารน้ัน ๆ
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- ศาลประจํ าหนวยทหาร  ทรงมอบพระราชอํ านาจใหผูมีอํ านาจบังคับบัญชา
หนวยทหารเปนผูมีอํ านาจแตงต้ังตุลาการจากนายทหารสัญญาบัตร  ซ่ึงรับราชการประจํ า
อยูในหนวยทหารน้ัน ๆ

- ศาลทหารกรุงเทพ  ทรงมอบพระราชอํ านาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เปนผูแตงต้ังตุลาการศาลทหารกรุงเทพ

- ศาลอาญาศึก  ทรงมอบพระราชอํ านาจใหผูบังคับบัญชาสูงสุดในยุทธบริเวณ
ซ่ึงมีกํ าลังทหารอยูในบังคับบัญชาไมนอยกวาหน่ึงกองพัน  หรือผูบังคับบัญชาในเรือรบ ปอม
หรือท่ีม่ันอยางใด ๆ ของทหารหรือผูทํ าการแทน เปนผูมีอํ านาจแตงต้ังตุลาการศาลอาญาศึก
และในกรณีท่ีทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ กระทํ าการรวมกัน  ใหผูบังคับบัญชาสูงสุด
ณ ท่ีน้ัน  เปนผูมีอํ านาจแตงต้ังตุลาการศาลอาญาศึก

๖.  บุคคลที่อยูในอํ านาจศาลทหาร

๖.๑  บุคคลที่อยูในอํ านาจศาลทหารในเวลาปกติ   ไดแกบุคคล ๘ ประเภท คือ
- นายทหารสัญญาบัตรประจํ าการ
- นายทหารสัญญาบัตรนอกประจํ าการ เฉพาะเม่ือกระทํ าผดิคํ าส่ังหรือขอบังคับ

ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
- นายทหารประทวน  และพลทหารกองประจํ าการหรือประจํ าการ หรือบุคคล

ท่ีรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
- นักเรียนทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกํ าหนด
- ทหารกองเกินท่ีถูกเขากองประจํ าการ   ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายทหารไดรับตัวไวเพ่ือใหเขา   

รับราชการประจํ าอยูในหนวยทหาร
- พลเรือนท่ีสังกัดอยูในราชการทหาร  เม่ือกระทํ าความผิดในหนาท่ีราชการ

ทหาร หรือกระทํ าผิดอยางอ่ืนเฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ท่ีต้ังหนวยทหาร ท่ีพักรอน
พักแรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจาหนาท่ีฝายทหาร

- บุคคลท่ีตองขังหรืออยูในความควบคุมของเจาหนาท่ีทหารโดยชอบดวยกฎหมาย
- เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซ่ึงอยูในความควบคุมของเจาหนาท่ีฝายทหาร

๖.๒  บุคคลที่อยูในอํ านาจศาลทหารในเวลาไมปกติ   ไดแกบุคคลท่ีอยูในอํ านาจของศาล
ทหารในเวลาปกติ ๘ ประเภทดังกลาวแลว  กับประชาชนท่ัวไปซ่ึงโดยปกติอยูในอํ านาจศาลพลเรือน
แตกระทํ าความผิดตามท่ีมีประกาศกฎอัยการศึก ระบุใหความผิดน้ัน ๆ ตกอยูในอํ านาจศาลทหาร
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๖.๓  บุคคลที่อยูในอํ านาจศาลอาญาศึก  ไดแกประชาชนทุกคน ไมวาจะเปนทหารหรือ
พลเรือนซึ่งกระท ําความผิดอาญาทุกความผิดในเขตอํ านาจของศาลอาญาศึกน้ัน ๆ        

๗.  คดีที่ไมอยูในอํ านาจศาลทหาร

 บุคคลท่ีอยูในอํ านาจศาลทหารกระทํ าความผดิ  ปกติก็จะตองถูกฟองยังศาลทหาร แตก็
เสมอไปท้ังหมด บางกรณีก็อาจตองนํ าไปฟองยังศาลพลเรือน พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร
(มาตรา  ๑๔)  ไดบัญญัติใหคดีไมอยูในอํ านาจศาลทหาร  มีอยู ๔ ประเภท ซ่ึงจะตองนํ า
ไปฟองตอศาลพลเรือน คือ

- คดีท่ีบุคคลที่อยูในอํ านาจศาลทหารกับบุคคลท่ีไมอยูในอํ านาจศาลทหารกระทํ าผดิ
ดวยกัน

- คดีเก่ียวกันกับคดีท่ีอยูในอํ านาจศาลพลเรือน
- คดีท่ีตองดํ าเนินการในศาลคดีเด็กและเยาวชน
- คดีท่ีศาลทหารเห็นวาไมอยูในอํ านาจศาลทหาร

๘.  อํ านาจศาลทหาร

๘.๑  เขตอํ านาจ
- ศาลจังหวัดทหารมีเขตอํ านาจตามพ้ืนท่ีจังหวัดทหาร
- ศาลมณฑลทหารมีเขตอํ านาจตามพ้ืนท่ีมณฑลทหาร
- ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอํ านาจไมจํ ากดัแตโดยปกติ  ถาการกระทํ าผิดน้ัน

เกิดข้ึนในทองถ่ินท่ีมีศาลทหาร  ก็ใหพิจารณาพิพากษาในศาลทหารทองถิน่น้ัน
- ศาลประจํ าหนวยทหาร  มีอํ านาจเหนือบุคคลท่ีสังกัดหนวยทหารน้ัน โดยไม

จํ ากัดพ้ืนท่ี
- ศาลอาญาศึก  มีเขตอํ านาจในพ้ืนท่ีของหนวยทหารท่ีจัดต้ังศาลอาญาศึกข้ึน
- ศาลทหารกลาง  เปนศาลท่ีรับการอุทธรณคดีท่ีศาลทหารช้ันตนพิพากษาเสร็จแลว
- ศาลทหารสูงสุด เปนศาลท่ีรับการฎีกาคดีท่ีศาลทหารกลางพิพากษาเสร็จแลว

๘.๒  อํ านาจในการลงโทษ
ศาลทหารมีอํ านาจท่ีลงโทษบุคคลใด ๆ ดังตอไปน้ี
- พิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูกระทํ าผิดตอกฎหมาย หรือกฎหมายอ่ืนในทางอาญา

(เชน พิพากษาโทษพลทหารกองประจํ าการ ซ่ึงกระทํ าผิดฐานหนีราชการ มีกํ าหนด ๑ ป)
- ส่ังลงโทษผูกระทํ าผิดฐานละเมิดอํ านาจศาล (ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง)



- ๑๓ -

๘.๓  อํ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
- ศาลจังหวัดทหาร  มีอํ านาจพิจารณาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดีท่ีจํ าเลยมี

นายทหารสัญญาบัตร
คดีท่ีกฎหมายมิไดกํ าหนดอัตราโทษอยางต่ํ า  หรือก ําหนดอัตราโทษอยางต่ํ าไวจํ าคุกไม

เกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจํ าท้ังปรับไมเกินกํ าหนดน้ี ถาศาลจังหวัดทหารเห็น
ควรยกฟองโจทก ็หรือเห็นควรลงโทษจํ าเลยแตละกระทง จํ าคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐
บาท หรือท้ังจํ าท้ังปรับไมเกินกํ าหนดน้ี ก็ใหพิพากษาได

คดีท่ีศาลจังหวัดทหารไมมีอํ านาจพิพากษา  ใหทํ าความเห็นสงสํ านวนไปใหศาลมลฑล
ทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา แลวแตกรณี

- ศาลมณฑลทหาร และศาลประจํ าหนวยทหาร  มีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีไดทุกบท
กฎหมาย  เวนแตจํ าเลยทหารช้ันนายพลเรือเทียบเทา

- ศาลทหารกรุงเทพ  มีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีไดทุกบทกฎหมาย โดยไมจํ ากดัยศ
จํ าเลย

- ศาลทหารกลาง มีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอุทธรณ คํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังของศาล
ทหารช้ันตน

- ศาลทหารสูงสุด  มีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอุทธรณคํ าพิพากษาหรือกํ าลังของศาล
ทหารกลาง  คดีท่ีศาลทหารสูงสุดไดพิจารณาพิพากษาหรือมีคํ าส่ังแลวใหเปนอันถึงท่ีสุด

- ศาลอาญาศึก  มีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท้ังปวง  ซ่ึงการกระทํ าผิดเกิดขึ้นได
ทุกบทกฎหมายและไมจํ ากัดตัวบุคคล

๙.  วธิีพิจารณาความอาญาทหาร

วิธีพิจารณาความอาญาในศาลทหารท่ีมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารโดย
ตรงก็มีเร่ือง  การควบคุม (ผูตองหา), การสอบสวน, การฟองคดี, การแตงทนาย, การพิจารณาของ
ศาล,  การอุทธรณฎีกา  และการบังคับตามคํ าพิพากษา นอกเหนือจากน้ี ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๕
เปนการท่ัวไปวา  "วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํ ากฎหมาย  กฎ  และขอบังคับซ่ึงออกตาม
กฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎ และขอบังคับฝายทหาร    กใ็หน ําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม   ถาพิจารณาขอใดซ่ึงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนํ าบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับเทาท่ีจะใชได
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๙.๑  การควบคุม
การควบคุมผูตองหาเปนอํ านาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาทหาร  ซ่ึงจะตองจัดการใหเปนไป

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวดังน้ี
- ผูตองหาท่ีเปนทหาร  ใหควบคุมโดยอนุโลมตามอํ านาจลงทัณฑ  "ขัง"   ในกฎหมาย    

วาดวยวินัยทหาร  แตรวมการส่ังลงทัณฑของผูบังคับบัญชาทุกช้ันแลวตองไมเกิน ๙๐ วัน  ถาไมมี
นายทหารซ่ึงมีตํ าแหนงต้ังแตผูบัญชาการกองพลข้ึนไป

- ผูตองหาท่ีเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง คนงาน หรือทหารท่ีกฎหมายวาดวย
วินัยทหาร  ใหอํ านาจลงทัณฑ  "ขัง"  อยางสูงไมเกิน ๙๐ วัน  ถาไมมีนายทหารซ่ึงมีตํ าแหนงต้ังแต
ผูบัญชาการกองพลขึ้นไป (ไดแกนายทหารต้ังแตผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ ตนเรือช้ัน ๒
นายกราบเรือ และผูบังคับหมวดบินช้ัน ๒ ขึ้นไป)  ใหนายทหารต้ังแตช้ันผูบัญชาการกองพลข้ึนไป
ควบคุมคร้ังละไมเกิน ๑๒ วัน ติดตอกันหลาย ๆ คร้ังได  และรวมกันท้ังหมดตองไมเกิน ๙๐ วัน     
ถาไมมีนายทหารซ่ึงมีตํ าแหนงต้ังแตผูบัญชาการกองพลข้ึนไป

ถาผูตองหาอยูตางทองถ่ินกับผูบังคับบัญชา  ใหผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ท่ีน่ัน เปน
ผูมีอํ านาจส่ังควบคุม

- ผูตองหาท่ีเปนบุคคลท่ีอยูในอํ านาจศาลทหารกระทํ าผิดในขณะรับราชการประจํ าการใน
กระทรวงกลาโหมอยู  แตขณะท่ีตกเปนผูตองหาน้ันมิไดอยูในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือถูกปลด
จากกองประจ ําการไปแลว ทหารกองเกินที่ถูกเรียกเขากองประจํ าการ (ท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนกอง
ประจํ าการ) ใหนายทหารท่ีมีตํ าแหนง ผูบังคับการจังหวัดทหารบกข้ึนไปในทองท่ีท่ีการกระทํ าผิดเกิด
ขึ้น  หรือในทองท่ีท่ีจับตัวผูตองหาได  เปนผูมีอํ านาจส่ังควบคุมคร้ังละไมเกิน ๒๐ วัน หลายคร้ังติดตอ
กนัได รวมกันตองไมเกิน ๙๐ วัน ถาไมมีนายทหารซ่ึงมีตํ าแหนงต้ังแตผูบัญชาการกองพลข้ึนไป"

๙.๒  การสอบสวน
การสอบสวนหมายถงึ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดํ าเนินการท้ังหลาย

เพ่ือจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดหรือเอาตัวผูกระทํ าผิดมาลงโทษ  ผูมีอํ านาจสอบสวนคดี
อาญาท่ีอยูในอํ านาจศาลทหารไดแกบุคคล ๔ ประเภท คือ

- นายทหารพระธรรมนูญ
- อัยการทหาร
- นายทหารสัญญาบัตรท่ีผูบังคับบัญชามีคํ าส่ังใหทํ าการสอบสวน
- พนักงานสอบสวน (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)

ผูมีหนาท่ีทํ าการสอบสวน  มีอํ านาจออกหมายเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํ า หรือสงส่ิง
ใดท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานได
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๙.๓  การฟองคดี
การฟองคดีตอศาลทหารในเวลาปกติ  ผูมีอํ านาจฟองคดีไดแก
- อัยการทหาร
- ผูเสียหาย ซ่ึงเปนบุคคลท่ีอยูในอํ านาจศาลทหาร (หรือผูเสียหายมิใชเปน

บุคคลที่อยูในอ ํานาจศาลทหาร  แลวตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก)
การฟองคดีตอศาลทหารในเวลาไมปกติ  หรือฟองตอศาลอาญาศึก อัยการ

ทหารเปนโจทก ฟองคดีไดแตผูเดียว (ผูเสียหายตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทกฟอง)
สํ านวนการสอบสวนท่ีอัยการทหารพิจารณาเห็นวา  เปนคดีท่ีไมอยูในอํ านาจ

ศาลทหารจะจัดสงใหพนักงานอัยการฟองยังศาลพลเรือนตอไป  และกรณีเชนน้ี พนักงาน
อัยการจะสงสํ านวนการสอบสวนใหอัยการทหารมิได

อัยการทหารมีสิทธิรองขอใหศาลพิพากษาใหจํ าเลยคืนทรัพย ใชราคาทรัพย
หรือใชคาสินไหมทดแทนความเสียใหกันไดในกรณีท่ีจํ าเลยกระทํ าผดิ

๙.๔  การแตงทนาย
ศาลทหารในเวลาปกติ  จํ าเลยหรือผูเสียหายซ่ึงเปนโจทก  มีสิทธิแตงทนาย

ใหวาตางคดีของตนได
ศาลทหารในเวลาไมปกติ  จํ าเลยมีสิทธิแตงทนายได
ศาลอาญาศึกหรือศาลท่ีพิจารณาหรือพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกหามแตงทนาย

คดีท่ีมีอัตราโทษอยางสูงต้ังแต ๑๐ ปขึ้นไป  ศาลจะตองถามนํ าจํ าเลยกอนเร่ิมพิจารณา
วามีทนายหรือไม  หรือไมมีและจํ าเลยตองการก็ใหศาลต้ังทนายให

ทนายใหศาลทหารมี ๒ ประเภท คือ
- ทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความ
- ทนายตามท่ีกระทรวงกลาโหมกํ าหนด
๙.๕  การพิจารณาคดี การอุทธรณฎีกา และการบังคับตามคํ าพิพากษา

- การพิจารณาคดีในศาลทหาร จะตองมีโจทกและจํ าเลยอยูพรอมในหองพิจารณา
คดีของศาล   และหรือจํ าเลยใหการสารภาพและไมติดใจฟง  จะไมทํ าตอหนาจํ าเลยน้ันก็ได

- คํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังของศาลทหารในเวลาปกติ โจทกหรือจํ าเลยอุทธรณ
ไดภายใน ๑๕ วัน

ผูมีอํ านาจแตงต้ังตุลาการ มีอํ านาจอุทธรณไดภายใน ๓๐ วัน
ผูมีอํ านาจส่ังลงโทษ  มีอํ านาจอุทธรณไดภายใน ๓๐ วัน

ท้ังน้ี  นับแตวันอานหรือถอืวาไดอานคํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังใหจํ าเลยฟง
คํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังของศาลในเวลาไมปกติ และศาลอาญาศึก หามอุทธรณฎีกา
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คํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังของศาลทหารกลางฎีกาได เวนแต
- คดีตองหามฎีกาในขอเท็จจริง (มาตรา ๖๒)
- ปญหาขอกฎหมายท่ีมิไดยกข้ึนมาวากันต้ังแตศาลทหารช้ันตน (เวนแตเปน

กฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบรอย ฎีกาได)
- การบังคับคด ีหมายถึงการจัดการใหเปนไปตามคํ าพิพากษาของศาล เชน

การประหารชีวิต จํ าคุก ฯลฯ
สํ าหรับคํ าพิพากษาของศาลทหาร ผูมีอํ านาจส่ังลงโทษ (มาตรา ๖๕) เปนผูส่ังลงโทษ

จํ าเลย (ในหมายแจงโทษใหเรือนจํ าทหารจัดการไปตามท่ีศาลพิพากษา)  ถาเปนศาล
พลเรือนทํ าหนาท่ีศาลทหาร  ผูพิพากษาเปนผูส่ังลงโทษจํ าเลย

การประหารชีวิตหญิงมีครรภ  ตองรอจนคลอดบุตรเสียกอน
คดีท่ีอุทธรณได  ถาศาลทหารช้ันตนพิพากษาลงโทษ  ประหารชีวิตหรือจํ าคุกตลอด

ชีวิต  ถาไมมีการอุทธรณ  ใหสงสํ านวนไปใหศาลทหารกลาง  คํ าพิพากษาเชนวาน้ียังไมถึงท่ีสุด
เวนแตศาลทหารกลางจะไดพิพากษายืน
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Back
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พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก

กฎอัยการศึกเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนใชเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยปราศจากภัยอันจะพึงมี
ตอประเทศชาติ  ท้ังท่ีจะมาจากภายนอกหรือภายในประเทศ  เดิมไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึกต้ังแต พ.ศ.๒๔๕๐ (ร.ศ.๑๒๖) ตอมาไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงใหเหมาะแกการสมัย
จงึไดยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม    แลวประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับใหม    คือพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก     พุทธศักราช ๒๔๕๗     อันเปนกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบันไดมีการแกไขเพ่ิมเติมตอมา
หลายคร้ัง  แตยังเปนฉบับแมบท พ.ศ.๒๔๑๗  อยู

๑.  การเรียกชื่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗
    ไดกํ าหนดการเรียกช่ือพระราชบัญญัติตามกฎอัยการศึกใหส้ันกะทัดรัด งายและสะดวก
ท้ังดานการพูดและการเขียนวา  "กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗"

๒.  การบงัคับใชกฎอัยการศึก
กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗  มีผลบังคับใชเปนกฎหมายนับแตวันท่ีประกาศใชเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๗

แตยังหาไดมีผลบังคับอยางจริงจังในทางปฏิบัติอยางใดไม  เพราะจะตองมีกรรมวิธีบังคับใชกฎอัยการ
ศึกอีกช้ันหน่ึง  ตองมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในพ้ืนท่ีท่ีตองการกอนแลวบทบัญญัติแหงกฎอัยการ
ศึก พ.ศ.๒๔๔๗  จึงจะนํ าไปบังคับใชในพ้ืนท่ีท่ีประกาศได ดูตัวอยางประกาศกฎอัยการศึกในผนวก)
การใชกฎอัยการศึกจะประกาศใหใชทุกมาตราหรือเฉพาะบางมาตราก็ได

๓.  จะประกาศใชกฎอัยการศึกไดเมื่อใด
กฎอัยการศึกจะประกาศใชเม่ือมีเหตุการณตอไปน้ีเกิดข้ึน คือ

(๑)  มีความจํ าเปนตองปองกันภยันตรายตอประเทศชาติท้ังจากภายนอก หรือ
ภายในราชอาณาจักร

(๒)  มีการสงคราม  (หมายถึงมีการประกาศสงครามกับประเทศอ่ืน)
(๓)  มีการจลาจล  (ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ๒๑๕ ม่ัวสุมกนั

ต้ังแต ๑๐ คนข้ึนไป  ใชกํ าลังประทุษรายหรือกระทํ าใหเกิดความวุนวายข้ึนในบานเมือง)

๔.   ผูมีอํ านาจประกาศใชกฎอัยการศึก
ผูมีอํ านาจประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ไดแก

(๑)  พระมหากษัตริย
(๒)  ผูบังคับบัญชาทหารซ่ึงมีกํ าลังทหารอยูใตบังคับไมนอยกวา ๑ กองพัน หรือ

เปนผูบังคับบัญชาในปอม  หรือท่ีม่ันอยางใด ๆ มีอํ านาจประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะใน
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เขตอํ านาจของคน  ในกรณีท่ีมีการสงครามหรือการจลาจลเกิดข้ึนได  เม่ือประกาศใชกฎ
อัยการศึกแลวตองรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วท่ีสุด

นอกจากพระมหากษัตริยและผูบังคับบัญชาทหารจะมีอํ านาจประกาศใชกฎอัยการศึก
แลวกย็ังอาจมีการประกาศใชกฎอัยการศึกโดยไมไดอาศัยอ ํานาจกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ เกิดขึ้นได
คือเม่ือมีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํ านาจลมลางรัฐบาลไดสํ าเร็จ รัฐาธิปตยก็ตกอยูในอํ านาจของคณะ
ปฏิวัติรัฐประหารน้ัน  คณะปฏิวัติมีอํ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศ  และดังน้ันหัวหนาคณะปฏิวัติ
ยอมมีอํ านาจประกาศใชกฎอัยการศึกได  ดังท่ีปรากฏข้ึนใน ประเทศเราหลายคร้ังมาแลว

๕.  วิธีประกาศใชกฎอัยการศึก
๕.๑  ตัวประกาศ  จะตองมีหรือควรตองมีขอความดังตอไปน้ี

- ก ําหนดเขตพ้ืนท่ีตองการใหใชกฎอัยการศึก (ท่ัวราชอาณาจักร, เฉพาะบาง
จงัหวัด ฯลฯ)

- ก ําหนดวัน, เวลา ที่ประกาศใชกฎอัยการศึก
- ถาไมใชกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗  ทุกมาตรา  ใหระบุมาตราท่ีตองการใชดวย
- ลงช่ือผูประกาศ

๕.๒  การโฆษณาใหประชาชนทราบท่ัวกัน  จะใชวิธีการโฆษณาวิธีใดก็ไดท่ีเปนผลใหประชาชน
ไดทราบ  เชน เรียกประชุมช้ีแจงแกราษฎร ปดประกาศตามสถานท่ีสาธารณะประกาศทางส่ือสารมวล
ชนตาง ๆ (วิทยุ, โทรทัศน, หนังสือพิมพ ฯลฯ)

๖.  การเลิกใชกฎอัยการศึก
การเลิกใชกฎอัยการศึก  ไมวาผูใดเปนผูประกาศใชกฎหมายบัญญัติใหเปนพระราชอํ านาจของ

พระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียวเทาน้ัน

๗.  ผลของการประกาศใชกฎอัยการศึก
เม่ือมีการประกาศใชกฎอัยการศึกข้ึนในทองถ่ินท่ีใดแลว  ยอมมีผลตามมาดังน้ี
๗.๑  ผลเก่ียวกับกฎหมายอ่ืน บรรดาขอความท่ีบัญญัติไวในกฎหมายอ่ืนใด ซ่ึงขัดกับขอความ

ของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับ ตองระงับ และใหใชบทบัญญัติของกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ แทน
๗.๒  ผลเก่ียวกับเจาหนาท่ีฝายพลเรือน

- เจาหนาท่ีทหารมีอํ านาจเหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในสวนท่ีเก่ียวกับยุทธการระงับ
ปราบปราม และการรักษาความสงบเรียบรอยและ

- เจาหนาท่ีฝายพลเรือน ตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาท่ีฝายทหาร
๗.๓  ผลเกี่ยวกับประชาชนทั่วไป   ประชาชนท่ัวไปตองปฏิบัติตามความตองการของ
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เจาหนาท่ีฝายทหารในการท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารใชอํ านาจตรวจคน, เกณฑ หาม, ยึด, เขาอาศัย,
ทํ าลายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีและขับไล
๗.๔  ผลเก่ียวกับอํ านาจศาล

- ศาลพลเรือนคงมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีไปตามปกติ
- ศาลทหารมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ิมข้ึนจากปกติตามท่ีผูมีอํ านาจประกาศ

ใชกฎอัยการศึกไดประกาศใหคดีน้ัน ๆ อยูในอํ านาจศาลทหาร และตามท่ีผูบัญชาการทหารสูงสุด
รับใหพิจารณาพิพากษาคดี (ใด ๆ) ในศาลทหาร

๘.  อํ านาจของเจาหนาที่ฝายทหาร

๘.๑  เจาหนาทีฝายทหารไดแกผูใด
 ทหารมิใชเปนเจาหนาท่ีฝายทหารตามกฎอัยการศึกดวยกันทุกคน เจาหนาท่ีฝายทหาร

ท่ีจะใชอํ านาจตามท่ีจะกลาวตอไปได  มีเพียงบางคนเทาน้ัน  คือผูบังคับบัญชาทหาร  ผูมีอํ านาจ
ประกาศกฎอัยการศึก ซ่ึงไดแกผูบังคับบัญชาทหารซ่ึงมีกํ าลังทหารอยูใตบังคับบัญชา ไมนอยกวา    
๑  กองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันดังไดกลาวแลว  ในทางปฏิบัติอาจมีการจํ ากดั
การใชอํ านาจของผูบังคับบัญชาทหารเหลาน้ันใหมีอํ านาจเฉพาะบางคนได  (ดูก ําลัง กห.แตงต้ัง
เจาหนาท่ีฝายทหารในผนวก)

ทหารผูซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีฝายทหารตามกฎอัยการศึก  จะปฏิบัติการใชอํ านาจ
ของเจาหนาท่ีฝายทหารไดเฉพาะเม่ือไดรับคํ าส่ังของเจาหนาท่ีฝายทหารเทาน้ัน
๘.๒  เจาหนาทีฝายทหารมีอํ านาจ  (ตามมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕) ดังน้ี

- อํ านาจในการตรวจคน (ส่ิงท่ีจะเกณฑ, หาม, ยึด, เขาพักอาศัย, ส่ิงท่ีครอบครองไวโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย)  ในการตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบหอ และอํ านาจในการตรวจหนังสือ
ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคํ าประพันธ

- อํ านาจในการเกณฑพลเมืองใหไปชวยราชการทหาร  เกณฑยวดยาน  สัตวพาหนะ
เสบียงอาหาร เคร่ืองสาตราวุธ ฯลฯ

- อํ านาจในการหามม่ัวสุมประชุมกนั,  หามออก  จํ าหนายจายหรือแจกซ่ึง หนังสือ       
ส่ิงพิมพ ฯลฯ หามโฆษณา ฯลฯ, หามใชทางสาธารณะเพ่ือการจราจร, หามมีหรือใชเคร่ืองมือส่ือสาร
หรืออาวุธ  ฯลฯ,  หามบุคคลออกนอกเคหะสถานในระหวางเวลาท่ีกํ าหนด,  หามบุคคลเขาไปหรือ
อาศัยอยูในเขตทองท่ีใดเพ่ือความจํ าเปนในการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบ
เรียบรอย, หามกระทํ าหรือมีกิจการหรือส่ิงท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกํ าหนด

- อํ านาจในการยึดส่ิงตาง ๆ ตามท่ีกลาวในมาตรา ๙, ๑๐ และ ๑๑
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- อํ านาจในการเขาพักอาศัยในทุกแหงท่ีเห็นวาจํ าเปนสํ าหรับใชประโยชนในราชการทหาร
- อํ านาจในการทํ าลายและเปล่ียนแปลงสถานท่ี ไดแกการเผาบาน และส่ิงท่ีจะเปนกํ าลังแก

ขาศึก  ตลอดจนการสรางท่ีม่ัน  ดัดแปลงภูมิประเทศ ฯลฯ
- อํ านาจในการขับไลผูซ่ึงไมมีภูมิลํ าเนาเปนหลักฐานไปเสียจากเมืองหรือตํ าบลน้ันได
- อํ านาจในการกักตัวบุคคลท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารสงสัยวาจะเปนราชศัตรูหรือสงสัยวาได

ฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗  ไวเพ่ือสอบถามตามความจํ าเปนไดไมเกิน ๗ วัน

๙.  ยกเวนไมตองชดใชคาเสียหาย

การใชอํ านาจของเจาหนาท่ีฝายทหารต้ังแตมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕ น้ัน  อาจกอใหเกิดเสียหาย
ขึน้ได  ซ่ึงโดยปกติท่ัวไปแลว  ผูท่ีทํ าใหเกิดความเสียหายจะตองชดใชคาเสียหายน้ัน  แตเน่ืองจาก
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีฝายทหาร กระทํ าไปเพ่ือประโยชนในการปองกันพระมหากษัตริยชาติ
และศาสนา จึงไดบัญญัติขอยกเวนวาบุคคลใด ๆ จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น

๑๐.  การประกาศใชกฎอัยการศึกในประเทศไทย

นับแตไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗  เปนกฎหมายมาจนกระท่ังบัดน้ี
ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึกมาตามลํ าดับดังน้ี

คร้ังท่ี ๑  ๑๒ ต.ค.๗๖, ๑๔๑๔  พ้ืนท่ีมณฑลกรุงเทพและมณฑลอยุธยา
คร้ังท่ี ๒   ๘ ม.ค.๘๔, ๐๖๐๐  พ้ืนท่ี ๒๔ จังหวัด (ชายแดนดานตะวันออกต้ังแต

เชียงรายถึงตราด)
คร้ังท่ี ๓  ๑๐ ธ.ค.๘๔, ๒๐๔๕  พ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร
คร้ังท่ี ๔  ๓๐ มิ.ย.๙๔, ๑๐๐๐  พ้ืนท่ีพระนครและธนบุรี
คร้ังท่ี ๕  ๑๖ ก.ย.๒๕๐๐,๒๓๐๐ พ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร
คร้ังท่ี ๖  ๒๐ ต.ค.๐๑, ๒๑๑๓  พ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร
คร้ังท่ี ๗  ๑๗ พ.ย.๑๔, ๒๐๑๑  พ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร
คร้ังท่ี ๘   ๖ ต.ค.๑๙, ๑๙๑๐  พ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร
คร้ังท่ี  ๙   ๒๐ ต.ค.๒๐  ประกาศใหใชการประกาศใชกฎ (คร้ังท่ี ๘)  เม่ือ ๖ ต.ค.๑๙ ตอไป
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๑๑.  อํ านาจการออกกฎเสนาบดี และออกขอบังคับบรรยายความ

ในเวลาปกติสงบศึก  เจากระทรวง (กลาโหม) มีอํ านาจตรากฎเสนาบดีสํ าหรับบรรยายขอความ
เพ่ือใหมีความสะดวกเรียบรอยในเวลาท่ีจะใชกฎอัยการศึกไดตามสมควร

ในเวลาสงครามหรือจลาจล  แมทัพใหญหรือแมทัพรอง มีอํ านาจออกขอบังคับบรรยายความ
เพ่ิมเติมใหการดํ าเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึก

กฎเสนาบดีหรือขอบังคับท่ีประกาศใชแลว  ถือเปนสวนหน่ึงของกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
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ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

๑.  ประมวลกฎหมายอาญาทหารคืออะไร
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร   เปนกฎหมายอาญาฉบับหน่ึง ก ําหนดความผิดเก่ียวกับหนาท่ี

ราชการทหารขึ้นไว  และกํ าหนดโทษแกผูกระทํ าผิดท่ีเปนทหาร สวนหน่ึง กับก ําหนดโทษสํ าหรับ
บุคคลท่ัวไปท่ีกระทํ าความผิดเก่ียวกับหนาท่ีราชการดวยอีกสวนหน่ึง จึงเห็นไดวาประมวลกฎหมาย
อาญาทหารหาไดใชเฉพาะกับบุคคลท่ีเปนทหารเทาน้ันไม
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ประกาศใชเปนกฎหมายเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๔ โดยมีผลบังคับ

ใชเม่ือ ๑ เมษายน ร.ศ.๑๓๑ (ตรงกบั พ.ศ.๒๔๕๕)

๒.  เหตุผลท่ีตองบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาทหาร
ความจริงกฎหมายอาญาท่ีใชบังคับแกพลเมืองท่ัวไปรวมท้ังทหารดวยน้ัน  ก็มีอยูแลวคือ

ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงไดประมวลความผิดตาง ๆ ไวอยางสมบูรณ ทหารท่ีกระทํ าความ
ผดิอาญาตาง ๆ ก็สามารถลงโทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาได แตกระน้ันก็ดี
ก็ยังมีเหตุผลความจํ าเปนท่ีจะตองตราประมวลกฎหมายอาญาทหารข้ึนใชดวยดังตอไปน้ี

(๑)  ประมวลกฎหมายอาญา ก ําหนดลักษณะความผิดเปนการท่ัวไป ลงโทษเฉพาะผูกระทํ า
ความผิดสามัญเทาน้ัน  ไมไดก ําหนดความผิดท่ีลวงละเมิดตอกฎหมายฝายทหารตลอดจนความผิด
ตอหนาท่ีของฝายทหารข้ึนไว เชน ความผิดฐานปลอมตัวเขาสอดแนมในคายทหาร เปนตน

(๒)  การกระทํ าความผิดตอกฎหมายและหนาท่ีฝายทหาร  แมจะเกิดจากความประพฤติของ
บุคคลท่ีเปนทหารเสียเปนพ้ืนก็จริง  แตมีบางอยางท่ีอาจเกดิความประพฤติของบุคคลสามัญได
(เชนความผิดฐานกระทํ าโดยปราศจากความเมตตาแกคนท่ีถูกอาวุธบาดเจ็บ)  สมควรมีกฎหมาย
บางอยางใหใชไดตลอดท้ังบุคคลท่ีเปนทหารและบุคคลสามัญ

(๓)  ทหารอยูภายใตบังคับแหงวินัยทหาร   เม่ือกระทํ าความผิดอยางบุคคลสามัญท่ัวไปซ่ึงความ
ผิดน้ันยอมเกิดจากการกระทํ าอันเปนความประพฤติท่ีทหารควรละเวนเจืออยูดวยจึงควรพิจารณา
ก ําหนดโทษใหผูน้ันไดรับโทษหนักกวาบุคคลสามัญ

๓.  บทนิยาม
ไดมีการนิยามถอยคํ าบางคํ าไวในมาตรา ๔ ดังน้ี
คํ าวา "ทหาร" หมายความวาบุคคลท่ีอยูในอํ านาจกฎหมายฝายทหาร
คํ าวา "เจาพนักงาน" ท่ีใชในประมวลกฎหมายลักษณะอาญาน้ัน ทานหมายความรวมตลอดถงึ

บรรดานายทหารบก นายทหารเรือช้ันสัญญาบัตร และช้ันประทวนท่ีอยูในกองประจํ าการน้ันดวย
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คํ าวา "ราชศัตรู" น้ัน  ทานหมายความตลอดถึงบรรดาคนมีอาวุธท่ีแสดงความขัดแข็งตออํ านาจ
ผูใหญ  หรือท่ีเปนขบถ หรือเปนโจรสลัดหรือท่ีกอการจลาจล
คํ าวา "ตอหนาราชศัตรู" น้ัน ทานหมายความตลอดถึงท่ีอยูในเขตซ่ึงกองทัพไดกระทํ าสงคราม

น้ันดวย
คํ าวา "คํ าส่ัง" น้ัน ทานหมายความวา  ท่ีบรรดาขอความท่ีผูซ่ึงบังคับบัญชาทหาร ผูถืออํ านาจ

อันสมควร เปนผูส่ังไปโดยสมควรแกกาลสมัย และชอบดวยพระราชกํ าหนดกฎหมาย คํ าส่ังเชนวาน้ี
เม่ือผูรับคํ าส่ังน้ันไดกระทํ าตามแลว  ก็เปนอันหมดเขตของการท่ีส่ังน้ัน
คํ าวา "ขอบังคับ" น้ัน  ทานหมายความวา บรรดาขอบังคับและกฎหมายตาง ๆ ท่ีใหใชอยูเสมอ

ซ่ึงผูบังคับบัญชาทหาร ผูถืออํ านาจอันสมควรไดออกไวโดยสมควรแกกาลสมัย และชอบดวยพระราช
กํ าหนดกฎหมาย

๔.  การกํ าหนดลักษณะโทษ
ประมวลกฎหมายอาญาทหารไดกํ าหนดลักษณะโทษท่ีจะใชลงแกผูกระทํ าความผดิ   หนักเบา

ลดหล่ันกันตามลํ าดับ  โดยกํ าหนดไวรวมเปน ๔ ลักษณะดังน้ี
(๑)  หลบหนีไปเขาอยูกับพวกราชศัตรู (โทษหนักท่ีสุด)
(๒)  กระทํ าความผดิตอหนาราชศัตรู (โทษหนักรองลงไป)
(๓)  มิไดกระทํ าความผดิตอหนาราชศัตรู  แตเปนเวลาสงคราม หรือประกาศใชกฎอัยการศึก

(โทษหนักรองลงไปอีก)
(๔)  กระทํ าความผิดในเวลาหรือท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว  (โทษเบาท่ีสุด)

๕.  ความผดิอาญาทหารบางอยางใหถือวาเปนความผิดวินัยทหาร
ผูกระทํ าความผดิอาญาทหาร  จะตองไดรับโทษ ๕ สถาน (ตามท่ีประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติ

ไว)  กลาวคือ ประหารชีวิต, จํ าคุก, กักขัง, ปรับ และริบทรัพยสิน แตมีการกระทํ าความผดิบางอยาง
ท่ียอมใหถือวาเปนความผิดตอวินัยทหาร  ใหลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารแทนการ
ลงโทษดังกลาวได มีรายละเอียด (ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙)ดังน้ี

(๑)  การกระทํ าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร  บางมาตรา  (มาตรา ๒๑, ๒๓, ๒๔,
๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๖, และ ๔๗) ถาผู
บังคับบัญชาพิจารณาวาเปนการเล็กนอยไมสํ าคัญใหถือวาเปนความผิดตอวินัยทหาร และมีอํ านาจส่ัง
ลงทัณฑไดตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารเวนแตผูมีอํ านาจแตงต้ังตุลาการจะส่ังใหสงตัวผูกระทํ าผดิ
ไปดํ าเนินคดีในศาลทหาร หรือจะมีการดํ าเนินคดีน้ันในศาลพลเรือนจึงใหเปนไปตามน้ัน
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(๒)  ความผิดลหุโทษ ไดแกความผิดท่ีบัญญัติไวในภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา
ต้ังแตมาตรา ๓๖๗ ถึงมาตรา ๓๙๘  เปนความผิดท่ีไมมีความรุนแรง เชน สงเสียงหรือทํ าใหเกิดเสียง
อ้ืออึงทํ าใหประชาชนตกใจหรือเดือดรอน, หาอาวุธเขาไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปด
เผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควร, ทะเลาะกันในท่ีสาธารณะ, ยิงปนโดยใชเหตุในเมือง  ในหมูบานหรือ
ท่ีชมุนุมชน,  เสพสุราหรือของเมาอยางอ่ืนจนเมาและประพฤติวุนวาย หรือครองสติไมอยูในถนน
สาธารณะหรือสาธารณสถาน  เปนตน ความผิดลหุโทษดังกลาวแลวน้ัน  มีอัตราโทษอยางสูง
จํ าคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือท้ังจํ าท้ังปรับ

(๓)  ความผิดท่ีเปรียบเทียบไดตามกฎหมาย ซึ่งไดแก
- ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว
- ความผิดลหุโทษ
- ความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ
- ความผิดตอกฎหมายแผนกภาษีอากรซ่ึงมีอัตราโทษปรับอยางสูงไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท

ความผิดตามกฎหมายอ่ืนใด  แมจะมีโทษจํ าคุกไมเกิน ๑ เดือน  หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
กต็าม ก็ไมเรียกความผิดน้ันเปนความผิดลหุโทษเพราะความผิดลหุโทษเปนความผิดในประมวล
กฎหมายอาญาดังไดกลาวแลวเทาน้ัน

๖.  ลักษณะความผิดตาง ๆ
ความผิดตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาทหารน้ัน  สามารถพิจารณา

แยกความผิดออกไดเปน ๒ กลุม  ตามประเภทของบุคคลท่ีกระทํ าผิดดังน้ีคือ
(๑)  ความผิดสํ าหรับบุคคลท่ัวไป (ซ่ึงรวมความผิดท่ีทหารกระทํ าอยูในตัวดวย) ไดแก

ความผิดฐาน - เชลยศึกเสียสัตย
- ลักลอบสอดแนม
- ปดบังซอนเรนหรือชวยเหลือราชศัตรู หรือผูลักลอบสอดแนม
- ยุยงหรือขมขืนใจผูบังคับกองทหารใหยอมแพ
- ทํ าใหเรือของทหารชํ ารุดหรืออับปางโดยเจตนา
- ทํ าใหเรือของทหารชํ ารุดหรืออับปางโดยประมาท
- สบประมาทธง
- ทํ ารายทหารยาม
- หม่ินประมาทหรือขูเข็ญจะทํ ารายทหารยาม
- กระทํ าการปราศจากความเมตตาแกผูถกูอาวุธบาดเจ็บในยามสงคราม
- ใชธงหรือเคร่ืองหมายกาชาดผิดขอบังคับในยามสงคราม



- ๒๕ -

(๒)  ความผิดสํ าหรับบุคคลท่ีเปนทหาร ไดแกความผิดฐาน
- นายทหารยอมแพแกราชศัตรู
- นายเรือถอยเรือออกจากท่ีรบโดยไมมีเหตุผลสมควร
- นายเรือจงใจกระทํ าหรือปลอยใหเรือของทหารชํ ารุดหรืออับปาง
- นายเรือกระทํ าหรือปลอยใหเรือของทหารชํ ารุดหรืออับปางโดยประมาท
- นายเรือละท้ิงเรือเม่ือมีเหตุรายเกิดข้ึน
- นายเรือละท้ิงเรือขณะท่ียังมีคนอยูในเรือ
- ทหารทํ าลายหรือละท้ิงเคร่ืองสาตราวุธ
- ทหารละท้ิงหนาท่ี
- ทหารขัดคํ าส่ัง
- ทหารขัดคํ าส่ังอยางองอาจ
- ทหารขัดขืนหรือละเลยไมกระทํ าตามขอบังคับ
- ทหารขัดขืนไมกระทํ าตามขอบังคับอยางองอาจ
- ทหารหลับยามหรือเมาสุราในหนาท่ี
- ทหารยามไมเอาใจใสหรือประมาทในหนาท่ี
- ทหารทํ ารายผูบังคับบัญชา
- ทหารทํ ารายทหารซ่ึงเปนผูใหญเหนือตน
- ทหารแสดงความอาฆาตหรือหม่ินประมาทผูบังคับบัญชาหรือผูใหญเหนือตน
- ทหารกํ าเริบ
- ทหารหนีราชการ
- ทหารปลอมปนทรัพยของทหาร
- ทหารกระทํ าผิดในขณะเปนยามมีอาวุธของหลวงติดตัว

(ลักษณะความผิดตาง ๆ ดังกลาว จะไดอธิบายองคประกอบความผิดบางความผิดตางหาก)
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กฎหมายวาดวยวินัยทหาร

ทหารกับวินัยเปนของคูกัน  เพราะทหารจะไดช่ือวาเปนทหารท่ีดี หรือกองทัพจะมี
สมรรถภาพเขมแข็ง หรือการรบจะประสบชัยชนะ สวนหน่ึงยอมข้ึนอยูกับการท่ีทหารมีวินัยดี คือ
ปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด  ในยามสงครามหากทหารพากันขาดวินัยเสียหมด กองทหารก็คงมี
สภาพไมผิดกับหมูโจร  วินัยจึงเปนส่ิงจํ าเปนอยางย่ิงสํ าหรับทหาร

เม่ือวินัยเปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับทหาร  จึงจํ าเปนท่ีจะตองกํ าหนดหลักเกณฑวาการกระทํ า
อยางไร  ถือเปนการกระทํ าผิดวินัยทหารไวใหเปนท่ีแนนอน  และเม่ือมีการกระทํ าผิดวินัยขึ้นจะ
ปราบปรามปองกันหรือจัดการลงโทษอยางใด  เพ่ือประโยชนในการน้ีรัฐบาลจึงไดตรากฎหมาย
วาดวยวินัยทหารข้ึน

๑.  ประวัติกฎหมายวาดวยวินัยทหาร
กฎหมายวาดวยวินัยทหารไดตราข้ึนโดยอาศัยอํ านาจประมวลกฎหมายอาญาทหารซ่ึงใหอํ านาจ

ผูบังคับบัญชาทหารลงอาญาแกผูกระทํ าผิดวินัยไดตามที่จะไดก ําหนดไวในลักษณะกฎ หรือขอบังคับ
ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหต้ังข้ึนไว (ดูมาตรา ๗) ประมวลกฎหมายอาญาทหารได
ประกาศใชเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๔  หลังจากน้ันตอมาจึงไดตรากฎหมายวาดวยวินัยทหารข้ึน ซ่ึงในคร้ังน้ัน
ยังมิไดตราในรูปพระราชบัญญัติ
พ.ศ.๒๔๖๔  ไดมีประกาศใช กฎยุทธวินัย  ซ่ึงมีช่ือเต็มวา กฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญา

ทหารบก  ฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔
พ.ศ.๒๔๖๕  ไดมีประกาศใช กฎเสนาบดีวาดวยอํ านาจลงอาญาทหารเรือ ลงวันท่ี

๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๕
พ.ศ.๒๔๗๔  ไดมีการรวมกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงทหารเรือเขาเปนกระทรวงกลาโหมโดย

ใหอํ านาจเสนาบดีกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาไดท้ังทหารบก   ทหารเรือ ฉะน้ัน เพ่ือใหเปนการ
สอดคลองและรัดกุม  รัฐบาลจึงไดยกเลิกกฎทั้งสองฉบับเสีย โดยไดตรา พระราชบัญญัติวาดวยวินัย
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ข้ึนใชแทน  ซ่ึงใชบังคับต้ังแต๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๖ มาจนกระท่ังบัดน้ี   
ตอมาก็ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบาง  ถึงป ๒๕๐๗ น้ี มีพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารออกใชรวม     
๕ ฉบับ ดังน้ีคือ
๑.  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
๒.  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๓.  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับท่ี ๒)
๔.  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
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๕.  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๐๕

๒.  พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารบัญญัติถึงเรื่องอะไร
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารบัญญัติถึงเร่ืองความหมายของคํ าวาวินัยทหาร อํ านาจหนาท่ี

ของผูบังคับบัญชาทหารเก่ียวกับวินัย  ทัณฑ  และอํ านาจการลงทัณฑ  รวมท้ังบัญญัติถึงวิธีการ
รองทุกขเม่ือทหารไมไดรับความเปนธรรมดวย

๓.  วินัยทหารคืออะไร
วนิยัทหารนัน้ คือการที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร (มาตรา ๔)
คํ าวา  แบบธรรมเนียมของทหารน้ันมีความหมายกวางซ่ึงพอจะกลาวไดวา หมายถึง

การท่ีทหารจะตองประพฤติตามกฎหมาย ขอบังคับ คํ าส่ัง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมอ่ืน
ใดของทหาร  ถาไมประพฤติปฏิบัติตาม  ถือวาจะกระทํ าผิดวินัยทหาร

มาตรา ๕  ไดยกตัวอยางการกระทํ าผิดวินัยไว ๙ ประการ คือ.-
(๑)  ดื้อ  ขัดขืน  หลีกเลี่ยง  หรือละเลยไมปฏิบัติตามคํ าส่ังผูบังคับบัญชาเหนือตน
(๒)  ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย
(๓)  ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร
(๔)  กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕)  เกียจคราน ละท้ิง หรือเลินเลอตอหนาท่ีราชการ
(๖)  กลาวคํ าเท็จ
(๗)  ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร
(๘)  ใหตักเตือนส่ังสอน  หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาท่ีกระทํ าผดิตามโทษานุโทษ
(๙)  เสพเคร่ืองดองของเมาจนเสียกิริยา

ท้ังน้ี  มิไดหมายความวา การกระทํ าผิดวินัยมีเพียง ๙ กรณีเทาน้ัน  การกระทํ าอยางอ่ืนหาก
เปนเร่ืองผิดแบบธรรมเนียมของทหารแลว  ยอมเปนการกระทํ าผิดตอวินัยทหารท้ังส้ิน
นอกจากน้ี  ยังมีกรณีท่ีบัญญัติไวโดยแนชัดในพระราชบัญญัติน้ีวา  เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับคํ า

รองทุกขแลวเพิกเฉยเสีย ถือวาผูบังคับบัญชากระทํ าผิดวินัยทหาร (มาตรา ๒๙) และในการรองทุกข
หากเปนความเท็จหรือรองทุกขผิดระเบียบ  ถือวาผูรองทุกขกระทํ าผิดวินัยทหารดวย (มาตรา ๓๑)
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๔.  อํ านาจของผูบังคับบัญชาในกรณีทหารกระทํ าผิดวินัย
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีจัดการ ระวังรักษาวินัยของทหารภายใตบังคับบัญชาโดยกวดขัน

เม่ือทหารไดกระทํ าผิดวินัยขึ้น ผูบังคับบัญชาทหารยอมมีอํ านาจหนาท่ีดังตอไปน้ี
(๑)  ใชอาวุธเพ่ือปราบปรามทหารท่ีกอการกํ าเริบ  หรือบังคับทหารท่ีละท้ิงหนาท่ี

ใหกลับเขาประจํ าหนาท่ี
(๒)  ลงทัณฑ
(๓)  ปลดจากประจํ าการ
(๔)  ถอดยศ

๕.  ทัณฑ
คํ าวา "ทัณฑ" น้ัน  หมายถึงการลงโทษท่ีผูบังคับบัญชาทหารกระทํ าตอทหารผูใตบังคับบัญชา

ท่ีกระทํ าผิดตอวินัยทหาร ตางกับคํ าวา โทษ (ตามความหมายอยางแคบ) ซ่ึงหมายถึงการลงโทษ
ท่ีศาลไดพิพากษาลงโทษจํ าเลย
ทัณฑแบงออกเปน ๕ อยาง คือ จํ าขัง ขัง กัก ทัณฑกรรม และภาคทัณฑ

    จํ าขัง    คือ ขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจํ าทหาร
    ขงั       คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหน่ึงตามแตจะกํ าหนดให
    กัก      คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหน่ึงตามแตจะกํ าหนดให

ทณัฑกรรม คือ ใหกระทํ าการสุขา การโยธา ฯลฯ เพ่ิมจากหนาท่ีประจํ าซ่ึงจะตอง
ปฏิบัติอยูแลว  หรือปรับใหอยูเวรยามนอกหนาท่ีประจํ า

ภาคทัณฑ  คือ ผูกระทํ าความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานใดสถานหน่ึงใน ๔ สถาน
จํ าขัง ขัง กัก และทัณฑกรรม  แตมีเหตุอันควรปราณีจึงเปนแตแสดงความผิดของผูน้ันให
ปรากฏหรือใหทํ าทัณฑกรรมบนไว
นอกจากทัณฑท้ัง ๕ ประการน้ี  กฎหมายหามมิใหคิดข้ึนใหมหรือใชวิธีลงทัณฑอยางอ่ืน

เปนอันขาด ถาใชทัณฑอยางอ่ืน เชน โบย ผูกระทํ ายอมไมไดรับความคุมครองของกฎหมาย
เพราะกฎหมายไมไดใหอํ านาจไว  และยอมมีความผิดฐานทํ ารายรางกายตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย

๖.  อํ านาจการลงทัณฑ
ผูบังคับบัญชาช้ันใด  (รวมท้ังผูซ่ึงไดรับมอบอํ านาจใหบังคับบัญชาตามมาตรา ๑๐)

จะมีอํ านาจในการลงทัณฑเพียงใดน้ัน  ไดมีกํ าหนดช้ันผูลงทัณฑไวใน   ตารางเกณฑเทียบช้ัน
ผูลงทัณฑและรับทัณฑ   และไดกํ าหนดวันท่ีจะส่ังลงทัณฑไดใน  ตารางกํ าหนดทัณฑ  ซึ่งได



- ๒๙ -

กํ าหนดอํ านาจของผูบังคับบัญชาลดหล่ันกันตามลํ าดับ
ผูบังคับบัญชาผูใดมีตํ าแหนงตรงตามตารางเกณฑเทียบช้ันก็มีอํ านาจส่ังลงทัณฑไดตาม

เกณฑในตารางกํ าหนดทัณฑ  หากตํ าแหนงไมตรงตามตารางเกณฑเทียบช้ัน  ก็ใหถือตาม
ท่ีไดเทียบตํ าแหนงไวในขอบังคับกระทรวงกลาโหม  คือขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
ตํ าแหนงและการเทียบตํ าแหนงบังคับบัญชาขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑

กรณีทีผู่บังคับบัญชามีอํ านาจลงทัณฑสูงกวาปกติ   อํ านาจการลงทัณฑยอมเปนไปตามท่ี
กลาวแลวแตในความผิดวินัยบางเร่ือง  กฎหมายเพ่ิมอํ านาจใหผูบังคับบัญชาบางตํ าแหนงมีอํ านาจ
ลงทัณฑสูงกวาท่ีกํ าหนดไวในตารางกํ าหนดทัณฑไดคือ

"มาตรา ๑๖  ถาเปนความผิดซ่ึงมีวิธีวางอัตรากํ าหนดทัณฑไวแนนอนแลว  เชน  ฐานขาดหนี
ราชการทหาร เปนตน  หากกํ าหนดทัณฑน้ันเหนืออํ านาจของผูบังคับบัญชาท่ีจะส่ังลงทัณฑได       
ก็ใหน ําเสนอเพียงช้ันท่ีกลาวตอไปน้ี
๑.  ฝายทหารบก   ผูมีอํ านาจบังคับบัญชาตํ าแหนงช้ันผูบังคับการกรม  หรือช้ันผูบังคับกองพัน

ท่ีอยูตางทองถ่ินกับผูมีอํ านาจบังคับบัญชาช้ันผูบังคับการกรม
๒.  ฝายทหารเรือ ผูมีอํ านาจบังคับบัญชาตํ าแหนงช้ันผูบังคับหมวดเรือ  หรือช้ันผูบังคับกองพัน

ท่ีอยูตางทองถ่ินกับผูมีอํ านาจบังคับบัญชาช้ันผูบังคับหมวดเรือ
๓.  ฝายทหารอากาศ  ผูมีอํ านาจบังคับบัญชาตํ าแหนงช้ันผูบังคับกองบิน
แมวากํ าหนดทัณฑน้ันจะเหนืออํ านาจก็ดี  ก็ใหผูบังคับบัญชาช้ันท่ีกลาวน้ีมีอํ านาจลงทัณฑ

ไดทีเดียว ไมตองนํ าเสนอตามลํ าดับช้ันตอไปอีก"

ความผิดท่ีกระทรวงกลาโหมไดวางอัตรากํ าหนดทัณฑไวแนนอนแลว  ไดแก ความผิด
ฐานหนีราชการ  ตามขอบังคับทหารท่ี  ๕/๙๑๐๓   วาดวยระเบียบการลงอาชญาทหารหนี
                                                 ๒๔๗๕
ราชการ และความผิดฐานทํ าใหอาวุธและเคร่ืองยุทโธปกรณชํ ารุดหรือสูญหาย ตามขอบังคับ
ทหารท่ี     ๑/๔๘๑๔  วาดวยวินัยการรักษาอาวุธและเคร่ืองยุทโธปกรณ  ขอบังคับดังกลาว
               ๒๔๘๕
ไดก ําหนดเกณฑการลงทัณฑไวตายตัว  การลงทัณฑแมจะเกินอํ านาจผูบังคับบัญชา  ก็ใหผูมี
อํ านาจบังคับบัญชาตํ าแหนงตามท่ีบัญญัติไวใน มาตรา ๑๖ มีอํ านาจส่ังลงได  สํ าหรับทหาร
อากาศก็คงนํ าเสนอผูบังคับบัญชาเพียงช้ันผูบังคับการกองบินเทาน้ัน
อํ านาจการลงทัณฑของผูบังคับบัญชาทหารท่ีแตกตางไปจากตารางกํ าหนดทัณฑอีกขอหน่ึง

ก็คือ  ในกรณีท่ีนายทหารท่ีเปนหัวหนาทํ าการควบคุมทหารไปโดยลํ าพัง  ทหารท่ีอยูในความ
ควบคุมไดกระทํ าผิดวินัยทหารข้ึน  กฎหมายเพ่ิมอํ านาจใหนายทหารท่ีเปนหัวหนาน้ันมีอํ านาจ
ลงทัณฑเสมอผูมีอํ านาจเหนือจากตํ าแหนงของตนข้ึนไปอีกช้ันหน่ึงได เวนแตนายทหารน้ันเปน
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ผูมีอํ านาจลงทัณฑช้ัน ๒ ขึ้นไป จึงไมตองเพ่ิม (มาตรา ๑๗)

๗.  การเพ่ิมทัณฑ ลดทัณฑ หรือยกทัณฑ
ความผิดเดิม  ผูท่ีส่ังลงทัณฑหรือผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังลงทัณฑน้ัน  มีอํ านาจท่ีจะเพ่ิมทัณฑ

หรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑในทัณฑท่ีส่ังลงไวแลวน้ันได แตถาเพ่ิมทัณฑ ทัณฑท่ีส่ังใหมรวมกับ
ทัณฑเดิมตองไมเกินอํ านาจของผูท่ีส่ังใหมน้ัน (มาตรา ๒๐)
ความผิดใหมท่ีเกิดข้ึนในระหวางรับทัณฑ   ถาผูใดที่ไดรับทัณฑขังอยู ไดกระทํ าความผดิ

ซ้ํ าในความผิดประเภทเดียวกับท่ีถูกลงทัณฑ  ผูมีอํ านาจลงทัณฑจะส่ังเพ่ิมทัณฑก็ใหเพ่ิมใหมเม่ือ
รวมกับกํ าหนดเดิมแลวไมเกินอํ านาจของผูส่ังลงทัณฑ  หากเห็นวาควรรับทัณฑเกินอํ านาจของผูส่ัง
ลงทัณฑ  ก็ใหรายงานขออํ านาจผูบังคับบัญชาเหนือตามมาตรา ๑๕(มาตรา ๑๘)

๘.  หลักปฏิบัติในการลงทัณฑ
(๑)  ถาจะลงทัณฑหลายสถานก็ทํ าไดไมเกินสองสถาน แตสถานหน่ึง ๆ น้ันส่ังลงทัณฑ

ไดเพียงกึ่งอํ านาจเทาน้ัน (มาตรา ๑๒)
(๒)  ตองแนใจวาผูท่ีจะรับทัณฑน้ันเปนผูท่ีไดกระทํ าความผิดจริง  จึงส่ังลงทัณฑ อยาส่ัง

ลงทัณฑโดยโทสะจริต หรือลงทัณฑแกผูท่ีไมปรากฏความผิดชัดเจน และตองช้ีแจงใหผูกระทํ าผดิ
ทราบวากระทํ าความผิดในขอใด  เพราะเหตุใด กอนท่ีจะลงทัณฑ (มาตรา ๑๓)

(๓)  หากเห็นควรใหผูกระทํ าผิดรับทัณฑสูงกวากํ าหนดท่ีตนจะส่ังได ก็ใหผูบังคับบัญชา
น้ันรายงานความผิดเสนอความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงไร  ไปยังผูบังคับบัญชาตามลํ าดับช้ัน
จนถึงผูมีอํ านาจพอท่ีจะลงทัณฑในความผิดน้ันได (มาตรา ๑๕)

(๔)  การลงทัณฑนายทหารสัญญาบัตร  จะตองรายงานตามลํ าดับช้ันจนถึง รัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม  รวมท้ังขาราชการกลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตรดวย

การลงทัณฑขาราชการช้ันประทวน  จะตองรายงานตามลํ าดับช้ันจนถึงผูบังคับบัญชาช้ัน
แมทัพเปนหัวหนาสวนราชการท่ีข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ หรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ (ดูคํ าช้ีแจงทหารท่ี ๗/๑๗๘๒๙)
                                                                                        ๒๔๘๑
การรายงานการลงทัณฑจะตองระบุดวยวาเคยถูกลงทัณฑสถานใดมาแลวก่ีคร้ัง หรือ

เปนคร้ังแรกดวย  (ตามหนังสือ สป.ท่ี กห ๐๒๐๑/๑๗๗๑๖ ลง ๓ ส.ค.๑๐)
(๕)  จะตองจัดการลงทัณฑภายใน ๓ เดือน นับแตวันท่ีปรากฏหลักฐานแหงความผิด

ของผูกระทํ าผิดแนนอนแลว  หากพนกํ าหนดน้ันจะลงทัณฑโดยอํ านาจของผูมีอํ านาจลงทัณฑ
ช้ันน้ันอีกไมได  (สามารถรายงานใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปใชอํ านาจลงทัณฑได)
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กรณีท่ีผูกระทํ าผิดขาดหนีกอนครบกํ าหนด ๓ เดือน    โดยยังมิไดรับทัณฑน้ัน  ระหวาง
ขาดหนีน้ันไมนับรวมดวย ใหเร่ิมนับ (ตอจากระยะเวลากอนขาดหนี) แตวันท่ีไดตัวผูน่ันกลับ
คืนสังกดั  (มาตรา ๑๙)

๙.  การใชอาวุธ
เม่ือผูบังคับบัญชาทหารรวมท้ังผูท่ีชวยเหลือมีความจํ าเปนตองใชอาวุธเพ่ือปราบปรามทหาร

ผูกอการกํ าเริบหรือเพ่ือบังคับทหารผูละท้ิงหนาท่ีใหกลับทํ าหนาท่ีของตนก็มีสิทธ์ิท่ีจะใชอาวุธได
กฎหมายใหความคุมครองไมตองไดรับโทษเพราะการใชอาวุธน้ัน  แตเม่ือใชอาวุธแลวตองรายงาน
ตามลํ าดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (มาตรา ๖)
การใชอาวุธจะตองใชในกรณีจํ าเปนจริง ๆ และจํ าตองเปนกรณีท่ีทหารกอการกํ าเริบหรือละท้ิง

หนาท่ีเทาน้ัน  ขอท่ีควรระวังก็คือ อยาใชอาวุธเกินกวาเหตุเพราะมีความผิดในทางอาญาได

๑๐.  การปลดจากประจํ าการ
ทหารท่ีกระทํ าผิดวินัยนอกจากจะตองรับทัณฑแลว  ผูบังคับบัญชายังมีอํ านาจปลดออกจาก

ประจํ าการไดดวย (มาตรา ๗)
นอกจากการปลดประจ ําการเพราะกระทํ าผิดวินัยแลว  การปลดในกรณีอ่ืน ๆ  นอกเหนือจาก

อํ านาจตาม   พ.ร.บ.วินัยทหาร  ก็มีเหมือนกัน เชน  การปลดทหารกองประจํ าการ   (ท่ีตองขังหรือ
จํ าคุกรวมกันไมนอยกวา ๑ ป)  ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ปลดเพราะขาด
คุณสมบัติการเขารับราชการทหาร  ปลดเพราะตองโทษอาญาหรือลมละลาย

๑๑.  การถอดยศบรรดาศักดิ์
นอกจากจะลงทัณฑและปลดผูกระทํ าผิดวินัยทหารแลว  ผูบังคับบัญชาทหารยังมีอํ านาจ

ท่ีจะถอดยศทหารของผูท่ีกระทํ าผิดวินัยไดอีกดวย (มาตรา ๗)
กรณีใดจะถอดยศบรรดาศักด์ิไดน้ัน  คงเปนไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวย

ผูซ่ึงไมสมควรจะดํ ารงอยูในยศทหารและบรรดาศักด์ิ พ.ศ.๒๕๐๗

๑๒.  การรองทุกข
ทหารบางคนอาจไดรับการปฏิบัติจากผูบังคับบัญชาไมเปนธรรมได เพราะผูบังคับบัญชา

ก็คือปุถชุนธรรมดาท่ียังมี รัก โกรธ โลภ หลง อยูจึงอาจขาดคุณธรรมของการเปนผูบังคับบัญชาท่ีดี
ฉะน้ันทางราชการจึงไดเปดโอกาสใหทหารรองทุกขได และเพ่ือใหการรองทุกขของทหารดํ าเนินไป
ในทางท่ีควรปฏิบัติและเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  จึงไดก ําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการรองทุกข
ข้ึนไวในกฎหมายวาดวยวินัยทหาร

Benjaporn Tasasil
Back


	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì¢Í§º·àÃÕÂ¹
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìàªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
	àÃ×èÍ§·ÕèÈÖ¡ÉÒ
	¤Ó¹Ó
	·Ø¡ÇÑ¹¹Õé»ÃÐªÒ¡Ãã¹âÅ¡ãº¹ÕéÅéÇ¹ÁÕ¡ÒÃ¹ÓàÍÒà·¤â¹âÅÂÕ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂÁÒãªéã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹     à»ç¹ÊèÇ¹ÁÒ¡  áµèã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§áµèÅÐ¤¹äÁèàËÁ×Í¹¡Ñ¹  à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹¼Ùé»¡¤ÃÍ§»ÃÐà·È¢Í§áµèÅÐ»ÃÐà·È¡ç¨ÐÍÍ¡¡® ÃÐàºÕÂºµèÒ§ æ  à¾×èÍ¹ÓÁÒºÑ§¤Ñº»ÃÐªÒ¡ÃãËé»¯ÔºÑµÔµÒÁ  ËÃ×Í
	àªè¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡®ËÁÒÂ·ËÒÃ  à»ç¹ÊÔè§¨Óà»ç¹ÊÓËÃÑº¢éÒÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ·Ø¡¤¹  «Öè§¨ÐµéÍ§ä´éÃÑº  ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐàÃÕÂ¹ÃÙé  à¾×èÍãËéà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ì¡Ñºµ¹àÍ§  à¾ÃÒÐ¡®ËÁÒÂ·ËÒÃµèÒ§¨Ò¡¡®ËÁÒÂ¾ÅàÃ×Í¹   ËÃ×ÍºØ¤¤Å·ÑèÇä»  (µÒÁ¢éÍµ¡Å§ÃÐËÇèÒ§¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁ¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â)  ÊÓËÃÑºÇÔªÒ¡®ËÁÒ
	Á.¤.ô÷




	¾ÃÐÃÒªºÑ��ÑµÔ¸ÃÃÁ¹Ù�ÈÒÅ·ËÒÃ
	
	
	
	
	³ ·Õè¹Ñé¹  à»ç¹¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨áµè§µÑé§µØÅÒ¡ÒÃÈÒÅÍÒ�ÒÈÖ¡





	¾ÃÐÃÒªºÑ��ÑµÔ¡®ÍÑÂ¡ÒÃÈÖ¡
	»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂÍÒ�Ò·ËÒÃ
	¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂÇÔ¹ÑÂ·ËÒÃ
	
	
	
	
	¡ÓË¹´ÍÓ¹Ò¨¢Í§¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ�ªÒÅ´ËÅÑè¹¡Ñ¹µÒÁÅÓ´Ñº








