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บทนํา 

ความรู้กฎหมายทหาร 

 ผู้บังคับบัญชาทหารทุกระดับช้ัน  ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังพลให้มีความรูค้วาม
เข้าใจในเรื่องกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายทหารได้เป็นอย่างดี 
 กมส.สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาให้จัดการสัมมนากฎหมายทหารติดต่อกันมา 
๔ ปี  ทางกองวิชาเห็นถึงความสําคัญของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทหาร  จึงได้จัดทําเว็บไซด์ คลัง
ความรู้ KMLO หัวข้อ ความรูก้ําหมายทหารขึ้นมา  เพื่อให ้นนร. ช้ันปีที่ ๔ รุ่นที ่๖๒  ทีจ่ะได้อบรมใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๗ ได้เตรียมความพร้อม  รวมทั้งกําลังพล รร.จปร. ทีส่นใจ  ได้ศึกษานําไปใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อไป 
  
 



สารบัญ 
หน้า 

บทนํา             ๑ 
สารบัญ             ๒ 

  ความรู้กฎหมายทหาร          
          บทที่ ๑  กฎหมายทหารที่ใช้ใสถานการณ์ปกติ        ๓ 
 บทที่ ๒  กฎหมายทหารที่ใชใ้นสถานการณไ์ม่ปกติ                         ๖๔  
 บทที่ ๓  กําหมายทหารที่ใชใ้นยามสงครามหรือสถานการณ์ทํานองเดียวกับสงคราม       ๙๓ 
 บทที่ ๔  กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทหาร                ๑๑๑ 
            

บรรณานุกรม         ๑๓๕ 



 
 
 
 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร  สวนการศึกษา 
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รวม กฎหมายทหาร 
ท่ีใชในสถานการณปกติ 

  
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. 2455   

พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498   
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช  2476    

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวา
กระทําความผิดอาญา พ.ศ.2544 
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ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
   

 
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาล เปนอดีตภาคลวงแลว ๒๔๕๔ พรรษา ปตยุบันกาล 

จันทรคตินิยม ศุกรสังวัจฉร มาฆมาศ กัณหะปกษ ฉดิถีชีวะวาร สุริยคติกาล รัตนโกสินทรศก 
๑๓๐ กุมภาพันธมาส อัฐมาศาหคุณพิเศษ บริเฉทกาลกําหนด 

 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราชพนิติ

ประชานารถมหาสมมตวงษ อติศัยพงษวิมลรัตน วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหา
จักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสัง สุทธเคราะหณี จักรีบรมนารถ จุฬาลงกรณราชวรางกูร บรม
มกุฎนเรนทรสูร สันตติวงษวิสิฐ สุสาธิตบุรพาธิการ อดุลยกฤษฎาภินิหารอติเรกบุญฤทธิ ธัญ
ลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค มหาชโนตตะมางคประนตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผล
อุดมบรมสุขุมาลย ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ บุริมศักดิ์
สมญาเทพทวาราวดี ศรีมหาบุรุษสุตสมบัติ เสนางคนิกรรัตนอัศวโกศล ประพนธปรีชามัทวสมา
จาร บริบูรณคุณสารสยามาทินครวรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต มหันตวรฤทธิเดช 
สรรพวิเศษศิรินธร บรมชนกาดิศรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเสวตฉัต
ราดิฉัตร ศิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหสวริยมหา
สวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนารถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตร
รัตนสรณารักษ อดุลยศักดิ์อรรคนเรศรามาธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤไทย อโนบไมยบุญการ สกล
ไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตรพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว 

 
ทรงพระราชดําริวา พระธรรมนูญศาลทหารบกและพระธรรมนูญศาลทหารเรือ 

ซึ่งโปรดเกลาฯ ใหตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนไวเมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๖และ ๑๒๗ นั้น เปนแต
พระราชกําหนดสําหรับจัดการและกําหนดหนาที่ และอํานาจศาลทหารบกและศาลทหารเรือ และ
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งโปรดเกลาฯ ใหตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนไวเมื่อรัตนโกสินทรศก 
๑๒๗ นั้น ก็บัญญัติแตเฉพาะลักษณะโทษแหงความผิดลวงละเมิดตอพระราชกําหนดกฎหมาย
สามัญ 

 
บัดนี้สมควรจะมีพระราชบัญญัติ กําหนดลักษณะโทษแหงความผิดตางๆ อันเปน

ฐานลวงละเมิดตอกฎหมาย และหนาที่ฝายทหารขึ้นไวเปนหลักฐาน แตทรงพระราชปรารภวา การ
กระทําผิดตอกฎหมายและหนาที่ฝายทหารนั้น แมเปนการซึ่งเกิดจากความประพฤติของบุคคลที่
เปนทหารเสียเปนพื้นก็จริง แตมีบางอยางที่อาจเกิดขึ้นจากความประพฤติของบุคคลสามัญก็ได 
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ในพระราชบัญญัติเชนนี้ควรมีบทกฎหมายบางอยาง ใหใชไดตลอดทั้งบุคคลที่เปนทหารและ
บุคคลสามัญและใชแตเทานั้น บุคคลซึ่งเปนทหารยอมตั้งอยูในใตบังคับวินัยทหาร๑ 

เมื่อกระทําผิดขึ้นตอพระราชกําหนดกฎหมายอยางคนสามัญ ความผิดนั้นยอมมี
ลักษณะการละเวน ความควรประพฤติในฝายทหารเจือไปดวย สมควรมีโทษหนักย่ิงกวาผูกระทํา
ผิดเชนเดียวกันซึ่งเปนคนสามัญ 

 
เพราะฉะนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราไวเปนพระราชบัญญัติสืบไป

ดังนี้ 

                                                 
๑ ในพระราชปรารภ คําวา ขนบธรรมเนียมฝายทหาร” มีอยู ๓ แหง ใน ๒ แหงแรกใหแก

เปน “หนาท่ีฝายทหาร” แหงหลังใหแกเปน “วินัยทหาร” โดยประมวลกฎหมายอาญาทหารแกไขเพ่ิมเติม พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
ภาค ๑ 

วาดวยขอบังคบัตางๆ 
   

 
มาตรา ๑  ใหเรียกพระราชบัญญัตินี้วา “ประมวลกฎหมายอาญาทหาร” 
 
มาตรา ๒  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมาย ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสิ

นทรศก ๑๓๑ เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแตวันที่ใชกฎหมายนี้สืบไป ใหยกเลิก 
๑)  กฎหมายลักษณะขบถศึก 
๒)  ขอความในพระราชกําหนดกฎหมาย และกฎขอบังคับอื่นๆ ซึ่งเก่ียวกับ

บรรดาความผิด ที่กฎหมายนี้บัญญัติวาตองมีโทษ 
 
มาตรา ๔๒  “ทหาร” หมายความวา บุคคลที่อยูในอํานาจกฎหมายฝายทหาร 
คําวา “เจาพนักงาน” ที่ใชในประมวลกฎหมายลักษณะอาญานั้น ทานหมายความ

ตลอดถึงบรรดานายทหารบกนายทหารเรือ ช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวนที่อยูในกองประจําการ
นั้นดวย 

คําวา “ราชศัตรู” นั้น ทานหมายความตลอดถึงบรรดาคนมีอาวุธที่แสดงความ
ขัดแยงตออํานาจผูใหญ หรือที่เปนกบฏหรือเปนโจรสลัดหรือที่กอการจลาจล 

คําวา “ตอหนาราชศัตรู” นั้น ทานหมายความตลอดถึงที่อยูในเขตซึ่งกองทัพได
กระทําสงครามนั้นดวย 

คําวา “คําส่ัง” นั้น ทานหมายความวา บรรดาขอความที่ผูซึ่งบังคับบัญชาทหารผู
ถืออํานาจอันสมควร เปนผูส่ังไปโดยสมควรแกกาลสมัยและชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมาย 
คําส่ังเชนนี้ทานวาเมื่อผูรับคําส่ังนั้นไดกระทําตามแลว ก็เปนอันหมดเขตของการที่ส่ังนั้น๓ 

คําวา “ขอบังคับ” นั้น ทานหมายความวา บรรดาขอบังคับและกฎตางๆ ที่ใหใช
อยูเสมอ ซึ่งผูซึ่งบังคับบัญชาทหารผูถืออํานาจอันสมควรไดออกไวโดยสมควรแกกาลสมัย และ
ชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมาย๔ 

 

                                                 
๒ มาตรา ๔ คําวิเคราะหศัพทของคําวา “ทหาร” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
๓ มาตรา ๔ แกคําอธิบายคําวา “คําสั่ง” คือคําวา “นายทหาร” แกเปน “ผูซึ่งบังคับบัญชา

ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
๔ มาตรา ๔ แกคําอธิบายคําวา “ขอบังคับ” คือคําวา “นายทหาร” แกเปน “ผูซึ่งบังคับบัญชา

ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ทหารคนใดกระทําความผิดอยางใดๆ นอกจากที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญาทหารนี้ ทานวามันควรรับอาญาตามลักษณะพระราชกําหนดกฎหมาย ถากฎหมาย
นี้มิไดบัญญัติไวใหเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๕ ทวิ๕  บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล

ทหาร ผูใดกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนอกราชอาณาจักร จะตองรับ
โทษในราชอาณาจักร 

ในกรณีที่มิใชความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ แหงประมวลกฎหมายอาญา ถาไดมีคําพิพากษาของศาลใน
ตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นได
พนโทษแลว หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก แตถาผูนั้นยังไมพน
โทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว หรือจะไมลงโทษเลยก็ได 

 
มาตรา ๖๖  ผูใดตองคําพิพากษาศาลทหารใหลงอาชญาประหารชีวิต ทานใหเอา

ไปยิงเสียใหตาย 
 
มาตรา ๗๗  ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร มีอํานาจลง

ทัณฑแกทหารผูกระทําความผิดตอวินัยทหารตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร ไมวาเปนการกระทํา
ความผิดในหรือนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๘๘  การกระทําความผิดอยางใดๆ ที่บัญญัติไวในมาตรา 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 แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาตาม
กฎหมายวาดวยวินัยทหาร พิจารณาเห็นวาเปนการเล็กนอยไมสําคัญใหถือเปนความผิดตอวินัย
ทหาร และใหมีอํานาจลงทัณฑตามมาตรา ๗ เวนแตผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหารจะสั่งใหสงตัวผูกระทําความผิดไปดําเนินคดีในศาลทหาร หรือจะมีการ
ดําเนินคดีนั้นในศาลพลเรือนตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร จึงใหเปนไปตามนั้น 

 

                                                 
๕ มาตรา ๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ 

๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๖ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๗ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๘ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๙  ความที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ ใหใชตลอดถึงความผิดลหุโทษ และ
ความผิดที่เปรียบเทียบไดตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๐  บรรดาบทในพระราชกําหนดกฎหมาย ที่ทานกําหนดแตโทษปรับ

สถานเดียว ถาจําเลยเปนทหารซึ่งไมใชช้ันสัญญาบัตรหรือช้ันประทวน ทานวาถาศาลวินิจฉัย
เห็นสมควรจะใหจําเลยรับโทษจําคุกแทนคาปรับตามลักษณะที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ แหง
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญานั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๑  ความผิดฐานลหุโทษก็ดี ความผิดอันตองดวยโทษจําคุกไมเกินกวา

เดือนหนึ่ง หรือปรับไมเกินกวารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เชนนั้นเปนโทษที่หนักก็ดี ถาจาํเลยเปน
ทหาร ทานใหศาลวินิจฉัยตามเหตุการณ ถาเห็นสมควรจะเปลี่ยนใหเปนโทษขังไมเกินกวาสาม
เดือนก็ได 

 
มาตรา ๑๒๑๐  เมื่อศาลทหาร พิพากษาเด็ดขาดใหลงโทษแกทหารคนใด ทานวา

ใหผูซึ่งบังคับบัญชาทหารผูมีอํานาจสั่งใหลงโทษตามคําพิพากษานั้นวินิจฉัยตามเหตุการณ ถา
เห็นสมควรจะสั่งใหอานคําพิพากษาใหจําเลยฟงตอหนาประชุมทหารหมูหนึ่งหมูใด ตามที่
เห็นสมควรก็ได 

 
ภาคที ่๒ 

วาดวยลักษณะความผดิโดยเฉพาะ 
   

 
มาตรา ๑๓  เชลยศึกคนใดทานปลอยตัวไปโดยมันใหคําสัตยไววาจะไมกระทํา

การรบพุงตอทานอีกจนตลอดเวลาสงครามคราวนั้น ถาและมันเสียสัตยนั้นไซร ทานจับตัวมาได 
ทานใหประหารชีวิตมันเสีย หรือจําคุกมันไวจนตลอดชีวิต หรือมิฉะนั้นใหจําคุกมันไวตั้งแตหาป
ข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๑๔๑๑  ผูใดเปนราชศัตรู และมันปลอมตัวลวงเขาไปใน ปอม คาย เรือรบ 

หรือสถานที่ใดๆ อันเปนของสําหรับทหาร หรือมีทหารของสมเด็จพระเจาอยูหัวตั้งอยูไซร ทานวา

                                                 
๙ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๐ มาตรา ๑๒ คําวา “นายทหาร” แกเปน “ผูซึ่งบังคับบัญชาทหาร” โดยพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๓ และคําวา “ศาลทหารบกหรือศาลทหารเรือ
ศาลใด” แกเปน “ศาลทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 
๒๕๐๗ 

๑๑ มาตรา ๑๔ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มันเปนผูลักลอบสอดแนม ใหเอาตัวมันไปประหารชีวิตเสีย หรือมิฉะนั้นใหจําคุกมันไวจนตลอด
ชีวิต 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดปดบังซอนเรน หรือชวยราชศัตรูที่กระทําเชนวามาในมาตรา ๑๔ 

โดยที่มันรูชัดวาเปนราชศัตรูก็ดี มันปดบังซอนเรนหรือชวยผูลักลอบสอดแนมโดยที่รูชัดแลวก็ดี 
ทานวาโทษมันถึงตองประหารชีวิต หรือมิฉะนั้นใหจําคุกมันไวตลอดชีวิต 

 
มาตรา ๑๖  ผูใดเปนทหาร และมันบังอาจเกลี้ยกลอมคนใหไปเขาเปนพวกราช

ศัตรู ทานวาโทษมันถึงตองประหารชีวิต หรือมิฉะนั้นใหจําคุกมันไวตลอดชีวิต 
 
มาตรา ๑๗๑๒  ผูใดทานใชใหเปนนายทหาร บังคับกองทหารใหญนอย ปอม คาย 

เรือรบ หรือสถานที่อยางใดๆ ของทหารของสมเด็จพระเจาอยูหัว ถายังมิทันสิ้นกําลังและสามารถ
ที่มันจะปองกันและตอสูขาศึก มันยอมแพยกกองทหาร ปอมคาย เรือรบ หรือสถานที่นั้นๆ ใหแก
ศัตรูเสียไซร ทานวาโทษมันถึงประหารชีวิต หรือจําคุกจนตลอดชีวิต หรือมิฉะนั้นใหจําคุกมันไว
ตั้งแตหาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๑๘๑๓  ผูใดยุยงหรือขมขืนใจ หรือสมคบกันเพื่อยุยงหรือขมขืนใจใหผู

บังคับกองทหารใหญนอย ปอม คาย เรือรบ หรือสถานที่อยางใดๆ ของทหาร ของสมเด็จพระ
เจาอยูหัวยอมแพแกราชศัตรู ทานวาโทษของมันถึงประหารชีวิต หรือจําคุกจนตลอดชีวิต หรือ
มิฉะนั้นใหจําคุกมันไวตั้งแตหาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๑๙๑๔  ผูใดเปนนายเรือ ทานใชใหควบคุมเรือลําหนึ่งลําใดของทหารของ

สมเด็จพระเจาอยูหัว ในขณะกระทําการรบพุง ถาและมันถอยออกเสียจากที่รบนั้นโดยไมมีเหตุอัน
สมควร ทานวาโทษของมันถึงประหารชีวิต หรือจําคุกจนตลอดชีวิต หรือมิฉะนั้นใหจําคุกมันไว
ตั้งแตหาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

 
มาตรา ๒๐๑๕  ผูใดเปนนายเรือ ทานใชใหควบคุมเรือลําหนึ่งลําใดของทหารของ

สมเด็จพระเจาอยูหัว และมันจงใจกระทําหรือปลอยใหเรือนั้นชํารุดหรืออับปาง ทานวาโทษของมนั
ถึงจําคุกตั้งแตหาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๗ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๓ มาตรา ๑๘ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๔ มาตรา ๑๙ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๕ มาตรา ๒๐ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๑๑๖  ผูใดเปนนายเรือ ทานใชใหควบคุมเรือลําหนึ่งลําใดของทหารของ

สมเด็จพระเจาอยูหัว และมันกระทําหรือปลอยใหเรือนั้นชํารุดหรืออับปางดวยความประมาทของ
มันไซร ทานวาโทษของมันถึงจําคุกไมเกินกวาสามป 

 
มาตรา ๒๒๑๗  ผูใดเจตนากระทําหรือปลอยใหเรือลําหนึ่งลําใดของทหารของ

สมเด็จพระเจาอยูหัว ชํารุดหรืออับปาง ทานวาโทษของมันถึงจําคุกตั้งแตสามปข้ึนไปจนถึงสิบหาป 
 
มาตรา ๒๓๑๘  ผูใดกระทําหรือปลอยใหเรือลําหนึ่งลําใด ของทหารของสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ชํารุดหรืออับปางดวยความประมาทของมันไซร ทานวาโทษของมันถึงจําคุกไมเกิน
กวาสองป 

 
มาตรา ๒๔  ถาเรือนั้นเปนเรือสําหรับใชเดินในลําน้ํา ทานวาควรลดอาญาอยาง

หนักที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, นั้นลงกึ่งหนึ่งและมิใหศาลตองถือตามอาญาอยาง
เบาที่บัญญัติไวนั้นๆ เปนประมาณในการที่จะปรับโทษผูกระทําผิด 

 
มาตรา ๒๕๑๙  ผูใดเปนนายเรือ ทานใชใหควบคุมเรือเดินทะเลลําหนึ่งลําใดของ

ทหารของสมเด็จพระเจาอยูหัว ถามีเหตุรายเกิดขึ้นเชนพายุเปนตน และมันไมพากเพียรจนสุดสิ้น
ความสามารถที่จะแกไขใหเรือนั้นพนอันตรายเสียกอน มันละทิ้งเรือนั้นไปเสียไซร ทานวาโทษของ
มันถึงจําคุกไมเกินกวาสามป 

 
มาตรา ๒๖๒๐  ผูใดเปนนายเรือ ทานใชใหควบคุมเรือเดินทะเลลําหนึ่งลําใดของ

ทหารของสมเด็จพระเจาอยูหัว ถามีเหตุรายเกิดขึ้นเชนเรือเกยที่ตื้นหรือจวนอับปาง มันรูวายังมี
คนอยูในเรือนั้น และมันจงใจไปเสียจากเรือนั้นไซร ทานวาโทษของมันถึงจําคุกไมเกินกวาหาป 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดเปนทหาร ถามันมิไดมีเหตุอันสมควรที่จะกระทําไดและมัน

บังอาจทําลายหรือละท้ิงเคร่ืองศาสตราวุธ กระสุนดินปน เสบียง มา หรือเคร่ืองยุทธนาการอยาง

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๑ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๗ มาตรา ๒๒ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๘ มาตรา ๒๓ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๑๙ มาตรา ๒๕ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๐ มาตรา ๒๖ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใดๆ ก็ดี หรือทําใหของนั้นๆ วิปลาศบุบสลายไปก็ดี ทานวามันมีความผิดตองระหวางโทษตาม
สมควรแกเหตุดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญามันเปนสาม
สถาน คือ สถานหนึ่งใหประหารชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุกจนตลอดชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุกตั้งแตป
หนึ่งข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันไวจนตลอดชีวิต หรือมิฉะนั้นให
จําคุกมันตั้งแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๓)  ถามันกระทําความผิดนั้น ในเวลาหรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาย่ีสิบป 

 
มาตรา ๒๘  ธงซึ่งไดมีพระบรมราชานุญาตใหใชในราชการ เปนเครื่องหมาย

สําหรับประเทศก็ดี รัฐบาลก็ดี หรือสําหรับเรือรบหลวงหรือกรมกองทหารใดๆ ก็ดี หรือเปน
เครื่องหมายสําหรับเกียรติยศ หรือตําแหนงหนาที่ราชการของบุคคลใดๆ ก็ดี เหลานี้ ถาในเวลา
เจาพนักงานไดชักข้ึนไวหรือประดิษฐานไว หรือเชิญไปมาแหงใดๆ เพ่ือเปนเครื่องหมายดังทีว่านัน้ 
ผูหนึ่งผูใดบังอาจ ลด ลม หรือกระทําแกธงนั้นใหอันตราย ชํารุด หรือเปอนเปรอะเสียหายโดยไม
มีเหตุอันควรไซร ทานวามันมีความผิดฐานสบประมาทธง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวา ๑ ป 

อนึ่งถาธงที่มันสบประมาทนั้น เปนธงเครื่องหมายสําหรับพระเกียรติยศของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวก็ดี สมเด็จพระมเหสีก็ดี มกุฎราชกุมาร หรือผูสําเร็จราชการแผนดิน เวลา
รักษาราชการตางพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือพระราชโอรสพระราชธิดา ในสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไมวารัชกาลใดๆ ก็ดี ทานไมประสงคจะใหเอาความในมาตรานี้ไปใชลบลางอาญา ที่ทาน
ไดบัญญัติไวสําหรับความผิดฐานแสดงความอาฆาตมาดรายและหมิ่นประมาท ดังไดกลาวไวใน
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาสําหรับพระราชอาณาจักรสยามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๐ นั้น 

 
มาตรา ๒๙  ผูใดเปนทหาร ทานใชใหอยูยามรักษาการก็ดี ทานมอบหมายให

กระทําการตามบังคับหรือคําส่ังอยางใดๆ ก็ดี ถาและมันละทิ้งหนาที่นั้นเสีย หรือมันไปเสียจาก
หนาที่โดยมิไดรับอนุญาตกอน ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุดังจะวา
ตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญามันเปนสาม
สถาน คือ สถานหนึ่งใหประหารชีวิตเสีย สถานหนึ่งใหจําคุกจนตลอดชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุก
ตั้งแตหาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลา หรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลว ทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาสิบป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  ผูใดเปนทหาร และมันขัดขืนหรือละเลยมิกระทําตามคําส่ังอยางใดๆ 
ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญามันเปนสาม
สถาน คือ สถานหนึ่งใหประหารชีวิตเสีย สถานหนึ่งใหจําคุกจนตลอดชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุก
ตั้งแตสามปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลาหรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาหาป 

 
มาตรา ๓๑  ผูใดเปนทหาร และมันขัดขืนมิกระทําตามคําส่ังอยางใดๆ โดยมัน

แสดงความขัดขืนดวยกิริยา หรือวาจาองอาจตอหนาหมูทหารถืออาวุธดวยไซร ทานวามันมี
ความผิด ตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญามันเปนสาม
สถาน คือ สถานหนึ่งใหประหารชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุกจนตลอดชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุกตั้งแต
หาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตสามปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลาหรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาสิบป 

 
มาตรา ๓๒  ผูใดเปนทหาร และมันขัดขืนหรือละเลยมิกระทําตามขอบังคับอยาง

ใดๆ ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุดังจะวาตอไปนี้ คือ 
๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแต

ปหนึ่งข้ึนไปจนถึงสิบป 
๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 

หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึกไซร ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตสามเดือนขึ้นไปจนถึง
หาป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลาหรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาสามป 

 
มาตรา ๓๓  ผูใดเปนทหาร และมันขัดขืนมิกระทําตามขอบังคับอยางใดๆ โดย

มันแสดงความขัดขืนนั้นดวยกิริยาหรือวาจาองอาจตอหนาหมูทหารถืออาวุธดวยไซร ทานวามันมี
ความผิดตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแต
สามปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาศึก
สงคราม หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตปหนึ่งข้ึนไป
จนถึงสิบป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลาหรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลว ทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาหาป 

 
มาตรา ๓๔๒๑  ผูใดเปนทหาร ทานใชใหเปนยามรักษาการ หรืออยูยามประจํา

หนาที่และมันหลับเสียในหนาที่ก็ดี หรือเมาสุราในหนาที่ก็ดี ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษ
ตามสมควรแกเหตุ ดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแต
ปหนึ่งข้ึนไปจนถึงเจ็ดป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตสามเดือนขึ้นไปจนถึงสาม
ป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลา หรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาสองป 

 
มาตรา ๓๕  ผูใดเปนทหาร ทานใชใหเปนยามรักษาการหรืออยูยามประจําหนาที่ 

และปรากฏวามันมิไดเอาใจใส หรือมันมีความประมาทในหนาที่นั้นไซร ทานวามันมีความผิด ตอง
ระวางโทษตามสมควรแกเหตุดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแต
สามเดือนข้ึนไปจนถึงหาป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันไมเกินกวาสามป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลา หรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาสองป 

 
มาตรา ๓๖  ผูใดบังอาจใชกําลังทํารายแกทหารยามรักษาการก็ดี หรือแกทหาร

อยูยามประจําหนาที่ก็ดี ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุ ดังจะวาตอไปนี้ 
คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญามันเปนสาม
สถาน คือ สถานหนึ่งใหประหารชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุกมันจนตลอดชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุกมัน
ตั้งแตหาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๔ คําวา “และมันนอนเสีย” แกเปน “และมันหลับเสีย” โดยประมวลกฎหมาย

อาญาทหารแกไขเพ่ิมเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลาหรือที่อ่ืน นอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาหาป 

ถาและในการประทุษรายนั้น มันทําใหเขาถึงตายหรือใหเขามีบาดเจ็บถึงสาหัส
ดวยไซร ทานวาถามันสมควรรับโทษหนักย่ิงกวาที่บัญญัติไวในมาตรานี้แลว ก็ใหมันผูกระทําผิด
นั้นรับอาญาตามลักษณะที่ทานบัญญัติไวในมาตรา ๒๕๐,๒๕๑,และ ๒๕๗ แหงประมวลกฎหมาย
ลักษณะอาญา 

 
มาตรา ๓๗๒๒  ผูใดหมิ่นประมาทหรือขูเข็ญวา จะกระทํารายแกทหารยาม

รักษาการก็ดี หรือแกทหารอยูยามประจําหนาที่ก็ดี ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษตาม
สมควรแกเหตุ ดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแต
ปหนึ่งข้ึนไปจนถึงสิบป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตสามเดือนข้ึนไปจนถึงหาป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้น ในเวลาหรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาสามป 

 
มาตรา ๓๘๒๓  ผูใดเปนทหาร และมันบังอาจกระทําการประทุษรายดวยกําลังกาย

แกผูซึ่งมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือมันไซร ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุ
ดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญามันเปนสาม
สถาน คือ สถานหนึ่งใหประหารชีวิตเสีย สถานหนึ่งใหจําคุกมันตลอดชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุกมัน
ตั้งแตหาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้น ในเวลาหรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันตั้งแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงเจ็ดป 

 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๗ คําวา “ทหารยามรักษาการอยูยามประจําหนาท่ี” แกเปน “ทหารยาม

รักษาการก็ดี หรือแกทหารอยูยามประจําหนาท่ีก็ดี” โดยประมวลกฎหมายอาญาทหารแกไขเพ่ิมเติม พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

๒๓ มาตรา ๓๘ คําวา “แกทหารคนใดที่มีอํานาจเหนือมัน” แกเปน “แกผูซึ่งมีอํานาจบังคับ
บัญชาเหนือมัน” โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙  ผูใดเปนทหาร และมันบังอาจใชกําลังทํารายแกทหารผูใดซึ่งเปน
ผูใหญเหนือมันไซร ทานวามันควรรับอาญาจําคุกไมเกินกวาหาป 

 
มาตรา ๔๐  ถาและในการกระทําผิดเชนวามาในมาตรา ๓๘ และ๓๙ นั้น เปน

เหตุใหผูตองประทุษรายถึงตาย หรือตองบาดเจ็บถึงสาหัสดวยไซร ทานวา ถามันสมควรรับโทษ
หนักย่ิงกวาที่บัญญัติไวในมาตรานี้แลว ก็ใหลงอาญาแกมันผูกระทําผิดนั้นตามลักษณะที่ทาน
บัญญัติไวในมาตรา ๒๕๐,๒๕๑ และ ๒๕๗ แหงประมวลกฎหมายลักษณะอาญา 

 
มาตรา ๔๑๒๔  ผูใดเปนทหาร และมันบังอาจแสดงความอาฆาตมาดรายตอ

ผูบังคับบัญชา หรือตอทหารที่เปนใหญเหนือมัน หรือมันหมิ่นประมาทใสความ หรือโฆษณาความ
หมิ่นประมาทอยางใดๆ ก็ดี ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินกวาสามป 

 
มาตรา ๔๒  ถาทหารมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ตั้งแตหาคนขึ้นไปใชกําลังทําราย หรือขู

เข็ญวาจะทํารายก็ดี หรือมันกระทําการอยางใดๆ ข้ึนใหวุนวายในบานเมืองของทานก็ดี ทานวามัน
มีความผิดฐานกําเริบตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุดวยกันทุกคนดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญามันเปนสาม
สถาน คือ สถานหนึ่งใหประหารชีวิตเสีย สถานหนึ่งใหจําคุกมันจนตลอดชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุก
ตั้งแตสามปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นในเวลา หรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาหาป 

 
มาตรา ๔๓  ถาและในพวกทหาร ที่กระทําการกําเริบที่วามาในมาตรา ๔๒ นั้น มี

ศาสตราวุธไปดวยตั้งแตคนหนึ่งข้ึนไป ทานวาพวกนั้นตองระวางโทษตามสมควรแกเหตุดวยกันทุก
คน ดังจะวาตอไปนี้ คือ 

๑)  ถามันไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญามันเปนสาม
สถาน คือ สถานหนึ่งใหประหารชีวิตเสีย สถานหนึ่งใหจําคุกจนตลอดชีวิต สถานหนึ่งใหจําคุก
ตั้งแตหาปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๒)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 
หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันตั้งแตสามปข้ึนไปจนถึงย่ีสิบป 

๓)  ถามันไดกระทําความผิดนั้น ในเวลาหรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันไมเกินกวาสิบป 

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๑ คําวา “บังอาจแสดงความอาฆาตมาดรายตอทหารผูใด ซึ่งมีอํานาจบังคับ

บัญชา หรือเปนผูใหญเหนือมัน” แกเปน “บังอาจแสดงความอาฆาตมาดรายตอผูบังคับบัญชา หรือตอทหารที่
เปนใหญเหนือมัน” โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๔  เมื่อเจาพนักงาน ผูมีตําแหนงหนาที่ไดบังคับทหารที่กระทําการ

กําเริบในที่ใดๆ ใหเลิกไปเสีย ถาและพวกทหารที่กระทําการกําเริบนั้น คนใดที่ยังมิไดใชกําลังทํา
รายอยางใดแลวเลิกไปตามบังคับนั้นโดยดี ทานวาใหลงโทษแกมันตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๒ 
และ ๔๓ นั้นแตก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๕๒๕  ผูใดเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ช้ันประทวน ช้ันนายสิบ ช้ันจา 

หรือเปนพลทหารก็ดี ถาและมันขาดจากหนาที่ราชการโดยมิไดรับอนุญาต หรือมันขาดจากราชการ
ในเมื่อพนกําหนดอนุญาตลาแลวก็ดี แมเปนไปดวยความเจตนาจะหลีกเล่ียงจากราชการตามคําส่ัง
ใหเดินกองทหาร หรือเดินเรือไปจากที่ หรือคําส่ังเรียกระดมเตรียมศึกนั้นไซร ทานวามันมี
ความผิดฐานหนีราชการ อีกนัยหนึ่งมันขาดจากราชการ จนถึงกําหนดที่จะกลาวตอไปนี้ คือ 

๑)  ขาด ๒๔ ช่ัวโมง ตอหนาราชศัตรู 
๒)  ขาด ๓ วัน ถามิใชตอหนาราชศัตรู แตในเวลาสงครามหรือในเขตที่ใชกฎ

อัยการศึก 
๓)  ขาด ๑๕ วัน ในที่และเวลาอื่นๆ นอกจากที่กลาวมาแลวดังนี้ไซร ทานก็วามัน

มีความผิดฐานหนีราชการดุจกัน 
 
มาตรา ๔๖  ผูใดกระทําความผิดฐานหนีราชการ ทานวามันตองระวางโทษตาม

สมควรแกเหตุ ดังจะวาตอไปนี้ คือ 
๑)  ถามันหลบหนีไปเขาอยูกับพวกราชศัตรู ทานวาโทษมันถึงตาย 
๒)  ถามันกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู ทานใหลงอาญาจําคุกมันไวจน

ตลอดชีวิต หรือมิฉะนั้นใหจําคุกมันไวย่ีสิบป 
๓)  ถามันมิไดกระทําความผิดนั้นตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม 

หรือในเขตซึ่งอยูในอํานาจกฎอัยการศึก ทานใหลงอาญาจําคุกมันไวตั้งแตปหนึ่งข้ึนไปจนถึงสิบหา
ป 

๔)  ถามันกระทําความผิดนั้นในเวลา หรือที่อ่ืนนอกจากที่วามาแลวทานใหลง
อาญาจําคุกมันผูกระทําผิดนั้นไวไมเกินกวาหาป 

 
มาตรา ๔๗๒๖  ผูใดเปนทหาร ทานใชใหมีหนาที่จัดซื้อหรือทํา หรือปกครองรักษา

ทรัพยส่ิงใดๆ ของทหาร ถาและมันบังอาจเอาของอื่นปลอมหรือปนกับทรัพยส่ิงนั้นๆ ใหเส่ือมลงก็
ดี หรือมันปลอยใหผูอ่ืนกระทําเชนนั้นโดยมันรูเห็นเปนใจดวยก็ดี ทานวามันมีความผิดตองระวาง

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๕ คําวา “พลทหารบกทหารเรือ” แกเปน “พลทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๖ มาตรา ๔๗ คําวา “ทหารบก ทหารเรือ” แกเปน “ทหาร” โดยพระราชบัญญัติแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โทษจําคุกตั้งแตสามเดือนขึ้นไป จนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตรอยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทดวย
อีกโสดหนึ่ง 

และทหารคนใดทานใชใหมีหนาที่จัดซื้อหรือทํา หรือปกครองรักษาสิ่งใดๆ ของ
ทหาร ถาและมันบังอาจจายทรัพยส่ิงใดๆ ที่มันรูอยูวามีของอื่นปลอมหรือปนเชนวามาแลวก็ดีหรือ
มันปลอยใหผูอ่ืนกระทําเชนนั้น แลวมันไมรีบรองเรียนตอผูใหญที่เหนือมันก็ดี ทานวามันมี
ความผิดตองระวางโทษเชนวามาในมาตรานี้แลวนั้นดุจกัน 

 
มาตรา ๔๘  ในเวลาสงคราม ถาผูใดกระทําการปราศจากความเมตตาแกคนที่ถูก

อาวุธบาดเจ็บ หรือแกคนที่ปวยเจ็บในกองทัพฝายหนึ่งฝายใดก็ดี หรือกระทําการปลนทรัพยแยง
ทรัพยอยางใดๆ ที่ทานบัญญัติไวในมาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๘๘ ถึง มาตรา 
๓๐๓ แหงประมวลกฎหมายลักษณะอาญานั้น ทานใหเพ่ิมโทษมันผูกระทําผิดตองระวางโทษ
ตามที่ทานบัญญัติไวสําหรับความเชนนั้นขึ้นดวยอีกก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๙  ในเวลาสงคราม ถาผูใดใชธงกากบาทแดงหรือเครื่องหมายกาชาด

โดยผิดขอบังคับแหงหนังสือสัญญานานาประเทศ ซึ่งทําที่เมืองเยนีวาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม รัตน
โกสินทรศก ๑๒๕ ทานวามันมีความผิดตองดวยอาญาซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๒๘ แหงประมวล
กฎหมายลักษณะอาญา 

 
มาตรา ๕๐๒๗  ผูใดเปนทหาร ถามันกระทําผิดในเวลาที่ทานใชใหเปนยาม

รักษาการ หรืออยูยามประจําที่ หรือใหกระทําการอยางใดๆ ที่มีศาสตราวุธของหลวงประจําตัวโดย
ความผิดที่ทานบัญญัติไวในมาตราตางๆ แหงกฎหมายลักษณะอาญาดังจะกลาวตอไปนี้ คือ 

มาตรา ๙๘ ถึงมาตรา ๑๐๐ ความผิดในฐานประทุษรายตอพระบรมราชตระกูล 
มาตรา ๑๐๒ ถึงมาตรา ๑๐๔ ความผิดฐานกบฏภายในพระราชอาณาจักร 
มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๐๘ ความผิดฐานกบฏภายนอกพระราชอาณาจักร 
มาตรา ๑๑๒ ถึงมาตรา ๑๑๕ ความผิดตอทางพระราชไมตรีกับตางประเทศ 
มาตรา ๑๑๖ ถึงมาตรา ๑๒๘ ความผิดตอเจาพนักงาน 
มาตรา ๑๕๑ ความผิดฐานกระทําใหเส่ือมเสียอํานาจศาล 
มาตรา ๑๕๔ ความผิดฐานชวยผูอ่ืนใหพนอาชญาอันควรรับโทษตามกฎหมาย 
มาตรา ๑๖๕ ถึงมาตรา ๑๖๙ ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง 
มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๒ ความผิดฐานสมคบกันเปนอั้งย่ีและเปนซองโจร

ผูราย 
มาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ ความผิดฐานกอการจลาจล 

                                                 
๒๗ มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญา

ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๕ และมาตรา ๒๐๑ ความผิดฐานกระทําใหเกิดภยันตรายแก
สาธารณชนฐานกระทําใหสาธารณชนปราศจากความสะดวกในการไปมาและการสงขาวและของถึง
กัน และฐานกระทําใหสาธารณชนปราศจากความสุขสบาย 

มาตรา ๒๕๓ ความผิดฐานเกี่ยวของในที่วิวาทตอสูกันซึ่งมีผูถึงแกความตาย 
มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๙ ความผิดฐานประทุษรายแกรางกาย 
มาตรา ๒๖๘ ถึงมาตรา ๒๗๗ ความผิดฐานกระทําใหเส่ือมเสียอิสรภาพ 
มาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๖ ความผิดฐานลักทรัพย 
มาตรา ๒๙๗ ถึงมาตรา ๓๐๒ ความผิดฐานวิ่งราว ฐานชิงทรัพย ฐานปลนทรัพย 

และฐานสลัด 
มาตรา ๓๐๓ ความผิดฐานกรรโชก 
มาตรา ๓๒๗ ถึงมาตรา ๓๓๐ ความผิดฐานบุกรุก 
ทานวามันผูกระทําผิดตองระวางโทษตามที่ทานบัญญัติไวสําหรับความผิดเชนนั้น 

และใหเพ่ิมโทษขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง 
 
มาตรา ๕๑๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา  ๕๒๒๙  เมื่อความผิดอยางหนึ่ งอยางใดดังที่ ไดระบุไว ในมาตรา 

๒๐,๒๒,๒๗,(๒ หรือ ๓) ๒๙ (๒ หรือ ๓),๓๐,(๒ หรือ ๓),๓๑ (๒ หรือ ๓),๓๒,๓๓,๓๖,(๒ 
หรือ ๓),๓๗,๓๘,(๒ หรือ ๓),๓๙,๔๑,๔๒,(๒ หรือ ๓),๔๓ (๒ หรือ ๓),๔๖,(๒,๓ หรือ ๔),หรือ 
๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาทหารนี้ไดกระทําลงดวยความประสงคที่จะบอนใหสมรรถภาพ
ของกรมกองทหารเสื่อมทรามลงไซร ทานใหเพ่ิมโทษผูกระทําผิด ดังตอไปนี ้

ถาระวางโทษอยางสูงสุดกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงจําคุกตลอดชีวิตไซร 
ทานใหเพ่ิมขึ้นเปนโทษอยางสูงสุดถึงประหารชีวิต 

ถาระวางโทษอยางสูงสุดที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงจําคุกมีกําหนดยี่สิบ
ปไซร ทานใหเพ่ิมขึ้นเปนโทษจําคุกไวจนตลอดชีวิตเปนอยางสูงสุด 

ถาระวางโทษอยางสูงสุดที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงจําคุกมีกําหนดเวลา
อยางอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ทานใหเพ่ิมขึ้นอีกก่ึงหนึ่งของโทษที่วางไวสําหรับความผิดนั้นๆ 

เมื่อความผิดอยางหนึ่งอยางใดดังที่ไดระบุไวในวรรคตนนี้ไดกระทําไปเปนสวน
หนึ่งของแผนการที่จะลางลมรัฐบาลก็ดี หรือจะใหเปลี่ยนประเพณีการเมือง หรือเศรษฐกิจแหง
พระราชอาณาจักรดวยใชกําลังบังคับหรือกระทํารายก็ดี ทานวามันผูกระทํามีความผิดตองระวาง
โทษถึงประหารชีวิตหรือจําคุกมันไวจนตลอดชีวิต 

                                                 
๒๘ มาตรา ๕๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
๒๙ มาตรา ๕๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 

๒๔๗๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายอาญาทหารแกไขเพิ่มเติม พระพุทธศักราช ๒๔๖๙๓๐ 
 

พระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๐๓๑ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๓๓๒ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาชญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖๓๓ 
 

พระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗๓๔ 
 
มาตรา ๔  บรรดาอรรถคดีที่ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ 

ใหบังคับไปตามกฎหมายเดิม 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๖๓๕ 
 

พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 
๒๔๘๖ พุทธศักราช ๒๔๘๖๓๖ 

 
มาตรา ๓  ใหอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๗๓๗ 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๗๓๘ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหสอดคลองกับประมวล
กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ และเพ่ือใหศาล
ทหารมีอํานาจลงโทษบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร ซึ่งกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรได 

 
 
 

                                                 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๓/-/หนา ๕๐๑/๓ ตุลาคม ๒๔๖๙ 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๔/-/หนา ๑๗๓/๔ กันยายน ๒๔๗๐ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๗/-/หนา ๑๒๐/๓ สิงหาคม ๒๔๗๓ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๐/-/หนา ๕๓๖/๑๐ กันยายน ๒๔๗๖ 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๓๒๑/๕ พฤษภาคม ๒๔๘๗ 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๐/ตอนที่ ๑๙/หนา ๖๖๕/๓๐ มีนาคม ๒๔๘๖ 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๐/ตอนที่ ๔๗/หนา ๑๓๓๕/๑๔ กันยายน ๒๔๘๖ 
๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๖๓/หนา ๙๒๙/๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๗ 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑/ตอนที่ ๑๑๑/หนา ๖๗๘/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ธรรมนูญศาลทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 

๒๔๙๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
(๓) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร

พุทธศักราช ๒๔๗๗ พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ พุทธศักราช ๒๔๘๘ พุทธศักราช 
๒๔๘๘ 

(๔) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๕) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๖) บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒/ตอนที่ ๘๓/หนา ๑๔๑๕/๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ภาค ๑ 
ศาลทหาร 

 
ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา  ๕   ศาลทหารทั้ งหลายตามพระราชบัญญัตินี้  ให สั ง กัดอยู ใน
กระทรวงกลาโหม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรับผิดชอบในงานธุรการของศาลทหาร
ใหดําเนินไปโดยเรียบรอย แตการพิจารณาคดีตลอดถึงการที่จะมีคําส่ังหรือคําพิพากษาบังคับคดี
นั้น ใหอยูในดุลพินิจของศาลทหารโดยเฉพาะ 

โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหเจากรมพระธรรมนูญวางระเบียบ
ราชการของศาลทหารและอัยการทหารเพื่อใหกิจการของศาลทหารและอัยการทหารดําเนินไปโดย
เรียบรอย 

 
มาตรา ๖  ศาลทหารตามพระราชบัญญัตินี้แบงออกเปนสามชั้น คือ 
(๑) ศาลทหารชั้นตน 
(๒) ศาลทหารกลาง 
(๓) ศาลทหารสูงสุด 
ภายใตบังคับมาตรา ๓๙ ในเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือประกาศใชกฎ

อัยการศึก จะใหมีศาลอาญาศึกก็ได 
 
มาตรา ๗  ศาลทหารชั้นตนไดแก 
(๑) ศาลจังหวัดทหาร 
(๒) ศาลมณฑลทหาร 
(๓) ศาลทหารกรุงเทพ 
(๔) ศาลประจําหนวยทหาร 
 
มาตรา ๘  ทุกจังหวัดทหารใหมีศาลจังหวัดทหารศาลหนึ่ง เวนแตจังหวัดทหาร

ที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลทหาร และทุกมณฑลทหารใหมีศาลมณฑลทหารศาลหนึ่ง เวนแตมณฑล
ทหารที่ตั้งศาลทหารกรุงเทพ 

ศาลทหารเหลานี้อาจไปนั่งพิจารณา ณ ที่ใดภายในเขตอํานาจไดตามความจําเปน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙  เมื่อหนวยทหารปฏิบัติหนาที่อยูนอกราชอาณาจักร หรือกําลังเดินทาง

เพ่ือไปปฏิบัติหนาที่นอกราชอาณาจักรและมีกําลังทหารไมนอยกวาหนึ่งกองพันจะใหตั้งศาล
ประจําหนวยทหารนั้นก็ได 

กําลังทหารกองทัพใดมีจํานวนเทาใดจึงจะถือวาไมนอยกวาหนึ่งกองพันนั้นให
เปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
มาตรา ๑๐  การแตงตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดและศาลทหารกลาง

ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้งและถอดถอน 
สวนการแตงตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารอื่น ๆ พระมหากษัตริยอาจทรง

มอบพระราชอํานาจแกผูบังคับบัญชาทหารและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูแตงตั้งและ
ถอดถอนตามพระราชบัญญัตินี้วาดวยการแตงตั้งตุลาการ 

 
มาตรา ๑๑  ใหมีตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ

และจาศาลทหาร หรือผูชวยตําแหนงดังกลาวแลว ตามจํานวนที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
คุณสมบัติ พ้ืนความรู และอํานาจหนาที่ของบุคคลดังกลาวในวรรคกอน ให

เปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 
มาตรา ๑๒  โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมใหผูที่สอบความรูทาง

กฎหมายไดปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรี ฝกหัดดําเนินคดีในศาลทหารได และ
เมื่อแจงใหศาลทราบแลว ก็ใหผูนั้นดําเนินคดีไดดังอัยการทหาร 

 
ลักษณะ ๒ 

อํานาจศาลทหาร 
   

 
มาตรา ๑๓  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูกระทําผิดตอ

กฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผูกระทําผิดเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาล
ทหารในขณะกระทําผิด และมีอํานาจสั่งลงโทษบุคคลใด ๆ ที่กระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 
มาตรา ๑๔  คดีที่ไมอยูในอํานาจศาลทหาร คือ 
(๑) คดีที่บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารกับบุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหาร

กระทําผิดดวยกัน 
(๒) คดีที่เก่ียวพันกับคดีที่อยูในอํานาจศาลพลเรือน 
(๓) คดีที่ตองดําเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน 
(๔) คดีที่ศาลทหารเห็นวาไมอยูในอํานาจศาลทหาร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  คดีที่ไมอยูในอํานาจศาลทหาร ใหดําเนินคดีในศาลพลเรือน 
เมื่อศาลพลเรือนไดส่ังรับประทับฟองไวแลว แมจะปรากฏตามทางพิจารณาใน

ภายหลังวาเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลทหาร ก็ใหศาลพลเรือนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาได 
 

ภาค ๒ 
ศาลทหารในเวลาปกต ิ

 
ลักษณะ ๑ 

เขตอํานาจศาล 
   

 
มาตรา ๑๖  บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร คือ 
(๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการ 
(๒) นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจําการ เฉพาะเมื่อกระทําผิดตอคําส่ังหรือ

ขอบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
(๓) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจําการหรือประจําการ หรือบุคคลที่

รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(๔) นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
(๕) ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ  ซึ่งเจาหนาที่ฝายทหารไดรับตัวไว

เพ่ือใหเขารับราชการประจําอยูในหนวยทหาร 
(๖) พลเรือนที่สังกัดอยูในราชการทหาร เมื่อกระทําผิดในหนาที่ราชการทหาร

หรือกระทําผิดอยางอ่ืนเฉพาะใน หรือบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหนวยทหาร ที่พักรอน พักแรม เรือ 
อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร 

(๗) บุคคลซึ่งตองขังหรืออยูในความควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหารโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

(๘) เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร 
 
มาตรา ๑๗๒  ศาลทหารชั้นตนมีเขตอํานาจ ดังนี้ 
(๑) ศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร มีเขตอํานาจตามที่กําหนดโดยพระ

ราชกฤษฎีกา 
(๒) ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอํานาจไมจํากัดพื้นที่ แตโดยปกติถาการกระทําผิด

นั้นเกิดข้ึนในทองถ่ินที่มีศาลทหาร ก็ใหพิจารณาพิพากษาในศาลทหารทองถ่ินนั้น 
(๓) ศาลประจําหนวยทหาร มีอํานาจเหนือบุคคลที่สังกัดหนวยทหารนั้นโดยไม

จํากัดพื้นที่ 

                                                 
๒ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีคํารองขอของอัยการทหารหรือผูตองหา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งใหสงผูตองหาไปดําเนินคดีในศาลทหารตามที่รองขอได 
 
มาตรา ๑๙๓  ศาลจังหวัดทหาร มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมายเวน

แตคดีที่จําเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร 
คดีที่กฎหมายมิไดกําหนดอัตราโทษอยางต่ํา หรือกําหนดอัตราโทษอยางต่ําไวให

จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับไมเกินกําหนดนี้ ถาศาลจังหวัด
ทหารเห็นควรยกฟองโจทก หรือเห็นควรลงโทษจําเลยแตละกระทงจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไม
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับไมเกินกําหนดนี้ ก็ใหพิพากษาได 

วรรคสาม (ยกเลิก) 
(มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๖ วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๙ วรรคสาม ขัดตอ
รัฐธรรมนูญ)๔ 

 
มาตรา ๒๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งใหตุลาการพระ

ธรรมนูญหนึ่งนายไปนั่งรวมกับตุลาการศาลจังหวัดทหารอีกสองนายเปนองคคณะพิจารณา
พิพากษา ในกรณีเชนนี้ใหศาลจังหวัดทหารมีอํานาจและหนาที่ดังศาลมณฑลทหาร 

 
มาตรา ๒๑  ศาลมณฑลทหารและศาลประจําหนวยทหารมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดีที่จําเลยมียศทหารชั้นนายพลหรือเทียบเทา 
 
มาตรา ๒๒  ศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดทุกบท

กฎหมายโดยไมจํากัดยศของจําเลย 
 
มาตรา ๒๓  ศาลทหารกลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณคํา

พิพากษาหรือคําส่ังของศาลทหารชั้นตน 
 
มาตรา ๒๔  ศาลทหารสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณคํา

พิพากษา หรือคําส่ังของศาลทหารกลาง 
คดีที่ศาลทหารสูงสุดไดพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังแลวใหเปนอันถึงที่สุด 
 

ลักษณะ ๒ 

                                                 
๓ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔
 คดีท่ีศาลจังหวัดทหารไมมีอํานาจพิพากษา ใหศาลจังหวัดทหารทําความเห็นสงสํานวนไป

ใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา แลวแตกรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

องคคณะตุลาการ 
   

 
มาตรา ๒๕  ในการดําเนินกระบวนพิจารณา ตุลาการนายเดียวมีอํานาจ 
(๑) ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา ออกหมายสั่งใหสงคนมาจากหรือไปยัง

จังหวัดอื่น 
(๒) ออกคําส่ังใด ๆ ซึ่งมิใชเปนไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคด ี
ถาตุลาการนั้นเปนตุลาการพระธรรมนูญ ก็ใหมีอํานาจทําการไตสวนหรือ

สืบพยานไดดวย 
 
มาตรา ๒๖๕  ศาลจังหวัดทหารตองมีตุลาการสามนายเปนองคคณะพิจารณา

พิพากษา คือ 
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย 
 
มาตรา ๒๗  ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลประจําหนวยทหาร 

ตองมีตุลาการสามนายเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย 
 
มาตรา ๒๘  ศาลทหารกลางตองมีตุลาการหานายเปนองคคณะพิจารณาพพิากษา 

คือ 
นายทหารชั้นนายพลหนึ่งหรือสองนาย 
นายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป หนึ่งหรือสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญสองนาย 
 
มาตรา ๒๙  ศาลทหารสูงสุดตองมีตุลาการหานายเปนองคคณะพิจารณา

พิพากษา คือ 
นายทหารชั้นนายพลสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญสามนาย 
 

ลักษณะ ๓ 
การแตงตั้งตุลาการ 
   

 

                                                 
๕ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการ คือ 
(๑) ผูมีอํานาจบังคับบัญชาจังหวัดทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารชั้น

สัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจําอยูในพื้นที่จังหวัดทหารนั้น ๆ เปนตุลาการศาลจังหวัดทหาร 
(๒) ผูมีอํานาจบังคับบัญชามณฑลทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารชั้น

สัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจําอยูในพื้นที่มณฑลทหารนั้น ๆ เปนตุลาการศาลมณฑลทหาร 
(๓) ผูมีอํานาจบังคับบัญชาหนวยทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารชั้น

สัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจําอยูในหนวยทหารนั้น ๆ เปนตุลาการศาลประจําหนวยทหาร 
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลทหาร

กรุงเทพ 
ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรานี้ จะแตงตั้งนายทหารนอก

ประจําการเปนตุลาการก็ได 
 
มาตรา ๓๑๖  ตุลาการพระธรรมนูญเปนตุลาการในศาลทหารไดทุกศาล แตตองมี

ยศทหารตามชั้นศาล ดังนี ้
(๑) ศาลทหารชั้นตน ตองเปนนายทหารชั้นนายรอย นายเรือ หรือนายเรือ

อากาศข้ึนไป 
(๒) ศาลทหารกลาง ตองเปนนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวา

อากาศข้ึนไป 
(๓) ศาลทหารสูงสุด ตองเปน 

ก. นายทหารชั้นพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือน
อัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษ 

ข. นายทหารชั้นนายพล 
 
มาตรา ๓๒๗  ในศาลทหารชั้นตน ตุลาการซึ่งมิใชตุลาการพระธรรมนูญตองมียศ

ทหารสูงกวาหรือเทาจําเลยที่มียศทหารสูงสุด 
ยศจําเลยใหถือในขณะฟอง 
 
มาตรา ๓๓  ในศาลทหารชั้นตน ถาไมมีนายทหารที่มียศสมควรเปนตุลาการครบ

องคคณะ ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรา ๓๐ จะแตงตั้งนายทหารที่เห็นสมควรเปน
ตุลาการก็ได 

 

                                                 
๖ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๐๖ 
๗ มาตรา ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรา ๓๐ จะแตงตัง้ตลุาการ
สํารองไวก็ได 

ตุลาการสํารองตองเปนผูมีลักษณะตามพระราชบัญญัตินี้วาดวยการแตงตั้งตุลา
การ 

เมื่อตุลาการไมสามารถจะนั่งพิจารณาครบองคคณะ ใหตุลาการสํารองนั่งเปนตุลา
การเพื่อใหครบองคคณะและใหมีอํานาจหนาที่ดังตุลาการ 

 
มาตรา ๓๕  ใหตุลาการที่มีอาวุโสสูงสุดเปนประธานในการพิจารณาพิพากษา 
 

ภาค ๓ 
ศาลทหารในเวลาไมปกต ิ

   
 

มาตรา ๓๖๘  ในเวลาไมปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงครามหรือได
ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยูแลวในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดตาม
อํานาจ แตถาผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึกไดประกาศหรือผูบัญชาการทหารสูงสุดไดส่ังตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก ใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใด ๆ อีก ก็ใหศาล
ทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือคําส่ังนั้นไดดวย 

เมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใชกฎอัยการศึก ศาลทหาร
ยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คางอยูในศาลหรือที่ยังมิไดฟอง แตผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการ
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งโอนคดีหรือสงผูตองหาไปดําเนินคดียังศาลทหาร
แหงอ่ืนได และใหศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเชนนี้มีอํานาจและหนาที่ดังศาลทหารในเวลาไมปกต ิ

 
มาตรา ๓๗  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรา ๓๐ มีอํานาจแตงตั้งผู

พิพากษาศาลพลเรือนเปนตุลาการได และแตงตั้งพนักงานอัยการ จาศาลพลเรือน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเปนอัยการทหารและจาศาลทหารได 

 
มาตรา ๓๘  ใหนําบทบัญญัติวาดวยศาลทหารในเวลาปกติมาใชบังคับในศาล

ทหารในเวลาไมปกติโดยอนุโลม 
 

ภาค ๔ 
ศาลอาญาศึก 

   
 

มาตรา ๓๙  เมื่อหนวยทหารหรือเรือรบอยูในยุทธบริเวณจะตั้งศาลอาญาศึกก็ได 

                                                 
๘ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ ใหผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น ซึ่งมีกําลังทหาร
อยูในบังคับบัญชาไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในเรือรบ ปอม หรือที่มั่นอยาง
ใด ๆ ของทหารหรือผูทําการแทน เปนผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึก เพ่ือพิจารณา
คดีอาญาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตอํานาจหนาที่ของหนวยทหารนั้นได 

เมื่อทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ กระทําการรวมกัน ใหผูบังคับบัญชา
ทหารสูงสุด ณ ที่นั้นเปนผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึก 

 
มาตรา ๔๐  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึกมีอํานาจสงผูตองหาไปยังศาล

ทหารแหงอ่ืนใหดําเนินการพิจารณาพิพากษาได และใหศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเชนนี้มีอํานาจ
และหนาที่ดังศาลอาญาศึก 

 
มาตรา ๔๑  ศาลอาญาศึกตองมีตุลาการสามนาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา

ตุลาการตองเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
 
มาตรา ๔๒  ศาลอาญาศึกมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงซึ่งการ

กระทําผิดเกิดขึ้นในเขตอํานาจไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดตัวบุคคล 
 
มาตรา ๔๓๙  เมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใชกฎอัยการศึก 

ศาลอาญาศึกยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คางอยูในศาล แตผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาล
อาญาศึกหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งโอนคดีใหศาลทหารแหงอ่ืนพิจารณา
พิพากษาได สวนคดีที่อยูในอํานาจศาลอาญาศึกแตยังมิไดฟอง ใหนําไปฟองยังศาลทหารแหงอ่ืน 
และใหศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเชนนี้มีอํานาจและหนาที่ดังศาลอาญาศึก 

 
มาตรา ๔๔  ใหนําบทบัญญัติวาดวยศาลทหารในเวลาไมปกติมาใชบังคับในศาล

อาญาศึกโดยอนุโลม 
 

ภาค ๕ 
วิธีพิจารณาความอาญาทหาร 

 
ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๔๕  วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่ง
ออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนํา

                                                 
๙ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซ่ึงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได 

 
ลักษณะ ๒ 
การควบคุม 

   
 

มาตรา ๔๖๑๐  การควบคุมผูตองหาซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร ตาม
ความในมาตรา ๑๖ นั้น ไมวาจะเปนผูตองหาในคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลทหารหรอืไมก็ตาม ให
ผูบังคับบัญชาทหารมีอํานาจสั่งควบคุมได โดยอนุโลมตามอํานาจลงทัณฑขังในกฎหมายวาดวย
วินัยทหาร แตการสั่งควบคุมตามอํานาจดังกลาวของผูลงทัณฑขังทุกช้ันรวมกันตองไมเกินเกาสิบ
วัน๑๑ 

ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวินัยทหารมิไดระบุผูมีอํานาจลงทัณฑขังหรือผูรับทัณฑ
ขังไวหรือใหอํานาจลงทัณฑขังไวอยางสูงไมถึงเกาสิบวัน ใหนายทหารซึ่งมีตําแหนงตั้งแตช้ันผู
บัญชาการกองพลขึ้นไปเปนผูมีอํานาจสั่งควบคุมหลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบ
สองวัน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินเกาสิบวัน ถาไมมีนายทหารซึ่งมีตําแหนงตั้งแตผูบัญชาการ
กองพลขึ้นไป หรือผูตองหาอยูตางทองถ่ินกับผูบังคับบัญชาก็ใหผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่
นั้น เปนผูมีอํานาจสั่งควบคุม 

ในกรณีที่ผูตองหาเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําความผิดและ
เปนผูตองหาในคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลทหาร แตขณะที่ตกเปนผูตองหาผูนั้นมิไดรับราชการ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือเปนผูที่ถูกปลดจากกองประจําการแลว หรือเปนบุคคลที่อยูใน
อํานาจศาลทหารตามมาตรา ๑๖ (๕) แตเจาหนาที่ฝายทหารยังมิไดจัดเขารับราชการในกอง
ประจําการในสังกัดหนวยทหารใด ใหนายทหารซึ่งมีตําแหนงตั้งแตผูบังคับการจังหวัดทหารบกขึ้น
ไปในทองที่ที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือในทองที่ที่จับตัวผูตองหาได เปนผูมีอํานาจสั่งควบคมุ
หลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันทั้งหมดตองไมเกินเกาสิบวัน 

การควบคุมผูตองหานี้ใหถือวาเปนการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
ลักษณะ ๓ 
การสอบสวน 

   

                                                 
๑๐ มาตรา ๔๖ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๑๕ 
๑๑ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๗  นายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหาร มีอํานาจทําการสอบสวน

คดีอาญาทั้งปวงซึ่งอยูในอํานาจศาลทหาร แตถามีเหตุอันสมควรผูบังคับบัญชาจะสั่งใหนายทหาร
ช้ันสัญญาบัตรทําการสอบสวนก็ได  ทั้งนี้ ไมตัดอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การสอบสวนดังกลาวในวรรคกอนใหถือวาเปนการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย 

เพ่ือประโยชนแกการสอบสวนใหผูมีหนาที่ทําการสอบสวนมีอํานาจออก
หมายเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงส่ิงใดที่จะใชเปนพยานหลักฐานได 

 
มาตรา ๔๘  อัยการทหารมีอํานาจทําการสอบสวนเพิ่มเติมหรือจะส่ังใหผูมีหนาที่

สอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได 
 

ลักษณะ ๔ 
การฟองคดีอาญาและคดแีพงที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 

   
 

มาตรา ๔๙  ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลที่
อยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลที่อยูใน
อํานาจศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก 

ศาลทหารในเวลาไมปกติหรือศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทน
ศาลอาญาศึกตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ใหอัยการทหารเทานั้นมีอํานาจเปนโจทก 
ผูเสียหายจะเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารหรือไมก็ตามตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก 

 
มาตรา ๕๐  เมื่ออัยการทหารเห็นวาเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจศาลทหาร ใหสง

สํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในกรณีเชนนี้พนักงานอัยการจะสงสํานวนการสอบสวนกลับคืนไปยังอัยการ
ทหารเพื่อใหดําเนินคดีนั้นมิได 

 
มาตรา ๕๑  เมื่ออัยการทหารรองขอศาลทหารมีอํานาจพิพากษาใหจําเลยคืน

ทรัพย ใชราคาทรัพย หรือใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกรัฐบาลไดในกรณีที่จําเลย
กระทําผิด 

 
มาตรา ๕๒  ถาโจทกรองขอใหยึดทรัพยจําเลย ใหผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการสง

คดีนั้นไปยังศาลพลเรือนในทองถ่ินที่ทรัพยนั้นตั้งอยู และใหศาลพลเรือนสั่งจัดการยึดทรัพยในคดี
นั้นตอไปตามกฎหมายโดยไมตองฟองอีกสํานวนหนึ่ง สวนหนาที่อัยการทหารใหมอบใหพนักงาน
อัยการจัดการวาความในศาลพลเรือนชั้นยึดทรัพยตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ผูเสียหายจะรองขอใหจําเลยคืนทรัพย ใชราคาทรัพย หรือใชคา
สินไหมทดแทนความเสียหายในศาลทหารไมได 

 
มาตรา ๕๔  ในการพิพากษาคดีแพง ศาลพลเรือนจําตองถือขอเท็จจริงตามที่

ปรากฏในคําพิพากษาคดีอาญาของศาลทหาร 
 

ลักษณะ ๕ 
การพิจารณา 

   
 

มาตรา ๕๕๑๒  ศาลทหารในเวลาปกติ ใหผูเสียหายซึ่งมีอํานาจเปนโจทกฟอง
คดีอาญาไดตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไมปกติ ใหจําเลยแตงทนายได 
ทนายตองเปนทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความหรือทนายความที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด เมื่อทนายไดรับอนุญาตจากศาลแลว ใหวาตางหรือแกตางได 
ศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา ๔๐ 

และมาตรา ๔๓ หามแตงทนาย 
 
มาตรา ๕๖๑๓  ภายใตบังคับมาตรา ๕๕ 
(๑) ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปข้ึนไป กอนเริ่มพิจารณาใหศาล

ถามจําเลยวามีทนายหรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการก็ใหศาลตั้งทนายให 
(๒) ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปแตไมถึงสิบป ถาจําเลยแถลงตอ

ศาลกอนเริ่มพิจารณาวาจําเลยยากจนและตองการทนาย ก็ใหศาลตั้งทนายให ในการนี้ศาลอาจไต
สวนเพื่อใหไดความวาจําเลยเปนคนยากจนจริง 

ใหศาลจ าย เ งินรางวั ลแกทนายที่ ศ าลตั้ งตาม  (๑)  และ  (๒)  ตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อมีเหตุผลที่อาจเปนการขัดขวางหรือไมสะดวก หรือไมอาจ

ดําเนินคดีในศาลทหารทองถ่ินได ถาโจทกหรือจําเลยยื่นเรื่องราวตอศาลทหารสูงสุดขอใหโอนคดี
ไปยังศาลทหารแหงอ่ืน และศาลทหารสูงสุดอนุญาตตามคําขอนั้น ก็ใหส่ังโอนคดีไปยังศาลดังที่
ศาลทหารสูงสุดระบุไว 

คําส่ังของศาลทหารสูงสุดนี้ใหเปนอันถึงที่สุด 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
๑๓ มาตรา ๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘๑๔  ศาลทหารมีอํานาจสงประเด็นใหศาลทหารแหงอ่ืนหรือศาล
พลเรือนสืบพยาน ใหศาลที่รับประเด็นมีอํานาจและหนาที่ดังศาลเดิม และใหมีอํานาจสงประเด็น
ไปยังศาลอ่ืนอีกตอหนึ่งได 

การสงประเด็นไปยังศาลพลเรือนตามความในวรรคแรก ถาอัยการทหารไมไป
ดําเนินคดีเอง ก็ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีแทนอัยการทหาร 

 
มาตรา ๕๙  การพิจารณาและสืบพยานในศาลทหาร ถาจําเลยใหการรับสารภาพ

หรือไมติดใจฟง จะไมทําตอหนาจําเลยนั้นก็ได 
 
มาตรา ๖๐  ในการพิจารณาของศาลทหาร ถาปรากฏวาขอเท็จจริงในทาง

พิจารณาตางกับขอเท็จจริงดังที่กลาวในฟองเพียงรายละเอียด เชนเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทํา
ความผิด หรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐานลักทรัพย กรรโชก ฉอโกง ยักยอก รับของโจร 
หรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐานโดยเจตนากับประมาท มิใหถือวาตางกันในขอสาระสําคัญ
อันจะเปนเหตุใหศาลยกฟอง เวนแตจะปรากฏแกศาลวาการที่ฟองผิดไปเปนเหตุใหจําเลยหลงขอ
ตอสู 

 
ลักษณะ ๖ 

การอุทธรณและฎีกา 
   

 
มาตรา ๖๑๑๕  ภายใตบังคับมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ คําพิพากษาหรือคําส่ัง

ของศาลทหารในเวลาปกติ โจทกหรือจําเลยอุทธรณหรือฎีกาไดภายในสิบหาวัน ผูมีอํานาจแตงตั้ง
ตุลาการตามมาตรา ๓๐ หรือผูมีอํานาจสั่งลงโทษอุทธรณหรือฎีกาไดภายในสามสิบวัน ทั้งนี้นับแต
วันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังใหจําเลยฟง 

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลทหารในเวลาไมปกติ และศาลอาญาศึกหรือศาลที่
พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ หามอุทธรณหรือฎีกา 

 
มาตรา ๖๒  ในคดีที่ศาลทหารกลางพิพากษายืนตามศาลทหารชั้นตนใหยกฟอง

โจทกโดยอาศัยขอเท็จจริง หรือพิพากษายืนใหลงโทษ หรือแกไขเล็กนอย และจําคุกจําเลยไมเกิน
หาป หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับแตโทษจําคุกไมเกินหาป หรือศาลทหารชั้นตนพิพากษาใหลงโทษ
จําคุกจําเลยไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับแมศาลทหารกลาง
พิพากษาแกไขมากก็ตาม ถาศาลทหารกลางยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้ หามมิให

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๓ 
๑๕ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง และในกรณีเชนนี้มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๓  หามมิใหอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอกฎหมายที่มิไดยกขึ้นมาวากัน

ตั้งแตศาลทหารชั้นตน เวนแตจะเปนขอกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบรอยหรือเก่ียวกับการไม
ปฏิบัติตามบทบัญญัติอันวาดวยการอุทธรณและฎีกา 

 
ลักษณะ ๗ 

การบังคับตามคําพิพากษา 
   

 
มาตรา ๖๔๑๖  ภายใตบังคับมาตรา ๒๔๖ ถึงมาตรา ๒๔๘ แหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหารพุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐ คําพิพากษาของศาล
ทหารเวนแตศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา ๔๐ เมื่อ
คดีถึงที่สุดแลว ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษจัดการใหเปนไปตามคําพิพากษา ถาเปนคําพิพากษาของ
ศาลทหารซึ่งนั่งพิจารณา ณ ศาลพลเรือนและมีผูพิพากษาศาลพลเรือนเปนตุลาการตามมาตรา 
๓๗ ใหบังคับคดีไปตามมาตรา ๒๔๕ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

สวนคําพิพากษาของศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาล
อาญาศึกตามมาตรา ๔๐ ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษจัดการใหเปนไปตามคําพิพากษาไดทีเดียว เวน
แตผูตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตเปนหญิงและมีครรภอยู ใหรอไวจนคลอดบุตรเสียกอนแลว
จึงใหประหารชีวิต 

ในคดีที่อุทธรณไดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลทหารชั้นตนมีหนาที่ตองสงสํานวน
คดีที่พิพากษาใหลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตไปยังศาลทหารกลางในเมื่อไมมีการ
อุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษาเชนวานี้ยังไมถึงที่สุด เวนแตศาลทหารกลางจะได
พิพากษายืน 

 
มาตรา ๖๕  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ คือ 
(๑) นายทหารผูบังคับบัญชาจําเลยซึ่งมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูบัญชาการกองพลขึ้น

ไป หรือมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูบังคับกองพันขึ้นไปที่อยูตางทองถ่ินกับผูบังคับบัญชาตําแหนงช้ันผู
บัญชาการกองพลขึ้นไป เปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดทหาร ศาล
มณฑลทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพ 

(๒) ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลทหารชั้นตนเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษในกรณีที่
จําเลยอยูตางทองถ่ินกับผูบังคับบัญชาหรือไมอยูใตบังคับบัญชาของทหาร 

                                                 
๑๖ มาตรา ๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลประจําหนวยทหารหรือศาลอาญาศึกเปนผูมี
อํานาจสั่งลงโทษตามคําพิพากษาของศาลนั้น ๆ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๖๖   บรรดาคดีที่ศาลฎีกาได รับไว พิจารณาพิพากษากอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ใหบังคับตามกฎหมายซึ่งใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้จนกวาคดีนั้น ๆ จะ
ถึงที่สุด 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยธรรมนูญ
ศาลทหารที่ใชอยู ไดตราขึ้นไวกวา ๒๐ ปแลว และไดแกไขเพิ่มเติมตลอดมารวมถึง ๕ ฉบับ ไม
สะดวกแกการใชและไมเหมาะสมกับความตองการของทางราชการทหาร ที่ตองการใหการ
พิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว เพราะกิจการทหารไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมาก จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารเสียใหมเพ่ือใหสะดวก
แกการใชและเพ่ือใหการพิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว สมตามความ
ตองการของทางราชการทหาร 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓๑๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดบัญญัติใหผูบัญชาการทหารสูงสุดมีอํานาจสั่งใหคดอีาญาที่
เกิดข้ึนในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ซึ่งมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือความ
สงบเรียบรอยของประชาชน ไดรับการพิจารณาพิพากษาในศาลทหารแทนคณะกรรมการตามกฎ
อัยการศึกฉบับเดิมประกอบกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มีบทบัญญัติบาง
มาตรายังไมสะดวกแกการปฏิบัติ จึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล
ทหารเสียใหม 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖๑๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ทางราชการทหารมี
นโยบายจะไมแตงตั้งยศพลจัตวา พลเรือจัตวา และพลอากาศจัตวา แกขาราชการกลาโหมตอไป 
และโดยที่ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุดเปนอัตราในชั้นยศพลจัตวา พลเรือจัตวา หรือพล
อากาศจัตวา จึงตองแกไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๓๑ ใหตุลา
การพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุดมียศพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งไดรับเงินเดือน
อัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาเอกพิเศษข้ึนไป 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๑๑๙ 
 

มาตรา ๗  บรรดาคดีที่ศาลทหารในเวลาไมปกติไดพิพากษาแลวกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ใหบังคับไปตามกฎหมายที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗/ตอนที่ ๗๘/หนา ๗๗๗/๒๗ กันยายน ๒๕๐๓ 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๐/ตอนที่ ๙๖/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๓๐ กันยายน ๒๕๐๖ 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๑๒๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยธรรมนูญ
ศาลทหารที่ใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ คดีที่อยูในอํานาจศาลทหารในเวลาไมปกติหามมิใหคูความ
แตงทนายและอุทธรณฎีกา ซึ่งกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นวา ควรที่จะใหสิทธิแกคูความในการ
แตงทนายและอุทธรณฎีกาไดโดยทั่วไป เวนแตคดีบางประเภท จึงตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา
ดวยธรรมนูญศาลทหารเสียใหม 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๐ 
 

ขอ ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๐๒๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหารในปจจุบัน ไดใหอํานาจแกผูบังคับบัญชาทหารสั่งควบคุมผูตองหาซึ่งเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารได โดยบัญญัติใหอนุโลมตามอํานาจลงทัณฑขังตามกฎหมายวา
ดวยวินัยทหารและไมไดจํากัดจํานวนวันควบคุมขั้นสูงไว ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวาง
ผูตองหาที่มียศตําแหนงตางกัน สมควรจํากัดจํานวนวันใหส่ังควบคุมผูตองหารวมกันไดไมเกินเกา
สิบวัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๐๒๒ 
 

ขอ ๓  บรรดาคดีที่ตองหามอุทธรณหรือฎีกาตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาล
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ถาไดย่ืนอุทธรณหรือฎีกา
ไวแลวกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับใหศาลมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือฎีกา
นั้นตอไปได หรือถาศาลทหารชั้นตนหรือศาลทหารกลางไดพิพากษาหรือมีคําส่ังแลวกอนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางระยะเวลาที่จะอุทธรณหรือฎีกาได ให
มีสิทธิอุทธรณหรือฎีกาไดตอไปตามกฎหมายกอนวันใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ แต
ทั้งนี้ เมื่อมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลหนึ่งศาลใดแลว ใหคดีนั้นเปนที่สุด 
 

                                                 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๑๐๙/ฉบับพิเศษ หนา ๕๔/๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖๒๓ 
 

มาตรา ๔  ศาลพลเรือนซึ่งอยูในเขตพื้นที่มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกที่
เปนศาลทหารตามประกาศหรือคําส่ัง ดังตอไปนี ้

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๓) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๔) คําส่ังของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ ใหคงเปนศาลทหารตามประกาศหรือคําส่ังดังกลาวตอไปโดยมีเขตอํานาจตามที่
เปนอยูในวันที่ประกาศหรือคําส่ังดังกลาวใชบังคับ แมจะไดมีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่มณฑล
ทหารบกหรือจังหวัดทหารบกภายหลังวันที่ประกาศหรือคําส่ังดังกลาวใชบังคับก็ตาม 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ บัญญัติใหศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑล
ทหารมีเขตอํานาจตามเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหาร แลวแตกรณี ซึ่งเปนเขตพื้นที่
ในทางปกครองตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และประกาศของคณะปฏิวัติหรือคําส่ังของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผนดินซึ่งบัญญัติใหศาลพลเรือนเปนศาลทหาร ไดกําหนดเอาการที่ศาล
พลเรือนอยูในเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารเปนหลักเกณฑในการใหเปนศาลทหาร 
ฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารขึ้นในภายหลังก็จะมีผลเปน
การกระทบกระเทือนเขตอํานาจของศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหารที่เขตพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง
ไปและกระทบกระเทือนอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลพลเรือนที่เปนศาลทหารตาม
ประกาศหรือคําส่ังดังกลาวดวย ดังนั้นเพื่อแกไขขอขัดของเชนวานั้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๖๒๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจศาลตั้งทนายใหแกจําเลยซึ่งยากจนไม
มีเงินจางทนายในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปแตไมถึงสิบป ทําใหจําเลยอยูในฐานะ
เสียเปรียบในการดําเนินคดี สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาว เพ่ือใหศาลตั้งทนายให
                                                 

๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๕๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๒/๗ เมษายน ๒๕๒๖ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑๒/๘ เมษายน ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จําเลยในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปแตไมถึงสิบป ถาจําเลยแถลงตอศาลกอนเริ่ม
พิจารณาวาจําเลยยากจนและตองการทนาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วาดวยวินัยทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
   

 
ประชาธิปก ป.ร. 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา เพ่ือปฏิบัติการตามความในมาตรา ๗ 

แหงประมวลกฎหมายอาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ไดรวมเปนกระทรวง
เดียวกัน สมควรตราบทบัญญัติวาดวยวินัยทหารเสียใหม 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๖” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกกฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธ

วินัย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีวาดวยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลง
วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๕ และบรรดากฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๒ 
วาดวยวินัย 

   
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๐/-/หนา ๔๗๓/๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  วินัยทหารนั้น คือ การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของ
ทหาร 

 
มาตรา ๕  วินัยเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจัก

ตองรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด 
ตัวอยางการกระทําผิดวินัยทหารมีดังตอไปนี้ 
(๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเล่ียง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเหนือตน 
(๒) ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย 
(๓) ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
(๔) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร 
(๕) เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ 
(๖) กลาวคําเท็จ 
(๗) ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร 
(๘) ไมตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผู ใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตาม

โทษานุโทษ 
(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา 
 
มาตรา ๖๒  ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเปน

ผูบังคับบัญชาอยูนั้นโดยกวดขัน ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธ เพ่ือทํา
การปราบปรามทหารผูกอการกําเริบก็ดี หรือเพ่ือบังคับทหารผูละทิ้งหนาที่ใหกลับทําหนาที่ของ
ตนก็ดี ผูบังคับบัญชาและผูที่ชวยเหลือในการนั้นจะไมตองรับโทษในการที่ตนไดกระทําไปโดย
ความจําเปนนั้นเลย แตเมื่อมีเหตุดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจักตองรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือ
ตน และรายงานตอไปตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว 

 
มาตรา ๗  ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีที่ปรากฏใน

หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร 
 

หมวด ๓ 
อํานาจลงทัณฑ 

   
 
มาตรา ๘  ทณัฑที่จะลงแกผูกระทําผดิตอวินัยทหารดั่งกลาวไวในหมวด ๒ นัน้ 

ใหมีกําหนดเปน ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ 

                                                 
๒ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 

๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ทัณฑกรรม 
(๓) กัก 
(๔) ขัง 
(๕) จําขัง 
 
มาตรา ๙๓  ภาคทัณฑ คือ ผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่ง

สถานใดดังกลาวมาแลว แตมีเหตุอันควรปราณี จึงเปนแตแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏหรือ
ใหทําทัณฑบนไว 

ทัณฑกรรมนั้น ใหกระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพ่ิมจากหนาที่ประจําซึ่งตน
จะตองปฏิบัติอยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาที่ประจํา 

กัก คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดให 
ขัง คือ ขังในท่ีควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมี

คําส่ัง 
จําขัง คือ ขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมเรือนจําทหาร 
นอกจากทัณฑที่กลาวไวนี้ หามมิใหคิดขึ้นใหม หรือใชวิธีลงทัณฑอยางอ่ืนโดย

เด็ดขาด 
 
มาตรา ๑๐๔  ผูมีอํานาจบังคบับญัชาซึ่งลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้น คอื 
(๑) ผูบังคับบัญชา หรือ 
(๒) ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหม สวนราชการที่

ข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด 
ในการที่จะลงทัณฑนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนดทัณฑ 

ทายพระราชบัญญัตินี้ 
สวนผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑช้ันใด และผูอยูใน

บังคับบัญชาชั้นใดจะเปนผูรับทัณฑช้ันใดใหถือเกณฑเทียบดังตอไปนี ้
 

                                                 
๓ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐ 
๔ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทณัฑ๕ 
   

 

ตําแหนงช้ัน เปนผูลงทัณฑช้ัน เปนผูรับทัณฑช้ัน 

๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ๑ - 
๒. แมทัพ ๒ - 
๓. ผูบญัชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบญัชาการ   

กองพลบิน ๓ - 
๔. ผูบัญชาการกรม ผูบังคับหมวดเรือ ผูบงัคับกองบิน ๔ ก 
๕. ผูบังคบัหมูเรือช้ัน ๑ ๕ ข 
๖. ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือช้ัน ๒ ผูบังคบัการเรือ   

ช้ัน ๑ ผูบังคบัฝูงบิน ๖ ค 
๗. ผูบังคบัหมูเรือช้ัน ๓ ผูบังคับการเรือช้ัน ๒ ตนเรือ   

ช้ัน ๑ ผูบังคบัหมวดบินชัน้ ๑ ๗ ก 
๘. ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ ตนเรือช้ัน ๒   

นายกราบเรือ ผูบังคบัหมวดบินชั้น ๒ ๘ จ 
๙. ผูบังคับหมวด ตนเรือช้ัน ๓ ผูบังคบัหมวดบินชัน้ ๓ ๙ ฉ 
๑๐. ผูบังคับหมู นายตอน - ช 
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปน   

นายทหารชั้นสัญญาบัตร บคุคลผูซึ่งอยูในระหวางเขา   
รับการฝกวิชาทหารโดยคาํส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวง   
กลาโหมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชา   
ทหาร - ซ 

๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปน   
นายทหารประทวน ลูกแถว - ฌ 

 
 
มาตรา ๑๑  ผูลงทัณฑ หรือรับทัณฑ ถาตําแหนงไมตรงตามความในมาตรา ๑๐ 

แหงหมวดนี้แลว ใหถือตามที่ไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร 
 
มาตรา ๑๒  กําหนดอํานาจลงทัณฑตามที่ตราไวนี้ ผูมีอํานาจลงทัณฑส่ังลงทัณฑ

เต็มที่ไดสถานใดสถานหนึ่งแตสถานเดียว ถาส่ังลงทัณฑทั้งสองสถานพรอมกัน ตองกําหนดทัณฑ
ไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสองสถาน 

                                                 
๕ ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวย

วินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๓  กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณาให

ถวนถี่แนนอนวา ผูที่จะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว จึงส่ังลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปน
การลงทัณฑไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เมื่อ
พิจารณาความผิดละเอียดแลวตองช้ีแจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุ
ใด แลวจึงลงทัณฑ 

 
มาตรา ๑๔๖  ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตร ตอง

สงรายงานการลงทัณฑนั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
มาตรา ๑๕  เมื่อผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซึ่งอยูในบังคับบัญชาของตน

มีความผิดจนปรากฏแนนอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑที่เหนืออํานาจจะสั่งกระทําได ก็ให
รายงานชี้แจงความผิดนั้น ทั้งออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมี
อํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด เพ่ือขอใหผูนั้นสั่งการตอไป 

 
มาตรา ๑๖๗  ถาเปนความผดิซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลว เชน 

ฐานขาดหนีราชการทหาร เปนตน หากกาํหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะสั่งลง
ทัณฑได ก็ใหนําเสนอเพียงชั้นที่กลาวตอไปนี ้

(๑) ฝายทหารบก ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงช้ันผูบังคับการกรม หรือช้ันผู
บังคับกองพันที่อยูตางทองถ่ินกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคบัการกรม 

(๒) ฝายทหารเรือ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงช้ัน ผูบังคับหมวดเรือ หรือช้ัน
ผูบังคบักองพันที่อยูตางทองถ่ินกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาช้ันผูบังคบัหมวดเรือ 

(๓) ฝายทหารอากาศ ผูมีอํานาจบังคบับญัชาตาํแหนงช้ันผูบังคบักองบิน 
แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจกด็ี ก็ใหผูบังคบับญัชาชั้นที่กลาวนี้มีอํานาจ

ลงทัณฑไดทีเดียว ไมตองนาํเสนอตามลําดับชั้นตอไปอกี 
 
มาตรา ๑๗  นายทหารที่เปนหัวหนาทาํการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ใหมี

อํานาจที่จะสั่งลงทัณฑผูอยูใตอํานาจในระหวางเวลาที่ควบคุมอยูนั้นเสมอผูมีอํานาจเหนือจาก
ตําแหนงของตนขึ้นไปอีกช้ันหนึ่งได เวนแตนายทหารซึ่งมีอํานาจเปนผูลงทัณฑช้ัน ๒ ข้ึนไปจึงไม
ตองเพ่ิม 

 
มาตรา ๑๘๘  ถาผูมีอํานาจลงทัณฑไดส่ังลงทัณฑผูกระทําผิดในฐานขังแลวและผู

ที่รับทัณฑขังนั้นกระทําผิดซ้ําอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่งเพ่ิมทัณฑ ก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑที่

                                                 
๖ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 

๒๔๗๗ 
๗ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดส่ังไวแตเดิมนั้นกอน หามมิใหกําหนดเวลาใหผูตองถูกขัง ทั้งกําหนดเดิมและกําหนดที่เพ่ิมใหม
รวมกันเกินกวากําหนดอํานาจของผูส่ังลงทัณฑนั้นเปนอันขาด หากผูกระทําผิดนั้นควรตองรับ
ทัณฑเกินกวากําหนดอํานาจของผูที่จะสั่งลงทัณฑนั้นแลว ก็ใหปฏิบัติการตามที่กลาวไวในมาตรา 
๑๕ แหงหมวดนี้ 

 
มาตรา ๑๙  นับตั้งแตวันที่ปรากฏหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซึ่ง

จะตองรับทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้โดยแนนอนแลว ถาผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผู
นั้นไดรับทัณฑภายในกําหนดสามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาที่จะลงทัณฑตามพระราชบัญญัติ
นี้เสียแลว จะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจตนเองมิได เวนเสียแตผูที่กระทําผิดนั้นขาด หนีราชการเสียแต
เมื่อกอนครบกําหนดสามเดือน จึงมิใหนับวันที่ขาด หนีนี้เขาในกําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแต
วันที่ไดตัวผูนั้นกลับมายังที่รับราชการ 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อผูมีอํานาจไดส่ังลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้แลว ผูที่ส่ังลง

ทัณฑ หรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือผูที่ส่ังลงทัณฑนั้นมีอํานาจที่จะเพ่ิมทัณฑ หรือลดทัณฑ 
หรือยกทัณฑเสียก็ได แตถาเพ่ิมทัณฑแลว ทัณฑที่ส่ังเพ่ิมขึ้นนั้นรวมกับที่ส่ังไวแลวเดิม ตองมิให
เกินอํานาจของผูที่ส่ังใหมนั้น 

 
หมวด ๔ 
วิธีรองทุกข 

   
 
มาตรา ๒๑  ในการที่จะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ยอม

เปนการจําเปนที่ผูบังคับบัญชาจักตองมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา 
แตผูบังคับบัญชาบางคนอาจใช อํานาจในทางที่ผิดยุติธรรม ซึ่งเปนการสมควรที่จะให
ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทางเปนระเบียบไมกาวกาย 

 
มาตรา ๒๒  คําช้ีแจงของทหารวา ผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวยการอันไมเปน

ยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารวา ตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามที่
ควรจะไดรับในราชการนั้น เรียกวา “รองทุกข” 

 
มาตรา ๒๓  ทหารจะรองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทน

ผูอ่ืนเปนอันขาด และหามมิใหลงช่ือรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิให
ประชุมกันเพื่อหารือเร่ืองจะรองทุกข 

 

                                                                                                                                            
๘ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหรองทุกขในเวลาที่ตนกําลังเขาแถว หรือในขณะที่กําลังทํา
หนาที่ราชการอยางใดอยางหนึ่ง เชน เวลาเปนยาม เปนเวร ดังนี้เปนตน และหามมิใหรองทุกข
กอนเวลาลวงไปแลวยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับตั้งแตที่มีเหตุจะตองรองทุกขเกิดขึ้น 

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหรองทุกขวา ผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวา

ผูบังคับบัญชานั้นมิไดลงทัณฑเกินอํานาจที่จะทําไดตามความในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๖  ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น 

จะรองทุกขดวยวาจาหรือจะเขียนเปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการ
รองทุกขจดขอความสําคัญของเรื่องที่รองทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย 

ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดวา ตนไดรับความเดือดรอนเพราะผูใดแน ก็ให
รองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพ่ือเสนอไปตามลําดับชั้น จนถึงที่สุด คือ ผูที่จะสั่งการ
ไตสวน และแกความเดือดรอนนั้นได 

 
มาตรา ๒๗  ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนัน้ตองลงลายมือ

ช่ือของผูรองทุกข ใบรองทุกขฉบับใดไมมลีายมือช่ือ ผูบงัคับบญัชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา 
 
มาตรา ๒๘  เมื่อผูใดไดรองทุกขตอผูบังคบับญัชาตามระเบียบที่วามานี้แลว และ

เวลาลวงพนไปสิบหาวันยังไมไดรับความชีแ้จงประการใด ทั้งความเดอืดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป 
ใหรองทุกขใหมตอผูบังคับบญัชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเปนลาํดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหช้ีแจง
ดวยวาไดรองทุกขตอผูบังคบับญัชาชั้นใดมาแลวแตเมื่อใด 

 
มาตรา ๒๙  ถาผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขเมื่อใด ตองรีบไตสวนและ

จัดการแกไขความเดือดรอน หรือช้ีแจงใหผูย่ืนใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด 
ผูใดเพิกเฉยนับวากระทําผิดตอวินัยทหาร 

 
มาตรา ๓๐  ถาผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขไดช้ีแจงใหผูรองทุกขทราบ

แลว แตผูรองทุกขยังไมหมดความสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปได และตอง
ช้ีแจงดวยวาไดรองทุกขนี้ตอผูใด และไดรับคําช้ีแจงอยางไรแลวดวย 

 
มาตรา ๓๑  ถาหากปรากฏชัดวา ขอความที่รองทุกขเปนความเท็จ หรือการรอง

ทุกขนั้นกระทําไปโดยผิดระเบียบที่กลาวมา ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัย
ทหาร 

 
มาตรา ๓๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชกาล
ปจจุบัน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก  พระยาพหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตารางกาํหนดทัณฑทหาร๙ 
 

 

                                                 
๙ ตารางกําหนดทัณฑทหาร แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไข

เพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗๑๐ 
 
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)๑๑ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและรับทัณฑทายมาตรา ๑๐ 

กับตารางกําหนดทัณฑทายพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และใหใชตาราง
เทียบชั้นผูลงทัณฑและรับทัณฑกับตารางกําหนดทัณฑทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐๑๒ 
 
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดประกาศใชมาเปนเวลานานแลว ตําแหนงผูบังคับบัญชาทหาร
ซึ่งมีอํานาจลงทัณฑก็ดี ตําแหนงผูรับทัณฑก็ดี ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพ่ือใหตําแหนงดังกลาวถูกตองตรงกับที่
เปนอยูในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติมา/ตรวจ 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 
 
                                                 

๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๑/-/หนา ๕๘๕/๒๓ กันยายน ๒๔๗๗ 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๑/๗ เมษายน ๒๔๗๘ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๔/-/หนา ๑๘๒๔/๑๔ มีนาคม ๒๔๘๐ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๙/ตอนที่ ๑๐๕/หนา ๑๒๑๗/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ 



 
 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

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

 
 โ ด ย ท่ี เ ป น ก า ร สมค ว ร ป รั บป รุ ง ข อ ต ก ล ง ร ะ ห ว า ง ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม 
กับกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปฏิบัติและประสานงานเก่ียวกับกรณีท่ีทหารเปนผูเสียหายหรือ 
เปนผูตองหาในความผิดคดีอาญา เน่ืองจากบัดน้ีมีการโอนกรมตํารวจจากกระทรวงมหาดไทย 
ไปจัดต้ังเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ และมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวกับตํารวจ 
ทหาร พนักงานฝายปกครอง และวิธีพิจารณาความอาญาใหมแลว ประกอบกับขอตกลงบางขอ 
ไมสอดคลองกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในเวลาปกติอันมิใชภาวะสงคราม จึงสมควร
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสภาพสังคม และกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อีกท้ังควรกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติใหชัดเจน 
สะดวกตอผูปฏิบัติและสามารถดําเนินการไดรวดเร็วไมเสียหายตอรูปคดี โดยคํานึงถึงหลัก 
ความสามัคคีปรองดอง และหลักการประสานงานระหวางตํารวจ ทหาร กับพนักงานฝายปกครอง
ในการรวมมือและอํานวยความสะดวก เพื่อปองปราม ปองกันหรือระงับเหตุวิวาทมิใหลุกลามตอไป 
อันจะชวยรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมไดประการหน่ึง  ขณะเดียวกันก็คํานึงถึง 
แบบธรรมเนียมของแตละฝาย ตลอดจนความจําเปนขององคกรในการดูแลรักษาสถานท่ี 
ยานพาหนะ และอาวุธยุทโธปกรณของตนใหปลอดภัยและปกครองดูแลบุคลากรใหอยูในวินัยและ
ไดรับการปฏิบัติอยางมีศักด์ิศรี เปนธรรมตามควรแกกรณี แตท้ังน้ีตองมิใหกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน หรือฝาฝนกฎหมายท่ีมีเพื่อคุมครองบุคคลท่ัวไปโดยเสมอกัน อันเปนการตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ .ศ.๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติและ
ประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔“ 



      � เอกสารประกอบการบรรยาย ๒ 

 ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  ๓.๑  ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การปฏิบัติและประสานงานเก่ียวกับกรณีท่ีทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา 
พ.ศ.๒๔๙๘ 
  ๓.๒  ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การปฏิบัติกระสานงานเก่ียวกับกรณีท่ีทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา  
พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๐๗ 
  ๓.๓  ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การปฏิบัติและประสานงานเก่ียวกับกรณีท่ีทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา 
พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๑๒ 
  ๓.๔  ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การปฏิบัติและประสานงานเก่ียวกับกรณีท่ีทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา 
พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๑๘ 
  ๓.๕  ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การปฏิบัติและประสานงานเก่ียวกับกรณีท่ีทหารเปนผูเสียหายหรือเปนผูตองหาในความผิดอาญา 
พ.ศ.๒๔๙๘ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๒๕ 
 บรรดาขอตกลง  ขอบังคับ ระเบียบ  หรือคําสั่ง อ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว 
ในระเบียบน้ี หรือขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ ๔  ในระเบียบน้ี 
 “เขตท่ีต้ังทหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่หรือบริเวณซึ่งมีหนวยทหาร
ต้ังอยู 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติและ
ประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา 
  “ตํารวจ” หมายความวา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการตํารวจ 
  “ทหาร” หมายความวา ขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียน 
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 
  “พนักงานฝายปกครอง” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งมิใชตํารวจและทหาร  
แตมีอํานาจหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
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ความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 
 “สิ่งสื่อสาร” หมายความรวมถึง จดหมาย โทรศัพท โทรเลข โทรสาร โทรพิมพ 
วิทยุ และการติดตอส่ือสารสงขอความทางอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด 
 ขอ ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด  ๑  คณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหาร 
ถูกหาวากระทําความผิดอาญา 

 
 ขอ ๖  องคประกอบของคณะกรรมการ 
  ใหมีคณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวา
กระทําความผิดอาญาคณะหน่ึง ประกอบดวย 
  (๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานกรรมการ  
  (๒)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการ 
  (๓)  ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการ 
  (๔)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ 
  (๕)  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนกรรมการ 
  (๖)  ผูบัญชาการทหารสูงสุด หรือผูบัญชาการเหลาทัพท่ีผูบัญชาการทหาร
สูงสุดมอบหมาย เปนกรรมการ 
 (๗)  รองอัยการสูงสุดคนหน่ึงตามท่ีอัยการสูงสุดมอบหมาย เปนกรรมการ 
 (๘)  ขาราชการตํารวจระดับผูบัญชาการข้ึนไปคนหน่ึงตามท่ีผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติมอบหมาย เปนกรรมการ 
 (๙)  อธบิดีกรมการปกครอง เปนกรรมการ 
 (๑๐)  เจากรมพระธรรมนูญ เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ ๗  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
 (๑)  วางมาตรการปองกัน แกไข วินิจฉัย ส่ังการหรือใหคําแนะนําแกเจาหนาท่ี
หรือผูเสียหายท่ีรองเรียนเมื่อมีปญหาในทางปฏิบัติอันเกิดจากการใชระเบียบน้ี ในกรณีที่เห็นวา
ปญหาใดเปนเ ร่ืองสําคัญอันควรได รับคําวินิจฉัยหรือสั่งการใหมีผลเปนการท่ัวไปใหเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
 (๒)  ออกขอกําหนดเก่ียวกับแบบของหนังสือ ขั้นตอนหรือรายละเอียด 
ในการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา ตลอดจนขอกําหนด 



      � เอกสารประกอบการบรรยาย ๔ 

วาดวยการประพฤติปฏิบัติตนของทหาร พนักงานฝายปกครอง และตํารวจ ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม ขอกําหนดดังกลาว ใหมีผลเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๓)  เสนอนายกรัฐมนตรีใหพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือ
ขอบังคับ ซ่ึงเก่ียวของกับการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา 
 (๔)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายใหบุคคลใด 
ชวยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบุคคลใดเห็นวาตนหรือสมาชิกในครอบครัวของตน 
ไดรับความเสียหายหรือความไมเปนธรรม เนื่องจากการที่ทหาร พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ 
อางการปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือละเลยการปฏิบัติตามระเบียบน้ี บุคคลน้ันมีสิทธิเรียกรอง 
ตอคณะกรรมการหรือผู ท่ีคณะกรรมการมอบหมายเพื่ อแนะนํา  วิ นิจฉัยหรือสั่ งการได 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด  ๒  การประสานงานระหวางทหารกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
 

 ขอ ๘  การประสานงานกอนเกิดเหตุ 
 ใหผูบังคับบัญชาของทหาร พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ สงเสริมและ
สนับสนุนใหเจาหนาท่ีทุกฝายมีความสามัคคีระหวางกัน และพยายามปองกันหรือระงับความ
ขัดแยงเพื่อมิใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณนอกเขตท่ีต้ังทหาร ในการน้ี 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจอาจขอใหฝายทหารจัดสงสารวัตรทหารหรือเจาหนาท่ีฝายทหาร 
ไปรวมรักษาความสงบเรียบรอยในบางสถานท่ีหรือบางโอกาสเพื่อปองปรามหรือปองกันเหตุรายได
ตามความจําเปน 
 ขอ ๙   พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจขอความรวมมือจากทหาร 
 ในกรณีท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจสืบทราบวาทหารจะกระทํา
ความผิดอาญา ใชอิทธิพลในทางมิชอบ กอเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนหรือจะมีการกอเหตุ
วิวาทนอกเขตท่ีต้ังทหาร ไมวาจะเปนการกระทําโดยฝายทหารท้ังหมดหรือมีทหารรวมอยูดวย  
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตักเตือนหามปรามไปตามอํานาจหนาท่ี ถาเกรงวาจะไมเปนผล
ใหแจงเหตุแกฝายทหารโดยดวน เพื่อขอความรวมมือในการสอดสองตรวจตรา ระงับยับย้ังหรือ
ปองกันมิใหมีเหตุรายเกิดข้ึน 
 เมื่อมีการรองขอหรือแจงเหตุดังกลาว  ใหฝายทหารใหความรวมมือ 
ตามความจําเปน ท้ังน้ี ทหาร พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ี เพื่อระงับเหตุ 
ตองสวมเคร่ืองแบบ สวนจะนําอาวุธไปดวยหรือไม ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูเปนหัวหนา
หนวยของฝายน้ัน ๆ แตมิใหใชอาวุธ เวนแตจะมีความจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได หัวหนาชุด 
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ของแตละฝายท่ีจะควบคุมไปตองเปนขาราชการ นายทหาร หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร  
หามมิใหทหาร พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจท่ีมิไดรับคําส่ัง ไปยังสถานท่ีน้ันเองเปนอันขาด 
 ขอ ๑๐  ทหารขอความรวมมือจากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
  เมื่อฝายทหารจับกุมตัวทหารท่ีถูกหาวากระทําผิดวินัยทหารหรือกระทํา
ความผิดอาญาได และประสงคจะใชสถานท่ี สิ่งสื่อสาร หรือยานพาหนะของพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจ เพื่อการสอบสวน หรือดําเนินการในสวนของทหาร ใหขอความรวมมือจากพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจไดตามความจําเปน 
 ขอ ๑๑  หนวยประสานงาน 
  การรองขอ การขอความรวมมือหรือการแจงเหตุใด ๆ ตอฝายทหาร 
ตามระเบียบน้ี นอกจากการประสานงานกับผูบังคับบัญชาตนสังกัดของทหารผูเก่ียวของหรือ 
หนวยทหารในเขตท่ีต้ังทหาร ซึ่งใกลท่ีสุดกับบริเวณท่ีเกิดเหตุหรือเชื่อวาจะเกิดเหตุโดยใชสิ่งสื่อสาร
แลว พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจอาจประสานโดยใชสิ่งสื่อสารกับหนวยทหารอ่ืนในพื้นท่ีได
ตามความจําเปน 
 ขอ ๑๒  การรายงานคดี 
 ในกรณีท่ีนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการหรือขาราชการกลาโหมพลเรือน 
ชั้นสัญญาบัตรตองหาวากระทําความผิดอาญาอันมิใชความผิดลหุโทษ ความผิดประเภท 
ท่ีพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได หรือคดีท่ีเสร็จสิ้นหรือระงับไปในชั้นพนักงานสอบสวน
แลว ใหพนักงานสอบสวน รายงานคดีตามลําดับถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูไดรับ
มอบหมายเพ่ือแจงใหกระทรวงกลาโหมทราบ 
 

หมวด  ๓  การจับกุม การควบคุมและการรับตัวทหารไปควบคุม 
 
 ขอ ๑๓  การจับกุมทหาร 
  ในกรณีมีคําสั่งหรือหมายของศาลใหจับทหารผูใด ใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจแจงใหผูบังคับบัญชาของทหารผูน้ันทราบในโอกาสแรก เวนแตเปนการกระทําความผิด
ซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนท่ีกฎหมายใหจับไดโดยไมตองมีหมาย หรือมีเหตุอันควรเช่ือวา 
ทหารผูน้ันจะหลบหนีการจับกุมตามหมาย 
  ในการจับกุมทหารผูใด ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแจงใหทหาร 
ผูน้ันไปยังท่ีทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หากไมยอมไป ขัดขวาง หรือมีเหตุอันควร
เชื่อวาจะหลบหนี ใหจับกุมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๗  โดยอาจรองขอใหสารวัตรทหารชวยควบคุมตัวผูน้ันไปสงพนักงานฝายปกครองหรือ
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ตํารวจก็ได หากทหารมีจํานวนมาก ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจรีบแจงใหฝายทหารทราบ
โดยเร็วเพ่ือมาชวยระงับเหตุและรวมมือในการจับกุมทหารผูกระทําผิดไปดําเนินคดี 
 ในการจับกุมตามวรรคหน่ึง หากทหารผูน้ันสวมเคร่ืองแบบอยู ใหปฏิบัติตาม
ขอ ๑๔ โดยอนุโลม และหลีกเลี่ยงการใชเครื่องพันธนาการ เวนแตมีความจําเปนอยางย่ิงและมิใหใช
อาวุธระหวางการจับกุมโดยไมจําเปน 
 ถาเปนกรณีทหารและตํารวจหรือพนักงานฝายปกครองกําลังกอการวิวาท
กัน ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาของแตละฝายทราบทันทีและใหผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของรีบออกไป
ระงับเหตุโดยเร็วสวนการดําเนินการข้ันตอไปใหปฏิบัติตามความในวรรคกอน 
 ขอ ๑๔  การควบคุมตัวทหาร 
 การควบคุมตัวทหารท่ีถูกหาวากระทําความผิดอาญาและถูกจับกุมตัวไปยัง
ท่ีทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 ถาทหารท่ีถูกจับกุมและควบคุมตัวสวมเคร่ืองแบบ ใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจดําเนินการดังน้ี 
 (๑)  แนะนําใหทหารผูน้ันทราบถึงเกียรติของเคร่ืองแบบทหาร และขอให
พิจารณาวาจะถอดเคร่ืองแบบหรือไม 
 (๒)  ถาทหารไมยอมถอดเครื่องแบบ ใหแจงฝายทหารทราบ เพื่อจัดสง
เจาหนาที่ฝายทหารมาแนะนําใหทหารถอดเครื่องแบบแลวดําเนินการตามวรรคแรก หากฝายทหาร
ไมมาภายในระยะเวลาอันสมควรหรือระยะเวลาท่ีกําหนด หรือดําเนินการใด ๆ แลวไมเปนผล  
ใหพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจมาปฏิบัติตามวรรคแรกได และบันทึกเหตุผลไว แลวแจงเหตุ
น้ันใหฝายทหารทราบ 
 ขอ ๑๕  การปลอยช่ัวคราว 
  การปลอยชั่วคราวหรือการพิจารณาคําขอประกันทหารผูตองหาใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบปฏิบัติวาดวย
การน้ีเชนเดียวกับผูตองหาท่ัวไป 
 ขอ ๑๖  การรับตัวทหาร 
 เม่ือควบคุมตัวทหารไวตามขอ ๑๔ แลว ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
แจงการจับกุมใหฝายทหารท่ีเปนผูบังคับบัญชาของทหารผูน้ันทราบทางสิ่งสื่อสาร หรือ หนังสือ 
โดยไมชักชา และใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑)  หากฝายทหารแจงวาไมประสงคจะรับตัวผูตองหาน้ันไปหรือไมมา
ขอรับตัวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหพนักงานสอบสวนควบคุมตัวและดําเนินการไปตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตฝายทหารอาจแจงขอรับตัวมาภายหลังจากน้ันได ในกรณี
เชนน้ีใหดําเนินการตาม (๒) 
 (๒)  หากฝายทหารแจงวาประสงคจะรับตัวผูตองหาไปจากพนักงาน
สอบสวนก็ใหนําหนังสือขอรับตัวผูตองหามาแสดงตอพนักงานสอบสวน ในกรณีนี้ใหพนักงาน
สอบสวนทําหนังสือสงมอบตัว และใหบันทึกเปนหลักฐานรวมเขาสํานวนไว พรอมกับลงบันทึก 
ในรายงานประจําวันดวย 
 (๓)  หากพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเห็นวามีความจําเปนในทางคดี 
ท่ีจะตองนําตัวทหารไปดําเนินการเพื่อประโยชนแกการรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากการ
สอบปากคํา เชน การนําชี้สถานท่ีเกิดเหตุ การชี้ตัว การทําแผนประทุษกรรม อาจขอดําเนินการ
กอนท่ีจะสงมอบตัวทหารผูตองหา ใหฝายทหารรับตัวไปก็ได ในกรณีเชนน้ี ถาผูตองหาตองการ 
ใหฝายทหาร ทนายความ หรือผูอ่ืนซึ่งตนไววางใจอยูในสถานท่ีน้ันดวย ก็ใหอนุญาตตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๑ และมาตรา ๒๔๒ 
 หนังสือขอรับตัวและหนังสือสงมอบตัวผูตองหาตามขอน้ีใหเปนไปตามแบบ 
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ในการรับตัวทหารไปจากพนักงานสอบสวน หากพนักงานสอบสวนเห็นควร
ใหฝายทหารควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อประโยชนทางคดี ก็ใหแจงเปนหนังสือและใหฝายทหาร
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร 
 การรับตัวทหารท่ีไดรับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวไว ณ สถานพยาบาล 
ใหดําเนินาการดังกลาวขางตนแตใหพนักงานสอบสวนแจงผูมีหนาท่ีเก่ียวของทราบดวย 
 

หมวด  ๔  การตรวจคน 
 

 ขอ ๑๗  การตรวจคนตัวบุคคล 
  การตรวจคนตัวทหาร ใหผูมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 ขอ ๑๘  การตรวจคนสถานท่ีและท่ีรโหฐาน 
  การตรวจคนสถานท่ีและท่ีรโหฐานของทหารท่ีไมเก่ียวกับราชการทหาร 
ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๘ 
  การตรวจคนสถานท่ีและท่ีรโหฐานอันเปนเขตท่ีต้ังทหารหรือของทางราชการ
ทหาร นอกจากจะตองปฏิบัติตามวรรคกอนแลว ใหผูมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจคนแจงให
ผูบังคับบัญชา หรือผูรับผิดชอบเขตท่ีต้ังทหารน้ันสงผูแทนไปอยูในการตรวจคนดวย 
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 ขอ ๑๙  การตรวจคนยานพาหนะ 
  การตรวจคนยานพาหนะของทหารไมวาจะเปนของสวนตัวหรือทางราชการ
ทหารหรือการคนตัวทหารที่อยูในยานพาหนะนั้นไมวาจะสวมเครื่องแบบหรือไมก็ตาม ใหผูมีอํานาจ
หนาท่ีปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรัฐธรรมนูญ และใหทหาร 
ผูครอบครองหรือผูควบคุมยานพาหนะใหความรวมมือและความสะดวกจนกวาการตรวจคน 
จะเสร็จสิ้น 
  การตรวจคนยานพาหนะของทางราชการทหาร เชน รถสงคราม เคร่ืองบิน 
เรือซึ่งชักธงราชนาวี ขณะปฏิบัติหนาท่ีราชการ และมีนายทหารชั้นสัญญาบัตรควบคุมยานพาหนะ
น้ันมา ผูมี อํานาจหนาท่ีตรวจคนจะตรวจคนไดตอเมื่อมีหนังสืออนุมั ติจากผู บังคับบัญชา
ยานพาหนะนั้น ๆ ตั้งแตชั้นผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทาข้ึนไป 
  การตรวจคนยานพาหนะของทางราชการทหารอันผูบังคับบัญชาฝายทหาร 
ผูเปนหัวหนาของหนวยน้ันมีหนังสือรับรองวาจะเปนเหตุใหการปฏิบัติการยุทธพึงเสียเปรียบ ใหงด
การตรวจคน 
 ขอ ๒๐  การตรวจคนส่ิงของราชการลับ 
  ในการตรวจคน ถาไดรับแจงจากฝายทหารวาสิ่งของใดเปนของราชการลับ
ทางทหาร ใหดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑)  เมื่อนายทหารชั้นสัญญาบัตรท่ีเปนเจาหนาท่ีเก่ียวของทําหนังสือ
รับรองกํากับสิ่งของน้ันและแจงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทราบ ใหผูมีอํานาจหนาท่ีตรวจ
คนงดเวนการตรวจเฉพาะสิ่งของดังกลาว แลวทําบันทึกเหตุงดเวนการตรวจคน พรอมท้ังลงชื่อ
รับรองทุกฝายแลวรีบรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
 (๒)  ถาผูมีอํานาจหนาท่ีตรวจคนซึ่งมีตําแหนงต้ังแตชั้นปลัดอําเภอหรือ
หัวหนาสถานีตํารวจข้ึนไปยังติดใจสงสัยท่ีจะตรวจคน ใหทําเคร่ืองหมายลงชื่อทุกฝายปดผนึกหรือ
กํากับไวท่ีหีบหอหรือภาชนะบรรจุสิ่งของน้ัน แลวจัดสงสิ่งของน้ันไปยังสถานท่ีปลายทางตามท่ีตก
ลงกันเพ่ือรวมกันแตงต้ังคณะกรรมการเปดตรวจส่ิงของน้ันตอไป 
 ถาสิ่ งของใดอาจกอให เ กิดอันตรายแกผู ตรวจคนหรือกอให เ กิด 
ความเสียหายอันจะทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย ไมวาจะเปนสิ่งของราชการลับหรือไม 
ก็ตาม ใหดําเนินการตามวรรคกอนโดยอนุโลม 
 การตรวจคนสิ่งของใดอันผูบังคับบัญชาฝายทหารผูเปนหัวหนาของหนวย
น้ันมีหนังสือรับรองวาจะเปนเหตุใหการปฏิบัติการยุทธพึงเสียเปรียบใหงดการตรวจคน 
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 ขอ ๒๑  การประสานการตรวจคน 
  ในการตรวจคนตัวบุคคล สถานท่ีและท่ีรโหฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งของ 
ตามหมวดน้ี ใหกระทําในเวลาและสถานท่ีอันสมควร โดยใชความสุภาพนุมนวลตามควรแกกรณ ี
ถามีสารวัตรทหารอยู ณ สถานท่ีหรือบริเวณท่ีจะตรวจคน ใหผูมีอํานาจหนาท่ีตรวจคนประสาน โดย
ขอสารวัตรทหารมารวมเปนพยานในการตรวจคนดวย แตถาไมมีหรือมีแตสารวัตรทหารไมยินยอม
รวมเปนพยานก็ใหบันทึกไว และเมื่อผูมีอํานาจหนาท่ีตรวจคนดําเนินการเสร็จแลว ใหทําบันทึก
พรอมกับใหทุกฝายลงช่ือรับรองและตางยึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 
 

หมวด  ๕  การสอบสวน 
 
 ขอ ๒๒  การสอบสวนคดีทหาร 
  ฝายทหารจะทําการสอบสวนการกระทําความผิดของทหารตามกฎหมายวา
ดวยธรรมนูญศาลทหารไดเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑)  คดีท่ีอยูในอํานาจศาลทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร 
 (๒)  คดีท่ีผูกระทําผิดและผูเสียหายตางอยูในอํานาจศาลทหารดวยกันตาม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร ไมวาจะเกิดข้ึนในเขตท่ีต้ังทหารหรือไมก็ตาม 
 (๓)  คดีอาญาท่ีเก่ียวดวยวินัยทหารตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร 
 (๔)  คดีอาญาท่ีเก่ียวดวยความลับของทางราชการทหาร 
 ในกรณีท่ีฝายทหารรองขอใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนโดยลําพัง
หรือรวมกับฝายทหารหรือชวยดําเนินการอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน เชน 
การสืบสวน การคนหรือการจับกุม ใหพนักงานสอบสวนใหความรวมมือตามท่ีฝายทหารรองขอ 
 คดีตามวรรคหน่ึง  ถาฝายปกครองหรือตํารวจได รับคํารองทุกขหรือ 
คํากลาวโทษไวกอนแลว หรือไดประสบเหตุและมีความจําเปนตองสอบสวน ใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนแลวรีบแจงใหฝายทหารทราบ ถาฝายทหารขอรับตัวทหารผูตองหาไปดําเนินการ 
ใหมอบตัวและสํานวนการสอบสวนใหไป แตถาฝายทหารไมมารับตัวและไมแจงขอขัดของใหทราบ 
ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไปไดจนเสร็จส้ิน 
 ขอ ๒๓  การสอบสวนคดีอาญา 
  ในกรณี ท่ีทหารเปนผูตองหาในคดีอาญา  ใหพนักงานสอบสวนแจง
ผูบังคับบัญชาของทหารผูน้ันทราบ แลวดําเนินการสอบสวนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และใหแจงสิทธิของผูตองหาตามรัฐธรรมนูญ ใหผูตองหาทราบ ดังน้ี 
 (๑)  สิทธิท่ีจะขอประกันตัวตามมาตรา ๒๓๙ 
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 (๒)  สิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัวในกรณี 
ถูกควบคุม หรือคุมขังตามมาตรา ๒๓๙ 
 (๓)  สิทธิท่ีจะไดรับการเย่ียมตามสมควรในกรณีถูกควบคุมหรือคุมขัง 
ตามมาตรา ๒๓๙ 
 (๔)  สิทธิท่ีจะไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเน่ืองและเปนธรรม
ตามมาตรา ๒๔๑ 
 (๕)  สิทธิท่ีจะใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจ เชน นายทหารพระ
ธรรมนูญ หรือนายทหารช้ันสัญญาบัตร เขาฟงการสอบปากคําของตนไดตามมาตรา ๒๔๑ 
 (๖)  สิทธิท่ีจะตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตนในชั้นสอบสวนหรือ
เอกสารประกอบคําใหการของตนตามหลักเกณฑของกฎหมาย เมื่อพนักงานอัยการไดย่ืนคําฟอง
คดีตอศาลแลวตามมาตรา ๒๔๑ 
 (๗)  สิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความให 
ตามหลักเกณฑของกฎหมายตามมาตรา ๒๔๒ 
 (๘)  สิทธิท่ีจะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูกฟอง
คดีอาญาตามมาตรา ๒๔๓ 
 (๙)  สิทธิท่ีจะไดรับการเตือนวาถอยคําซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา 
ขูเข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ ไมอาจรับฟง 
เปนพยานหลักฐานได ตามมาตรา ๒๔๓  
 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาทหารผูตองหาไดกระทําหรือจะกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาทหารหรือกฎหมายวาดวยวินัยทหารดวย ผูบังคับบัญชาของทหาร
ผูตองหาอาจสงนายทหารพระธรรมนูญ หรือนายทหารชั้นสัญญาบัตรอ่ืนใดเขาฟงการสอบปากคํา
ทหารผูตองหาก็ได 
 ใหนําขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ มาใชกับการควบคุมตัวและการปลอย
ชั่วคราวทหารผูตองหาในระหวางการสอบสวนโดยอนุโลม ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงกําหนดเวลาควบคุมตัว
ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย  
ในกรณีท่ีฝายทหารเห็นวาการสอบสวนลาชา จะขอใหพนักงานสอบสวนเรงรัดหรือช้ีแจงเหตุผลก็ได 
 ขอ ๒๔  คดีในอํานาจศาลแขวงและคดีท่ีเปรียบเทียบได 
  ถาทหารผูตองหาคดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลแขวงใหการรับสารภาพ
ตลอดขอหา ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง โดยแจงใหฝายทหารทราบการจับกุมและการฟองคดีดวย 
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  ถาคดีอาญาท่ีทหารตองหาวากระทําความผิดน้ันอยูในอํานาจของพนักงาน
สอบสวนท่ีจะเปรียบเทียบไดตามกฎหมาย ไมวาจะเปนคดีท่ีอยูในอํานาจศาลทหารหรือไมก็ตาม 
และทหารผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบได ใหพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบตามอํานาจ
หนาท่ี ถาผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบ ก็ใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหารเพ่ือดําเนินการตอไป 
 ขอ ๒๕  การสอบสวนกรณีทหารและตํารวจกอการวิวาทกัน 
 ในกรณีท่ีทหารและตํารวจกอการวิวาทกันไมวาจะมีบุคคลอ่ืนรวมกระทํา
ความผิดหรือได รับความเสียหายดวยหรือไม ก็ตาม  ใหฝายตํารวจรายงานตามลําดับชั้น 
ถึงผูบัญชาการตํารวจนครบาล หากเหตุเกิดในกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด  
หากเหตุเกิดในจังหวัดอ่ืน เพื่อใหแตงต้ังคณะพนักงานสอบสวนรวมกันระหวางฝายตํารวจกับ 
ฝายทหารมีจํานวนตามความจําเปนแหงรูปคดี โดยใหแตละฝายมีจํานวนเทากัน เมื่อการสอบสวน
เสร็จสิ้น ใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจส่ังคดีไปตามอํานาจหนาท่ีประกอบกับผลการสอบสวนน้ัน 
แตถาความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนรวมกันของฝายตํารวจไมตรงกับฝายทหาร  
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูมีความเห็นทางคดี  แลวสงสํานวน 
ใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไป  
 หากพนักงานสอบสวนฝายหน่ึงฝายใดไมมารวมการสอบสวนตามกําหนด
นัดใหคณะพนักงานสอบสวนรวมกันเทาท่ีมีอยูดําเนินการสอบสวนตอไปจนแลวเสร็จเพื่อมิให 
การสอบสวนลาชาจนเกิดความเสียหายหรือเปนผลใหผูตองหาถูกควบคุมตัวไวนาน ท้ังน้ีใหบันทึก
การท่ีฝายใดไมมารวมทําการสอบสวนติดสํานวนไวดวย 
 ในระหวางรอการแตงต้ังหรือรอการประชุมคณะพนักงานสอบสวนรวมกัน
ตามวรรคหน่ึง ใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจปฏิบัติหนาท่ีเทาท่ีจําเปนกอนได ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อมิใหเสียหายแกรูปคดีหรือเพื่อประโยชนแกความเท่ียงธรรม
ของคดี 
 ขอ ๒๖  การชันสูตรพลิกศพ 
  ในกรณีท่ีทหารตายโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติการ 
ตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติการตามหนาท่ี
ใหจัดใหมีการสอบสวนและชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
และใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูบังคับบัญชาฝายทหารหรือหนวยทหารตามขอ ๑๑ ทราบเพื่อสง 
นายทหารสัญญาบัตรเขาฟงการสอบสวนและรวมสังเกตการชันสูตรพลิกศพดวย 
 
 



      � เอกสารประกอบการบรรยาย ๑๒ 

หมวด  ๖  การสงสํานวนการสอบสวน 
 
 ขอ ๒๗  การสงสํานวนและผูตองหาใหอัยการ 
  เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินลง ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑)  ถาเปนคดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารตามกฎหมายวาดวย
ธรรมนูญศาลทหาร ใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังอัยการทหารเพื่อดําเนินการตามหนาท่ีตอไป 
สวนผูตองหานั้น ถาไดมอบตัวใหผูบังคับบัญชารับไปควบคุมไวกอนแลวตามขอ ๑๖ ก็อาจไมตอง
ขอรับตัวมาดําเนินการอีก แตใหบันทึกและแจงใหอัยการทหารทราบวาไดมอบตัวผูตองหา 
ใหผูบังคับบัญชาผูใดรับตัวไปแลวต้ังแตเม่ือใด 
 (๒)  ถาเปนคดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลยุติธรรม ใหสงสํานวนการ
สอบสวนพรอมท้ังตัวทหารผูตองหาไปยังพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตอไป การสงตัวทหารผูตองหาท่ีอยูในการควบคุมของผูบังคับบัญชา  
ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูบังคับบัญชาเพื่อสงตัวทหารผูนั้นมายังพนักงานสอบสวนตามสถานท่ี
และเวลาท่ีกําหนดเพ่ือสงใหพนักงานอัยการพรอมกับสํานวน 
 ในกรณีท่ีพนักงานอัยการสั่งฟองไมทันในวันน้ัน หากมิไดมีการสั่งใหปลอย
ชั่วคราว ใหพนักงานอัยการมอบตัวผูตองหาใหอยูในความควบคุมของพนักงานสอบสวน สําหรับ 
ในกรุงเทพมหานคร สวนในจังหวัดอ่ืนใหฝากตัวผูตองหาใหเรือนจําควบคุมไว 
 ขอ ๒๘  การสงสํานวนใหอัยการทหาร 
  ใหพ นักงานสอบสวนส งสํ านวนการสอบสวนไป ยัง อัยการทหาร  
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารตอไป ในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑)  คดีอาญาซ่ึงพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบไดและเปรียบเทียบ
เสร็จแลวหรือทหารผูตองหาไมยอมใหเปรียบเทียบตามขอ ๒๔ วรรคสอง 
 (๒)  คดีอาญาซ่ึงอยูในอํานาจศาลทหารและยังจับตัวทหารผูตองหาไมได 
 (๓)  คดีอาญาซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารและจับตัวทหารผูตองหาได 
แตหลักฐานไมพอฟองหรือพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งไมฟอง 
 (๔)  กรณีมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของฝายทหารซึ่งอางวา
ปฏิบัติการตามหนาท่ี 
 (๕)  กรณีท่ีพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนคดีทหารตามท่ีฝายทหาร 
รองขอ ตามขอ ๒๒ วรรคสอง เสร็จสิ้นแลว 
 ในกรณีท่ีฝายทหารเปนผูทําการสอบสวนเก่ียวกับคดีท่ีตองทําการชันสูตร
พลิกศพ เมื่อพนักงานสอบสวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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เสร็จแลว ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปใหเจาหนาท่ีสอบสวนฝายทหาร 
ตามท่ีไดรับการรองขอ 
 ขอ ๒๙  การแจงผลคดีเพ่ือการประสานงาน 
  ในคดีอาญาซึ่งทหารเปนผูตองหาและอยูในอํานาจศาลยุติธรรมใหพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการแจงผลคดีเพ่ือการประสานงาน ดังน้ี 
  (๑)  เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งฟองหรือไมฟอง ใหหัวหนาพนักงาน
สอบสวนหรือหัวหนาสถานีตํารวจท่ีเก่ียวของแจงความเห็นทางคดีช้ันสอบสวนไปยังฝายทหาร 
  (๒)  เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองหรือมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว  
ใหพนักงานอัยการแจงคําส่ังดังกลาวไปยังฝายทหาร 
  (๓)  เมื่อศาลยุติธรรมมีคําพิพากษาประการใด ใหพนักงานอัยการ 
แจงคําพิพากษาของทุกช้ันศาลไปยังฝายทหาร 
  (๔)  ในกรณีท่ีทหารผูกระทําผิดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกและ
ฝายทหารท่ีไดรับแจงตองการท่ีจะรับตัวทหารผูกระทําผิดน้ันเมื่อพนโทษใหแลวการอายัดตัว 
ใหผูบัญชาการเรือนจําท่ีทหารผูกระทําผิดน้ันตองคุมขังอยูไดทราบ และใหผูบัญชาการเรือนจํา 
แจงใหฝายทหารท่ีแจงการอายัดตัวทราบเม่ือใกลกําหนดวันเวลาท่ีจะปลอยตัวไป 
  (๕)  เมื่อจะมีการปลอยตัวทหารผูกระทําผิด หากมีเจาหนาท่ีฝายทหาร 
มารับตัว ก็ใหมอบตัวไป แตถาไมมีก็ใหผูท่ีมีอํานาจสั่งปลอยหรือพนักงานอัยการในกรณีท่ีศาล
ยุติธรรมเปนผูส่ังปลอย แจงใหทหารผูน้ันไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
  (๖)  ถาทหารผูน้ัน ตองหาในคดีอ่ืนซึ่งจะตองนําตัวไปฟองยังศาลทหาร 
อีกดวย หรือผูบังคับบัญชาฝายทหารตองการตัว ใหฝายทหารมีหนังสืออายัดตัวไวกับพนักงาน
สอบสวน และใหพนักงานสอบสวนบันทึกไวในสํานวนการสอบสวนวาทางทหารยังตองการตัว และ
ใหผูบังคับบัญชาฝายทหารติดตอกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพ่ือรับตัวทหารน้ันไป 
 ขอ ๓๐  การดําเนินคดีกับบุคคลบางประเภท 
  การดําเนินคดีอาญากับบุคคลบางประเภท ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑)  ในกรณีท่ีทหารผูตองหาวากระทําผิดคดีอาญาและอยูในอํานาจ 
ศาลทหารเปนเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการไปตามกฎหมายน้ันทุกประการ 
และแจงใหผูบังคับบัญชาของทหารผูตองหาน้ันทราบ 
 (๒)  ในกรณีที่ผูตองหาเปนพลเรือนในสังกัดราชการทหาร แตการกระทําผิด
คดีอาญาเกิดขึ้นในขณะท่ีบุคคลน้ันปฏิบัติหนาท่ียามรักษาสถานท่ีราชการทหาร ใหนําความ 
ในขอ ๗ ขอ ๑๑ และขอ ๑๖ มาใชโดยอนุโลม 



      � เอกสารประกอบการบรรยาย ๑๔ 

 (๓)  ในกรณีท่ีผูตองหาเปนอาสาสมัครทหารพรานท่ีอยูในความควบคุมดูแล
ของทางราชการทหาร และการกระทําผิดคดีอาญาเกิดในขณะท่ีบุคคลน้ันยังสังกัดอยูในหนวย
อาสาสมัครทหารพราน ใหนําความในขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๒๓ มาใช 
โดยอนุโลม 
 

ประกาศ    ณ    วันท่ี   ๓๐   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๔ 
 

 พันตํารวจโท  ทักษิณ     ชินวัตร 
 (ทักษิณ     ชินวัตร) 
  นายกรัฐมนตรี 



 
 
 
 
 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร  สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ภาคการศึกษาท่ี  (พิเศษ)  ปการศึกษา  … 

นนร.ชั้นปท่ี  4  ทุกสาขา  และกําลังพลที่สนใจ     
 
 
 

รวม กฎหมายทหาร 
ท่ีใชในสถานการณไมปกติ   

 พระราชบัญญัติการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
พระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548  

 กฎอัยการศกึ พ.ศ. 2457 
ฯลฯ 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา 
๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หมายความวา การดําเนินการเพื่อ

ปองกัน ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน
ของประชาชนหรือของรัฐ ใหกลับสูสภาวะปกติเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือ
ความมั่นคงของรัฐ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๓๓/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผู อํ านวยการ” หมายความว า  ผู อํ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงศาลและองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

   
 

มาตรา ๕  ใหจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียก
โดยยอวา “กอ.รมน.” ข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

กอ.รมน. มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาข้ึน
ตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การจัดโครงสราง การแบง
สวนงานและอํานาจหนาที่ของสวนงาน และอัตรากําลัง ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.” เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางใน กอ.รมน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยมีผูบัญชาการทหารบก
เปนรองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ผูอํานวยการอาจแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการจากขาราชการในสังกัด กอ.รมน. หรือ
เจาหนาที่ของรัฐอื่นไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ 
กอ.รมน. 

ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ กอ.รมน. มีหนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการ
และธุรการของ กอ.รมน. 

รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และเลขาธิการ กอ.รมน. มีอํานาจบังคับ
บัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน กอ.รมน. รองจากผูอํานวยการและมีอํานาจหนาที่อ่ืน
ตามที่ผูอํานวยการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูอํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม ฟองคดี ถูกฟองคดี และดําเนินการทั้งปวง
เก่ียวกับคดีอันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ทั้งนี้ โดยกระทําในนามของสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะมอบ
อํานาจเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได 

 
มาตรา ๖  ให กอ.รมน. เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
 
มาตรา ๗  ให กอ.รมน. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัย

คุกคามดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

(๒) อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ใหมี
อํานาจหนาที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม
แผนและแนวทางนั้น 

(๓) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่
เ ก่ียวของในการดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม (๒) ในการนี้ 
คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให กอ.รมน. มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดวยก็ได 

(๔) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหาตาง ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและความสงบเรียบรอยของสังคม 

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความ
มั่นคงแหงชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๘  นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดินแลวบรรดาอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะมอบ
อํานาจให ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนปฏิบัติแทนก็ได 

 
มาตรา ๙  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหหนวยงานของรัฐจัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ใน กอ.รมน.ตามที่
ผูอํานวยการรองขอและใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ทํานอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกันของหนวยงานของรัฐนั้น จัดใหหนวยงานของรัฐที่จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง 
กอ.รมน. มีอัตรากําลังแทนตามความจําเปนแตไมเกินจํานวนอัตรากําลังที่จัดสงไป 

 
มาตรา ๑๐  ใหมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คณะหนึ่งประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร
อากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปน
กรรมการและเลขาธิการ กอ.รมน. เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการแตงตั้ง
ขาราชการใน กอ.รมน. เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับ ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ กอ.รมน. 
ในการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. รวมตลอดทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่
เก่ียวของในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.
รมน.จังหวัด 

(๓) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการ
จัดการทรัพยสินของ กอ.รมน. 

(๔) แตงตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รมน. โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
ภาคสวนตาง ๆ อยางนอยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณดานรัฐศาสตร รัฐ
ประศาสนศาสตร นิติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
การแกไขปญหาโดยสันติวิธี การรักษาความมั่นคงของรัฐ ส่ือมวลชนและมีหนาที่ในการเสนอแนะ
การแกไขปญหาหรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ 

(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๑๑  เมื่อมีกรณีจําเปนในอันที่จะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ในพื้นที่ของกองทัพภาคใด คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผูอํานวยการจะมีมติใหกองทัพ
ภาคนั้นจัดใหมีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยยอวา “กอ.รมน.ภาค” ก็ได 

ให กอ.รมน.ภาค เปนหนวยงานขึ้นตรงตอ กอ.รมน. โดยมีแมทัพภาคเปน
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.ภาค” มีหนาที่รับผิดชอบและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่
ผูอํานวยการมอบหมาย 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ กอ.รมน.ภาค ใหผูอํานวยการมีอํานาจ
แตงตั้งขาราชการและลูกจางของกองทัพภาค รวมตลอดทั้งขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
หนวยงานของรัฐที่อยูในเขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเปนครั้งคราวใน กอ.รมน.ภาค ได
ตามที่ ผอ.รมน.ภาค เสนอ 

ผอ.รมน.ภาค เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางที่ไดรับคําส่ังให
มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค 

การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ อัตรากําลัง และการ
บริหารงานของสวนงานภายใน กอ.รมน.ภาค ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอเสนอ
ของ ผอ.รมน. ภาค 

ให  กอ .รมน .  และกองทัพภาคพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร 
งบประมาณและทรัพยสิน ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ตามที่ ผอ.รมน.ภาค รองขอ และ
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับ กอ.รมน.ภาค ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือ

ปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.ภาค อาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาคข้ึนคณะ
หนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินหาสิบคนโดยแตงตั้งจากผูซึ่ง
เปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหา
หรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.ภาค รองขอ 

 
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชนในการสนับสนุน ชวยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจ

หนาที่ของ กอ.รมน.ภาค ตามมาตรา ๑๑ ผอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยและผูอํานวยการจะตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เรียก
โดยยอวา “กอ.รมน.จังหวัด” ข้ึนในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานขึ้นตรงตอ 
กอ.รมน.ภาค ก็ได โดยมีหนาที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตามที่ผู อํานวยการมอบหมาย และใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.จังหวัด” เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด 

การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ อัตรากําลัง และการ
บริหารงานของสวนงานภายใน กอ.รมน.จังหวัด ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

ให กอ.รมน. และจังหวัดพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณและ
ทรัพยสินในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ และใหนําความ
ในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับ กอ.รมน.จังหวัด ดวยโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือ
ปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.จังหวัด อาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดขึ้น
คณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินสามสิบคนโดยแตงตั้งจากผู
ซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหา
หรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ 

 
หมวด ๒ 

ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
   

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรแตยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานานทั้ง
อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวย
คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ 
ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายใน
พ้ืนที่และระยะเวลาที่กําหนดได ทั้งนี้ ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจ
หนาที่ของ กอ.รมน. ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผล
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๖  ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ ให กอ.

รมน. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 
(๑) ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบ

ตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ 
(๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม (๑) เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความ

เห็นชอบ 
(๓) กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ

ใหดําเนินการหรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (๒) 
(๔) ส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรหรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่
กําหนด 

ในการจัดทําแผนตาม (๒) ให กอ.รมน. ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของดวย และในการนี้ใหจัดทําแผนเผชิญเหตุในแตละ
สถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีคําส่ังตาม (๔) แลว ให กอ.รมน. แจงใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล และใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่
นั้นไปรายงานตัวยังหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว ในการนี้ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัด
ดําเนินการออกคําส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงหนาที่ หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่ตามที่กําหนดไวในคําส่ังดังกลาว 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปน
ที่ กอ.รมน. ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตามกฎหมายใดที่อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐใดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใด  ๆ ใน กอ.รมน.เปน
เจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกลาว ให กอ.รมน. ดําเนินการแทนหรือมี
อํานาจดําเนินการดวยภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ตองกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวย 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณที่

กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๑๖ ในเขตพื้นที่
ใดพื้นที่หนึ่งใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้งศูนยอํานวยการ
หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการ
เฉพาะก็ได 

โครงสราง อัตรากําลัง การบริหารจัดการ อํานาจหนาที่ การกํากับติดตามหรือ
บังคับบัญชาศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
ผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับศูนยหรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม โดยให
อํานาจของผูอํานวยการเปนอํานาจของผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานนั้น 

 
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไข

หรือบรรเทาเหตุการณภายในพ้ืนที่ตามมาตรา ๑๕ ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด ดังตอไปนี ้

(๑) ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใด 

(๒) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กําหนดในหวง
เวลาที่ปฏิบัติการ เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน 

(๓) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด 
(๔) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
(๕) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการ

ใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับ
เครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
ของประชาชน 

ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว
ดวยก็ได ทั้งนี้ การกําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ 

 
มาตรา ๑๙  ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๖ (๑) ให

ผูอํานวยการและพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญและรวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๐  ในการใชอํานาจของ กอ.รมน. ตามมาตรา ๑๖ (๑) ถากอใหเกิด

ความเสียหายแกประชาชนผูสุจริต ให กอ.รมน. จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแก
กรณีตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให กอ.รมน. ดําเนินการตาม

มาตรา ๑๕ หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือเปน
กรณีที่พนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือ
รูเทาไมถึงการณและการเปดโอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ในการนี้ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนของผูตองหานั้น พรอม
ทั้งความเห็นของพนักงานสอบสวนไปใหผูอํานวยการ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนใหสงสํานวน
พรอมความเห็นของผูอํานวยการใหพนักงานอัยการเพื่อย่ืนคํารองตอศาล หากเห็นสมควรศาล
อาจสั่งใหสงผูตองหานั้นใหผูอํานวยการเพื่อเขารับการอบรม ณ สถานที่ที่กําหนดเปนเวลาไมเกิน
หกเดือนและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ศาลกําหนดดวยก็ได 

การดําเนินการตามวรรคสอง ใหศาลสั่งไดตอเมื่อผูตองหานั้นยินยอมเขารับการ
อบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว 

เมื่อผูตองหาไดเขารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดดังกลาวแลว
สิทธินําคดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป 

 
มาตรา ๒๒  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่ที่กําหนดตามมาตรา 

๑๕ อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งผูใดเจ็บปวย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือ

สูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากที่มี
กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยู
ในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทํา
ตามหมวดนี้ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการ
หรือวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวแตกรณี ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ออกขอกําหนด ประกาศหรือคําส่ัง หรือกระทําการนั้น มาเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริง รายงาน หรือแสดง
เหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย 

 
หมวด ๓ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๒๔  ผูใดฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ 

(๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๕  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ขาราชการ 

พนักงานลูกจาง และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ เร่ือง การจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเปนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๒๖   ใหศูนย อํ านวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต  และ

กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ที่จัดตั้งข้ึนตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/
๒๕๔๙ เร่ือง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน
ศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับ
ความมั่นคงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจน
สงผลกระทบเปนวงกวาง และมีความสลับซับซอน จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหง
อาณาเขต กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของ
ประชาชน ดังนั้น เพ่ือใหสามารถปองกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที จึงสมควร
กําหนดใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักเพ่ือรับผิดชอบดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร 
ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับทุกสวนราชการ สงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปองกันและรักษาความมั่นคง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของตน 
เพ่ือปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติ และในยามที่เกิดสถานการณอันเปนภัยตอความ
มั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุมการใชอํานาจเปนการ
เฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ เพ่ือใหสามารถแกไขสถานการณไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติมา/ตรวจ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน 
 
พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา 
๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชกําหนดนี้ 
“สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอ

ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือ
สวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการ
รายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๕๘ ก/หนา ๑/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชกําหนดนี้ 

 
มาตรา ๕  เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรี

เห็นสมควรใชกําลังเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝาย
ทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน ให
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อ
บังคับใชทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางทองที่ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ ในกรณีที่
ไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินไปกอน แลวดําเนินการใหไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิได
ดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กําหนด หรือคณะรัฐมนตรีไมให
ความเห็นชอบ ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวเปนอันสิ้นสุดลง 

การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินสามเดือนนับแตวันประกาศ ในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ขยายระยะเวลา ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกเปนคราว ๆ คราวละไมเกินสามเดือน 

เมื่อสถานการณฉุกเฉินสิ้นสุดลงแลว หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ
หรือเมื่อส้ินสุดกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินนั้น 

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉินคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปน
รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก 
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการ
ปกครอง และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ และเลขาธิการสภาความ
มั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณที่
เ กิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจเกิดสถานการณฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะตอ
นายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา ๕ หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สถานการณที่มีความรายแรงตามมาตรา ๑๑ และในการใชมาตรการที่เหมาะสมตามพระราช
กําหนดนี้ เพ่ือการปองกัน แกไขหรือระงับสถานการณฉุกเฉินนั้น 

ความในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 
๕ ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณจําเปนเรงดวนอันอาจเปนภัยตอประเทศหรือ
ประชาชน 

 
มาตรา ๗  ในเขตทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา ๕ ให

บรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง หรือที่เปนผู
รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการอนุญาต 
อนุมัติ ส่ังการ บังคับ บัญชา หรือชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ
ฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการ
ช่ัวคราว เพ่ือใหการสั่งการและการแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

การกําหนดใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดทั้งหมดหรือบางสวน
เปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชกําหนดนี้ และเพ่ือปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง โดยใหถือวาบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่เปนผูมี
อํานาจตามกฎหมายนั้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใชอํานาจหนาที่เชนเดิมตอไปก็ได แตตองปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการพลเรือน ตํารวจหรือทหารซึ่งมีตําแหนง
ไมต่ํากวาอธิบดี ผูบัญชาการตํารวจ แมทัพ หรือเทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาที่และกําหนดให
เปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ในพื้นที่และบังคับบัญชาขาราชการและ
พนักงานเจาหนาที่ ในการนี้ ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและขาราชการที่เก่ียวของ รวมทั้ง
พนักงานเจาหนาที่เปนไปตามการสั่งการของหัวหนาผูรับผิดชอบนั้น เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทาง
ทหารใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชกําลังทหารแตจะตองปฏิบัติให
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินการที่ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเปน คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดตั้งหนวยงานพิเศษเปนการ
เฉพาะเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได จนกวาจะยกเลิกประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน 

นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม หรือวรรคสี่แทน หรือมอบหมายใหเปนผูกํากับ
การปฏิบัติงานของสวนราชการที่เก่ียวของ พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม หัวหนาผูรับผิดชอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามวรรคสี่ และหนวยงานตามวรรคหาได และใหถือวาเปนผูบังคับบัญชาหัวหนาผูรับผิดชอบ 
ขาราชการ และพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประกาศ

สถานการณฉุกเฉินใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเหตุการณและความ
เปนอยูของประชาชนในเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําส่ัง
แตงตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือเปนผู
ชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ได 

ใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งไดรับความคุมครองเชนเดียวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  ทั้งนี้ ตามขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับแตงตั้ง 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงได

โดยเร็ว หรือปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด 
ดังตอไปนี ้

(๑) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน 

(๒) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทําการใดอันเปนการ
ยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย 

(๓) หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ ส่ิงพิมพ 
หรือส่ืออ่ืนใดที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูล
ขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่ว
ราชอาณาจักร 

(๔) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการ
ใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 

(๕) หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใด ๆ 
(๖) ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ดังกลาว หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด 
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือ

เง่ือนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดพ้ืนที่
และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพ่ือมิใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเกิน
สมควรแกเหตุก็ได 

 
มาตรา ๑๐  เพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณฉุกเฉินให

สามารถกระทําไดโดยรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับการ
แตงตั้งเปนหัวหนาผูรับผิดชอบตามมาตรา ๗ วรรคสี่ เปนผูใชอํานาจออกขอกําหนดตามมาตรา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๙ แทนก็ได แตเมื่อดําเนินการแลวตองรีบรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว และถา
นายกรัฐมนตรีมิไดมีขอกําหนดในเรื่องเดียวกันภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่พนักงาน
เจาหนาที่ออกขอกําหนด ใหขอกําหนดนั้นเปนอันสิ้นผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย การใช กําลัง

ประทุษรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําที่มีความรุนแรง
กระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล และมีความ
จําเปนที่จะตองเรงแกไขปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที ใหนายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใหสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณที่มี
ความรายแรง และใหนําความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว นอกจากอํานาจตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวา
จะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทํา
เชนวานั้น หรือปกปดขอมูลเก่ียวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  ทั้งนี้ เทาที่มีเหตุจําเปน
เพ่ือปองกันมิใหบุคคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําใหเกิดเหตุการณ
รายแรง หรือเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง 

(๒) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหบุคคลใดมา
รายงานตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เก่ียวเนื่อง
กับสถานการณฉุกเฉิน 

(๓) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ สินคา 
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ไดใชหรือจะใชส่ิง
นั้น เพ่ือการกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน 

(๔) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจคน ร้ือ ถอน หรือ
ทําลายซึ่งอาคาร ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือระงับ
เหตุการณรายแรงใหยุติโดยเร็วและหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที 

(๕) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจสอบจดหมาย หนังสือ 
ส่ิงพิมพ โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการ
ติดตอหรือการสื่อสารใด เพ่ือปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 

(๖) ประกาศหามมิใหกระทําการใด ๆ หรือส่ังใหกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปน
แกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน 

(๗) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังหามมิใหผูใดออกไป 
นอกราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการ
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  
ทั้งนี้ โดยใหนํากฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๙) ประกาศใหการซื้อ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ สินคา เวชภัณฑ 
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไม
สงบหรือกอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๑๐) ออกคําส่ังใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับ
เหตุการณรายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน  ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่
ของทหารใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ 
โดยการใชอํานาจหนาที่ของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อน
เวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศึก 

เมื่อเหตุการณรายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิก
ประกาศตามมาตรานี้โดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๒  ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศใน

มาตรา ๑๑ (๑) ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาต
ดําเนินการ เมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวได
ไมเกินเจ็ดวัน และตองควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน 
หรือเรือนจํา โดยจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําความผิดมิได ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองควบคุมตัวตอเพ่ือประโยชนในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาที่รอง
ขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน แตรวมระยะเวลาควบคุมตัว
ทั้งหมดตองไมเกินกวาสามสิบวัน เมื่อครบกําหนดแลว หากจะตองควบคุมตัวตอไป ใหดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการ
จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอตอศาลที่มีคําส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และจัดสําเนารายงาน
นั้นไว ณ ที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือใหญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาว
ไดตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว 

การรองขออนุญาตตอศาลตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการขอออก
หมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ส่ิงของหรือวัสดุอุปกรณที่ประกาศตามมาตรา ๑๑ (๙) หากเปน

เครื่องมือหรือสวนหนึ่งของเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใหใชมาตรการ
ดังกลาวทั่วราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อ่ืนซึ่งมิไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มขึ้นดวยก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  ขอกําหนด ประกาศ และคําส่ังตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๕ เมื่อมีผลใชบังคับแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

 
มาตรา ๑๕  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน

เจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจหนาที่
เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ทั้งนี้ ตามที่
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไม

อยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
มาตรา ๑๗  พนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน

เจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในการระงับหรือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย หากเปนการกระทําที่สุจริต ไมเลือก
ปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่
จะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๑๘  ผูใดฝาฝนขอกําหนด ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามมาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๙  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ ไม
สามารถนํามาใชแกไขสถานการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยุติ
ลงไดโดยเร็ว รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟู
สภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ ซึ่งมีความรายแรงมากยิ่งข้ึนจนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณา
เขต และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับอันตรายหรือ
เดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการใน
รูปแบบปกติได สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไว
เปนพิเศษ เพ่ือใหรัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนทั้งปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได เพ่ือประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
   

 
พระราชปรารภ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวากฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปน
พระราชบัญญัติไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝายทหารที่จะกระทํา
การใด ๆ ยังหาตรงกับระเบียบพิชัยสงคราม อันตองการของความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมี
มาจากภายนอก หรือเกิดขึ้นภายในไดโดยสะดวกไม บัดนี้ สมควรแกไขกฎอัยการศึกและ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับกาลสมัย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. 
๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้นเสีย และใหใชกฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนใหม 
ดังตอไปนี้ 

 
นามพระราชบญัญัต ิ
   

 
มาตรา ๑๑  พระราชบัญญัตนิี ้ใหเรียกวา “กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗” 

 
ใชพระราชบัญญัติที่ใดเมื่อใดตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๒๒  เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะ
มาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกําหนด
เง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่ว
ราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเมื่อใด หรือ ณ ที่ใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติ
หรือบทกฎหมายใด ๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับนั้นแทน 

 
ลักษณะประกาศ 
   

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๑/-/หนา ๓๘๘/๑๓ กันยายน ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓  ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วพระราชอาณาจักร ในประกาศนั้น

จะไดแสดงใหปรากฏวา มณฑลใด ตําบลใด หรือเขตใดใชกฎอัยการศึก 
 

ผูมีอํานาจใชกฎอัยการศึก 
   

 
มาตรา ๔  เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ที่

นั้น ซึ่งมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือที่มั่นอยาง
ใด ๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอํานาจหนาที่ของกองทหารนั้นได 
แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 

 
เมื่อเลิกตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๕  การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการเสมอ 

 
อํานาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๖๓  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ
เหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือนในสวนที่เก่ียวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความ
สงบเรียบรอยและเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร 

 
อํานาจศาลทหาร และอํานาจศาลพลเรือน เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๗๔  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีไดอยางปกติ เวนแตคดีที่อยูในอํานาจของศาลอาญาศึก และผูมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขต
ที่ประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวางที่ใชกฎอัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ทุกขอ หรือแตบางขอและหรือบางสวนของขอใดขอหนึ่งได ทั้งมีอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดังกลาวนั้นดวย 

                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรก ใหมี
ผลบังคับเฉพาะคดีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศ วันเวลาที่ระบุ
นั้นจะเปนวันเวลาที่ออกประกาศนั้นหรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ใหโฆษณาในราชกิจจา
นุเบกษาดวย 

นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่เกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการ
ศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ผู
บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม

ความในมาตรา ๗ นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองที่หรือแตบางทองที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามที่กลาวในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได 

 
มาตรา ๗ ตรี๖  เมื่อไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิได
ฟองรองในระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย 

 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ 

   
 

มาตรา ๘  เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในตําบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน, ที่จะเกณฑ, ที่จะหาม, ที่จะยึด, ที่จะเขาอาศัย, ที่จะ
ทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่, และท่ีจะขับไล 

 
การตรวจคน 

   
 

มาตรา ๙๗  การตรวจคนนั้น ใหมีอํานาจที่จะตรวจคน ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่จะตรวจ คน บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตอง 

เขาอาศัย หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งมีอํานาจที่จะตรวจคนไดไมวาที่ตัว
บุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือที่ใด ๆ และไมวาเวลาใด ๆ ทั้งส้ิน 

(๒) ที่จะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือส่ิงอ่ืนใดที่สงหรือมีไป
มาถึงกัน ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

(๓) ที่จะตรวจหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ 

                                                 
๕ มาตรา ๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
การเกณฑ 

   
 

มาตรา ๑๐  การเกณฑนั้นใหมีอํานาจที่จะเกณฑไดดังนี้ 
(๑) ที่จะเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการปองกันพระ

ราชอาณาจักร หรือชวยเหลือเก้ือหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
(๒) ที่จะเกณฑยวดยาน, สัตวพาหนะ, เสบียงอาหาร, เครื่องศาตราวุธ, และ

เครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ จากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลา
นั้นทุกอยาง 

 
การหาม 

   
 

มาตรา ๑๑๘  การหามนั้น ใหมีอํานาจที่จะหามไดดังนี้ 
(๑) ที่จะหามมั่วสุมประชุมกัน 
(๒) ที่จะหามออก จําหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ

บทหรือคําประพันธ 
(๓) ที่จะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือ

วิทยุโทรทัศน 
(๔) ที่จะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทาง

อากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินดวย 
(๕) ที่จะหามมีหรือใชเครื่องมือส่ือสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ และ

เคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือที่
อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได 

(๖) ที่จะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาที่กําหนด 
(๗) ที่จะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองที่ใดซึ่งเจาหนาที่ฝายทหาร

เห็นวาเปนการจําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและ
เมื่อไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาที่
ไดประกาศกําหนด 

(๘) ที่จะหามบุคคลกระทําหรือมีซึ่งกิจการหรือส่ิงอ่ืนใดไดตามรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
การยึด 

   

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒  บรรดาสิ่งซึ่งกลาวไว ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น 

ถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปน จะยึดไวช่ัวคราวเพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือ
เพ่ือเปนประโยชนแกราชการทหาร ก็มีอํานาจยึดได 

 
การเขาอาศัย 

   
 

มาตรา ๑๓  อํานาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ที่อาศัยใด ๆ ซึ่งราชการทหารเห็น
จําเปนจะใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอํานาจอาศัยไดทุกแหง 

 
การทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานที ่

   
 

มาตรา ๑๔  การทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่นั้น ใหมีอํานาจกระทําไดดังนี้ 
(๑) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจที่จะเผาบาน และส่ิงซึ่ง

เห็นวาจะเปนกําลังแกราชศัตรู เมื่อกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาส่ิงใด ๆ อยูในที่ซึ่งกีด
กับการสูรบก็ทําลายไดทั้งส้ิน 

(๒) มีอํานาจที่จะสรางที่มั่น หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง สําหรับ
การตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาที่ฝายทหารไดทุก
อยาง 

 
การขับไล 

   
 

มาตรา ๑๕  ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมา
อาศัยในตําบลนั้นชั่วคราว เมื่อมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดหรือจําเปนแลว มีอํานาจที่จะขับไลผู
นั้นใหออกไปจากเมืองหรือตําบลนั้นได 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๙  ในกรณีที่เจาหนาที่ฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดจะ

เปนราชศัตรูหรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคําส่ังของเจาหนาที่ฝาย
ทหารใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลนั้นไวเพ่ือการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการทหารได แตตองกักไวไมเกินกวา ๗ วัน 

 
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได 

   
 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอํานาจของ
เจาหนาที่ฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ บุคคลหรือบริษัทใด ๆ จะ
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดแกเจาหนาที่ฝายทหารไมไดเลย เพราะอํานาจทั้ง
ปวงที่เจาหนาที่ฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับปองกัน
พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพ 
และสงบเรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน 

 
มอบอํานาจใหเจากระทรวง 

   
 

มาตรา ๑๗  ในเวลาปรกติสงบศึก เจากระทรวงซึ่งบังคับบัญชาทหาร มีอํานาจ
ตรากฎเสนาบดีข้ึนสําหรับบรรยายขอความ เพ่ือใหมีความสะดวก และเรียบรอยในเวลาที่จะใชกฎ
อัยการศึกไดตามสมควร สวนในเวลาสงครามหรือจลาจล แมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอํานาจออก
ขอบังคับบรรยายความเพิ่มเติมใหการดําเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกนี้ และเมื่อได
ประกาศกฎเสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทางราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ๑๓๘๖ ในรัชกาล

ปจจุบันนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีตอทาย 
พระราชบัญญตัิกฎอัยการศกึ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๐ 

   
 

ก. คดีที่เก่ียวกับตัวบุคคลบางจําพวก 
๑. คดีที่ตํารวจกระทําความผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 
๒. คดีที่บุคคลพลเรือนสังกัดในราชการทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทํา

ความผิด ไมวาจะเกี่ยวกับหนาที่ราชการหรือไม และไมวาจะไดกระทําความผิดในที่ใด ๆ ในเขตที่
ใชกฎอัยการศึก 

๓. คดีที่บุคคลใด ๆ เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับบุคคลที่อยู
ในอํานาจศาลทหาร หรือรวมกับบุคคลดังกลาวใน ๑. หรือ ๒. ไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

๔. คดีที่บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด
รวมกับบุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหารไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

ข. คดีที่เก่ียวกับความผิดบางอยาง 
๑. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๒. คดีที่มีขอกลาวหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสําหรับใชในราชการ

ทหารแหงกองทัพไทยหรือกองทัพพันธมิตรแหงประเทศไทย หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
รางกายทหารไทยหรือทหารพันธมิตรแหงประเทศไทย ในขณะกระทําการตามหนาที่ หรือเพราะ
เหตุที่กระทําการตามหนาที่ 

๓. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี ้
(๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 
(๒) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา 

๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘ 
(๓) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา

๑๑๙ ถึงมาตรา ๑๒๙ 
(๔) ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ตั้งแตมาตรา ๑๓๐ ถึง

มาตรา ๑๓๕ 
(๕) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ เฉพาะท่ีเก่ียวกับ

ราชการทหาร มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ 
(๖) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตั้งแตมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา 

๑๕๔ มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๕ 

                                                 
๑๐ บัญชีตอทาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามมาตรา ๑๗๒ 
เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการทหาร มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ ถึงมาตรา ๑๘๕ มาตรา 
๑๘๙ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ เฉพาะเมื่อศาลนั้นเปนศาลทหาร 

(๘) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามมาตรา ๒๐๑ และ
มาตรา ๒๐๒ 

(๙) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตั้งแตมาตรา ๒๐๙ 
ถึงมาตรา ๒๑๖ 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตั้งแต
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ มาตรา 
๒๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ 

(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป และตั๋ว ตั้งแตมาตรา ๒๕๐ ถึง
มาตรา ๒๕๓ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการทหาร 

(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตั้งแตมาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๘ 
เฉพาะที่เก่ียวกับราชการทหาร 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามมาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๓๙ และ
มาตรา ๓๔๐ 

๔. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร 
๕. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
๖. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร 
๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแต

มาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๔๙ 
๘. ความผิดตามกฎหมายวาดวยฝน 
๙. ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
๑๐. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๑ 
 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช 
๒๔๘๕๑๒ 
 

มาตรา ๓  สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาลงมติอนุมัติพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติม กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕๒ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

 
พระราชบัญญตัิกฎอัยการศกึ (ฉบับที ่๓) พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๓ 
 

มาตรา  ๘   บรรดาคดีอาญาที่ ค า ง พิจารณาอยู ในศาลทหารในวัน ใช
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งศาลทหารไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตามความในพระราชบัญญัตินี้แลวนั้น 
ใหโอนมาใหศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาตอไป และใหพนักงานอัยการเขาเปนโจทกในคดี
เหลานั้น ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ และใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใชบังคับตั้งแตวันที่โอนคดีมานั้น 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช 
๒๔๘๘๑๔ 
 
พระราชบัญญตัิกฎอัยการศกึ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๕ 
 

มาตรา ๔  บรรดาอํานาจหนาที่ของแมทัพใหญตามความในมาตรา ๑๗ แหง กฎ
อัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระทั่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ 

ฉบับที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓๐ และฉบับที่ ๔๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึก ยังไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึกสวนมากไดอางถึงความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งไดถูกยกเลิกและใชประมวล

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๒๙/หนา ๙๑๖/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๔๙/หนา ๑๓๘๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๕ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๗๙/หนา ๑๒๔๕/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒/ตอนที่ ๒๐/หนา ๒๕๑/๗ เมษายน ๒๔๘๘ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนที่ ๗๘/หนา ๓๑๕/๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายอาญาแทน  จึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกเสียใหมใหเปน
การสอดคลองตองกันดวย 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติมา/ตรวจ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
                                                 

๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 



 
 
 
 
 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร  สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ภาคการศึกษาท่ี  (พิเศษ)  ปการศึกษา  … 

นนร.ชั้นปท่ี  4  ทุกสาขา และกําลังพลที่สนใจ      
 
 

กฎหมายทหาร 
ที่ใชในยามสงครามหรือสถานการณทํานองเดียวกับสงคราม 

กฎหมายสงคราม 
หรือ 

กฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ 

-สรุปหลักสําคญั กม.สงคราม  
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À≈—°°“√ ”§—≠¢Õß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ (°ÆÀ¡“¬ ß§√“¡)
 Ò

§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ß√—∞π—Èπ ∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπμ≈Õ¥¡“„πª√–«—μ‘»“ μ√å

¢Õß¡πÿ…¬™“μ‘ §«“¡¢—¥·¬âß‡À≈à“π—ÈπÕ“®¬ÿμ‘≈ß‰¥â‚¥¬ —πμ‘«‘∏’ °≈à“«§◊Õ‚¥¬°“√‡®√®“

À√◊Õ«‘∂’∑“ß∑“ß°“√∑Ÿμ À√◊ÕÕ“®°≈“¬‡ªìπ°“√æ‘æ“∑∑’Ë§Ÿà°√≥’„™â°”≈—ßÕ“«ÿ∏‡¢â“μ—¥ ‘π°—π

´÷ËßÕ“®¢¬“¬μ—«‡ªìπ ß§√“¡‰¥â ∑—Èßπ’È „πÕ¥’μ∑’Ëºà“π¡“À≈“¬μàÕÀ≈“¬§√—Èß∑’Ë ß§√“¡‰¥â

‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß∑“√ÿ≥‚À¥√â“¬ ‚¥¬„™â∑ÿ°«‘∏’°“√‡æ◊ËÕ‡Õ“™π–ΩÉ“¬μ√ß¢â“¡‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß

¡πÿ…¬∏√√¡À√◊Õ§«“¡®”‡ªìπ À“°·μà‡æ◊ËÕ„ÀâÕ’°ΩÉ“¬¬Õ¡·æâ ∂Õ¬∑—æ À√◊Õ¬àÕ¬¬—∫‰ª

‚¥¬‡√Á« ‡æ◊ËÕΩÉ“¬μπ®–‰¥â Ÿ≠‡ ’¬°”≈—ßæ≈ Õ“«ÿ∏¬ÿ∑‚∏ª°√≥å ·≈–∑√—æ¬“°√„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥

μàÕ¡“‰¥â‡°‘¥¡’·π«§«“¡§‘¥∑’Ë„Àâ‡°’¬√μ‘§ŸàμàÕ Ÿâ °“√μàÕ Ÿâ®–μâÕßÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°Æ‡°≥±å

∫“ßª√–°“√ ·≈–°“√μàÕ Ÿâ‚¥¬„™â«‘∏’∑’Ë‰¡à™Õ∫∏√√¡®–μâÕß‰¡à∂Ÿ°π”¡“„™â °“√∑”

 ß§√“¡§«√‡ªìπ‰ª‡æ’¬ß‡æ◊ËÕ≈â¡≈â“ßÕ”π“®¢ÕßΩÉ“¬μ√ß¢â“¡‡∑à“π—Èπ ¡‘„™à‡æ◊ËÕ∑”≈“¬≈â“ß

™’«‘μ¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‰√â‡Àμÿº≈ ®÷ß‰¥â¡’°“√«“ß°Æ‡°≥±å„π°“√∑” ß§√“¡„Àâ√—∞μà“ß Ê

¬÷¥∂◊ÕªØ‘∫—μ‘ ´÷ËßμàÕ¡“‰¥â«‘«—≤π“°“√¡“‡ªìπ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏À√◊Õ

°ÆÀ¡“¬ ß§√“¡

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ (Law of Armed Conflict) À√◊Õ°ÆÀ¡“¬

 ß§√“¡ (Law of War) ́ ÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°ÆÀ¡“¬¡πÿ…¬∏√√¡√–À«à“ßª√–‡∑»π—Èπ

∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß∑’Ë∑À“√§«√‰¥â√—∫∑√“∫ ‡π◊ËÕß®“°¿“√°‘® ”§—≠ª√–°“√Àπ÷Ëß

¢Õß∑À“√π—Èπ°Á§◊Õ°“√∑”°“√√∫À√◊Õ°“√ ß§√“¡‡æ◊ËÕª°ªÑÕßª√–‡∑» ÷́Ëß„πªí®®ÿ∫—π

°ÁÕ“®√«¡‰ª∂÷ß°“√ªØ‘∫—μ‘°“√‡æ◊ËÕ —πμ‘¿“æ„πμà“ßª√–‡∑» °“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏®–∑”„Àâ∑À“√ “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘°“√‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–‡À¡“– ¡

πÕ°®“°π’È °“√‡º¬·æ√à°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∑—Ë«°—π

∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπæ—π∏°√≥’¢Õßª√–‡∑»∑’Ë®–μâÕß°√–∑”¥â«¬ Ú

Ò
®—¥∑”‚¥¬ °Õß°ƒ…Æ’°“∑À“√·≈–°“√μà“ßª√–‡∑» °√¡æ√–∏√√¡πŸ≠

Ú
Õπÿ —≠≠“‡®π’«“ æ.».ÚÙ˘Ú (§.».Ò˘Ù˘) ∑—Èß Ù ©∫—∫´÷Ëßª√–‡∑»‰∑¬‰¥â≈ßπ“¡‡ªìπ¿“§’ ‰¥â¡’¢âÕ°”Àπ¥„π‡√◊ËÕßπ’È«à“

çÕ—§√¿“§’ºŸâ∑” —≠≠“√—∫∑’Ë®–‡º¬·æ√àμ—«∫∑·ÀàßÕπÿ —≠≠“©∫—∫π’È„πª√–‡∑»¢ÕßμπÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â
∑—Èß„π¬“¡ ß∫·≈–„π¬“¡ ß§√“¡ ·≈–‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß„Àâ√«¡°“√»÷°…“Õπÿ —≠≠“©∫—∫π’È‡¢â“„π‚§√ß°“√»÷°…“¢Õß
∑À“√ ·≈–∂â“‡ªìπ‰¥â„π‚§√ß°“√»÷°…“¢Õßæ≈‡√◊Õπ¥â«¬ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‚¥¬∑—Ë«‰ª ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°Õß∑À“√∑’Ë¡’
Àπâ“∑’Ë∑”°“√√∫ æπ—°ß“π·æ∑¬å ·≈–Õπÿ»“ π“®“√¬å ‰¥â∑√“∫À≈—°°“√·ÀàßÕπÿ —≠≠“π’Èé

*185-235new.pmd 6/30/11, 10:16 AM187JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
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°. §«“¡À¡“¬¢Õß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏À√◊Õ°ÆÀ¡“¬ ß§√“¡

Ò. ª√–‡¿∑¢Õß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

Ú. À≈—°‡°≥±å¢Õß°ÆÀ¡“¬π’È„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕ„¥

Û. °ÆÀ¡“¬‰∑¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

¢.  —≠≈—°…≥åμà“ß Ê ∑’Ë§«√∑√“∫

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏§◊ÕÕ–‰√

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ À¡“¬∂÷ß çª√–¡«≈À≈—°°“√ ”À√—∫

‡ªìπ·π«∑“ß„Àâ√—∞μà“ß Ê μâÕßªØ‘∫—μ‘‡¡◊ËÕ¡’°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ ‡æ◊ËÕ®”°—¥·≈–∫√√‡∑“

§«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë¡’μàÕ™’«‘μ·≈–∑√—æ¬å ‘π ∑—Èß„π à«π¢ÕßºŸâ¡’ à«π√à«¡„π°“√√∫·≈–ºŸâ∑’Ë

‰¡à¡’ à«π√à«¡„π°“√√∫„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â ‚¥¬§«“¡μâÕß°“√∑“ß∑À“√®–μâÕß

 Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°¡πÿ…¬∏√√¡é

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏À√◊Õ°ÆÀ¡“¬ ß§√“¡

·μà‡¥‘¡°Æ‡°≥±å‡™àπ«à“π’È‰¥â√—∫°“√‡√’¬°«à“‡ªìπ ç°ÆÀ¡“¬ ß§√“¡é (Law of

War) ‡π◊ËÕß®“°°“√¢—¥·¬âß ¡—¬°àÕππ—Èπ¡—°®–‡ªìπ‰ª„π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√∑” ß§√“¡

¡’°“√ª√–°“» ß§√“¡ ́ ÷Ëß∂◊Õ«à“ “¡“√∂°√–∑”‰¥â¿“¬„μâÀ≈—°°ÆÀ¡“¬√–À«à“ßª√–‡∑»

·μàμàÕ¡“‡ªìπ«‘«—≤π“°“√°”Àπ¥„π°Æ∫—μ√ Àª√–™“™“μ‘  √ÿª‰¥â«à“ °“√∑” ß§√“¡

‡ªìπ ‘Ëßº‘¥°ÆÀ¡“¬ “¡“√∂°√–∑”‰¥â‡æ’¬ß‡æ◊ËÕªÑÕß°—πμπ‡Õß‡¡◊ËÕ∂Ÿ°‚®¡μ’¥â«¬°”≈—ß

Õ“«ÿ∏°àÕπ ·≈–°“√¢—¥·¬âß∑’Ë¡’°“√„™âÕ“«ÿ∏¡—°®–¡‘‰¥â°√–∑”„π√Ÿª·∫∫¢Õß ß§√“¡

Õ’°∑—Èß°Æ‡°≥±åπ’ÈπÕ°®“°®–„™â„π°“√ ß§√“¡·≈â« ¬—ß§√Õ∫§≈ÿ¡√«¡‰ª∂÷ß°√≥’°“√

¢—¥·¬âßÕ◊Ëπ Ê ∑’Ë‰¡à∂÷ß°—∫‡ªìπ ß§√“¡¥â«¬ ´÷Ëß‰¥â·°à °√≥’æ‘æ“∑Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·¡â«à“

ΩÉ“¬Àπ÷Ëß®–‰¡à‰¥â√—∫√Õß«à“‡ªìπ ß§√“¡ °√≥’°“√¬÷¥§√ÕßÕ“≥“‡¢μ∫“ß à«πÀ√◊Õ

∑—ÈßÀ¡¥ ·¡â°“√¬÷¥§√Õßπ—Èπ®–‰¡à‰¥â√—∫°“√μàÕμâ“π¥â«¬Õ“«ÿ∏°Áμ“¡ ®÷ßπ‘¬¡‡√’¬°„π

ªí®®ÿ∫—π«à“ ç°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏é (Law of Armed Conflict - LOAC)

´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡‰¥â°«â“ß°«à“°ÆÀ¡“¬ ß§√“¡

*185-235new.pmd 6/30/11, 10:16 AM188JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
30-06-54
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ª√–‡¿∑¢Õß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ Õ“®·∫àß‰¥â‡ªìπ Ú °≈ÿà¡„À≠à Ê ‰¥â·°à

Ò. °≈ÿà¡Õπÿ —≠≠“‡®π’«“

Ú. °≈ÿà¡Õπÿ —≠≠“‡Œ°

Ò. °≈ÿà¡Õπÿ —≠≠“‡®π’«“

„π à«ππ’È¡ÿàß ”À√—∫°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâª√– ∫¿—¬®“° ß§√“¡ ‚¥¬‡ªìπ°“√

°”Àπ¥°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ∫ÿ§§≈ºŸâª√– ∫¿—¬„π°√≥’μà“ß Ê ´÷Ëß‰¥â·°à °”≈—ßæ≈¢Õß°Õß∑—æ

´÷ËßÕÕ°®“°°“√√∫‰¡à«à“®– ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫ ªÉ«¬‰¢â ‡√◊ÕÕ—∫ª“ß À√◊Õ¡’

 ∂“π–‡ªìπ‡™≈¬»÷° ª√–™“™πæ≈‡√◊Õπ ‡®â“Àπâ“∑’Ë·æ∑¬å ‡ªìπμâπ

Õπÿ —≠≠“‡®π’«“ §.».Ò˘Ù˘ ∑—Èß Ù ©∫—∫ ¡’¥—ßπ’È

°. Õπÿ —≠≠“‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∫“¥‡®Á∫·≈–ªÉ«¬‰¢â„π°Õß∑—æ„π π“¡√∫¡’ ¿“«–

∑’Ë¥’¢÷Èπ (Convention for the Amelioration of the Wounded and Sick in Armed

Forces in the Field) (Õπÿ —≠≠“‡®π’«“©∫—∫∑’Ë Ò)

Õπÿ —≠≠“©∫—∫π’È„™â„π°√≥’°“√ Ÿâ√∫„π π“¡√∫ ‚¥¬¡ÿàß„Àâ°“√§ÿâ¡§√Õß·°à

ºŸâª√– ∫¿—¬ ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ·≈–ºŸâªÉ«¬®“°°“√ ß§√“¡‰¡à«à“ºŸâπ—Èπ®–‡ªìπæ≈√∫ À√◊Õ‡ªìπºŸâ∑’Ë

‰¡à¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Ÿâ√∫ ‚¥¬°”Àπ¥„ÀâºŸâª√– ∫¿—¬¥—ß°≈à“«®–μâÕß‰¥â√—∫§«“¡

™à«¬‡À≈◊Õ‚¥¬ª√“»®“°°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—μ‘ πÕ°®“°π’È ¬—ß‰¥â„Àâ°“√§ÿâ¡§√ÕßμàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ́ ÷Ëß‰¥â·°à æπ—°ß“π·æ∑¬å·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√√‡∑“∑ÿ°¢å

μà“ß Ê (‡™àπ °“™“¥) °“√§ÿâ¡§√Õß¥—ß°≈à“«√«¡μ≈Õ¥‰ª®π∂÷ß  ∂“π∑’Ë  ‘ËßÕÿª°√≥å

·≈–°“√¢π àß„π°‘®°√√¡„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õπ—Èπ Ê ¥â«¬

¢. Õπÿ —≠≠“‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∑’Ë —ß°—¥„π°Õß∑—æ¢≥–Õ¬Ÿà„π∑–‡≈´÷Ëß∫“¥‡®Á∫ ªÉ«¬‰¢â

·≈–‡√◊ÕμâÕßÕ—∫ª“ß¡’ ¿“«–∑’Ë¥’¢÷Èπ (Convention for the Amelioration of the Condition

of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea)

(Õπÿ —≠≠“‡®π’«“©∫—∫∑’Ë Ú)
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Õπÿ —≠≠“©∫—∫π’È„™â°—∫°√≥’°“√ Ÿâ√∫∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π∑–‡≈ °”Àπ¥°“√ªØ‘∫—μ‘

μàÕºŸâ∫“¥‡®Á∫ ºŸâªÉ«¬ ·≈–ºŸâ´÷Ëß‡√◊ÕÕ—∫ª“ß (√«¡∂÷ß°√≥’¢ÕßÕ“°“»¬“π∑’Ë≈ß Ÿà∑–‡≈¥â«¬)

¢âÕ°”Àπ¥μà“ß Ê „πÕπÿ —≠≠“π’È®–‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–‡¥’¬«°—π°—∫Õπÿ —≠≠“¢â“ßμâπ

´÷Ëß„Àâ°“√§ÿâ¡§√Õß·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë·æ∑¬å  ∂“π∑’Ë ·≈–°“√¢π àß∑“ß°“√·æ∑¬å

§. Õπÿ —≠≠“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ‡™≈¬»÷° (Convention Relative to the

Treatment of Prisoners of War) (Õπÿ —≠≠“‡®π’«“©∫—∫∑’Ë Û)

Õπÿ —≠≠“©∫—∫π’È„™â°—∫°√≥’∑’ËΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â®—∫°ÿ¡μ—«°”≈—ßæ≈¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß

‚¥¬Õπÿ —≠≠“°”Àπ¥«à“∫ÿ§§≈ºŸâ„¥∑’Ë®–‰¥â√—∫ ∂“π–‡ªìπ‡™≈¬»÷° Õ—π®–‰¥â√—∫°“√

ªØ‘∫—μ‘ ·≈–¡’ ‘∑∏‘Àπâ“∑’Ëμ“¡∑’Ë°”Àπ¥ ΩÉ“¬∑’Ë®—∫°ÿ¡®–μâÕß√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ°“√ªØ‘∫—μ‘

μàÕ‡™≈¬»÷°ºŸâπ—Èπ °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ‡™≈¬»÷°®–μâÕß‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’¡πÿ…¬∏√√¡ ‡™àπ ‡™≈¬»÷°

μâÕß‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß‰¡à∂Ÿ°·°â·§âπ ‡ªìπμâπ

Õπÿ —≠≠“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ‡™≈¬»÷°‰¥â°≈à“«∂÷ß°“√¥”‡π‘π°“√·≈–

æ—π∏–μà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡™≈¬»÷°μ—Èß·μà∂Ÿ°®—∫°ÿ¡®π°√–∑—Ëßæâπ®“°Õ”π“®¢Õßμπ‰ª

„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫æπ—°ß“π·æ∑¬åπ—Èπ Õπÿ —≠≠“π’È°”Àπ¥À≈—°°“√‰«â«à“ ‡®â“Àπâ“∑’Ë

¥—ß°≈à“«∑’Ë∂Ÿ°°—°μ—«‰«â‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡™≈¬»÷°π—Èπ‰¡à∂◊Õ«à“‡ªìπ‡™≈¬»÷°¥â«¬

·μà∑—Èßπ’È„Àâ‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘¢—ÈπμË”‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë‡™≈¬»÷°‰¥â√—∫·≈–®–

μâÕß‰¡à∂Ÿ°∫—ß§—∫„Àâ∑”ß“πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ‰ª®“°Àπâ“∑’Ë∑’ËμπªØ‘∫—μ‘Õ¬Ÿà

ß. Õπÿ —≠≠“‡°’Ë ¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß∫ÿ§§≈æ≈‡√◊Õπ„π¬“¡ ß§√“¡

(Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War)

(Õπÿ —≠≠“‡®π’«“©∫—∫∑’Ë Ù)

Õπÿ —≠≠“©∫—∫π’È«“ß¢âÕ°”Àπ¥‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õßæ≈‡√◊Õπ„π¥‘π·¥π∑’Ë∂Ÿ°¬÷¥

§√Õß°“√§ÿâ¡§√Õßπ’È ®–μâÕß‡ªìπ‰ª‚¥¬‰¡à¡’°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—μ‘ πÕ°®“°π’È¬—ß√«¡∂÷ß°“√

°”Àπ¥‡¢μ‚√ßæ¬“∫“≈ ‡¢μª≈Õ¥¿—¬ °“√„Àâ§«“¡§ÿâ¡§√Õß·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë  ∂“π∑’Ë ·≈–

°“√¢π àß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°àæ≈‡√◊Õπ„π¥‘π·¥π¥—ß°≈à“«

*185-235new.pmd 6/30/11, 10:16 AM190JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
30-06-54



°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√

°Æ
À
¡“

¬√
–À

«à“
ßª

√–
‡∑

»

191

Õπÿ —≠≠“‡®π’«“∑—Èß Ù ©∫—∫ ¡’À≈—°°“√¡Ÿ≈∞“π ”§—≠ Û ª√–°“√ °≈à“«§◊Õ

¡πÿ…¬∏√√¡

§«“¡‡ ¡Õ¿“§

§«“¡‰¡à≈”‡Õ’¬ß

ªí®®ÿ∫—πÕπÿ —≠≠“¥—ß°≈à“«π’È¡’À≈—°°“√ ”§—≠ §◊Õ

Àâ“¡

°“√ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß‰√â¡πÿ…¬∏√√¡ °“√®—∫μ—«‡ªìπª√–°—π °“√ª√–À“√™’«‘μ

‚¥¬‰¡à¡’°“√‰μà «πæ‘®“√≥“

°“√„™â‚√ßæ¬“∫“≈À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥„π∑“ß∑’Ëº‘¥ À√◊Õ

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à§Ÿàæ‘æ“∑ΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷Ëß

°“√¢π àß∑À“√ Õ“«ÿ∏ °√– ÿπ ‡ªìπμâπ ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥

°“√„™â·√ßß“π®“°‡™≈¬»÷°„π‡¢μ∑’Ë¡’°“√√∫ À√◊Õß“π∑’Ë¡’Õ—πμ√“¬

 —ßÀ“√∑À“√∑’Ë¬Õ¡®”ππ

°“√∫’∫∫—ß§—∫‡æ◊ËÕ„Àâ‡™≈¬»÷°·®âß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’ËμπμâÕß°“√ °“√ Õ∫∂“¡

∑’Ë„Àâ°√–∑”‰¥â¡’‡æ’¬ß ™◊ËÕ  °ÿ≈ ¬» «—π‡°‘¥ ·≈–‡≈¢ª√–®”μ—«

°“√‚®¡μ’ ∂“πæ¬“∫“≈ À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ°“√¢π àß¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈

°“√„™âª√–™“™πæ≈‡¡◊Õß‡ªìπ‚≈àÀå¡πÿ…¬å À√◊Õ∫—ß§—∫„Àâ∑”ß“π‡°‘π§«“¡

 “¡“√∂

ª≈âπ·≈–∑“√ÿ≥°√√¡μà“ß Ê

°“√·°â·§âπ°—∫æ≈‡¡◊Õß

°“√∑”≈“¬∑√—æ¬å ‘π à«π∫ÿ§§≈‚¥¬ª√“»®“°‡Àμÿº≈ Õ’°∑—ÈßμâÕß‰¡à∑”√â“¬

ºŸâ·∑π¢Õß ¿“°“™“¥ª√–®”™“μ‘ ºŸâ·∑π¢Õßª√–‡∑»∑’Ë§ÿâ¡§√Õß·≈–°√√¡°“√°“™“¥

√–À«à“ßª√–‡∑»

°“√≈ß‚∑…æ≈‡√◊Õπ ”À√—∫§«“¡º‘¥´÷Ëß∫ÿ§§≈π—Èπ¡‘‰¥â°√–∑”
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°“√ªØ‘∫—μ‘∑—Ë«‰ª

æπ—°ß“π·æ∑¬å æ¬“∫“≈ ∑’Ëμ°Õ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õß¢â“»÷° „Àâ§ßÕ¬Ÿà

„π®”π«π‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫¥Ÿ·≈‡™≈¬»÷°∑’Ë‡ªìπ§π™“μ‘‡¥’¬«°—∫μπ

‡™≈¬»÷°®–‰¥â∑’Ëæ—°Õ“»—¬‡À¡◊Õπ°—∫ºŸâ∑’Ë§«∫§ÿ¡ ·≈–®–μâÕß‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ

∑’Ë¥’μ“¡ ¡§«√

‡™≈¬»÷°¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–‡¢’¬π®¥À¡“¬‰¥â Ú ©∫—∫ ·≈–‰ª√…≥’¬∫—μ√ Ù ·ºàπ

μàÕ Ò ‡¥◊Õπ ‡™≈¬»÷°®–‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ„Àâ√—∫¢à“« “√ Õ“À“√·≈–‡ ◊ÈÕºâ“‰¥â

ºŸâ·∑π¢Õß‡™≈¬»÷°‡ªìπª“°‡ ’¬ß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß‡™≈¬»÷° ·≈–·®âß§«“¡

‡ÀÁπ¢Õß‡™≈¬»÷°„Àâ°—∫ºŸâ¥Ÿ·≈§à“¬·≈–ª√–‡∑»ºŸâ¥Ÿ·≈§ÿâ¡§√Õß πÕ°®“°π’ÈºŸâ·∑π¢Õß

§≥–°√√¡°“√°“™“¥√–À«à“ßª√–‡∑»®– π∑π“°—∫‡™≈¬»÷°‡ªìπ°“√ à«πμ—«‰¥â

‡™≈¬»÷°∑’Ë‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫¡“°À√◊Õ∑’Ë‡®Á∫Àπ—° (μ“¡§«“¡‡ÀÁπ¢Õß°√√¡°“√

·æ∑¬å) ®–∂Ÿ° àßμ—«°≈—∫

‡™≈¬»÷°∑’Ëæ¬“¬“¡À≈∫Àπ’ ®–∂Ÿ°≈ß‚∑…„π∑“ß«‘π—¬‡∑à“π—Èπ

‡™≈¬»÷°∑’Ë¢÷Èπ»“≈∑À“√®–μâÕß¡’∑π“¬∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë«à“§«“¡„Àâ·≈–®–¡’‡æ◊ËÕπ

‡™≈¬»÷°¥â«¬°—π§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ™à«¬

®—¥μ—Èß‡¢μ‚√ßæ¬“∫“≈‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õß∑À“√∑’Ë∫“¥‡®Á∫·≈–ªÉ«¬‰¢â

®—¥μ—Èß‡¢μª≈Õ¥¿—¬ ”À√—∫æ≈‡√◊Õπ∑’Ë∫“¥‡®Á∫·≈–ªÉ«¬ ºŸâ™√“ ‡¥Á° ºŸâ¡’§√√¿å

·≈– μ√’∑’Ë¡’∫ÿμ√Õ“¬ÿμË”°«à“ ˜ ªï

ΩÉ“¬∑’Ë¬÷¥§√Õß¥‘π·¥π®–μâÕß¥Ÿ·≈«à“ª√–™“™π„π¥‘π·¥ππ—Èπ‰¥â√—∫Õ“À“√

·≈– ‘Ëß¢Õß®”‡ªìπÕ◊Ëπ Ê À√◊Õ‰¡à

„Àâ°“√√—°…“æ¬“∫“≈ ‚¥¬‰¡à§”π÷ß«à“‡ªìπ¡‘μ√À√◊Õ»—μ√Ÿ

„π∫“ß°√≥’μâÕß‡ªî¥‡ âπ∑“ßºà“π¥‘π·¥πΩÉ“¬μ√ß¢â“¡ ‡æ◊ËÕπ”‡§√◊ËÕß

‡«™¿—≥±å Õ“À“√·≈–‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡„Àâª√–™“™π

æ≈‡√◊Õπ®–∂Ÿ°°—°¢—ßμàÕ‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“‡ªìπ¿—¬μàÕΩÉ“¬∑’Ë¬÷¥§√Õß

„Àâ¥”‡π‘π°“√‡ªìπæ‘‡»… ”À√—∫¥Ÿ·≈‡¥Á°°”æ√â“ ·≈–‡¥Á°∑’Ëæ≈—¥À≈ß°—∫

∫‘¥“¡“√¥“
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æ‘∏’ “√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õπÿ —≠≠“‡®π’«“ Ú ©∫—∫ (§.».Ò˘˜˜)

æ‘∏’ “√∑—Èß Õß©∫—∫π’È‰¥â√—∫°“√¡ÿàßÀ¡“¬„Àâ‡ªìπ à«π‡ √‘¡À√◊Õ à«π‡æ‘Ë¡‡μ‘¡

¢ÕßÕπÿ —≠≠“‡®π’«“∑—Èß Ù ©∫—∫ æ‘∏’ “√¥—ß°≈à“«· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ—≤π“°“√¢Õß°“√

§ÿâ¡§√Õßæ≈‡√◊Õπ„π ∂“π°“√≥å°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏  Õ’°∑—Èß¬—ß¢¬“¬¢Õ∫‡¢μ°“√„™âÀ≈—°

‡°≥±å¥â“π¡πÿ…¬∏√√¡„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß°“√æ‘æ“∑°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏„π√Ÿª·∫∫„À¡à Ê ¥â«¬

°. æ‘∏’ “√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õπÿ —≠≠“‡®π’«“ ≈ß«—π∑’Ë ÒÚ  ‘ßÀ“§¡ §.».Ò˘Ù˘

‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâª√– ∫¿—¬®“°¢âÕæ‘æ“∑√–À«à“ßª√–‡∑»∑“ßÕ“«ÿ∏ §.».Ò˘˜˜

(æ‘∏’ “√©∫—∫∑’Ë Ò) (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August

1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts

Protocol I)

„™â°—∫°√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¢—¥·¬âß¥â«¬Õ“«ÿ∏√–À«à“ßª√–‡∑» √«¡∂÷ß ß§√“¡

ª√–°“»Õ‘ √¿“æ ∑—Èßπ’È ‡π◊ÈÕÀ“‚¥¬√«¡°≈à“«∂÷ß°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâª√– ∫¿—¬μ“¡∑’Ë

Õπÿ —≠≠“‡®π’«“ §.».Ò˘Ù˘ °”Àπ¥‰«â √«¡∂÷ß°”Àπ¥«‘∏’·≈–«‘∂’∑“ß„π°“√∑”

 ß§√“¡μ“¡Õπÿ —≠≠“‡Œ°¥â«¬

¢. æ‘∏’ “√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õπÿ —≠≠“‡®π’«“ ≈ß«—π∑’Ë ÒÚ  ‘ßÀ“§¡ §.».Ò˘Ù˘ ‡°’Ë¬«°—∫

°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâª√– ∫¿—¬®“°¢âÕæ‘æ“∑∑“ßÕ“«ÿ∏∑’Ë‰¡à¡’≈—°…≥–√–À«à“ßª√–‡∑»

§.».Ò˘˜˜ (æ‘∏’ “√©∫—∫∑’Ë Ú) (Protocol Additional to the Geneva Conventions of

12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International

Armed Conflicts - Protocol II)

‡°’Ë¬«°—∫§«“¡¢—¥·¬âß∑’Ë¡‘„™à„π√–¥—∫√–À«à“ßª√–‡∑» ‰¥â·°à§«“¡¢—¥·¬âß

∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß√—∞∫“≈°—∫°Õß°”≈—ß¢ÕßΩÉ“¬μàÕμâ“π À√◊Õ°≈ÿà¡°Õß°”≈—ßÕ◊Ëπ Ê „π√Ÿª

¢Õß°“√¢—¥·¬âß¿“¬„πÀ√◊Õ ß§√“¡°≈“ß‡¡◊ÕßÛ Õ’°∑—Èß¡ÿàß‡πâπ°“√„Àâ§«“¡§ÿâ¡§√ÕßμàÕ

ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â¡’ à«π√à«¡À√◊Õ‰¥â¬ÿμ‘°“√¡’ à«π√à«¡„π§«“¡¢—¥·¬âß·≈â«

Û
 ‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡æ‘∏’ “√∑—Èß Õß©∫—∫„πªï §.».Ò˘˜˜ æ‘∏’ “√∑—Èß Õß©∫—∫π’È‡ªìπº≈¡“®“°§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√ª√—∫ª√ÿß

‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢ÕßÕπÿ —≠≠“‡Œ°∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√√∫·≈–∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß»‘≈ª«—≤π∏√√¡ ·≈–Õπÿ —≠≠“‡®π’«“‡¢â“¥â«¬°—π

Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ¢âÕ°”Àπ¥∫“ß‡√◊ËÕß ‡™àπ °“√¬Õ¡√—∫ ∂“π–¢Õß°Õß‚®√«à“¡’ ∂“π–‡¥’¬«°—∫æ≈√∫¢Õß°Õß∑—æ ‡ªìπμâπ

∑”„Àâ∫“ßª√–‡∑»Õâ“ß‡ªìπ‡Àμÿº≈∑’Ë‰¡à‡¢â“‡ªìπ¿“§’ ´÷Ëßª√–‡∑»‰∑¬°Á¡‘‰¥â‡ªìπ¿“§’¢Õßæ‘∏’ “√∑—Èß Ú ©∫—∫π’È
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·¡â«à“ªí®®ÿ∫—πª√–‡∑»‰∑¬®–¬—ß¡‘‰¥â‡ªìπ¿“§’æ‘∏’ “√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢â“ßμâπ∑—Èß Õß

©∫—∫ ·μà°Á¬—ß¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕß‡√’¬π√Ÿâ‡π◊ËÕß®“°À≈“¬ Ê ª√–‡∑»‰¥âªØ‘∫—μ‘μ“¡

æ‘∏’ “√π’È Õ’°∑—Èß∫“ß à«π¢Õßæ‘∏’ “√∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ®“√’μª√–‡æ≥’√–À«à“ßª√–‡∑»

∑’Ë·¡â¡‘‰¥â¡’°“√≈ßπ“¡‡¢â“‡ªìπ¿“§’ºŸ°æ—πμπ °Á∂◊Õ‰¥â«à“¡’º≈ºŸ°æ—π

Ú. °≈ÿà¡Õπÿ —≠≠“‡Œ°

Õπÿ —≠≠“°≈ÿà¡π’È¡ÿàß®–°”Àπ¥«‘∏’·≈–«‘∂’∑“ß (means and methods) „π°“√

 Ÿâ√∫‡æ◊ËÕ®”°—¥§«“¡‡ ’¬À“¬·≈–§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π∑’ËºŸâª√– ∫¿—¬À√◊ÕºŸâ∂Ÿ°‚®¡μ’‰¥â√—∫

∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°„π°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ ( ß§√“¡) π—Èπ «—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß·μà≈–ΩÉ“¬°Á§◊Õ

°“√∑”„Àâ»—°¬¿“æ∑“ß∑À“√¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬≈¥≈ß ·μà°“√∑”„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬·°à¢â“»÷°‚¥¬‰¡à

®”°—¥·≈–°“√„™â°”≈—ß ÷́Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π‡°‘π§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬

∑’Ë‡°‘π°«à“ª√–‚¬™πå∑“ß∑À“√∑’Ë®–‰¥â√—∫π—Èπ‡ªìπ ‘ËßμâÕßÀâ“¡ μ—«Õ¬à“ß¢ÕßÕπÿ —≠≠“

ª√–‡¿∑π’È ‰¥â·°àÕπÿ —≠≠“‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õß∑√—æ¬å ‘π«—≤π∏√√¡„π°√≥’°“√¢—¥°—π

¥â«¬Õ“«ÿ∏ ≈ß«—π∑’Ë ÒÙ æƒ…¿“§¡ §.».Ò˘ıÙ, Õπÿ —≠≠“‡Œ° ©∫—∫∑’Ë Ù «à“¥â«¬

°ÆÀ¡“¬·≈–®“√’μª√–‡æ≥’„π°“√ ß§√“¡∑“ß∫° ≈ß«—π∑’Ë Ò¯ μÿ≈“§¡ §.».Ò˘˜,

Õπÿ —≠≠“‡Œ° ©∫—∫∑’Ë ˘ «à“¥â«¬°“√√–¥¡¬‘ß‚¥¬°Õß‡√◊Õ„π‡«≈“ ß§√“¡ ≈ß«—π∑’Ë Ò¯

μÿ≈“§¡ §.».Ò˘˜  ‡ªìπμâπ

§«“¡®”‡ªìπ·≈–§«“¡ ”§—≠∑’ËμâÕß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

Ò. ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‰¡à‰ª∑”°“√√∫À√◊ÕªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√∑’Ë≈–‡¡‘¥ΩÉ“Ωóπ

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ ‡æ√“–À“°≈–‡¡‘¥ΩÉ“Ωóπ°Á®–∂Ÿ°æ‘®“√≥“¥”‡π‘π§¥’

‚¥¬»“≈∑À“√À√◊Õ∂Ÿ°¥”‡π‘π§¥’∞“π‡ªìπÕ“™≠“°√ ß§√“¡‚¥¬»“≈æ‘‡»…

Ú. °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ‡™≈¬»÷°ΩÉ“¬μ√ß¢â“¡¿“¬„μâ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬

Õ“«ÿ∏Õ“®‡ªìπ‡§√◊ËÕß®Ÿß„®„ÀâΩÉ“¬μ√ß¢â“¡¬Õ¡®”ππ«“ßÕ“«ÿ∏ √«¡∑—Èß¬àÕ¡∑”„Àâ

ΩÉ“¬μ√ß¢â“¡ªØ‘∫—μ‘μàÕΩÉ“¬‡√“∑’Ëμ°‡ªìπ‡™≈¬»÷°‡™àπ‡¥’¬«°—π πÕ°®“°π—ÈπÀ“°æ≈“¥æ≈—Èß

„π°“√√∫·≈â«∂Ÿ°®—∫‚¥¬ΩÉ“¬μ√ß¢â“¡ ®–‰¥â∑√“∫∂÷ß ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ëμà“ß Ê ¢Õß‡™≈¬»÷°

∑’Ë‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß
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Û. °“√∑’Ë∑À“√∑”°“√√∫‚¥¬‰¡à≈–‡¡‘¥ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬

Õ“«ÿ∏· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“¡’«‘π—¬ °“√¡’«‘π—¬¡’ à«π ”§—≠∑”„Àâ∫√√≈ÿ¿“√°‘®∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬

Ù. °“√∑’Ë∑À“√·μà≈–π“¬∑”°“√√∫‚¥¬‰¡à≈–‡¡‘¥ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√

¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ °Á∑”„Àâ°Õß∑—æ¡’¿“ææ®πåÀ√◊Õ¿“æ≈—°…≥å∑’Ë¥’ ª√–™“™π·≈–√—∞∫“≈

°Á®– π—∫ πÿπ°Õß∑—æ„π¥â“πμà“ß Ê √«¡∑—Èß¥â“πß∫ª√–¡“≥·≈– «— ¥‘°“√

ı. ‡¡◊ËÕ°Õß∑—æ¡’¿“ææ®πåÀ√◊Õ¿“æ≈—°…≥å∑’Ë¥’ °Á∑”„Àâª√–‡∑»¡’¿“ææ®πå

À√◊Õ¿“æ≈—°…≥å∑’Ë¥’‡™àπ°—π ∑”„Àâ‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°ª√–™“§¡‚≈°

ˆ. ‡¡◊ËÕ∑À“√∑”°“√√∫‚¥¬‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

°”Àπ¥ °Á®–‰¡à‰¥â√—∫°“√μàÕμâ“πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß®“°ΩÉ“¬μ√ß¢â“¡À√◊Õª√–™“™πæ≈‡√◊Õπ

¢ÕßΩÉ“¬μ√ß¢â“¡ μ—«Õ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥„π‡√◊ËÕßπ’È§◊Õ„π ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë Õß °Õß∑—æ

¢Õß∫“ßª√–‡∑»∫ÿ°‡¢â“¬÷¥¥‘π·¥πª√–‡∑»„¥ ¡—°®–‰¥â√—∫°“√μàÕμâ“πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß®“°

ª√–™“™πæ≈‡√◊Õπ„π¥‘π·¥ππ—Èπ ‡π◊ËÕß®“°∑À“√¢Õßμπ¡—°®–∑”°“√√∫À√◊ÕªØ‘∫—μ‘

μàÕª√–™“™πæ≈‡√◊Õπ‚¥¬ΩÉ“Ωóπ≈–‡¡‘¥°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ ·μà°Õß∑—æ

¢Õß∫“ßª√–‡∑»∫ÿ°‡¢â“¬÷¥¥‘π·¥πΩÉ“¬μ√ß¢â“¡ ‰¡à‰¥â∂Ÿ°μàÕμâ“πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß®“°ª√–™“™π

æ≈‡√◊Õπ·μàÕ¬à“ß„¥ ‡π◊ËÕß®“°∑À“√∑”°“√√∫À√◊ÕªØ‘∫—μ‘μàÕª√–™“™πæ≈‡√◊Õπ

„π¥‘π·¥π∑’Ë‡¢â“¬÷¥§√Õß‚¥¬‰¡à≈–‡¡‘¥ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

˜. °“√∑”°“√√∫·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√∑’Ë‰¡à≈–‡¡‘¥ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏¡’ à«π ”§—≠„π°“√‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„π°“√øóôπøŸ —πμ‘¿“æ ‡π◊ËÕß®“°

‰¡à¡’§«“¡‡§’¬¥·§âπÀ√◊Õ‡°≈’¬¥™—ß ∑”„Àâ¡’·π«‚πâ¡ Ÿß∑’Ë®–¡“‡®√®“°—π‡æ◊ËÕ¢®—¥

¢âÕæ‘æ“∑

§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

Ò. ¢®—¥§«“¡‡≈«√â“¬¢Õß°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

Ú. ®”°—¥«ß¢Õß§«“¡¢—¥·¬âß‰¡à„Àâ¢¬“¬ÕÕ°‰ª

Û. ‡§“√æ ‘∑∏‘™“μ‘∑’Ë‡ªìπ°≈“ß

Ù. §ÿâ¡§√ÕßºŸâª√– ∫¿—¬
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À≈—°°“√ ”§—≠¢Õß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

Ò. §«“¡®”‡ªìπ∑“ß∑À“√ (Military Necessity) À¡“¬∂÷ß °“√ªØ‘∫—μ‘°“√

À√◊Õ°“√„™â°”≈—ßμàÕ‡ªÑ“À¡“¬‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπμàÕ°“√∫√√≈ÿ¿“√°‘®∑“ß∑À“√‡∑à“π—Èπ ∑—Èßπ’È

°“√ªØ‘∫—μ‘°“√¥—ß°≈à“«®–μâÕßÕ¬Ÿà¿“¬„μâ¢Õ∫‡¢μ·≈–°Æ‡°≥±å¢Õß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

Ú. §«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π∑’Ë ‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ (Unnecessary Suffering)

À¡“¬∂÷ß«‘∏’·≈–«‘∂’∑“ß (means and methods) „π°“√μàÕ Ÿâ∑’Ë‰¡à∑”„ÀâΩÉ“¬μ√ß¢â“¡‰¥â√—∫

§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π‡°‘π ¡§«√ Õ“«ÿ∏∑’Ë„™âπ—Èπ„™â‰¥â‡∑à“∑’Ë®–∑”„ÀâΩÉ“¬μ√ß¢â“¡∫“¥‡®Á∫

À√◊ÕμâÕßÕÕ°®“°°“√ Ÿâ√∫‡∑à“π—Èπ μ—«Õ¬à“ßÕ“«ÿ∏∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π‡°‘π

§«“¡®”‡ªìπ ‡™àπ °√– ÿπ∑’Ë¡’√Õ¬∫“°∑’ËÀ—«°√– ÿπ ¡’¥∑’Ë¡’øíπ‡≈◊ËÕ¬ ‡ªìπμâπ À√◊ÕÕ“®

°≈à“«‰¥â«à“„™â«‘∏’°“√√∫À√◊ÕÕ“«ÿ∏∑’Ë∑”„Àâ»—μ√Ÿ‡ ’¬™’«‘μ‰¥â ·μàμâÕß‰¡à„Àâ∑√¡“πÀ√◊Õ

∫“¥‡®Á∫‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ

Û. §«“¡‡ªìπ —¥ à«π√–À«à“ß§«“¡‡ ’¬À“¬°—∫§«“¡®”‡ªìπ∑“ß∑À“√

(Proportionality) À¡“¬∂÷ß §«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√π—Èπ

‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§«“¡®”‡ªìπ∑“ß∑À“√·≈â«®–μâÕß‰¡à‡°‘π ¡§«√ Õ“®°≈à“«‰¥â«à“

‡ªìπ°“√‰¡à„™â°”≈—ß∑’Ë¡“°‡°‘π°«à“§«“¡®”‡ªìπ„πÕ—π∑’Ë®–∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ °“√„™â°”≈—ß

§«√∑”‡æ’¬ß‡æ◊ËÕ„Àâ»—°¬¿“æ∑“ß∑À“√¢Õß»—μ√Ÿ≈¥≈ß‚¥¬‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬

¡“°‡°‘π‰ª ·≈–μâÕß‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°àæ≈‡√◊Õπ

‚∑…∑“ßÕ“≠“„π°“√≈–‡¡‘¥ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

‚¥¬∑—Ë«‰ªÕ¬Ÿà¿“¬„μâª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡’°“√μ√“¢÷Èπ¡“

‡æ◊ËÕ≈ß‚∑…ºŸâ≈–‡¡‘¥ΩÉ“Ωóπ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏ ¥—ßπ’È

ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“∑À“√

¡“μ√“ Ù¯ „π‡«≈“ ß§√“¡ ∂â“ºŸâ„¥°√–∑”°“√ª√“»®“°§«“¡‡¡μμ“·°à§π

∑’Ë∂Ÿ°Õ“«ÿ∏∫“¥‡®Á∫ À√◊Õ·°à§π∑’ËªÉ«¬‡®Á∫„π°Õß∑—æΩÉ“¬Àπ÷ËßΩÉ“¬„¥°Á¥’ À√◊Õ°√–∑”°“√

ª≈âπ∑√—æ¬å·¬àß∑√—æ¬åÕ¬à“ß„¥ Ê ∑’Ë∑à“π∫—≠≠—μ‘‰«â„π¡“μ√“ ÚÙ˘ ∂÷ß¡“μ√“ Úı˘

*185-235new.pmd 6/30/11, 10:16 AM196JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
30-06-54



°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√

°Æ
À
¡“

¬√
–À

«à“
ßª

√–
‡∑

»

197

·≈–¡“μ√“ Ú¯¯ ∂÷ß¡“μ√“ ÛÛ ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬≈—°…≥Õ“≠“π—Èπ ∑à“π„Àâ

‡æ‘Ë¡‚∑…¡—πºŸâ°√–∑”º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…μ“¡∑’Ë∑à“π∫—≠≠—μ‘‰«â ”À√—∫§«“¡º‘¥‡™àππ—Èπ¢÷Èπ

¥â«¬Õ’°°÷ËßÀπ÷Ëß

¡“μ√“ Ù˘ „π‡«≈“ ß§√“¡ ∂â“ºŸâ„¥„™â∏ß°“™“¥ À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥

‚¥¬º‘¥¢âÕ∫—ß§—∫·ÀàßÀπ—ß ◊Õ —≠≠“π“π“ª√–‡∑» ´÷Ëß∑”∑’Ë‡¡◊Õß‡®π’«“‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ˆ

°√°Æ“§¡ √—μπ‚° ‘π∑√»° ÒÚı ∑à“π«à“¡—π¡’§«“¡º‘¥μâÕß¥â«¬Õ“≠“´÷Ëß∫—≠≠—μ‘‰«â

„π¡“μ√“ ÒÚ¯ ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬≈—°…≥Õ“≠“

æ√–√“™∫—≠≠—μ‘∫—ß§—∫°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡Õπÿ —≠≠“‡®π’«“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘

μàÕ‡™≈¬»÷° ≈ß«—π∑’Ë ÒÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚÙ˘Ú æ.».ÚÙ˘¯

æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È¡’¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„ÀâÕπÿ —≠≠“‡®π’«“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ‡™≈¬»÷°

≈ß«—π∑’Ë ÒÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚÙ˘Ú ¡’º≈„™â∫—ß§—∫ æ√–√“™∫—≠≠—μ‘¥—ß°≈à“«‰¥â°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±å´÷Ëß§ÿâ¡§√Õß‡™≈¬»÷°„π ∂“π°“√≥å °“√¢—¥°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√

¥”‡π‘π§¥’À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬„π°√≥’∑’Ë‡™≈¬»÷°°√–∑”§«“¡º‘¥ °≈à“«§◊Õ

°“√¥”‡π‘π§¥’À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«μàÕ‡™≈¬»÷°π—Èπ ®–μâÕß‡ªìπ‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫

∑’Ë∑À“√‰∑¬‰¥â√—∫ Õ’°∑—Èß®–μâÕß„Àâ‡™≈¬»÷°¡’‚Õ°“ „π°“√μàÕ Ÿâ§¥’ À√◊Õ‰¥â√—∫§«“¡

™à«¬‡À≈◊Õ®“°∑π“¬§«“¡ ·≈–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å°“√≈ß∑—≥±åÀ√◊Õ≈ß‚∑…‰«â¥â«¬

πÕ°®“°π’È ¬—ß‰¥â°”Àπ¥∞“π§«“¡º‘¥„π°“√°√–∑”∫“ßª√–°“√μàÕ‡™≈¬»÷°

¥—ßπ’È

¡“μ√“ Ò ∂â“¡’§”æ‘æ“°…“„Àâª√–À“√™’«‘μ‡™≈¬»÷° Àâ“¡¡‘„Àâ∫—ß§—∫μ“¡

§”æ‘æ“°…“°àÕπ§√∫°”Àπ¥‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“À°‡¥◊Õππ—∫·μà«—π¡’§”æ‘æ“°…“À√◊Õ

„π°√≥’∑’Ë¡’√—∞´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë§ÿâ¡§√Õßπ—∫·μà«—π∑’Ë√—∞π—Èπ‰¥â√—∫∑√“∫°“√·®âßμ“¡∑’Ë‰¥â

∫—≠≠—μ‘‰«â„π¢âÕ Ò˜ ·ÀàßÕπÿ —≠≠“

¡“μ√“ ÒÚ ºŸâ„¥°√–∑”°“√∑¥≈Õß™π‘¥„¥ Ê ·°à‡™≈¬»÷°„π∑“ß·æ∑¬å∑“ß

™’««‘∑¬“ À√◊Õ∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å Õ—π‰¡à‡ªìπ°“√ ¡§«√·°à‡Àμÿ„π°“√√—°…“æ¬“∫“≈

‡™≈¬»÷°π—Èπ ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π “¡æ—πÀâ“√âÕ¬∫“∑ ·≈–®”§ÿ°‰¡à‡°‘π‡®Á¥ªï
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¡“μ√“ ÒÛ ºŸâ„¥¢Ÿà‡¢Á≠ ¥ŸÀ¡‘Ëπ À√◊Õ°√–∑”„Àâ‡™≈¬»÷°‰¥â√—∫§«“¡Õ—ª¬»

À√◊ÕÕ—ª¡“π„πμ—«μπ·≈–‡°’¬√μ‘¬» ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“√âÕ¬∫“∑

À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßªïÀ√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”

¡“μ√“ ÒÙ ºŸâ„¥∑√¡“π√à“ß°“¬À√◊Õ®‘μ„®À√◊Õ∫—ß§—∫‡™≈¬»÷°¥â«¬ª√–°“√

„¥ Ê ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡“´÷Ëß¢âÕ§«“¡„¥ Ê ®“°‡™≈¬»÷° À√◊Õ§ÿ°§“¡ ¥ŸÀ¡‘Ëπ À√◊Õ„Àâ‰¥â√—∫

º≈ªØ‘∫—μ‘„¥Õ—π‡ªìπ∑’Ë‡¥◊Õ¥√âÕπ√”§“≠ À√◊Õ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ª√–‚¬™πå‰¡à«à“ª√–°“√„¥ Ê

„π°√≥’∑’Ë‡™≈¬»÷°‰¡à¬Õ¡„Àâ§”μÕ∫ ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—πÀâ“

√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡ªï À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”

¡“μ√“ Òı ºŸâ„¥∫—ß§—∫‡™≈¬»÷°„Àâ‡¢â“ª√–®”°“√„π°Õß∑À“√»—μ√Ÿ¢Õß

‡™≈¬»÷°¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π Õßæ—πÀâ“√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀâ“ªï

À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”

¡“μ√“ Òˆ ºŸâ„¥°√–∑”°“√„¥ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâ‡™≈¬»÷°¡‘‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“§¥’

‚¥¬‡∑’Ë¬ß∏√√¡À√◊Õμ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÕπÿ —≠≠“ ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…

ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—πÀâ“√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡ªï À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”

¡“μ√“ Ò˜ ºŸâ„¥°√–∑”°“√ΩÉ“Ωóπ∫∑∫—≠≠—μ‘„π¡“μ√“ Ò ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—μ‘π’È ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π “¡æ—πÀâ“√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π

‡®Á¥ªï À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”

¡“μ√“ Ò¯ „π°√≥’°“√ Ÿâ√∫°—π‰¡à¡’≈—°…≥–√–À«à“ßª√–‡∑» ºŸâ„¥°√–∑”

°“√„¥ Ê ∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π¡“μ√“ ÒÚ ¡“μ√“ ÒÛ À√◊Õ¡“μ√“ ÒÙ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È

·°à∫ÿ§§≈∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π¢âÕ Û ·ÀàßÕπÿ —≠≠“ ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…μ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π

¡“μ√“π—ÈπÊ

¡“μ√“ Ò˘ „π°√≥’°“√ Ÿâ√∫°—π∑’Ë‰¡à¡’≈—°…≥–√–À«à“ßª√–‡∑» ºŸâ„¥®—∫∫ÿ§§≈

‰«â‡ªìπμ—«ª√–°—π ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßæ—πÀâ“√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°

‰¡à‡°‘π “¡ªï À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
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√–‡∫’¬∫∑À“√∑’Ë                  «à“¥â«¬®¥À¡“¬ ‰ª√…≥’¬∫—μ√·≈–‰ª√…≥’¬å

«—μ∂ÿ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫™–‡≈¬»÷°

√–‡∫’¬∫∑À“√π’È°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ®¥À¡“¬ ‰ª√…≥’¬∫—μ√

·≈– ‘Ëß¢Õß∑’Ë àß¡“„Àâ™–‡≈¬»÷° À√◊Õ∑’Ë™–‡≈¬»÷° àß‰ª¿“¬πÕ°‚¥¬„Àâ‰¡àμâÕß‡ ’¬

§à“∏√√¡‡π’¬¡ ·μàμâÕß¡’§”«à“ ç ”À√—∫™–‡≈¬»÷°é Õ¬Ÿà¥â«¬ √–‡∫’¬∫∑À“√¥—ß°≈à“«

¬—ß°”Àπ¥Àπà«¬ß“π∑’Ë®—¥∑”°√–¥“… ´Õß ·≈–‰ª√…≥’¬∫—μ√ ”À√—∫™–‡≈¬»÷°

πÕ°®“°π’È¬—ß„Àâ çºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬§«∫§ÿ¡™–‡≈¬»÷°é ¡’Àπâ“∑’Ëμ√«® ‘Ëß¢Õß¥—ß°≈à“«∑’Ë àß

¡“À√◊Õ àßÕÕ°‰ª¥â«¬

√–‡∫’¬∫∑À“√∑’Ë                  «à“¥â«¬™–‡≈¬»÷°

√–‡∫’¬∫∑À“√π’È°”Àπ¥°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ™–‡≈¬»÷°‚¥¬‡√‘Ë¡

μ—Èß·μà°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë®–‰¥â√—∫ ∂“π–°“√‡ªìπ™–‡≈¬»÷° °“√®—∫°ÿ¡™–‡≈¬»÷°

°“√®—¥√–‡∫’¬∫„π§à“¬™–‡≈¬»÷° °“√§«∫§ÿ¡™–‡≈¬»÷° °“√√—°…“æ¬“∫“≈™–‡≈¬»÷°

®π°√–∑—Ëß°“√ àß™–‡≈¬»÷°°≈—∫¿Ÿ¡‘≈”‡π“ ∫∑∫—≠≠—μ‘¢Õß√–‡∫’¬∫¥—ß°≈à“«‡ªìπ‰ªμ“¡

Õπÿ —≠≠“‡®π’«“‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ™–‡≈¬»÷° ≈ß«—π∑’Ë ÒÚ  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚÙ˘Ú

√–‡∫’¬∫∑À“√∑’Ë            «à“¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ‡™≈¬»÷°ªÉ«¬‡®Á∫À√◊Õ

μ“¬„π π“¡

√–‡∫’¬∫∑À“√π’È°”Àπ¥°“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ‡™≈¬»÷°„π π“¡√∫ ‚¥¬∂â“‡ªìπ°√≥’

‡™≈¬»÷°ªÉ«¬‡®Á∫ „Àâμ√«®§âπμ—«·≈–∑”∫—≠™’√“¬™◊ËÕ°—∫ ‘Ëß¢Õß∑’ËμâÕß¬÷¥ ‡™àπ Õ“«ÿ∏

‡Õ° “√∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåμàÕ∑“ß√“™°“√ ·≈–μâÕß„Àâ°“√√—°…“æ¬“∫“≈μ“¡ ¡§«√

·μàμâÕß·¬°¡‘„ÀâÕ¬Ÿà√«¡°—∫°”≈—ßæ≈¢ÕßΩÉ“¬‡√“

 à«π„π°√≥’∑’Ëæ∫»æ¢â“»÷°‰¡à«à“®–‡ªìπ∑À“√À√◊Õæ≈‡√◊Õπ „Àâ®—¥∑”∫—≠™’

√“¬™◊ËÕ ∫—μ√¡√≥– ·≈â« àß∫—μ√¥—ß°≈à“«æ√âÕ¡ ‘Ëß¢Õß à«πμ—«·≈–ªÑ“¬ª√–®”μ—« (∂â“¡’)

‰ª„ÀâºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥â°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫°“√Ωíß»æ¢â“»÷°∑’Ëæ∫¥â«¬

˜/Úˆı˘

ÚÙ¯Û

ˆ/ÚÛıÒÚ

ÚÙ¯Û

Û/ÒÒ¯ı

ÚÙ¯Ù
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‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·≈– —≠≈—°…≥åμà“ß Ê ∑’Ë§«√∑√“∫
Ò

∏ß¢“« (THE WHITE FLAG)

∏ß¢“«‡ªìπ —≠≈—°…≥å∑’Ë¡’§«“¡‡°à“·°à∑’Ë ÿ¥ —≠≈—°…≥åÀπ÷Ëß ´÷Ëß„™â„π°“√ Ÿâ√∫

‰¡à«à“®–‡ªìπ¿“§æ◊Èπ¥‘π À√◊Õ„π∑–‡≈  —≠≈—°…≥åπ’È¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õßμ—«·∑π

„π°“√‡®√®“

∏ß¢“« ¡’§«“¡À¡“¬«à“ μâÕß°“√‡®√®“À√◊Õμ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√°—∫ΩÉ“¬μ√ß¢â“¡

‚¥¬æ≈√∫‰¥âμ°≈ßÀ¬ÿ¥°“√μàÕ Ÿâ·≈â« ‰¡à„™à¬Õ¡·æâ

∏ß¢“«π’È„™â°—∫¬“πæ“Àπ–„¥ ®–¡’§«“¡À¡“¬«à“¬“πæ“Àπ–π—Èπ°”≈—ß¢π àß

μ—«·∑π„π°“√‡®√®“·≈–§≥– Õ“∑‘ ≈à“¡ §π‡ªÉ“·μ√ §π∂◊Õ∏ß ‡ªìπμâπ ´÷Ëß®–μâÕß

‰¡à∂Ÿ°∑”Õ—πμ√“¬·≈–‰¥â√—∫§«“¡§ÿâ¡§√Õß

∏ß¢“«Õ“®¡’‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ ́ ÷ËßÕ“®∑”¡“®“°ºâ“ ’¢“«„¥ Ê °Á‰¥â‰¡à¡’√Ÿª·∫∫

μ“¬μ—«

°“™“¥ (THE RED CROSS)

°“™“¥‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß°“√∫√‘°“√∑“ß°“√·æ∑¬å·≈–»“ π“ ∑—Èßπ’ÈÀ¡“¬

√«¡∂÷ßÕß§å°“√°“™“¥√–À«à“ßª√–‡∑»¥â«¬

≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥§◊Õ ¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“°∫“∑ ’·¥ß∫πæ◊Èπ ’¢“«

∫ÿ§§≈À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π„¥‰¡à«à“®–‡ªìπ¢Õßæ≈‡√◊ÕπÀ√◊Õ∑À“√ ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà¿“¬„μâ

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥·≈â« ®–μâÕß‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß·≈–‰¡à∂Ÿ°∑”Õ—πμ√“¬„π∑ÿ° Ê

 ∂“π°“√≥å πÕ°®“°π’È‚√ßæ¬“∫“≈ ‡®â“Àπâ“∑’Ë·æ∑¬åæ≈‡√◊Õπ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â

·≈–¬“πæ“Àπ– √«¡∂÷ß‡¢μ√—°…“æ¬“∫“≈ (Medical Zones) ·≈–æ◊Èπ∑’Ë´÷Ëß„™â ”À√—∫

¥Ÿ·≈√—°…“ºŸâ∫“¥‡®Á∫·≈–ºŸâªÉ«¬‡ªìπ°“√‡©æ“–Õ“®„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥‡æ◊ËÕ· ¥ßμπ‰¥â

‡ ’È¬««ß‡¥◊Õπ·¥ß (THE RED CRESCENT)

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‡ ’È¬««ß‡¥◊Õπ·¥ß¡’§«“¡À¡“¬‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“™“¥ À“°·μà

‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∑’Ë„™â„πÀπà«¬·æ∑¬å„π°Õß∑—æ¢Õßª√–‡∑»¡ÿ ≈‘¡ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ Õß§å°“√

°“™“¥√–À«à“ßª√–‡∑»°Á “¡“√∂„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È‰¥â‡™àπ°—π

Ò
®—¥∑”‚¥¬ °Õß°ƒ…Æ’°“∑À“√·≈–°“√μà“ßª√–‡∑» °√¡æ√–∏√√¡πŸ≠

*185-235new.pmd 6/30/11, 10:16 AM200JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
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            ·°â«‡®’¬√π—¬·¥ß (THE RED CRESTIAL)

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·°â«‡®’¬√π—¬·¥ß ‡ªìπ —≠≈—°…≥å„À¡à∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬‡™àπ‡¥’¬«

°—∫‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥·≈–‡ ’È¬««ß‡¥◊Õπ·¥ß ∂Ÿ°°”Àπ¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑“ß‡≈◊Õ° ”À√—∫

ª√–‡∑»∑’Ë‰¡àª√– ß§å®–„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‡ ’È¬««ß‡¥◊Õπ·¥ß

‡π◊ËÕß¥â«¬‡Àμÿº≈¥â“π»“ π“À√◊Õ«—≤π∏√√¡

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‡¢μ·≈–∑âÕß∑’Ë ”À√—∫‚√ßæ¬“∫“≈·≈– ”À√—∫§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

(EMBLEM OF HOSPITAL AND SAFETY ZONES AND LOCALITIES)

‡¢μ¥—ß°≈à“«π’ÈÕ“®°”Àπ¥„Àâ¡’¢÷Èπ‰¥â∑—Èß„π¬“¡ ß∫·≈– ß§√“¡ ‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õß

ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ºŸâªÉ«¬ §π™√“ ‡¥Á°Õ“¬ÿμË”°«à“ Òı ªï  μ√’∑’ËÕ“®¡’§√√¿å·≈– μ√’∑’Ë¡’∫ÿμ√

Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π ˜ ªï®“°º≈°√–∑∫¢Õß ß§√“¡

≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È §◊Õ ·∂∫ ’·¥ß∫πæ◊Èπ ’¢“«

Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ À“°®–„™â‡¢μπ’È ”À√—∫ºŸâ∫“¥‡®Á∫·≈–ºŸâªÉ«¬‡ªìπ°“√‡©æ“–·≈â«

°Á§«√„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“™“¥À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‡ ’È¬««ß‡¥◊Õπ·¥ßμ“¡Õπÿ —≠≠“‡®π’«“

©∫—∫∑’Ë Ù ¢âÕ ÒÙ

 —≠≈—°…≥å ”À√—∫§à“¬‡™≈¬»÷°

‡ªìπ‰ªμ“¡Õπÿ —≠≠“¢âÕ°”Àπ¥¢ÕßÕπÿ —≠≠“‡®π’«“©∫—∫∑’Ë Û ¢âÕ ÚÛ

Õπÿ —≠≠“¡‘‰¥â°”Àπ¥ ’¢Õßμ—«Õ—°…√ PG ´÷Ëß‡ªìπ§”¬àÕ¢Õß‡™≈¬»÷°„π

¿“…“Ω√—Ëß‡»  çPRISONNIERS DE GUERREé À√◊Õ PW ´÷Ëß‡ªìπ§”¬àÕ¢Õß‡™≈¬»÷°

¿“…“Õ—ß°ƒ… çPrisoners of Waré À√◊Õæ◊ÈπÀ≈—ß ¥—ßπ—Èπ ®÷ßÕ“®°”Àπ¥ ’‰¥â‡Õß —≠≈—°…≥å

π’È¡’‰«â‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ∑√“∫«à“ ∂“π∑’Ëπ—Èπ§◊ÕÕ–‰√‡∑à“π—Èπ

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√ªÑÕß°—πæ≈‡√◊Õπ (CIVIL DEFENCE)

æ‘∏’ “√©∫—∫∑’Ë Ò ¢âÕ ˆˆ °”Àπ¥«à“ çÙ.  —≠≈—°…≥åæ‘‡»…√–À«à“ßª√–‡∑»

¢Õß°“√ªÑÕß°—πæ≈‡√◊Õπ ®—°‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’Ë¬¡¥â“π‡∑à“ ’πÈ”‡ß‘π∫πæ◊Èπ ’ â¡  ”À√—∫„™â

„π§«“¡§ÿâ¡§√ÕßÕß§å°√ªÑÕß°—πæ≈‡√◊Õπ æπ—°ß“π Õ“§“√ ·≈–æ— ¥ÿ¢ÕßÕß§å°√ ·≈–

 ”À√—∫∑’Ëæ—°¢Õßæ≈‡√◊Õπ...é

≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ §◊Õ  “¡‡À≈’Ë¬¡ ’πÈ”‡ß‘π∫πæ◊Èπ ’Ë‡À≈’Ë¬¡ ’ â¡

*185-235new.pmd 6/30/11, 10:16 AM201JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
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‡§√◊ËÕßÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß∑√—æ¬å ‘π«—≤π∏√√¡

‡ªìπμ“¡Õπÿ —≠≠“‡Œ°‡æ◊ËÕ§ÿâ¡§√Õß∑√—æ¬å ‘π«—≤π∏√√¡„π°√≥’°“√¢—¥°—π

¥â«¬Õ“«ÿ∏ ∑√—æ¬å ‘π «—≤π∏√√¡‡™àπ«à“ ‰¥â·°à æ‘æ‘∏¿—≥±å Õπÿ “«√’¬å Õ“§“√ ‡ªìπμâπ

≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ §◊Õ ‚≈àÀå ’πÈ”‡ß‘π¢“«

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß‡ªìπæ‘‡»…·°à∑√—æ¬å ‘π«—≤π∏√√¡

μ“¡Õπÿ —≠≠“‡Œ° ≈ß ÒÙ æƒ…¿“§¡ §.».Ò˘ıÙ ∑√—æ¬å ‘π«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’

§«“¡ ”§—≠¡“°·≈–°“√¢π àß∑√—æ¬å ‘π¥—ß°≈à“«π—Èπ®–μâÕß‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß ‚¥¬

°”Àπ¥„Àâ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß

°“√§ÿâ¡§√Õß‡ªìπæ‘‡»…π’È®–¡’„Àâ‡©æ“–·μà∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π„π√–¥—∫

π“π“™“μ‘μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â

≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ §◊Õ ‚≈àÀå ’πÈ”‡ß‘π¢“« “¡‚≈àÀå®—¥„π·π« “¡‡À≈’Ë¬¡

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ”À√—∫ ∂“π∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß„π°√≥’°“√‚®¡μ’∑“ß‡√◊Õ

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È‡ªìπ‰ªμ“¡Õπÿ —≠≠“‡Œ° ©∫—∫∑’Ë ˘ ≈ß Ò¯ μ.§. §.».Ò˘˜

«à“¥â«¬°“√√–¥¡¬‘ß‚¥¬°Õß°”≈—ß∑“ß‡√◊Õ„π¬“¡ ß§√“¡ ‚¥¬‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È¡ÿàß§ÿâ¡§√Õß

‚√ßæ¬“∫“≈ Õ“§“√∑’Ë„™â‡æ◊ËÕ°‘®°√√¡°“√°ÿ»≈  ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  ∂“π∑’Ë∑’Ë‰¥â√«∫√«¡

ºŸâ∫“¥‡®Á∫·≈–ºŸâªÉ«¬  Õπÿ “«√’¬åª√–«—μ‘»“ μ√å ‡ªìπμâπ

≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È §◊Õ μ√“ ’Ë‡À≈’Ë¬¡ ¥â“πÀπ÷Ëß ’¥” Õ’°¥â“π ’¢“«

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õßß“π·≈– ‘Ëßμ‘¥μ—Èß∑’Ë∫√√®ÿæ≈—ßß“πÕ—πμ√“¬

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È„™â°—∫‡¢◊ËÕπ ∑’Ë°—ÈππÈ”Õ◊Ëπ Ê ‚√ßß“π‰øøÑ“æ≈—ßß“ππ‘«‡§≈’¬√å

À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’æ≈—ßß“πÕ—πμ√“¬Õ¬Ÿà  °“√‚®¡μ’ ∂“π∑’Ë‡À≈à“π’ÈÕ“®∑”„Àâæ≈—ßß“π

Õ—πμ√“¬∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πÕÕ°¡“·≈–‡ªìπ‡Àμÿ„Àâæ≈‡√◊Õπ‡ªìπ®”π«π¡“°μâÕß‡ ’¬™’«‘μ ®÷ßμâÕß

¡’°“√Àâ“¡¡‘„Àâ‚®¡μ’ ∂“π∑’Ë‡™àπ«à“π’È

≈—°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕßÀ¡“¬π’È §◊Õ «ß°≈¡ ’ â¡∑’Ë¡’¢π“¥‡∑à“°—π “¡«ß

®—¥„π·π«√–π“∫‡¥’¬«°—π

 √ÿªÀ≈—°°“√ ”§—≠‚¥¬ °Õß°ƒ…Æ’°“∑À“√·≈–°“√μà“ßª√–‡∑»

°√¡æ√–∏√√¡πŸ≠

*185-235new.pmd 7/5/11, 1:49 PM202JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
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‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‡¢μ·≈–∑âÕß∑’Ë ”À√—∫

‚√ßæ¬“∫“≈·≈– ”À√—∫§«“¡ª≈Õ¥¿—¬

PWPG

 —≠≈—°…≥å ”À√—∫§à“¬‡™≈¬»÷°

°“™“¥ ‡ ’È¬««ß‡¥◊Õπ·¥ß

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬

°“√ªÑÕß°—πæ≈‡√◊Õπ

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß

∑√—æ¬å ‘π«—≤π∏√√¡

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß‡ªìπæ‘‡»…

·°à∑√—æ¬å ‘π«—≤π∏√√¡

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õßß“π·≈– ‘Ëßμ‘¥μ—Èß∑’Ë∫√√®ÿæ≈—ßß“πÕ—πμ√“¬

 ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ”À√—∫ ∂“π∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫°“√

§ÿâ¡§√Õß„π°√≥’°“√‚®¡μ’®“°∑“ß‡√◊Õ

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬

·°â«‡®’¬√π—¬·¥ß

*185-235new.pmd 6/30/11, 10:17 AM203JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
30-06-54



 
 
 
 
 
 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร  สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ภาคการศึกษาท่ี  (พิเศษ)  ปการศึกษา   

นนร.ชั้นปท่ี  4  ทุกสาขา  และกําลังพลที่สนใจ   

รวม กฎหมายอื่นๆ (ที่เกี่ยวของกับทหาร)... 
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน 

และ 
ใชในการปฏิบัติราชการ 

 

1 การจับคนขังสอบสวนตาม ปวอ.  
2 สรุปยอความผดิเกี่ยวกับการกอการราย  
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» °“√®—∫ °“√§âπ °“√¢—ß ·≈–°“√ Õ∫ «πμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬

«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“
 Ò

Ò. À¡“¬Õ“≠“

‰¥â¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡À¡“¬Õ“≠“„π¡“μ√“ Ú (˘) „Àâ√«¡∂÷ß ”‡π“

À¡“¬®—∫ À√◊ÕÀ¡“¬§âπ∑’Ë‰¥â àß∑“ß‚∑√ “√  ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å À√◊Õ ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ

∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâπ”§«“¡ –¥«°·≈–√«¥‡√Á«¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

¡“ª√–¬ÿ°μå„™â°—∫°√–∫«π°“√¬ÿμ‘∏√√¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

Ú.  ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“

·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¡“μ√“ ˜/Ò ‚¥¬∫—≠≠—μ‘«à“ çºŸâ∂Ÿ°®—∫À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“´÷Ëß∂Ÿ°

§«∫§ÿ¡ À√◊Õ¢—ß¡’ ‘∑∏‘·®âß À√◊Õ¢Õ„Àâ‡®â“æπ—°ß“π·®âß„Àâ≠“μ‘ À√◊ÕºŸâ´÷ËßºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊Õ

ºŸâμâÕßÀ“‰«â«“ß„®∑√“∫∂÷ß°“√∂Ÿ°®—∫°ÿ¡·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡„π‚Õ°“ ·√°·≈–

„ÀâºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“¡’ ‘∑∏‘¥—ßμàÕ‰ªπ’È¥â«¬

(Ò) æ∫·≈–ª√÷°…“ºŸâ´÷Ëß®–‡ªìπ∑π“¬§«“¡‡ªìπ°“√‡©æ“–μ—«

(Ú) „Àâ∑π“¬§«“¡ À√◊ÕºŸâ´÷Ëßμπ‰«â«“ß„®‡¢â“øíß°“√ Õ∫ª“°§”μπ‰¥â

„π™—Èπ Õ∫ «π

(Û) ‰¥â√—∫°“√‡¬’Ë¬¡ À√◊Õμ‘¥μàÕ°—∫≠“μ‘‰¥âμ“¡ ¡§«√

(Ù) ‰¥â√—∫°“√√—°…“æ¬“∫“≈‚¥¬‡√Á«‡¡◊ËÕ‡°‘¥°“√‡®Á∫ªÉ«¬

„Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®´÷Ëß√—∫¡Õ∫μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“

¡’Àπâ“∑’Ë·®âß„ÀâºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“π—Èπ∑√“∫„π‚Õ°“ ·√°∂÷ß ‘∑∏‘μ“¡«√√§Àπ÷Ëßé

∫∑∫—≠≠—μ‘¡“μ√“π’È‡ªìπ°“√√—∫√Õß ‘∑∏‘¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫·≈–ºŸâμâÕßÀ“∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡

À√◊Õ¢—ßμ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠ ¡“μ√“ ÛÚ «√√§ “¡·≈–¡“μ√“ Ù(˜) ¢≥–‡¥’¬«°—π‰¥â

°”Àπ¥Àπâ“∑’Ë¢Õßæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«® ́ ÷Ëß√—∫¡Õ∫μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“

Ò 
®—¥∑”‚¥¬  ”π—°ß“πæ√–∏√√¡πŸ≠∑À“√

*61-112new.pmd 6/30/11, 10:00 AM92JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
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»¥—ß°≈à“« ¡’Àπâ“∑’Ë„π°“√·®âß ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«μ“¡«√√§∑â“¬¢Õß¡“μ√“π’È„π (Ò)(Ú)(Ù) ¢Õß

¡“μ√“ ˜/Ò π’È‡ªìπÀ≈—°∑”πÕß‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ ˜∑«‘ (Ò)(Ú)(Û) ‡¥‘¡∑’Ë∂Ÿ°¬°‡≈‘°‰ª

·≈â« §ß¡’À≈—°°“√∑’Ë∫—≠≠—μ‘¢÷Èπ„À¡à√«¡ Ú ª√–°“√ §◊Õ

Ò. ºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡ À√◊Õ¢—ß¡’ ‘∑∏‘·®âß À√◊Õ¢Õ„Àâ

‡®â“æπ—°ß“π·®âß„Àâ≠“μ‘ À√◊ÕºŸấ ÷ËßºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“‰«â«“ß„®∑√“∫∂÷ß°“√∂Ÿ°®—∫°ÿ¡

·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡‚Õ°“ ·√°

Ú.„Àâ∑π“¬§«“¡ À√◊ÕºŸâ´÷Ëßμπ‰«â«“ß„®‡¢â“øíß°“√ Õ∫ª“°§”μπ‰¥â„π

™—Èπ Õ∫ «π

πÕ°®“° ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫μ“¡¡“μ√“π’È ¬—ß¡’ ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫ª√–°“√Õ◊Ëπ

∫—≠≠—μ‘Õ¬Ÿà„π¡“μ√“ ¯Û «√√§ Õß ·≈–¡“μ√“ ¯Ù «√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß∑’Ë

·°â‰¢„À¡à ‡™àπ  ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¡à„Àâ°“√ À√◊Õ„Àâ°“√„π™—Èπ®—∫°ÿ¡ (Right to remain silence)

 ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√·®âß¢âÕ°≈à“«À“·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫‡Àμÿ·Ààß°“√®—∫ (Right to

know the charge)

μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ‰¥â∫—≠≠—μ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√·®âß ‘∑∏‘

¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“„π™—Èπ®—∫°ÿ¡ ·≈–„π™—Èπ Õ∫ «πÕÕ°®“°°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π

°≈à“«§◊Õ °“√·®âß ‘∑∏‘·°àºŸâ∂Ÿ°®—∫·≈–ºŸâμâÕßÀ“„π™—Èπ®—∫°ÿ¡‡ªìπ‰ª μ“¡¡“μ√“ ˜/Ò

¡“μ√“ ¯Û «√√§ Õß ¡“μ√“ ¯Ù «√√§ Õß  à«π°“√·®âß ‘∑∏‘·°àºŸâμâÕßÀ“„π™—Èπ

 Õ∫ «π‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√“ ÒÛÙ ¡“μ√“ ÒÛÙ/Ò ∂÷ß¡“μ√“ ÒÛÙ/Ù ¥—ßπ—Èπ

æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®μâÕß·®âß ‘∑∏‘·°àºŸâ∂Ÿ°®—∫·≈–ºŸâμâÕßÀ“∑—Èß Õß™—Èπ

„π°√≥’æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®‰¡à·®âß ‘∑∏‘·°àºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“

´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë πÕ°®“°Õ“®‡ªìπ§«“¡º‘¥∞“π‡®â“æπ—°ß“πªØ‘∫—μ‘ À√◊Õ≈–‡«âπ°“√ªØ‘∫—μ‘

Àπâ“∑’Ë‚¥¬¡‘™Õ∫μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ ¡“μ√“ Òı˜ ·≈â« ¬—ß¡’ ¿“æ∫—ß§—∫

(sanction) °≈à“«§◊Õ ∂â“‡ªìπ°√≥’æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®‰¡à·®âß ‘∑∏‘·°à

ºŸâ∂Ÿ°®—∫„Àâ∑√“∫«à“ºŸâ®—∫¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–æ∫·≈–ª√÷°…“ºŸâ´÷Ëß®–‡ªìπ∑π“¬§«“¡¡’º≈„Àâ
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» ∂âÕ¬§”¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫¥—ß°≈à“«Õ“®„™â‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π„π°“√æ‘ Ÿ®πå§«“¡º‘¥¢Õß

ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰¡à‰¥â ∑—Èßπ’È ‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√“ ¯Û «√√§ Õß ª√–°Õ∫ ¡“μ√“ ¯Ù «√√§∑â“¬

 à«π°“√‰¡à·®âß ‘∑∏‘μ“¡¡“μ√“ ÒÛÙ/Ù «√√§Àπ÷Ëß ¡’º≈„Àâ∂âÕ¬§”¢ÕßºŸâμâÕßÀ“∑’Ë„Àâ

‰«âμàÕæπ—°ß“π Õ∫ «π°àÕπ·®âß ‘∑∏‘¥—ß°≈à“« ®–√—∫øíß‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“πæ‘ Ÿ®πå

§«“¡º‘¥¢ÕßºŸâπ—Èπ¡‘‰¥âμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ¡“μ√“ ÒÛÙ/Ù «√√§

∑â“¬

 ”À√—∫°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°®—∫√âÕß¢Õ„Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®‡ªìπºŸâ·®âß

·°à≠“μ‘À√◊ÕºŸâ´÷ËßºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â«“ß„®∑√“∫∂÷ß°“√∂Ÿ°®—∫°ÿ¡À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡

„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«®—¥°“√μ“¡§”√âÕß¢Õ‚¥¬‡√Á« ‚¥¬¡‘„Àâ‡√’¬°§à“„™â®à“¬„¥Ê®“°

ºŸâ∂Ÿ°®—∫ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—μ‘¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ¡“μ√“ ÛÚ «√√§ “¡

Û.  ‘∑∏‘¢Õß®”‡≈¬¿“¬À≈—ß°“√¬◊ËπøÑÕß

‰¥â¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‘∑∏‘®”‡≈¬ ‚¥¬√–∫ÿ‰«â„π¡“μ√“ ̄  ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß

°—∫√—∞∏√√¡πŸ≠¡“μ√“ Ù(˜)

 ‘∑∏‘„π°“√‰¥â√—∫æ‘®“√≥“§¥’¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« μàÕ‡π◊ËÕß ·≈–‡ªìπ∏√√¡

ª√÷°…“∑π“¬§«“¡ À√◊ÕºŸấ ÷Ëß®–‡ªìπ∑π“¬‡ªìπ°“√‡©æ“–μ—« μ√«®¥Ÿ ”π«π°“√‰μà «π

¡Ÿ≈øÑÕß À√◊Õæ‘®“√≥“¢Õß»“≈ ·≈–§—¥ ”‡π“ À√◊Õ¢Õ√—∫ ”‡π“∑’Ë√—∫√Õß«à“∂Ÿ°μâÕß

»“≈Õ“®¡’§” —Ëß„Àâ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡‰¥â Õ—π‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‘∑∏‘¢Õß®”‡≈¬®“°‡¥‘¡

´÷Ëß¡’‡©æ“–°√≥’®”‡≈¬∑’ËμâÕß§”æ‘æ“°…“„Àâ≈ß‚∑…·≈–‡ªìπ§π¬“°®π‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–¢Õ

§—¥ ”‡π“§”æ‘æ“°…“√—∫√Õß«à“∂Ÿ°μâÕßÀπ÷Ëß©∫—∫‚¥¬‰¡àμâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡ ®”‡≈¬¡’

 ‘∑∏‘¢Õμ√«® À√◊Õ§—¥ ”‡π“§”„Àâ°“√¢Õßμπ„π™—Èπ Õ∫ «π À√◊Õ‡Õ° “√ª√–°Õ∫§”

„Àâ°“√¢Õßμπ

Õπ÷Ëß ‡¡◊ËÕæπ—°ß“πÕ—¬°“√‰¥â¬◊ËπøÑÕßμàÕ»“≈·≈â« ºŸâ‡ ’¬À“¬¡’ ‘∑∏‘„π°“√μ√«®

À√◊Õ§—¥ ”‡π“§”„Àâ°“√¢Õßμπ„π™—Èπ Õ∫ «π À√◊Õ‡Õ° “√ª√–°Õ∫§”„Àâ°“√¢Õßμπ

‡™àπ‡¥’¬«°—∫®”‡≈¬
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»Ù.  ‘∑∏‘„π°“√„™â¿“…“¢ÕßºŸâ‡ ’¬À“¬ ºŸâμâÕßÀ“ ®”‡≈¬ À√◊Õæ¬“π

μ“¡¡“μ√“ ÒÛ °”Àπ¥„Àâ°“√ Õ∫ «π ‰μà «π¡Ÿ≈øÑÕß À√◊Õæ‘®“√≥“

„Àâ„™â¿“…“‰∑¬ ·μà∂â“μâÕß¡’°“√·ª≈¿“…“‰∑¬∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ¿“…“∂‘Ëπ À√◊Õ¿“…“μà“ß

ª√–‡∑» ‡ªìπ¿“…“‰∑¬ À√◊ÕμâÕß·ª≈¿“…“‰∑¬‡ªìπ¿“…“‰∑¬∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ¿“…“∂‘Ëπ

À√◊Õ¿“…“μà“ßª√–‡∑» „Àâ„™â≈à“¡·ª≈ „π°√≥’∑’ËºŸâ‡ ’¬À“¬ ºŸâμâÕßÀ“ ®”‡≈¬ À√◊Õ

æ¬“π‰¡à “¡“√∂æŸ¥À√◊Õ‡¢â“„®‰¥â·≈–‰¡à¡’≈à“¡ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π

æπ—°ß“πÕ—¬°“√ À√◊Õ»“≈μâÕß®—¥À“≈à“¡„Àâ∑—π∑’ ·≈–À“°ºŸâ‡ ’¬À“¬ ºŸâμâÕßÀ“ ®”‡≈¬

À√◊Õæ¬“π‰¡à “¡“√∂ À√◊Õ‰¥â¬‘π À√◊Õ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‰¥â „Àâ®—¥À“≈à“¡¿“…“¡◊Õ À√◊Õ

 ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‚¥¬∫ÿ§§≈∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ≈à“¡π—ÈπμâÕß·ª≈

„Àâ∂Ÿ°μâÕß·≈–μâÕß “∫“π À√◊ÕªØ‘≠“≥μπ¥â«¬

ı.Àπâ“∑’Ë„π°“√ àßÀ¡“¬‡√’¬°·≈–μ‘¥μ“¡æ¬“π

μ“¡¡“μ√“ ıı/Ò °”Àπ¥„Àâæπ—°ß“πÕ—¬°“√¡’Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√

„ÀâÀ—«Àπâ“æπ—°ß“π Õ∫ «π·Ààß∑âÕß∑’Ë‡ªìπºŸâ®—¥ àßÀ¡“¬‡√’¬° ·≈–μ‘¥μ“¡æ¬“π‚®∑°å

¡“»“≈μ“¡°”Àπ¥π—¥ À“°ª√“°Ø«à“æ¬“π‚®∑°å¡’‡Àμÿ¢—¥¢âÕß‰¡àÕ“®¡“»“≈‰¥â

À√◊Õ§“¥«à“®–‡ªìπ°“√¬“°„π°“√π”æ¬“ππ—Èπ¡“ ◊∫ æπ—°ß“πÕ—¬°“√¡’ ‘∑∏‘¢Õ„Àâ»“≈

 ◊∫æ¬“π‰«â≈à«ßÀπâ“ ∑—Èßπ’È°“√ àßÀ¡“¬¢Õß‡®â“æπ—°ß“πºŸâ àßÀ¡“¬¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫§à“„™â®à“¬

„π°“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«

πÕ°®“°π’È ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√μ‘¥μ“¡æ¬“π„Àâ‰ª»“≈μ“¡°”Àπ¥π—¥

¢Õß»“≈ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∫—π∑÷°√“¬™◊ËÕ¢Õßæ¬“π∫ÿ§§≈∑—ÈßÀ¡¥æ√âÕ¡∑’ËÕ¬ŸàÀ√◊Õ

 ∂“π∑’Ëμ‘¥μàÕ À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å À√◊Õ™àÕß∑“ßÕ◊Ëπ∑’Ë„™âμ‘¥μàÕæ¬“π‡À≈à“π—Èπ ‡°Á∫‰«â

≥ ∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π

∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ°”Àπ¥∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß∫ÿ§§≈ºŸâ∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë àßÀ¡“¬‡√’¬°·≈–

°“√μ‘¥μ“¡æ¬“π‰«â„Àâ™—¥‡®π √«¡∑—Èß‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√√—∫øíßæ¬“πÀ≈—°∞“π¢Õß‚®∑°å

Õ¬à“ß§√∫∂â«π ‡æ√“–„π§¥’Õ“≠“°“√®–æ‘æ“°…“≈ß‚∑…®”‡≈¬π—Èπ ‚®∑°å®–μâÕß¡’¿“√–

„π°“√æ‘ Ÿ®πå®πª√“»®“°¢âÕ ß —¬«à“®”‡≈¬‡ªìπºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥
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» ˆ. Õ”π“®„π°“√ÕÕ°À¡“¬Õ“≠“

¡“μ√“ ı˘ °”Àπ¥„Àâ»“≈‡∑à“π—Èπ¡’Õ”π“®„π°“√ÕÕ°§” —Ëß À√◊ÕÀ¡“¬

Õ“≠“‚¥¬∑’Ë»“≈‡ÀÁπ ¡§«√ À√◊Õ¡’ºŸâ√âÕß¢Õ °√≥’¡’ºŸâ√âÕß¢Õ‡ªìπæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß

À√◊Õμ”√«®®–μâÕß‡ªìπæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß√–¥—∫ “¡ À√◊Õμ”√«®¬»μ—Èß·μà√âÕ¬μ”√«®μ√’

À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª

„π°√≥’‡√àß¥à«πÕ“®¡’°“√¢ÕÀ¡“¬μàÕ»“≈∑“ß‚∑√»—æ∑å ‚∑√ “√  ◊ËÕÕ‘‡≈Á§-

∑√Õπ‘° å  ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡À¡“– ¡‰¥â ‚¥¬‡¡◊ËÕ¡’°“√ÕÕ°À¡“¬¥â«¬«‘∏’¥—ß°≈à“«·≈â«

»“≈μâÕß„ÀâºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¢ÕÕÕ°À¡“¬¡“»“≈‡æ◊ËÕ “∫“πμ—« ·≈–∫—π∑÷°∂âÕ¬§”

¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“« ·≈–À“°¡’°“√ÕÕ°À¡“¬ΩÉ“ΩóπμàÕ°ÆÀ¡“¬ »“≈Õ“®¡’§” —Ëß„Àâ

‡æ‘°∂Õπ À√◊Õ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ¡“¬ √«¡∑—Èß¡’§” —Ëß„ÀâºŸâ√âÕß¢Õ®—¥°“√·°â‰¢‡¬’¬«¬“

§«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·°à∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√°Á‰¥â

‚¥¬„π°“√ÕÕ°À¡“¬®–μâÕßª√“°Øæ¬“πÀ≈—°∞“πμ“¡ ¡§«√ ·≈–„π°√≥’

»“≈¡’§” —ËßÕÕ°À¡“¬ À√◊Õ¬°§”√âÕß ®–μâÕß√–∫ÿ‡Àμÿº≈¢Õß§” —Ëßπ—Èπ¥â«¬ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ

π”§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’°“√ ◊ËÕ “√¡“ª√–¬ÿ°μå„™â°—∫°√–∫«π°“√¬ÿμ‘∏√√¡

‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¬ÿμ‘∏√√¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

˜. ‡Àμÿ„π°“√ÕÕ°À¡“¬®—∫ μ“¡¡“μ√“ ˆˆ ‰¥â∫—≠≠—μ‘‰«â«à“ ç‡Àμÿ∑’Ë®–ÕÕ°

À¡“¬®—∫‰¥â¡’¥—ßμàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡¡◊ËÕ¡’À≈—°∞“πμ“¡ ¡§«√«à“∫ÿ§§≈„¥πà“®–‰¥â°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“

´÷Ëß¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ°Õ¬à“ß Ÿß‡°‘π “¡ªï À√◊Õ

(Ú) ‡¡◊ËÕ¡’À≈—°∞“πμ“¡ ¡§«√«à“∫ÿ§§≈„¥πà“®–‰¥â°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“

·≈–¡’‡ÀμÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ«à“®–À≈∫Àπ’ À√◊Õ®–‰ª¬ÿàß‡À¬‘ß°—∫æ¬“πÀ≈—°∞“π À√◊Õ°àÕ‡Àμÿ

Õ—πμ√“¬ª√–°“√Õ◊Ëπ

∂â“∫ÿ§§≈π—Èπ‰¡à¡’∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°·À≈àß À√◊Õ‰¡à¡“μ“¡À¡“¬‡√’¬° À√◊Õμ“¡π—¥

‚¥¬‰¡à¡’¢âÕ·°âμ—«Õ—π§«√ „Àâ —ππ‘…∞“π«à“∫ÿ§§≈π—Èπ®–À≈∫Àπ’é

∫∑∫—≠≠—μ‘¡“μ√“ ˆˆ π’È¡’ “√– ”§—≠§◊Õ

*61-112new.pmd 6/30/11, 10:00 AM96JOB NO 5404/02235
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»˜.Ò  °“√∑’Ë®”‡≈¬‡ªìπºŸâ‰¡à¡’∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°·À≈àß°Á¥’ ‡¡◊ËÕ¡’§«“¡º‘¥∑’Ë®”‡≈¬

∂Ÿ°øÑÕß¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ°μ—Èß·μà “¡ªï¢÷Èπ‰ª °“√∑’ËºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬´÷Ëß‰¡à‰¥â∂Ÿ°§«∫§ÿ¡

À√◊Õ¢—ßÕ¬Ÿà ‰¡à¡“μ“¡À¡“¬‡√’¬° À√◊ÕÀ¡“¬π—¥‚¥¬‰¡à¡’¢âÕ·°âμ—«Õ—π§«√°Á¥’ À√◊Õ¡’‡Àμÿ

Õ—π§«√ ß —¬«à“®–À≈∫Àπ’ À√◊Õ®–‰ª¬ÿàß‡À¬‘ß°—∫æ¬“πÀ≈—°∞“π‚¥¬∑“ßμ√ß

À√◊Õ∑“ßÕâÕ¡°Á¥’ μ“¡∫∑∫—≠≠—μ‘π’È‡ªìπ‡Àμÿ„ÀâÕÕ°À¡“¬®—∫‰¥âμ“¡ (Ò)(Ú) ·≈–μâÕß

ª√–°Õ∫¥â«¬Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ μâÕß¡’À≈—°∞“πμ“¡ ¡§«√«à“

∫ÿ§§≈π—Èππà“®–°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“

§”«à“ çæ¬“πÀ≈—°∞“πμ“¡ ¡§«√é πà“®–À¡“¬∂÷ß ¡’æ¬“πÀ≈—°∞“π‡æ’¬ßæÕ

∑’Ë∑”„Àâπà“‡™◊ËÕ«à“¡’‡Àμÿ∑’Ë®–ÕÕ°À¡“¬¡“°°«à“‰¡à¡’‡Àμÿ∑’Ë®–ÕÕ°À¡“¬ ‡™àπ „π°√≥’

√âÕß¢Õ„ÀâÕÕ°À¡“¬®—∫ „π§«“¡º‘¥Õ“≠“√â“¬·√ß μâÕßª√“°Øæ¬“πÀ≈—°∞“π‡æ’¬ßæÕ

∑’Ë®–∑”„Àâ‡™◊ËÕ«à“ºŸâ∑’Ë®–ÕÕ°À¡“¬®—∫π—Èππà“®–‰¥â°√–∑”§«“¡º‘¥¡“°°«à“‰¡à‰¥â°√–∑”

˜.Ú ‡¡◊ËÕºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬´÷Ëß∂Ÿ°ª≈àÕ¬™—Ë«§√“« ‰¡à “¡“√∂∑” —≠≠“

ª√–°—π„Àâ®”π«π‡ß‘π Ÿß°«à“‡¥‘¡À√◊ÕÀ“À≈—°ª√–°—π¡“‡æ‘Ë¡ À√◊Õ„Àâ¥’°«à“‡¥‘¡

μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ¡“μ√“ ÒÒı ∫∑∫—≠≠—μ‘‡¥‘¡∂◊Õ‡ªìπ‡Àμÿ

„ÀâÕÕ°À¡“¬®—∫‰¥âμ“¡ (Ù) ·μà∫∑∫—≠≠—μ‘„À¡à‰¥âμ—¥§«“¡„πÕπÿ¡“μ√“π’È‰ª

˜.Û §«“¡„π«√√§∑â“¬¢Õß¡“μ√“ ̂ ˆ °”Àπ¥∫∑ —ππ‘…∞“π¢Õß°ÆÀ¡“¬

∂â“∫ÿ§§≈π—Èπ‰¡à¡’∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°·À≈àß À√◊Õ‰¡à¡“μ“¡À¡“¬‡√’¬° À√◊Õμ“¡π—¥‚¥¬‰¡à¡’

¢âÕ·°âμ—«Õ—π§«√„Àâ —ππ‘…∞“π«à“∫ÿ§§≈π—Èπ®–À≈∫Àπ’Õ—π‡ªìπ°“√¢¬“¬§«“¡ ç‡ÀμÿÕ—π§«√

‡™◊ËÕ«à“®–À≈∫Àπ’é μ“¡¡“μ√“ ˆˆ(Ú)

¯. °“√ÕÕ°À¡“¬¢—ß

·μà‡¥‘¡°“√∑’Ë»“≈ÕÕ°À¡“¬¢—ß„π√–À«à“ß°“√ Õ∫ «π®–æ‘®“√≥“

‡©æ“–‡Àμÿ®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕß§«∫§ÿ¡ºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫ «π‡ √Á® ‘Èπ

μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“¡“μ√“ ¯˜ ‡¥‘¡  à«π°“√ÕÕ°À¡“¬¢—ß

„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“‡ªìπÕ”π“®¢Õß»“≈∑’Ë®–ÕÕ°À¡“¬¢—ß‚¥¬æ≈°“√ À√◊Õ‚¥¬‚®∑°å

¬◊Ëπ§”√âÕß ·≈–∂â“„π‡«≈“¬◊ËπøÑÕß ®”‡≈¬μâÕß¢—ßμ“¡À¡“¬»“≈Õ¬Ÿà·≈â« »“≈®–¢—ß®”‡≈¬

μàÕ‰ª À√◊Õª≈àÕ¬™—Ë«§√“«°Á‰¥âμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ¡“μ√“ ̄ ¯

*61-112new.pmd 6/30/11, 10:00 AM97JOB NO 5404/02235
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» ·μà∫∑∫—≠≠—μ‘„À¡àπ’È ¡“μ√“ ˜Ò °”Àπ¥«à“ °“√∑’Ë»“≈®– —Ëß¢—ßºŸâ∂Ÿ°®—∫ ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ

®”‡≈¬„π√–À«à“ß Õ∫ «π ‰μà «π¡Ÿ≈øÑÕß À√◊Õæ‘®“√≥“ ®–μâÕßπ”‡Àμÿ∑’Ë®–ÕÕ°

À¡“¬®—∫μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ¡“μ√“ ˆˆ ¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√

æ‘®“√≥“ÕÕ°À¡“¬¢—ß¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·≈–®–μâÕßπ”μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª»“≈¿“¬„π Ù¯

™—Ë«‚¡ßπ—∫·μà‡«≈“∑’ËºŸâ∂Ÿ°®—∫∂Ÿ°π”μ—«‰ª∂÷ß∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π ‡«âπ·μà ¡’

‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ À√◊Õ¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π¡‘Õ“®°â“«≈à«ß‡ ’¬‰¥âμ“¡¡“μ√“ ¯˜ ‡æ◊ËÕ¬◊Ëπ

§”√âÕßμàÕ»“≈ ¢ÕÀ¡“¬¢—ßºŸâμâÕßÀ“π—Èπ‰«âμ“¡°ÆÀ¡“¬ „π°√≥’‡¡◊ËÕ»“≈ —Ëß¢—ß§√∫ Ù¯

«—π·≈â« À“°¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ¢Õ¢—ßμàÕ‰ª »“≈¡’Õ”π“®∑”°“√‰μà «π®π‡ªìπ∑’ËæÕ„®

·°à»“≈‰¥â ´÷Ëß»“≈Õ“®„Àâπ”ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õæ¬“πÀ≈—°∞“π‰ª¬—ß∑’Ë∑”°“√¢Õß∑“ß

√“™°“√À√◊Õ ∂“π∑’Ë·ÀàßÕ◊Ëπ·≈–Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√∂à“¬∑Õ¥¿“æ·≈–‡ ’¬ß„π≈—°…≥–°“√

ª√–™ÿ¡∑“ß®Õ¿“æ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ‡ ¡◊Õπ«à“‡ªìπ°“√‰μà «π„πÀâÕßæ‘®“√≥“¢Õß»“≈μ“¡

¡“μ√“ ¯˜/Ò

¢âÕ¬°‡«âπ°“√ÕÕ°À¡“¬¢—ß ∂â“ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬¡’Õ“¬ÿ‰¡à∂÷ß ‘∫·ª¥ªï À√◊Õ

‡ªìπÀ≠‘ß¡’§√√¿å À√◊Õ‡æ‘Ëß§≈Õ¥∫ÿμ√¡“‰¡à∂÷ß “¡‡¥◊Õπ À√◊Õ‡®Á∫ªÉ«¬´÷Ëß∂â“μâÕß¢—ß®–

∂÷ßÕ—πμ√“¬·°à™’«‘μ »“≈®–‰¡àÕÕ°À¡“¬¢—ß À√◊Õ®–ÕÕ°À¡“¬ª≈àÕ¬ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ

®”‡≈¬´÷Ëß∂Ÿ°¢—ßÕ¬Ÿàπ—Èπ°Á‰¥â ‚¥¬∑’Ë»“≈¡’Õ”π“®„π°“√ÕÕ°§” —Ëß„ÀâºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬

Õ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈¢Õß‡®â“æπ—°ß“π À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë¬‘π¬Õ¡√—∫ºŸâπ—Èπ‰«â À√◊Õ°”Àπ¥«‘∏’°“√

Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√À≈∫Àπ’À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ ∂â“»“≈¡’

§” —Ëß‡™àπ«à“π’È„π√–À«à“ß Õ∫ «π„Àâ„™â‰¥â‰¡à‡°‘πÀ°‡¥◊Õππ—∫·μà«—π¡’§” —Ëß ·μà∂â“¡’

§” —Ëß√–À«à“ß‰μà «π¡Ÿ≈øÑÕß À√◊Õ√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“„Àâ„™â‰¥â®π°«à“®–‡ √Á®°“√

æ‘®“√≥“ À“°¿“¬À≈—ß∑’Ë»“≈¡’§” —Ëß ºŸâμâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬π—Èπ‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡«‘∏’°“√∑’Ë

°”Àπ¥À√◊Õæƒμ‘°“√≥å‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª „Àâ»“≈¡’Õ”π“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§” —ËßÀ√◊Õ

æ‘®“√≥“ÕÕ°À¡“¬¢—ß‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ∑—Èßπ’ÈμâÕß§”π÷ß∂÷ß»—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å

À√◊Õ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß

*61-112new.pmd 6/30/11, 10:00 AM98JOB NO 5404/02235
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»˘. ‡Àμÿ„π°“√®—∫‚¥¬‰¡à¡’À¡“¬

μ“¡¡“μ√“ ˜¯ ‰¥â∫—≠≠—μ‘‰«â«à“ çæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®®–

®—∫ºŸâ„¥‚¥¬‰¡à¡’À¡“¬®—∫ À√◊Õ§” —Ëß¢Õß»“≈π—Èπ‰¡à‰¥â ‡«âπ·μà

(Ò) ‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â°√–∑”º‘¥´÷ËßÀπâ“¥—ß∑’Ë∫—≠≠—μ‘‰«â„π¡“μ√“ ¯

(Ú) ‡¡◊ËÕæ∫∫ÿ§§≈‚¥¬¡’æƒμ‘°“√≥åÕ—π§«√ ß —¬«à“ºŸâπ—Èππà“®–°àÕ‡Àμÿ√â“¬

„Àâ‡°‘¥¿¬—πμ√“¬·°à∫ÿ§§≈ À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ‚¥¬¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õ“«ÿ∏ À√◊Õ«—μ∂ÿ

Õ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π “¡“√∂Õ“®„™â„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥

(Û) ‡¡◊ËÕ¡’‡Àμÿ∑’Ë®–ÕÕ°À¡“¬®—∫∫ÿ§§≈π—Èπ μ“¡¡“μ√“ ̂ ˆ (Ú) ·μà¡’§«“¡

®”‡ªìπ‡√àß¥à«π∑’Ë‰¡àÕ“®¢Õ„Àâ»“≈ÕÕ°À¡“¬®—∫∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â

(Ù) ‡ªìπ°“√®—∫ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬∑’ËÀ≈∫Àπ’ À√◊Õ®–À≈∫Àπ’„π√–À«à“ß

∂Ÿ°ª≈àÕ¬™—Ë«§√“« μ“¡¡“μ√“ ÒÒ˜é

Ò.°“√®—∫„π∑’Ë√‚À∞“π

μ“¡¡“μ√“ ¯Ò ‰¥â∫—≠≠—μ‘‰«â«à“ ç‰¡à«à“®–¡’À¡“¬®—∫ À√◊Õ‰¡à°Áμ“¡

Àâ“¡¡‘„Àâ®—∫„π∑’Ë√‚À∞“π ‡«âπ·μà®–‰¥â∑”μ“¡∫∑∫—≠≠—μ‘„πª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬π’È«à“¥â«¬

°“√§âπ„π∑’Ë√‚À∞“πé

¡“μ√“ ¯Ò/Ò ç‰¡à«à“®–¡’À¡“¬®—∫À√◊Õ‰¡à°Áμ“¡ Àâ“¡¡‘„Àâ®—∫„πæ√–∫√¡

¡À“√“™«—ß æ√–√“™«—ß «—ß¢Õßæ√–√—™∑“¬“∑À√◊Õ¢Õßæ√–∫√¡«ß»åμ—Èß·μà ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“

¢÷Èπ‰ª æ√–√“™π‘‡«»πå æ√–μ”Àπ—° À√◊Õ„π∑’Ë´÷Ëßæ√–¡À“°…—μ√‘¬å æ√–√“™‘π’

æ√–√—™∑“¬“∑ æ√–∫√¡«ß»å μ—Èß·μà ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¢÷Èπ‰ª À√◊ÕºŸâ ”‡√Á®√“™°“√·∑π

æ√–Õß§åª√–∑—∫À√◊Õæ”π—° ‡«âπ·μà

(Ò) π“¬°√—∞¡πμ√’ À√◊Õ√—∞¡πμ√’´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πμ√’¡Õ∫À¡“¬Õπÿ≠“μ

„Àâ®—∫ ·≈–‰¥â·®âß‡≈¢“∏‘°“√æ√–√“™«—ß À√◊Õ ¡ÿÀ√“™Õß§√—°…å√—∫∑√“∫·≈â«

(Ú) ‡®â“æπ—°ß“πºŸâ∂«“¬ À√◊Õ„Àâ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·¥àæ√–¡À“°…—μ√‘¬å

æ√–√“™‘π’ æ√–√—™∑“¬“∑ æ√–∫√¡«ß»å μ—Èß·μà ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¢÷Èπ‰ª À√◊ÕºŸâ ”‡√Á®√“™°“√

·∑πæ√–Õß§å ‡ªìπºŸâ®—∫μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√“™Õß§√—°…å À√◊Õμ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ À√◊Õ

√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√„Àâ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬é

*61-112new.pmd 6/30/11, 10:00 AM99JOB NO 5404/02235
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» ∫∑∫—≠≠—μ‘¡“μ√“π’È∫—≠≠—μ‘¢÷Èπ„À¡à‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ Û ª√–°“√

Ò. °”Àπ¥ ∂“π∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡§ÿâ¡°—π¡‘„Àâ®—∫‡æ‘Ë¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ®“°‡¥‘¡∑’Ë

°”Àπ¥‰«â‡©æ“–æ√–√“™«—ß À√◊Õ„π∑’Ë´÷Ëßæ√–¡À“°…—μ√‘¬å æ√–¡‡À ’ À√◊ÕºŸâ ”‡√Á®

√“™°“√·∑πæ√–Õß§åª√–∑—∫Õ¬Ÿà ‡ªìπæ√–∫√¡¡À“√“™«—ß æ√–√“™«—ß «—ß¢Õß

æ√–√—™∑“¬“∑ À√◊Õ¢Õßæ√–∫√¡«ß»åμ—Èß·μà ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¢÷Èπ‰ª æ√–√“™π‘‡«»πå

æ√–μ”Àπ—°À√◊Õ„π∑’Ë´÷Ëßæ√–¡À“°…—μ√‘¬å æ√–√“™‘π’ æ√–√—™∑“¬“∑ æ√–∫√¡«ß»å

μ—Èß·μà ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¢÷Èπ‰ª À√◊ÕºŸâ ”‡√Á®√“™°“√·∑πæ√–Õß§å ª√–∑—∫À√◊Õæ”π—°

Ú. ‡ª≈’Ë¬πμ—«∫ÿ§§≈∑’ËÕπÿ≠“μ„Àâ®—∫„π ∂“π∑’Ëμ“¡¡“μ√“ ̄ Ò/Ò (Ò) ®“°‡¥‘¡

®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡ªìππ“¬°√—∞¡πμ√’ À√◊Õ

√—∞¡πμ√’∑’Ëπ“¬°√—∞¡πμ√’¡Õ∫À¡“¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß°“√‡¡◊Õß °—∫‡æ‘Ë¡

‡μ‘¡‡ß◊ËÕπ‰¢«à“®–μâÕß·®âß„Àâ‡≈¢“∏‘°“√æ√–√“™«—ßÀ√◊Õ ¡ÿÀ√“™Õß§√—°…å√—∫∑√“∫°àÕπ

Û. ‡æ‘Ë¡Õ”π“®„Àâ‡®â“æπ—°ß“πºŸâ∂«“¬À√◊Õ„Àâ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·¥à æ√–¡À“°…—μ√‘¬å

æ√–√“™‘π’ æ√–√—™∑“¬“∑ æ√–∫√¡«ß»å μ—Èß·μà ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¢÷Èπ‰ª À√◊ÕºŸâ ”‡√Á®√“™°“√

·∑πæ√–Õß§å  “¡“√∂‡ªìπºŸâ®—∫„π ∂“π∑’Ëμ“¡¡“μ√“ ¯Ò/Ò (Ú) ‰¥â‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

§≈àÕßμ—«„π°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√“™Õß§√—°…å À√◊Õμ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ

À√◊Õ√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√„Àâ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬¡‘μâÕß¢ÕÕπÿ≠“μ·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡

‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë√–∫ÿ„π¡“μ√“ ¯Ò/Ò (Ò) °àÕπ

ÒÒ. ‘∑∏‘„π°“√„Àâ°“√¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫/ºŸâμâÕßÀ“¡’À≈—°‡°≥±å ¥—ßπ’È

ÒÒ.Ò ‡¥‘¡‡¡◊ËÕ¡’°“√®—∫ ‰¡à«à“‡®â“æπ—°ß“π À√◊Õ√“…Æ√‡ªìπºŸâ®—∫ §ß¡’Àπâ“∑’Ë

‡æ’¬ß·®âß·°àºŸâ∑’Ë®–∂Ÿ°®—∫«à“‡¢“μâÕß∂Ÿ°®—∫ ·≈â« —Ëß„ÀâºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª¬—ß∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“π

ΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®æ√âÕ¡¥â«¬ºŸâ®—∫ ·μà∫∑∫—≠≠—μ‘·°â‰¢„À¡àπ’È „π°√≥’∑’Ëæπ—°ß“π

‡ªìπºŸâ®—∫ μâÕß¥”‡π‘π°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

ÒÒ.Ò.Ò ·®âß¢âÕ°≈à“«À“„ÀâºŸâ∂Ÿ°®—∫∑√“∫ À“°¡’À¡“¬®—∫„Àâ

· ¥ßμàÕºŸâ∂Ÿ°®—∫

ÒÒ.Ò.Ú ·®âß ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫„Àâ∑√“∫«à“ºŸâ∂Ÿ°®—∫¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–
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»‰¡à„Àâ°“√À√◊Õ„Àâ°“√°Á‰¥â ·≈–∂âÕ¬§”¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫Õ“®„™â‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π„π°“√

æ‘®“√≥“§¥’‰¥âºŸâ∂Ÿ°®—∫¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–æ∫·≈–ª√÷°…“∑π“¬§«“¡ À√◊ÕºŸâ´÷Ëß®–‡ªìπ

∑π“¬§«“¡

 à«π ‘∑∏‘„π°“√·®âß„Àâ≠“μ‘ À√◊ÕºŸấ ÷ËßºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â«“ß„®∑√“∫∂÷ß°“√∂Ÿ°®—∫°ÿ¡

‡®â“æπ—°ß“πºŸâ∂Ÿ°®—∫¬—ß‰¡à¡’Àπâ“∑’ËμâÕß·®âß„π¢≥–®—∫°ÿ¡ À“°·μà‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß

æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«® ÷́Ëß√—∫¡Õ∫μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫‡ªìπºŸâ·®âßμ“¡∫∑∫—≠≠—μ‘¡“μ√“

 ˜/Ò «√√§ Õß ·≈–¡“μ√“¯Ù «√√§ Õß Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ·¡â‡®â“æπ—°ß“πºŸâ®—∫‰¡à¡’

Àπâ“∑’ËμâÕß·®âß ·μà∂â“ºŸâ∂Ÿ°®—∫√âÕß¢Õ„π¢≥–®—∫°ÿ¡«à“¡’§«“¡ª√– ß§å∑’Ë®–·®âß„Àâ≠“μ‘

À√◊Õ·®âßºŸâ ÷́ËßºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â«“ß„®∑√“∫∂÷ß°“√®—∫°ÿ¡´÷Ëß “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â‚¥¬ –¥«°

·≈–°“√·®âßπ—Èπ‰¡à‡ªìπ°“√¢—¥¢«“ß°“√®—∫ À√◊Õ°“√§«∫§ÿ¡μ—« À√◊Õ®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡

‰¡àª≈Õ¥¿—¬·°à∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∫ÿ§§≈„¥ ‡®â“æπ—°ß“πºŸâ®—∫μâÕßÕπÿ≠“μ„ÀâºŸâ∂Ÿ°®—∫¥”‡π‘π°“√

‰¥âμ“¡¡“μ√“ ¯Û «√√§ Õß

À≈—°‡√◊ËÕß°“√·®âß ‘∑∏‘∑—Èß„π™—Èπ®—∫°ÿ¡·≈–™—Èπ Õ∫ «πμ“¡¡“μ√“ ¯Û

«√√§ Õß ·≈–¡“μ√“ ÒÛÙ/Ù °”Àπ¥„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «πμâÕß·®âß„ÀâºŸâμâÕßÀ“

∑√“∫°àÕπ«à“ºŸâμâÕßÀ“¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–„Àâ°“√À√◊Õ‰¡à°Á‰¥â √«¡∑—Èß¡’ ‘∑∏‘„Àâ∑π“¬§«“¡

À√◊ÕºŸâ´÷Ëßμπ‰«â«“ß„®‡¢â“øíß°“√ Õ∫ª“°§”¢Õßμπ

ÒÒ.Ú. „π°√≥’‡®â“æπ—°ß“π À√◊Õ√“…Æ√‡ªìπºŸâ∂Ÿ°®—∫ ‡¥‘¡°”Àπ¥‡æ’¬ß«à“

μâÕßπ”ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª àß¬—ß∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«® ·μàÀ≈—°°“√„À¡à

°”Àπ¥∑’Ë∑”°“√∑’ËºŸâ®—∫®–μâÕßπ”ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª àß‰«â™—¥‡®π«à“ ‚¥¬À≈—°μâÕßπ”ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª¬—ß

∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π·Ààß∑âÕß∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°®—∫ ·≈–‡æ‘Ë¡¢âÕ¬°‡«âπ«à“ À“° “¡“√∂

π”ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª¬—ß∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «πºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‰¥â°Á„Àâπ”‰ª¬—ß∑’Ë∑”°“√

π—Èπ·≈–‰¥â·°â‰¢¡“μ√“ ¯Û «√√§Àπ÷Ëß ‚¥¬°”Àπ¥„Àâπ”μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª¬—ß∑’Ë∑”°“√

¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π·Ààß∑âÕß∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°®—∫´÷Ëßπà“®–„°≈â∑’Ë ÿ¥‡ªìπÀ≈—°  à«π°“√®–π”

‰ª¬—ß∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ Õ∫ «ππ—Èπ‡ªìπ¢âÕ¬°‡«âπ
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» ∑’ËÕ“®°√–∑”‰¥â∂â“®–‡ªìπ°“√ –¥«°·≈–„™â‡«≈“πâÕ¬°«à“

ÒÚ. °“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«ºŸâ∂Ÿ°®—∫

μ“¡∫∑∫—≠≠—μ‘ ¡“μ√“ ¯Ù/Ò çæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®

´÷Ëß¡’ºŸâπ”ºŸâ∂Ÿ°®—∫¡“ àßπ—Èπ®–ª≈àÕ¬ºŸâ∂Ÿ°®—∫™—Ë«§√“« À√◊Õ§«∫§ÿ¡ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â°Á‰¥â

·μà∂â“‡ªìπ°“√®—∫‚¥¬¡’À¡“¬¢Õß»“≈„Àâ√’∫¥”‡π‘π°“√μ“¡¡“μ√“ ˆÙ ·≈–„π

°√≥’∑’ËμâÕß àßºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª¬—ß»“≈ ·μà‰¡àÕ“® àß‰ª‰¥â„π¢≥–π—Èπ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡«≈“∑’Ë

»“≈ªî¥ À√◊Õ„°≈â®–ªî¥∑”°“√ „Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®∑’Ë√—∫μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â

¡’Õ”π“®ª≈àÕ¬ºŸâ∂Ÿ°®—∫™—Ë«§√“« À√◊Õ§«∫§ÿ¡ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â‰¥â®π°«à“®–∂÷ß‡«≈“»“≈‡ªî¥∑”°“√

∫∑∫—≠≠—μ‘¡“μ√“π’È¡’À≈—°°“√„À¡à‡æ’¬ßª√–°“√‡¥’¬« §◊Õ „ÀâÕ”π“®æπ—°ß“π

ΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®ª≈àÕ¬ºŸâ∂Ÿ°®—∫™—Ë«§√“« À√◊Õ§«∫§ÿ¡ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â®π°«à“®–∂÷ß

‡«≈“»“≈‡ªî¥∑”°“√ ‡¥‘¡„π∑“ßªØ‘∫—μ‘‡¡◊ËÕ¡’°“√®—∫ºŸâ∂Ÿ°®—∫μ“¡À¡“¬®—∫¢Õß»“≈¡“ àß

¬—ß∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®„π«—π∑’Ë»“≈ªî¥∑”°“√ ´÷Ëß∫“ß§√—Èß

æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®Õâ“ß«à“ ‰¡à¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫„π√–À«à“ßπ—Èπ

·≈–ªØ‘‡ ∏‰¡à√—∫μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â πÕ°®“°π—Èπ„π∫“ß§√—Èß¢âÕÀ“μ“¡À¡“¬®—∫¢Õß»“≈

Õ“®Õ¬Ÿà„π‡°≥±å∑’Ë®–Õπÿ≠“μ„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“«‰¥â ·μà‡π◊ËÕß®“°»“≈ªî¥∑”°“√∑”„Àâ

ºŸâ∂Ÿ°®—∫μâÕß∂Ÿ°§«∫§ÿ¡μ—«Õ¬ŸàÕ—π‡ªìπ°“√°√–∑∫ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫ ·≈–‡ªìπ™àÕß

∑“ß°≈—Ëπ·°≈âßºŸâ∂Ÿ°®—∫‚¥¬¥”‡π‘π°“√®—∫μ“¡À¡“¬¢Õß»“≈„π«—π∑’Ëªî¥∑”°“√ ¡“μ√“π’È

®÷ß™à«¬·°âªí≠À“¥—ß°≈à“«„ÀâÀ¡¥‰ª

ÒÛ. °“√μ√«®§âπμ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“

‡®â“æπ—°ß“πºŸâ®—∫ À√◊Õ√—∫μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â ¡’Õ”π“®§âπμ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊Õ

ºŸâμâÕßÀ“‰¥â·≈–¬÷¥ ‘Ëß¢Õßμà“ßÊ∑’ËÕ“®„™â‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π‰¥â °“√§âπμ—«π—ÈπμâÕß∑”

‚¥¬ ÿ¿“æ ·≈–À“°§âπºŸâÀ≠‘ßμâÕß„ÀâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ‡ªìπºŸâ§âπ  à«π ‘Ëß¢Õß∑’Ë¬÷¥‰«â ‡®â“æπ—°ß“π

¡’Õ”π“®¬÷¥‰«â®π§¥’∂÷ß∑’Ë ÿ¥ ‡¡◊ËÕ‡ √Á®§¥’·≈â«°Á„Àâ§◊π·°àºŸâ∂Ÿ°®—∫ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ

·°àºŸâÕ◊Ëπ ÷́Ëß¡’ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕß¢Õ§◊π ‘Ëß¢Õßπ—Èπ ·μà∫∑∫—≠≠—μ‘„À¡à μ“¡¡“μ√“ ̄ ı/Ò °”Àπ¥

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡«à“ À“°‡ªìπ ‘Ëß¢Õß∑’Ë¡‘„™à∑√—æ¬å ‘π∑’Ë°ÆÀ¡“¬∫—≠≠—μ‘‰«â«à“∑” À√◊Õ¡’‰«â‡ªìπ
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»§«“¡º‘¥ ∂â“¬—ß‰¡à‰¥âπ” ◊∫ À√◊Õ· ¥ß‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π„π°“√æ‘®“√≥“§¥’ ‡®â“¢Õß

À√◊ÕºŸấ ÷Ëß¡’ ‘∑∏‘‡√’¬°√âÕßÕ“®¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ§◊π ‘Ëß¢ÕßμàÕæπ—°ß“π Õ∫ «π À√◊Õæπ—°ß“π

Õ—¬°“√ ·≈â«·μà°√≥’

ÒÙ.  ‘∑∏‘„π°“√§—¥§â“π°“√‰μà «π‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡μ—«ºŸâμâÕßÀ“ ∫∑∫—≠≠—μ‘

¡“μ√“π’È¡’À≈—°‡°≥±å‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®“°‡¥‘¡√«¡ Û ª√–°“√ §◊Õ

Ò. ‡¥‘¡¡“μ√“ ¯˜ «√√§ “¡ Àâ“¡¡‘„Àâ§«∫§ÿ¡ºŸâ∂Ÿ°®—∫‡°‘π°«à“  Ù¯

™—Ë«‚¡ß ‡«âπ·μà°√≥’∑’Ë¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ∑”°“√ Õ∫ «π À√◊Õ¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

®–¬◊¥‡«≈“‡°‘π°«à“ Ù¯ ™—Ë«‚¡ß°Á‰¥â‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ ·μà√«¡°—π¡‘„Àâ‡°‘π Û «—π ‚¥¬∫∑

∫—≠≠—μ‘„À¡à‰¥âπ”‡Õ“‡Àμÿ®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ∑”°“√ Õ∫ «π ‡æ◊ËÕ¬◊¥‡«≈“°“√§«∫§ÿ¡μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫

ÕÕ°‰ª‡°‘π°«à“ Ù¯ ™—Ë«‚¡ß¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π ¡“‡ªìπ‡Àμÿª√–°“√Àπ÷Ëß„π°“√

¢ÕÕ”π“®»“≈„π°“√ —Ëß¢—ßºŸâμâÕßÀ“§√—Èß·√° °≈à“«§◊Õ ‡¡◊ËÕæπ—°ß“π Õ∫ «π§«∫§ÿ¡

μ—«ºŸâμâÕßÀ“¡“§√∫ Ù¯ ™—Ë«‚¡ß·≈â« „π°“√¬◊Ëπ§”√âÕßμàÕ»“≈¢ÕÀ¡“¬¢—ßºŸâμâÕßÀ“

§√—Èß·√° ®–μâÕß· ¥ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„Àâª√“°Ø«à“¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ∑”°“√ Õ∫ «π À√◊Õ

°“√øÑÕß§¥’¥â«¬

Ú. ‡¥‘¡¡“μ√“ ̄ ˜ «√√§ “¡ æπ—°ß“π Õ∫ «π À√◊Õæπ—°ß“πÕ—¬°“√

®–§«∫§ÿ¡ºŸâ∂Ÿ°®—∫‡°‘π°«à“ Ù¯ ™—Ë«‚¡ß‰¥â‡∑à“∑’Ë¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ ·μà√«¡°—π¡‘„Àâ‡°‘π Û «—π

∫∑∫—≠≠—μ‘„À¡à∫—ß§—∫„Àâπ”μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª»“≈¿“¬„π Ù¯ ™—Ë«‚¡ß π—∫·μà‡«≈“∑’Ë

ºŸâ∂Ÿ°®—∫∂Ÿ°π”μ—«‰ª∂÷ß∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ À√◊Õ¡’‡Àμÿ

®”‡ªìπÕ—π¡‘Õ“®°â“«≈à«ß‡ ’¬‰¥

Û. ‡¥‘¡¡“μ√“ ¯˜ «√√§·ª¥ ¡‘‰¥â„Àâ ‘∑∏‘·°àºŸâμâÕßÀ“∑’Ë®–√âÕß¢Õ

„Àâ»“≈μ—Èß∑π“¬§«“¡„Àâ ‡æ◊ËÕ·∂≈ß¢âÕ§—¥§â“π À√◊Õ´—°∂“¡æ¬“π ‡¡◊ËÕ»“≈ —Ëß¢—ß§√∫

Ù¯ «—π·≈â« ·μà∫∑∫—≠≠—μ‘„À¡à„π«√√§·ª¥ „Àâ ‘∑∏‘·°àºŸâμâÕßÀ“„π°“√¢Õ„Àâ»“≈μ—Èß

∑π“¬§«“¡„Àâ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë¥—ß°≈à“«„π°√≥’∑’ËºŸâμâÕßÀ“‰¡à¡’∑π“¬§«“¡ ‡π◊ËÕß®“°

æπ—°ß“π Õ∫ «π¬—ß‰¡à‰¥â Õ∫∂“¡ºŸâμâÕßÀ“«à“μâÕß°“√∑π“¬§«“¡À√◊Õ‰¡à

μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“∑’Ë·°â‰¢„À¡à ¡“μ√“ ÒÛÙ/Ò °Á„Àâ»“≈
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» μ—Èß∑π“¬§«“¡„Àâ ‚¥¬„Àâ∑π“¬§«“¡¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡ß‘π·≈–§à“„™â®à“¬μ“¡¡“μ√“ ÒÛÙ/Ò

«√√§ “¡ ∑’Ë·°â‰¢„À¡à‚¥¬Õπÿ‚≈¡

Òı.  ‘∑∏‘„π°“√§ÿ¡¢—ß®”‡≈¬

„π°√≥’∑’Ë√“…Æ√‡ªìπ‚®∑°å ‡¡◊ËÕ»“≈ª√–∑—∫øÑÕß·≈–‰¥âμ—«®”‡≈¬¡“»“≈·≈â«

À√◊Õ§¥’∑’Ëæπ—°ß“πÕ—¬°“√‡ªìπ‚®∑°å ‡¡◊ËÕ‰¥â¬◊ËπøÑÕßμàÕ»“≈·≈â«»“≈®– —Ëß¢—ß®”‡≈¬‰«âÀ√◊Õ

ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«°Á‰¥â μ“¡¡“μ√“ ¯¯

μ“¡∑’Ë‰¥â¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¡“μ√“ ¯˘ °”Àπ¥‰«â«à“„π°“√¥”‡π‘π°“√

μ“¡À¡“¬¢—ß À√◊ÕÀ¡“¬®”§ÿ°μâÕß„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡¢μ¢Õß»“≈∑’ËÕÕ°À¡“¬ ‡«âπ·μà∫—≠≠—μ‘

‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬π’È À√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ ·≈–¬—ß‰¥â¡’°“√°”Àπ¥«‘∏’°“√

À√◊Õ ∂“π∑’Ë„π°“√¢—ß·≈–®”§ÿ°πÕ°‡√◊Õπ®”„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡‰«â„π¡“μ√“ ̄ ˘/Ò ·≈–

¡“μ√“ ¯˘/Ú ´÷Ëß·∫àß‡ªìπ Ú °√≥’ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Ò. °√≥’μ“¡À¡“¬¢—ß À“°¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ√–À«à“ß Õ∫ «π À√◊Õæ‘®“√≥“

‡¡◊ËÕæπ—°ß“π Õ∫ «π æπ—°ß“πÕ—¬°“√ ºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” À√◊Õ‡®â“æπ—°ß“πºŸâ¡’

Àπâ“∑’Ë®—¥°“√μ“¡À¡“¬¢—ß√âÕß¢Õ À√◊Õ»“≈‡ÀÁπ ¡§«√ »“≈Õ“®¡’§” —Ëß„Àâ¢—ßºŸâμâÕßÀ“

À√◊Õ®”‡≈¬‰«â„π ∂“π∑’ËÕ◊ËππÕ°®“°‡√◊Õπ®”°Á‰¥â ‚¥¬„ÀâÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢ÕßºŸâ√âÕß¢Õ

À√◊Õ‡®â“æπ—°ß“πμ“¡∑’Ë»“≈°”Àπ¥ ́ ÷Ëß»“≈Õ“®°”Àπ¥√–¬–‡«≈“μ“¡ ¡§«√°Á‰¥â À“°

¿“¬À≈—ßºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡ À√◊Õæƒμ‘°“√≥å‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª »“≈¡’

Õ”π“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§” —Ëß À√◊Õ„Àâ¥”‡π‘π°“√μ“¡À¡“¬¢—ß‰¥â

Ú.°√≥’μ“¡À¡“¬®”§ÿ° À“°¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ ‡¡◊ËÕæπ—°ß“πÕ—¬°“√

ºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” À√◊Õ‡®â“æπ—°ß“πºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë®—¥°“√μ“¡À¡“¬®”§ÿ°√âÕß¢Õ À√◊Õ

»“≈‡ÀÁπ ¡§«√ »“≈®– —Ëß®”§ÿ°ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°¡“·≈â« ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß„π “¡

¢Õß°”Àπ¥‚∑…μ“¡À¡“¬»“≈ À√◊Õ‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫ªï „π°√≥’μâÕß‚∑…®”§ÿ°‡°‘π

 “¡ ‘∫ªï¢÷Èπ‰ª À√◊Õ®”§ÿ°μ≈Õ¥™’«‘μ ‚¥¬„Àâ®”§ÿ°„π ∂“π∑’ËÕ◊ËππÕ°®“°‡√◊Õπ®”

À√◊Õ ∂“π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ¡“¬®”§ÿ° À√◊Õ„Àâ®”§ÿ°‡©æ“–«—π∑’Ë°”Àπ¥μ“¡À≈—°

‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√„π°Æ°√–∑√«ß À√◊Õ„Àâ®”§ÿ°‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë®”°—¥°“√‡¥‘π∑“ß·≈–
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Òˆ. ‘∑∏‘„π°“√¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ°√≥’§«∫§ÿ¡À√◊Õ¢—ß‚¥¬º‘¥°ÆÀ¡“¬

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ̆  ‡¥‘¡·≈â«‰¥â¡’°“√·°â‰¢„Àâæπ—°ß“π

 Õ∫ «π¡’Õ”π“®„π°“√¬◊Ëπ§”√âÕßμàÕ»“≈‡æ◊ËÕ„Àâª≈àÕ¬∫ÿ§§≈∑’Ë∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß„π§¥’Õ“≠“

À√◊Õ„π°√≥’Õ◊Ëπ„¥‚¥¬¡‘™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬ ‚¥¬„π°“√‰μà «π°√≥’¥—ß°≈à“«„Àâ»“≈

¥”‡π‘π°“√‰μà «πΩÉ“¬‡¥’¬«‚¥¬¥à«π ∂â“»“≈‡ÀÁπ«à“§”√âÕßπ—Èπ¡’¡Ÿ≈ »“≈¡’Õ”π“® —Ëß

ºŸâ§ÿ¡¢—ß„Àâπ”μ—«ºŸâ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß¡“»“≈‚¥¬æ≈—π ·≈–∂â“ºŸâ§ÿ¡¢—ß· ¥ß„Àâ‡ªìπ∑’ËæÕ„®·°à

»“≈‰¡à‰¥â«à“°“√§ÿ¡¢—ß‡ªìπ°“√™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬ „Àâ»“≈ª≈àÕ¬μ—«ºŸâ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß‰ª∑—π∑’

Ò˜. ‘∑∏‘„π°“√§âπ„π∑’Ë√‚À∞“π‚¥¬‰¡à¡’À¡“¬

‰¥â¡’°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‡Àμÿ„π°“√§âπ‚¥¬‰¡à¡’À¡“¬„π∑’Ë√‚À∞“π®“°‡¥‘¡

¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Ò. ‡¡◊ËÕ¡’‡ ’¬ß√âÕß„Àâ™à«¬®“°¢â“ß„π∑’Ë√‚À∞“π À√◊Õ¡’‡ ’¬ß À√◊Õ¡’

æƒμ‘°“√≥åÕ◊Ëπ„¥Õ—π· ¥ß‰¥â«à“¡’‡Àμÿ√â“¬‡°‘¥¢÷Èπ„π∑’Ë√‚À∞“ππ—Èπ

Ú. ‡¡◊ËÕ¡’æ¬“πÀ≈—°∞“πμ“¡ ¡§«√«à“  ‘Ëß¢Õß∑’Ë¡’‰«â‡ªìπ§«“¡º‘¥

À√◊Õ‰¥â¡“‚¥¬°“√°√–∑”§«“¡º‘¥ À√◊Õ‰¥â„™â À√◊Õ¡’‰«â‡æ◊ËÕ„™â„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥

À√◊ÕÕ“®‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“πæ‘ Ÿ®πå°“√°√–∑”§«“¡º‘¥‰¥ấ àÕπ À√◊ÕÕ¬Ÿà„ππ—Èπ  ª√–°Õ∫∑—Èß

μâÕß¡’‡ÀμÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ«à“‡π◊ËÕß®“°°“√‡π‘Ëπ™â“°«à“®–‡Õ“À¡“¬§âπ¡“‰¥â  ‘Ëß¢Õßπ—ÈπÕ“®∂Ÿ°

‚¬°¬â“¬ À√◊Õ∑”≈“¬‡ ’¬°àÕπ

   πÕ°®“°π’Èæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®ºŸâ§âπ®–μâÕß àß¡Õ∫ ”‡π“

∫—π∑÷°°“√μ√«®§âπ·≈–∫—≠™’∑√—æ¬å∑’Ë‰¥â®“°°“√μ√«®§âπ √«¡∑—Èß®—¥∑”∫—π∑÷°· ¥ß’Ë

‡Àμÿº≈∑∑”„Àâ “¡“√∂‡¢â“§âπ‰¥â‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„Àâ‰«â·°àºŸâ§√Õ∫§√Õß ∂“π∑’Ë∑’Ëμ√«®§âπ

·μà∂â“‰¡à¡’ºŸâ§√Õ∫§√ÕßÕ¬Ÿà ≥ ∑’Ëπ—Èπ „Àâ àß¡Õ∫Àπ—ß ◊Õ¥—ß°≈à“«·°à∫ÿ§§≈‡™àπ«à“π—Èπ„π∑—π∑’

∑’Ë°√–∑”‰¥â ·≈–√’∫√“¬ß“π‡Àμÿº≈¢Õß°“√μ√«®§âπ‡ªìπÀπ—ß ◊ÕμàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª
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» Ò¯. °“√§âπ„π‡«≈“°≈“ß§◊π

∫∑∫—≠≠—μ‘¡“μ√“ ˘ˆ π’È¡’À≈—°°“√·μ°μà“ß®“°‡¥‘¡‡æ’¬ßª√–°“√‡¥’¬«

§◊Õ °“√§âπ‡æ◊ËÕ®—∫ºŸâ¥ÿ√â“¬À√◊ÕºŸâ√â“¬ ”§—≠„π‡«≈“°≈“ß§◊π ´÷Ëßμ“¡Õπÿ¡“μ√“ Û ‡¥‘¡

μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μæ‘‡»…®“°Õ∏‘∫¥’°√¡μ”√«® (ºŸâ∫—≠™“°“√ ”π—°ß“πμ”√«®·Ààß™“μ‘

À√◊Õ¢â“À≈«ßª√–®”®—ßÀ«—¥, ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥) ‡æ◊ËÕ∑”°“√§âπ„π®—ßÀ«—¥π—Èπ  à«π

À—«Àπâ“„π°“√§âπμâÕß‡ªìππ“¬Õ”‡¿Õ À√◊Õπ“¬μ”√«®¬»√âÕ¬μ”√«®μ√’¢÷Èπ‰ª  ∫∑∫—≠≠—μ‘

∑’Ë·°â‰¢„À¡àπ’È‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ«à“ μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μæ‘‡»…®“°»“≈·≈–„ÀâÕ”π“®ª√–∏“π

»“≈Æ’°“ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√„π°“√ÕÕ°À¡“¬§âπ„π‡«≈“

°≈“ß§◊π‡æ◊ËÕ®—∫ºŸâ¥ÿ√â“¬ À√◊ÕºŸâ√â“¬ ”§—≠·∑π

Ò˘. ‘∑∏‘„π°“√°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«

„π°“√Õπÿ≠“μ„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“« ‡®â“æπ—°ß“π ÷́Ëß¡’Õ”π“® —Ëß„Àâª≈àÕ¬

™—Ë«§√“« À√◊Õ»“≈®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ∂Ÿ°ª≈àÕ¬™—Ë«§√“« À√◊Õ°”Àπ¥

‡ß◊ËÕπ‰¢Õ◊Ëπ„¥„ÀâºŸâ∂Ÿ°ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«ªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π°“√À≈∫Àπ’ À√◊Õ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π

¿¬—πμ√“¬ À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«‰¥â

Ú.Õ”π“®„π°“√ —Ëß‰¡à„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“«

°“√ —Ëß‰¡à„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“«®–°√–∑”‰¥â‡¡◊ËÕ¡’‡ÀμÿÕ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‡Àμÿ

„¥‡ÀμÿÀπ÷Ëß¥—ßμàÕ‰ªπ’È ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬®–À≈∫Àπ’, ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬®–‰ª¬ÿàß‡À¬‘ß

°—∫æ¬“πÀ≈—°∞“π, ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬®–‰ª°àÕ‡ÀμÿÕ—πμ√“¬ª√–°“√Õ◊Ëπ, ºŸâ√âÕß

¢Õª√–°—π·≈–À≈—°ª√–°—π‰¡àπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ, °“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«®–‡ªìπÕÿª √√§ À√◊Õ°àÕ

„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬μàÕ°“√ Õ∫ «π¢Õß‡®â“æπ—°ß“π À√◊Õ°“√¥”‡π‘π§¥’„π»“≈

                 πÕ°®“°π’È§” —Ëß‰¡à„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“«μâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈ ·≈–μâÕß·®âß‡Àμÿ

¥—ß°≈à“«„ÀâºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬ ·≈–ºŸâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“«∑√“∫‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

‚¥¬‡√Á«

„π°√≥’∑’Ëæ¬“π ”§—≠„π§¥’Õ“®‰¥â√—∫¿¬—πμ√“¬Õ—π‡π◊ËÕß¡“·μà°“√

ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬ æ¬“ππ—ÈπÕ“®§—¥§â“π°“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«π—Èπ‰¥â ‚¥¬
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Ò¯/Ú «√√§·√°

ÚÒ. À≈—°ª√–°—π„π°“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«

„π§¥’∑’Ë¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ°Õ¬à“ß Ÿß‡°‘π ı ªï¢÷Èπ‰ª ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°ª≈àÕ¬

™—Ë«§√“«μâÕß¡’ª√–°—π ·≈–®–¡’À≈—°ª√–°—π¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Á‰¥â πÕ°®“°π’È°“√‡√’¬°

ª√–°—πÀ√◊ÕÀ≈—°ª√–°—π ®–‡√’¬°‡°‘π§«√·°à°√≥’‰¡à‰¥â ·≈–„π°√≥’∑’Ë∑” —≠≠“ª√–°—π

 —≠≠“ª√–°—π®–°”Àπ¥¿“√–Àπâ“∑’Ë À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢„ÀâºŸâ∂Ÿ°ª≈àÕ¬™—Ë«§√“« À√◊Õ

ºŸâª√–°—πμâÕßªØ‘∫—μ‘‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ·°à°√≥’‰¡à‰¥â¥â«¬‡™àπ‡¥’¬«°—π (¡“μ√“ ÒÒ ·≈–

¡“μ√“ ÒÒÚ)

    „π à«π¢Õß°“√„™â∫ÿ§§≈‡ªìπª√–°—π À√◊ÕÀ≈—°ª√–°—π √«¡∑—Èß∑√—æ¬å ‘π∑’Ë

‡ªìπÀ≈—°ª√–°—ππ—Èπ ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ®”‡≈¬ “¡“√∂„™â∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“« À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë

‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π‡¥‘¡„π™—Èπ Õ∫ «π‡ªìπÀ≈—°ª√–°—πμàÕ‡π◊ËÕß‰ª„π™—ÈπÕ—¬°“√ À√◊Õ

™—Èπ»“≈¥â«¬°Á‰¥â (¡“μ√“ ÒÒÛ/Ò) ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë¡’§” —Ëßª≈àÕ¬™—Ë«§√“«·≈â«

À“°æƒμ‘°“√≥å·Ààß§¥’‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª „Àâ‡®â“æπ—°ß“π À√◊Õ»“≈¡’Õ”π“® —Ëß≈¥

À≈—°ª√–°—π‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ (¡“μ√“ ÒÒı «√√§ Õß)

ÚÚ. °“√∫—ß§—∫§¥’μ“¡ —≠≠“ª√–°—π

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à°“√∫—ß§—∫§¥’„Àâ»“≈™—Èπμâπ ∑’Ëæ‘®“√≥“™’È¢“¥μ—¥ ‘π§¥’π—Èπ

¡’Õ”π“®ÕÕ°À¡“¬∫—ß§—∫§¥’‡Õ“·°à∑√—æ¬å ‘π¢Õß∫ÿ§§≈∑’ËμâÕß√—∫º‘¥μ“¡ —≠≠“ª√–°—π

‰¥â‡ ¡◊Õπ«à“‡ªìπ≈Ÿ°Àπ’Èμ“¡§”æ‘æ“°…“ ·≈–„Àâ∂◊Õ«à“À—«Àπâ“ ”π—°ß“πª√–®”»“≈

¬ÿμ‘∏√√¡‡ªìπ‡®â“Àπ’Èμ“¡§”æ‘æ“°…“„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫Àπ’Èμ“¡ —≠≠“ª√–°—π¥—ß

°≈à“«(¡“μ√“ ÒÒ˘ «√√§ Õß)

ÚÛ. °“√√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π

æπ—°ß“π Õ∫ «ππÕ°‡Àπ◊Õ®“°®–√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π‡æ◊ËÕ√Ÿâμ—«

ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥·≈â« ¬—ß®–μâÕß√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π‡æ◊ËÕæ‘ Ÿ®πå„Àâ‡ÀÁπ§«“¡º‘¥

À√◊Õ§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢ÕßºŸâμâÕßÀ“¥â«¬ μ“¡¡“μ√“ ÒÛÒ

*61-112new.pmd 6/30/11, 10:00 AM107JOB NO 5404/02235
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» ¡“μ√“ ÒÛÒ/Ò „π°√≥’∑’Ë®”‡ªìπμâÕß„™âæ¬“πÀ≈—°∞“π∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å

‡æ◊ËÕæ‘ Ÿ®πå¢âÕ‡∑Á®®√‘ßμ“¡¡“μ√“ ÒÛÒ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π¡’Õ”π“®„Àâ∑”°“√μ√«®

æ‘ Ÿ®πå∫ÿ§§≈ «—μ∂ÿ À√◊Õ‡Õ° “√„¥ Ê ‚¥¬«‘∏’°“√∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å‰¥â

„π°√≥’§«“¡º‘¥Õ“≠“∑’Ë¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ°Õ¬à“ß Ÿß‡°‘π “¡ª’ À“°°“√

μ√«®æ‘ Ÿ®πåμ“¡«√√§Àπ÷Ëß®”‡ªìπμâÕßμ√«®‡°Á∫μ—«Õ¬à“ß‡≈◊Õ¥ ‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ º‘«Àπ—ß ‡ âπº¡

À√◊Õ¢π πÈ”≈“¬ ªí  “«– Õÿ®®“√–  “√§—¥À≈—Ëß  “√æ—π∏ÿ°√√¡À√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß

√à“ß°“¬®“°ºŸâμâÕßÀ“ ºŸâ‡ ’¬À“¬ À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «πºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

¡’Õ”π“®„Àâ·æ∑¬å À√◊ÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥”‡π‘π°“√μ√«®¥—ß°≈à“«‰¥â ·μàμâÕß°√–∑”‡æ’¬ß‡∑à“∑’Ë

®”‡ªìπ·≈– ¡§«√‚¥¬„™â«‘∏’°“√∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡®Á∫ª«¥πâÕ¬∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–°√–∑”‰¥â

∑—Èß®–μâÕß‰¡à‡ªìπÕ—πμ√“¬μàÕ√à“ß°“¬ À√◊ÕÕπ“¡—¬¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ ·≈–ºŸâμâÕßÀ“ ºŸâ‡ ’¬À“¬

À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßμâÕß„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡ À“°ºŸâμâÕßÀ“ À√◊ÕºŸâ‡ ’¬À“¬‰¡à¬‘π¬Õ¡

‚¥¬‰¡à¡’‡ÀμÿÕ—π ¡§«√ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“ À√◊ÕºŸâ‡ ’¬À“¬°√–∑”°“√ªÑÕßªí¥¢—¥¢«“ß‰¡à

„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡‚¥¬‰¡à¡’‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√ „Àâ —ππ‘…∞“π‰«â‡∫◊ÈÕß

μâπ«à“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡ªìπ‰ªμ“¡º≈°“√μ√«®æ‘ Ÿ®πå∑’ËÀ“°‰¥âμ√«®æ‘ Ÿ®πå·≈â«®–‡ªìπº≈

‡ ’¬μàÕºŸâμâÕßÀ“À√◊ÕºŸâ‡ ’¬À“¬π—Èπ·≈â«·μà°√≥’

πÕ°®“°π—Èπ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·Ààß°“√√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π¢Õß

æπ—°ß“π Õ∫ «π ¡“μ√“ ÒÛÚ ·≈–¡“μ√“ ÒÛÚ/Ò «√√§ Õß ∑’Ë·°â‰¢„À¡à ¬—ß

∫—≠≠—μ‘Õ”π“®∑—Ë«‰ª¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π„π°“√¥”‡π‘π°“√μà“ßÊ ‰¥â°≈à“«§◊Õ μ√«®

μ—«ºŸâ‡ ’¬À“¬‡¡◊ËÕºŸâπ—Èπ¬‘π¬Õ¡ μ√«®μ—«ºŸâμâÕßÀ“ μ√«® ‘Ëß¢Õß À√◊Õ∑’Ë∑“ß´÷ËßÕ“®„™â‡ªìπ

æ¬“πÀ≈—°∞“π‰¥â √«¡∂÷ß∑”¿“æ∂à“¬ ·ºπ∑’Ë ¿“æ«“¥®”≈Õß æ‘¡æå≈“¬π‘È«¡◊Õ ≈“¬¡◊Õ

≈“¬‡∑â“ ‚¥¬À“°‡ªìπ°“√μ√«®μ—«ºŸâ‡ ’¬À“¬ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“∑’Ë‡ªìπÀ≠‘ß„Àâ®—¥„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë

´÷Ëß‡ªìπÀ≠‘ßÕ◊Ëπ‡ªìπºŸâμ√«® „π°√≥’∑’Ë¡’‡ÀμÿÕ—π ¡§«√ºŸâ‡ ’¬À“¬ À√◊ÕºŸâμâÕßÀ“®–¢Õ

π”∫ÿ§§≈„¥¡“Õ¬Ÿà√à«¡„π°“√μ√«®π—Èπ¥â«¬°Á‰¥â πÕ°®“°π’È ¬—ß„ÀâÕ”π“®æπ—°ß“π

 Õ∫ «π∑”°“√§âπ‡æ◊ËÕæ∫ ‘Ëß¢Õß ÷́Ëß¡’‰«â‡ªìπ§«“¡º‘¥ À√◊Õ‰¥â¡“‚¥¬°“√°√–∑”
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»§«“¡º‘¥ À√◊Õ„™â‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π‰¥â √«¡∂÷ßÀ¡“¬‡√’¬°∫ÿ§§≈´÷Ëß§√Õ∫§√Õß

 ‘Ëß¢Õß∑’ËÕ“®„™â‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π ·≈–¬÷¥ ‘Ëß¢Õß¥—ß°≈à“«‰«â‰¥â

μ“¡·π«§”æ‘æ“°…“»“≈Æ’°“‰¥â‡§¬«‘π‘®©—¬«à“ °“√μ√«®§âπ®—∫°ÿ¡‡ªìπ

°√–∫«π°“√§π≈–¢—ÈπμÕπ°—∫°“√ Õ∫ «π ¥—ßπ—Èπ ·¡â®–‡ªìπ°“√μ√«®§âπ·≈–®—∫°ÿ¡

‚¥¬‰¡à™Õ∫ °Á‰¡à‰¥â∑”„Àâ°“√ Õ∫ «ππ—Èπ‡ ’¬‰ª∑—ÈßÀ¡¥ Õ—π®–¡’º≈∂÷ß«à“‰¡à¡’°“√

 Õ∫ «π„π§«“¡º‘¥π—Èπ¡“°àÕπ (§”æ‘æ“°…“Æ’°“∑’Ë ÒıÙ˜/ÚıÙ, ÙÛ˜/ÚıÙÙ)

·μà®–μâÕß§”π÷ß∂÷ß«à“æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ë‰¥â¡“®“°°“√„™âÕ”π“®¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π

‚¥¬‰¡à™Õ∫π—Èπ‡¢â“À≈—°‡°≥±å¡‘„Àâ»“≈√—∫øíß‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“πÀ√◊Õ‰¡à μ“¡¡“μ√“

ÚÚˆ ·≈– ÚÚˆ/Ò

ÚÙ. °“√™’Èμ—«¢ÕßºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õæ¬“π∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°

„π°√≥’∑’Ë‡¥Á°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π Ò¯ ªï ∑’Ë‡ªìπºŸâ‡ ’¬À“¬ À√◊Õæ¬“π∑’Ë·μà‡¥‘¡

¡’¡“μ√°“√æ‘‡»…„π°“√™’Èμ—«ºŸâμâÕßÀ“ ªí®®ÿ∫—π‰¥â·°â‰¢„Àâ°“√™’Èμ—«π—Èπ √«¡∂÷ß°“√™’Èμ—«

∫ÿ§§≈∑’Ë¡‘„™àºŸâμâÕßÀ“¥â«¬ ‚¥¬¡’ À«‘™“™’æ‡¢â“√à«¡„π°“√™’Èμ—« ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ

‰¡àÕ“®À“ À√◊Õ√Õ∫ÿ§§≈„¥∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß‰¥â·≈–‡¥Á°‰¡àª√– ß§å®–„Àâ¡’ À√◊Õ√Õ∫ÿ§§≈

¥—ß°≈à“«μàÕ‰ª ·≈–„π°√≥’°“√™’Èμ—«ºŸâμâÕßÀ“∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π Ò¯ ªï μâÕß®—¥„Àâ¡’

°“√™’Èμ—«„π ∂“π∑’Ë∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–‰¡à„ÀâºŸâμâÕßÀ“‡ÀÁπ∫ÿ§§≈∑’Ë™’Èμ—«π—Èπ μ“¡¡“μ√“ ÒÛÛ

μ√’

Úı.  ‘∑∏‘„π°“√¡’∑π“¬§«“¡„π™—Èπ Õ∫ «π

„π§¥’∑’Ë¡’Õ—μ√“‚∑…ª√–À“√™’«‘μ À√◊Õ„π§¥’∑’ËºŸâμâÕßÀ“¡’Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π

Ò¯ ªï „π«—π∑’Ëæπ—°ß“π Õ∫ «π·®âß¢âÕÀ“ °àÕπ‡√‘Ë¡∂“¡§”„Àâ°“√„Àâæπ—°ß“π

 Õ∫ «π∂“¡ºŸâμâÕßÀ“°àÕπ«à“¡’∑π“¬§«“¡À√◊Õ‰¡à ∂â“‰¡à¡’„Àâ√—∞®—¥À“∑π“¬§«“¡„Àâ

πÕ°®“°π’È„π§¥’∑’Ë¡’‚∑…®”§ÿ° „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∂“¡¥â«¬‡™àπ‡¥’¬«°—π ∂â“ºŸâμâÕßÀ“‰¡à¡’

·≈–μâÕß°“√∑π“¬§«“¡„Àâ√—∞®—¥À“„Àâ

·μà∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπ‡√àß¥à«π „π°√≥’∑’Ë∑π“¬§«“¡‰¡àÕ“®¡“æ∫

*61-112new.pmd 6/30/11, 10:00 AM109JOB NO 5404/02235
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» ºŸââμâÕßÀ“‰¥â‚¥¬‰¡à·®âß‡Àμÿ¢—¥¢âÕß„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∑√“∫ À√◊Õ·®âß·μà‰¡à¡“æ∫

ºŸâμâÕßÀ“„π‡«≈“Õ—π ¡§«√ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∑”°“√ Õ∫ «πºŸâμâÕßÀ“‰ª‚¥¬‰¡à

μâÕß√Õ∑π“¬§«“¡ ·μàæπ—°ß“π Õ∫ «πμâÕß∫—π∑÷°‡Àμÿπ—Èπ‰«â„π ”π«π°“√

 Õ∫ «π¥â«¬ (¡“μ√“ ÒÛÙ/Ò)

Úˆ.°“√∂“¡ª“°§”ºŸâ‡ ’¬À“¬ À√◊Õæ¬“π∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°

„π§¥’§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡æ» §«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫™’«‘μ·≈–√à“ß°“¬Õ—π¡‘„™à

§«“¡º‘¥∑’Ë‡°‘¥®“°°“√™ÿ≈¡ÿπμàÕ Ÿâ §«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡ √’¿“æ °√√‚™° ™‘ß∑√—æ¬å·≈–ª≈âπ

∑√—æ¬å §«“¡º‘¥μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√§â“ª√–‡«≥’ §«“¡

º‘¥μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¡“μ√°“√„π°“√ªâÕß°—π·≈–ª√“ª√“¡°“√§â“À≠‘ß·≈–‡¥Á° §«“¡

º‘¥μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“π∫√‘°“√ À√◊Õ§¥’§«“¡º‘¥Õ◊Ëπ∑’Ë¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ° ´÷Ëß

ºŸâ‡ ’¬À“¬ À√◊Õæ¬“π∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π Ò¯ ªï√âÕß¢Õ °“√∂“¡ª“°§”ºŸâ‡ ’¬À“¬ À√◊Õ

æ¬“π∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π Ò¯ ªï „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π·¬°°√–∑”‡ªìπ à«π —¥„π

 ∂“π∑’Ë∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫‡¥Á° ·≈–„Àâ¡’ À«‘™“™’æ‡¢â“√à«¡¥â«¬ ·≈–„π°√≥’ À«‘™“™’æ

‡ÀÁπ«à“°“√∂“¡ª“°§”‡¥Á°§π„¥ À√◊Õ§”∂“¡„¥Õ“®®–¡’º≈°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπμàÕ®‘μ„®

‡¥Á°Õ¬à“ß√ÿπ·√ß „Àâ∂“¡ºÉ“π À«‘™“™’æ ‡©æ“–μ“¡ª√–‡¥Áπ§”∂“¡ ‚¥¬¡‘„Àâ‡¥Á°‰¥â¬‘π

§”∂“¡¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π·≈–Àâ“¡∂“¡‡¥Á° È́”´âÕπÀ≈“¬§√—Èß‚¥¬‰¡à¡’‡ÀμÿÕ—π ¡§«√

‚¥¬„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π®–μâÕß·®âß„Àâ À«‘™“™’æ∑√“∫ √«¡∑—Èß·®âß

„ÀâºŸâ‡ ’¬À“¬ À√◊Õæ¬“π∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°∑√“∫∂÷ß ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«¥â«¬ (¡“μ√“ ÒÛÛ ∑«‘)

πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°“√∫—≠≠—μ‘‡æ‘Ë¡‡μ‘¡«à“ „Àâπ”«‘∏’°“√¥—ß°≈à“«¡“„™â∫—ß§—∫

‚¥¬Õπÿ‚≈¡·°à°“√ Õ∫ «πºŸâμâÕßÀ“∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π Ò¯ ªï ¥â«¬ (¡“μ√“

ÒÛÙ/Ú)

Ú˜. ¢âÕÀâ“¡„π°“√ Õ∫ «π

„π°“√∂“¡§”„Àâ°“√ºŸâμâÕßÀ“ Àâ“¡¡‘„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∑” À√◊Õ®—¥

„Àâ∑”°“√„¥Ê ´÷Ëß‡ªìπ°“√„Àâ§”¡—Ëπ —≠≠“ ¢Ÿà‡¢Á≠ À≈Õ°≈«ß ∑√¡“π „™â°”≈—ß∫—ß§—∫
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»À√◊Õ°√–∑”‚¥¬¡‘™Õ∫¥â«¬ª√–°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ®Ÿß„®„ÀâºŸâμâÕßÀ“„Àâ°“√Õ¬à“ß„¥Ê „π‡√◊ËÕß

∑’ËμâÕßÀ“π—Èπ(¡“μ√“ÒÛı)        -

Ú¯. °“√·®âß§” —Ëß‡¥Á¥¢“¥‰¡àøÑÕß¢Õßæπ—°ß“πÕ—¬°“√

 ‡¡◊ËÕæπ—°ß“πÕ—¬°“√¡’§” —Ëß‡¥Á¥¢“¥‰¡àøÑÕß·≈â« ºŸâ‡ ’¬À“¬ ºŸâμâÕßÀ“ À√◊Õ

ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¡’ ‘∑∏‘√âÕß¢ÕμàÕæπ—°ß“πÕ—¬°“√ ‡æ◊ËÕ¢Õ∑√“∫ √ÿªæ¬“πÀ≈—°∞“π

æ√âÕ¡§«“¡‡ÀÁπ¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π ·≈–æπ—°ß“πÕ—¬°“√„π°“√ —Ëß§¥’ ∑—Èßπ’È¿“¬„π

°”Àπ¥Õ“¬ÿ§«“¡øÑÕß√âÕß(¡“μ√“ ÒÙˆ)

Ú˘. °“√∑” ”π«π™—π Ÿμ√æ≈‘°»æ¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π·≈–æπ—°ß“πÕ—¬°“√

°“√∑” ”π«π™—π Ÿμ√æ≈‘°»æ„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡μ“¬‡°‘¥¢÷Èπ‚¥¬°“√

°√–∑”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π´÷ËßÕâ“ß«à“ªØ‘∫—μ‘√“™°“√μ“¡Àπâ“∑’Ë À√◊Õμ“¬„π√–À«à“ßÕ¬Ÿà„π

§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß‡®â“æπ—°ß“π´÷ËßÕâ“ß«à“ªØ‘∫—μ‘√“™°“√μ“¡Àπâ“∑’Ë °”Àπ¥„Àâæπ—°ß“π

Õ—¬°“√·≈–æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õßμ”·Àπàßμ—Èß·μàª≈—¥Õ”‡¿Õ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª

·Ààß∑âÕß∑’Ë∑’Ë»æπ—ÈπÕ¬Ÿà‡ªìπºŸâ™—π Ÿμ√æ≈‘°»æ√à«¡°—∫æπ—°ß“π Õ∫ «π ·≈–‡ªìπÀπâ“∑’Ë

¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π∑’Ë®–μâÕß·®âß„Àâæπ—°ß“πÕ—¬°“√‡¢â“√à«¡∑” ”π«π™—π Ÿμ√

æ≈‘°»æ¥â«¬ (¡“μ√“ Òı «√√§ “¡ ·≈–«√√§ ’Ë) √«¡∂÷ß„π°√≥’∑’ËºŸâμ“¬∂Ÿ°

°≈à“«À“«à“μàÕ Ÿâ¢—¥¢«“ß‡®â“æπ—°ß“π ÷́ËßÕâ“ß«à“ªØ‘∫—μ‘√“™°“√μ“¡Àπâ“∑’Ë¥â«¬ ·≈–„Àâ

æπ—°ß“π Õ∫ «π‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ‚¥¬æπ—°ß“πÕ—¬°“√Õ“®„Àâ§”·π–π” μ√«® Õ∫

æ¬“πÀ≈—°∞“π ∂“¡ª“°§” À√◊Õ —Ëß„Àâ∂“¡ª“°§”∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â (¡“μ√“ Òıı/Ò)

·μà„π°√≥’®”‡ªìπ‡√àß¥à«π·≈–¡’‡ÀμÿÕ—π§«√‰¡àÕ“®√Õæπ—°ß“πÕ—¬°“√

‡¢â“√à«¡‰¥â „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∑” ”π«πμàÕ‰ª‰¥â ·μàμâÕß∫—π∑÷°‡Àμÿ∑’Ë‰¡àÕ“®√Õ

‰«â„π ”π«π·≈–∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√∑” ”π«π Õ∫ «π∑’Ë™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬

Û.  ‘∑∏‘„π°“√¡’∑π“¬§«“¡¢Õß®”‡≈¬∑’Ë‡ªìπ‡¬“«™π

„π°√≥’°“√æ‘®“√≥“§¥’¢Õß®”‡≈¬∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π Ò¯ ªï „π«—π∑’Ë

*61-112new.pmd 6/30/11, 10:00 AM111JOB NO 5404/02235
[CtP] แปลน(พี่นก) หนังสือ กองทัพไทย ตัด1 ก/ด24''x35'' ปรูฟปอนด กลับนอก 1 สี #150 NOK ทีมC2 
30-06-54



°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß°“√ªØ‘∫—μ‘°“√∑“ß∑À“√112

°Æ
À
¡“

¬¿
“¬

„π
ª
√–

‡∑
» ∂Ÿ°øÑÕßμàÕ»“≈ °àÕπ‡√‘Ë¡°“√æ‘®“√≥“„Àâ»“≈∂“¡®”‡≈¬«à“¡’∑π“¬§«“¡À√◊Õ‰¡à ∂â“‰¡à¡’

„Àâ»“≈μ—Èß„Àâ (¡“μ√“ Ò˜Û)

ÛÒ.  ‘∑∏‘„π°“√μ√«®æ¬“πÀ≈—°∞“π

„π§¥’∑’Ë®”‡≈¬‰¡à„Àâ°“√ À√◊Õ„Àâ°“√ªØ‘‡ ∏ ‡¡◊ËÕ§Ÿà§«“¡√âÕß¢Õ À√◊Õ

»“≈‡ÀÁπ ¡§«√ »“≈Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’«—πμ√«® Õ∫æ¬“πÀ≈—°∞“π°àÕπ°”Àπ¥π—¥ ◊∫

æ¬“π°Á‰¥â ‚¥¬·®âß„Àâ§Ÿà§«“¡∑√“∫≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫ ’Ë«—π (¡“μ√“ Ò˜Û/Ò))

æ.».Úı
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‡∑
»  √ÿª¬àÕ≈—°…≥–§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√°àÕ°“√√â“¬

μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“

Ò. ‡®μπ“√¡≥å¢Õß°ÆÀ¡“¬

‡π◊ËÕß®“°„π ∂“π°“√≥åªí®®ÿ∫—πª√“°Ø«à“¡’¿—¬§ÿ°§“¡®“°°“√°àÕ°“√√â“¬

‚¥¬¡ÿàßª√– ß§åμàÕ™’«‘μ¢Õßª√–™“™πºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÀ√◊Õ∑”≈“¬∑√—æ¬å ‘π„Àâ‡°‘¥§«“¡

‡ ’¬À“¬‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ªíòπªÉ«π‚¥¬„Àâ‡°‘¥§«“¡À«“¥°≈—«„πÀ¡Ÿàª√–™“™π·≈–∑”„Àâ

‡°‘¥§«“¡«ÿàπ«“¬„πª√–‡∑» À√◊Õ‡æ◊ËÕ∫—ß§—∫¢Ÿà‡¢Á≠„Àâ√—∞∫“≈‰∑¬ √—∞∫“≈¢Õß√—∞„¥

À√◊ÕÕß§å°“√√–«à“ßª√–‡∑» ®”¬Õ¡μâÕß°√–∑”À√◊Õ≈–‡«âπ°“√°√–∑”μ“¡∑’Ë¡’°“√

‡√’¬°√âÕß¢ÕßºŸâ°àÕ°“√√â“¬ ´÷Ëß°“√°√–∑”‡™àππ—Èπ‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ„πª√–‡∑»„°≈â‡§’¬ß·≈–¡’

·π«‚πâ¡«à“®–‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πª√–‡∑»Õ—π®–¡’º≈°√–∑∫μàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»

Õ¬à“ß√â“¬·√ß πÕ°®“°π’È °“√°√–∑”¥—ß°≈à“«¬—ß‡ªìπ°“√°√–∑”„π≈—°…≥–°“√√à«¡¡◊Õ

°√–∑”§«“¡º‘¥√–À«à“ßª√–‡∑» ´÷Ëß§≥–¡πμ√’§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß Àª√–™“™“μ‘‰¥â¡’

¡μ‘∑’Ë ÒÛ˜Û ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú¯ °—π¬“¬π §.».Ú ¢Õ„Àâ∑ÿ°ª√–‡∑»√à«¡¡◊Õ¥”‡π‘π

°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√°√–∑”„¥∑’Ë‡ªìπ°“√°àÕ°“√√â“¬ √«¡∂÷ß°“√ π—∫ πÿπ

∑“ß∑√—æ¬å ‘π À√◊Õ°√≥’Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’«—μ∂ÿª√– ß§å®–π”‰ª„™â¥”‡π‘π°“√°àÕ°“√√â“¬À√◊Õ

‡ªìπ ¡“™‘°¢ÕßÕß§å°√°àÕ°“√√â“¬

Ú. §”π‘¬“¡ (¡“μ√“ ÒÛı/Ò)

§«“¡º‘¥∞“π°àÕ°“√√â“¬  À¡“¬∂÷ß  °“√°√–∑”‚¥¬

(Ò) „™â°”≈—ßª√–∑ÿ…√â“¬ À√◊Õ°√–∑”°“√„¥Õ—π°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬μàÕ™’«‘μ

À√◊ÕÕ—πμ√“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ßμàÕ√à“ß°“¬ À√◊Õ‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈„¥ Ê

(Ú) °àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß·°à√–∫∫°“√¢π àß “∏“√≥– √–∫∫

‚∑√§¡π“§¡ À√◊Õ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“πÕ—π‡ªìπª√–‚¬™πå “∏“√≥–

(Û) °àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∑√—æ¬å ‘π¢Õß√—∞ À√◊Õ∫ÿ§§≈  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

Õ—π°àÕ„Àâ‡°‘¥À√◊Õπà“®–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬∑“ß‡»√…∞°‘®
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»‚¥¬°“√°√–∑”¥—ß°≈à“«π—Èπ ¡ÿàßÀ¡“¬‡æ◊ËÕ¢Ÿà‡¢Á≠À√◊Õ∫—ß§—∫√—∞∫“≈‰∑¬ √—∞∫“≈

μà“ßª√–‡∑»À√◊ÕÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑» „Àâ°√–∑”À√◊Õ‰¡à°√–∑”°“√„¥Õ—π°àÕ„Àâ

‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊Õ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ªíòπªÉ«π„Àâ‡°‘¥§«“¡À«“¥À«—Ëπ„π

À¡Ÿàª√–™“™π

∫∑°”Àπ¥‚∑… ª√–À“√™’«‘μ ®”§ÿ°μ≈Õ¥™’«‘μ À√◊Õ®”§ÿ°μ—Èß·μà Û ªï ∂÷ß

Ú ªï ·≈–ª√—∫μ—Èß·μà ˆ, ∫“∑ ∂÷ß Ò, ∫“∑ (¡“μ√“ ÒÛı/Ò)

°√–∑”°“√°àÕ°“√√â“¬‚¥¬

(Ò) ¢Ÿà‡¢Á≠«à“®–∑”°“√°àÕ°“√√â“¬‚¥¬¡’æƒμ‘°“√≥åÕ—π§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“∫ÿ§§≈π—Èπ

®–°√–∑”°“√μ“¡∑’Ë¢Ÿà®√‘ß À√◊Õ

(Ú)  – ¡°”≈—ßæ≈À√◊ÕÕ“«ÿ∏ ®—¥À“À√◊Õ√«∫√«¡∑√—æ¬å ‘π „ÀâÀ√◊Õ√—∫°“√

Ωñ°°“√°àÕ°“√√â“¬ μ√–‡μ√’¬¡°“√Õ◊Ëπ„¥ À√◊Õ ¡§∫°—π‡æ◊ËÕ°àÕ°“√√â“¬ À√◊Õ°√–∑”§«“¡º‘¥

„¥ Ê Õ—π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß·ºπ‡æ◊ËÕ°àÕ°“√√â“¬ À√◊Õ¬ÿ¬ßª√–™“™π„Àâ‡¢â“¡’ à«π

„π°“√°àÕ°“√√â“¬ À√◊Õ√Ÿâ«à“¡’ºŸâ®–°àÕ°“√√â“¬·≈â«™à«¬ª°ªî¥‰«â

∫∑°”Àπ¥‚∑… ®”§ÿ°μ—Èß·μà Ú ªï ∂÷ß Ò ªï ·≈–ª√—∫μ—Èß·μà Ù, ∫“∑

∂÷ß Ú, ∫“∑ (¡“μ√“ ÒÛı/Ú)

Û. §«“¡√—∫º‘¥¢ÕßºŸâ π—∫ πÿπ (¡“μ√“ ÒÛı/Û)

√–«“ß‚∑…‡™àπ‡¥’¬«°—∫μ—«°“√

Ù. §«“¡√—∫º‘¥„π∞“π– ¡“™‘°Õß§å°“√°àÕ°“√√â“¬ (¡“μ√“ ÒÛı/Ù)

√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π ˜ ªï ·≈–ª√—∫‰¡à‡°‘π ÒÙ, ∫“∑
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บรรณานุกรม 
 
รายการอา้งองิ 

กฎหมาย 
 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540”  (2540, 11 ตุลาคม)  ราชกิจจานุเบกษา   
          เลม่ท,ี 114 ตอนท,ี 55 ก หน้า 1  
“รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”  (2550, 24 สงิหาคม)  ราชกิจจานุเบกษา   
          เลม่ท,ี 124 ตอน 47 ก หน้า 8-9 
“พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548”  (2476, 20 สงิหาคม)   
          ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน 58 ก  หน้า 1  
 “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับท,ี 22 พ.ศ. 2547”  
          (2547, 23 ธันวาคม)  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 79 ก หน้า 7-10  
 “พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476”   (2476 , 20 สิงหาคม) ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 50 ตอนที่ - 

หน้า 473 
 “พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498”  (2498, 18 ตุลาคม)  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72   
          ตอนท,ี 83 หน้า 1415 
“พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476”  (2476, 20 สิงหาคม)  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50   
          หน้า 473  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113/ตอน60 ก/

หน้า 1 /14  พฤศจิกายน 2539    
 
 
 
หนังสือ 
กองบัญชาการกองทัพไทย, กฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร, กรุงเทพมหานคร, บริษัท

แปลนพริ้นต้ิงจํากัด, 2549 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542., พิมพ์ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่น,2546)   
กรมพระธรรมนูญ  คู่มือกฎหมายโดยกรมพระธรรมนูญ สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   หน้า 324  

นนทบุรี, บริษทัสหมิตรพริ้นต้ิงแอนพับลิลช่ิงจํากัด , 2553 
 

 ข้อบังคบั คําสัง่ ระเบยีบ 



กระทรวงกลาโหม  (2498)  “ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ 
          ปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับ กรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหาย หรือเป็นผู้ต้องหาในความผิด

อาญา พ.ศ. 2498” ลงวันที่  16 พฤศจิกายน 2498  
 

 




