
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.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 กฎและขอบังคับอื่นๆ 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  ทุกจังหวัดทหารใหมีศาลจังหวัดทหารศาลหนึ่งเวนแตจังหวัดทหาร

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 
สวนการแตงตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารอื่นๆ 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 และมีอํานาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ 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 หรือบุคคล

ที่รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(๔)  นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
(๕)  ทหารกองเกินที่ถูกเขากองประจําการ  ซึ่งเจาหนาที่ฝายทหารไดรับตัวไว

เพ่ือใหเขารับราชการประจําอยูในหนวยทหาร 
(๖)  พลเรือนที่สังกัดอยูในราชการทหาร เมื่อกระทําผิดในหนาที่ราชการทหาร

หรือกระทําผิดอยางอ่ืนเฉพาะใน หรือบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหนวยทหาร ที่พักรอน พักแรม เรือ 
อากาศยาน หรือยานพาหนะใดๆ ในควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร 

(๗)  บุคคลซึ่งตองขังหรืออยูในความควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหารโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

(๘)  เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ฝายทหาร 
 
มาตรา ๑๗๒  ศาลทหารชั้นตนมีเขตอํานาจ ดังนี ้
(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 

คดีที่ศาลจังหวัดทหารไมมีอํานาจพิพากษา ใหศาลจังหวัดทหารทําความเห็นสง
สํานวนไปใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา แลวแตกรณี 

 
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 

องคคณะตุลาการ 
   

 
มาตรา ๒๕  ในการดําเนินกระบวนพิจารณา ตุลาการนายเดียวมีอํานาจ 

                                                 
๓ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๒ 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 
 

(๑)  ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา ออกหมายสั่งใหสงคนมาจากหรือไปยัง
จังหวัดอื่น 

(๒)  ออกคําส่ังใดๆ ซึ่งมิใชเปนไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคด ี
ถาตุลาการนั้นเปนตุลาการพระธรรมนูญ ก็ใหมีอํานาจทําการไตสวนหรือ

สืบพยานไดดวย 
 
มาตรา ๒๖๔  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 
   

 
มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการ คือ 
(๑)  ผูมีอํานาจบังคับบัญชาจังหวัดทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารชั้น

สัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจําอยูในพื้นที่จังหวัดทหารนั้นๆ เปนตุลาการศาลจังหวัดทหาร 

                                                 
๔ 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 
 

(๒)  ผูมีอํานาจบังคับบัญชามณฑลทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารชั้น
สัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจําอยูในพื้นที่มณฑลทหารนั้นๆ เปนตุลาการศาลมณฑลทหาร 

(๓)  ผูมีอํานาจบังคับบัญชาหนวยทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารชั้น
สัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจําอยูในหนวยทหารนั้นๆ เปนตุลาการศาลประจําหนวยทหาร 

(๔)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลทหาร
กรุงเทพ 

ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรานี้ จะแตงตั้งนายทหารนอก
ประจําการเปนตุลาการก็ได 

 
มาตรา ๓๑๕  ตุลาการพระธรรมนูญเปนตุลาการในศาลทหารไดทุกศาล แตตองมี

ยศทหารตามชั้นศาล ดังนี้ 
(๑)  ศาลทหารชั้นตน ตองเปนนายทหารชั้นนายรอย นายเรือ หรือนายเรือ

อากาศข้ึนไป 
(๒)  ศาลทหารกลาง ตองเปนนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวา

อากาศข้ึนไป 
(๓)  ศาลทหารสูงสุด ตองเปน 
ก.  นายทหารชั้นพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนอัตราพัน

เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษ 
ข.  นายทหารชั้นนายพล 
 
มาตรา ๓๒๖  ในศาลทหารชั้นตน ตุลาการซึ่งมิใชตุลาการพระธรรมนูญ ตองมียศ

ทหารสูงกวาหรือเทาจําเลยที่มียศทหารสูงสุด 
ยศจําเลยใหถือในขณะฟอง 
 
มาตรา ๓๓  ในศาลทหารชั้นตน ถาไมมีนายทหารที่มียศสมควรเปนตุลาการครบ

องคคณะ ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรา ๓๐ จะแตงตั้งนายทหารที่เห็นสมควรเปน
ตุลาการก็ได 

 
มาตรา ๓๔  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรา ๓๐ จะแตงตัง้ตลุาการ

สํารองไวก็ได 
ตุลาการสํารองตองเปนผูมีลักษณะตามพระราชบัญญัตินี้วาดวยการแตงตั้งตุลา

การ 

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

๒๕๐๖ 
๖ 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 
 

เมื่อตุลาการไมสามารถจะนั่งพิจารณาครบองคคณะ ใหตุลาการสํารองนั่งเปนตุลา
การเพื่อใหครบองคคณะและใหมีอํานาจหนาที่ดังตุลาการ 

 
มาตรา ๓๕  ใหตุลาการที่มีอาวุโสสูงสุดเปนประธานในการพิจารณาพิพากษา 

 
ภาค ๓ 

ศาลทหารในเวลาไมปกต ิ
   

 
มาตรา ๓๖๗  ในเวลาไมปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือได

ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยูแลวในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดตาม
อํานาจ แตถาผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึกไดประกาศหรือผูบัญชาการทหารสูงสุดไดส่ังตาม
กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก ใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ อีกก็ใหศาล
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 
ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ ใหผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น ซึ่งมีกําลังทหาร

อยูในบังคับบัญชาไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในเรือรบปอม หรือที่มั่นอยาง
ใดๆ ของทหารหรือผูทําการแทน เปนผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึก เพ่ือพิจารณา
คดีอาญาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตอํานาจหนาที่ของหนวยทหารนั้นได 

                                                 
๗ มาตรา ๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (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 
 

เมื่อทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ กระทําการรวมกัน ใหผูบังคับบัญชา
ทหารสูงสุด ณ ที่นั้นเปนผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึก 

 
มาตรา ๔๐  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึกมีอํานาจสงผูตองหาไปยังศาล

ทหารแหงอ่ืนใหดําเนินการพิจารณาพิพากษาได และใหศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเชนนี้มีอํานาจ
และหนาที่ดังศาลอาญาศึก 

 
มาตรา ๔๑  ศาลอาญาศึกตองมีตุลาการสามนาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา

ตุลาการตองเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
 
มาตรา ๔๒  ศาลอาญาศึกมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงซึ่งการ

กระทําผิดเกิดขึ้นในเขตอํานาจไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดตัวบุคคล 
 
มาตรา ๔๓๘  เมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใชกฎอัยการศึก 

ศาลอาญาศึกยังคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คางอยูในศาล แตผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาล
อาญาศึกหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งโอนคดีใหศาลทหารแหงอ่ืนพิจารณา
พิพากษาได สวนคดีที่อยูในอํานาจศาลอาญาศึกแตยังมิไดฟอง ใหนําไปฟองยังศาลทหารแหงอ่ืน 
และใหศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเชนนี้มีอํานาจและหนาที่ดังศาลอาญาศึก 

 
มาตรา ๔๔  ใหนําบทบัญญัติวาดวยศาลทหารในเวลาไมปกติมาใชบังคับในศาล

อาญาศึกโดยอนุโลม 
 

ภาค ๕ 
วิธีพิจารณาความอาญาทหาร 

   
ลักษณะ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๔๕  วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่ง
ออกกฎหมายฝายทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลมถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได 

 
ลักษณะ ๒ 

                                                 
๘ 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 
 

การควบคุม 
   

 
มาตรา ๔๖๙  การควบคุมผูตองหาซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร ตาม

ความในมาตรา ๑๖ นั้น ไมวาจะเปนผูตองหาในคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลทหารหรอืไมก็ตาม ให
ผูบังคับบัญชาทหารมีอํานาจสั่งควบคุมได โดยอนุโลมตามอํานาจลงทัณฑขังในกฎหมายวาดวย
วินัยทหาร แตการสั่งควบคุมตามอํานาจดังกลาวของผูลงทัณฑขังทุกช้ันรวมกันตองไมเกินเกาสิบ
วัน 

ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวินัยทหารมิไดระบุผูมีอํานาจลงทัณฑขังหรือผูรับทัณฑ
ขังไวหรือใหอํานาจลงทัณฑขังไวอยางสูงไมถึงเกาสิบวัน ใหนายทหารซึ่งมีตําแหนงตั้งแตช้ันผู
บัญชาการกองพลขึ้นไปเปนผูมีอํานาจสั่งควบคุมหลายครั้งติดๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบ
สองวัน และรวมกันทั้งหมดตองไมเกินเกาสิบวัน ถาไมมีนายทหารซึ่งมีตําแหนงตั้งแตผูบัญชาการ
กองพลข้ึนไปหรือผูตองหาอยูตางทองถ่ินกับผูบังคับบัญชาก็ใหผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น 
เปนผูมีอํานาจสั่งควบคุม 

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

การควบคุมผูตองหานี้ใหถือวาเปนการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
ลักษณะ ๓ 
การสอบสวน 

   
 

มาตรา ๔๗  นายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหาร มีอํานาจทําการสอบสวน
คดีอาญาทั้งปวงซึ่งอยูในอํานาจศาลทหาร แตถามีเหตุอันสมควรผูบังคับบัญชาจะสั่งใหนายทหาร
ช้ันสัญญาบัตรทําการสอบสวนก็ได ทั้งนี้ ไมตัดอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

                                                 
๙ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (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 
 

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 

 
มาตรา ๕๓  ผูเสียหายจะรองขอใหจําเลยคืนทรัพย ใชราคาทรัพย หรือใชคา

สินไหมทดแทนความเสียหายในศาลทหารไมได 
 
มาตรา ๕๔  ในการพิพากษาคดีแพง ศาลพลเรือนจําตองถือขอเท็จจริงตามที่

ปรากฏในคําพิพากษาคดีอาญาของศาลทหาร 



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 
 

 
ลักษณะ ๕ 
การพิจารณา 

   
 

มาตรา ๕๕๑๐  ศาลทหารในเวลาปกติ ใหผูเสียหายซึ่งมีอํานาจเปนโจทกฟอง
คดีอาญาไดตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไมปกติ ใหจําเลยแตงทนายได 
ทนายตองเปนทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความหรือทนายความที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด เมื่อทนายไดรับอนุญาตจากศาลแลว ใหวาตางหรือแกตางได 
ศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา ๔๐ 

และมาตรา ๔๓ หามแตงทนาย 
 
มาตรา ๕๖๑๑  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 และศาลทหารสูงสุดอนุญาตตามคําขอนั้นก็ใหส่ังโอนคดีไปยังศาลดังที่
ศาลทหารสูงสุดระบุไว 

คําส่ังของศาลทหารสูงสุดนี้ใหเปนอันถึงที่สุด 
 
มาตรา ๕๘๑๒  ศาลทหารมีอํานาจสงประเด็นใหศาลทหารแหงอ่ืนหรือศาลพล

เรือนสืบพยาน ใหศาลที่รับประเด็นมีอํานาจและหนาที่ดังศาลเดิม และใหมีอํานาจสงประเด็นไป
ยังศาลอ่ืนอีกตอหนึ่งได 

                                                 
๑๐ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
๑๑ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.

๒๕๒๖ 
๑๒ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๓ 



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 
 

การสงประเด็นไปยังศาลพลเรือนตามความในวรรคแรก ถาอัยการทหารไมไป
ดําเนินคดีเอง ก็ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีแทนอัยการทหาร 

 
มาตรา ๕๙  การพิจารณาและสืบพยานในศาลทหาร ถาจําเลยใหการรับสารภาพ

หรือไมติดใจฟง จะไมทําตอหนาจําเลยนั้นก็ได 
 
มาตรา ๖๐  ในการพิจารณาของศาลทหาร ถาปรากฏวาขอเท็จจริงในทาง

พิจารณาตางกับขอเท็จจริงดังที่กลาวในฟองเพียงรายละเอียด เชนเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทํา
ความผิด หรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐานลักทรัพยกรรโชก ฉอโกง ยักยอก รับของโจร หรือ
ตางกันระหวางการกระทําผิดฐานโดยเจตนากับประมาท มิใหถือวาตางกันในขอสาระสําคัญอันจะ
เปนเหตุใหศาลยกฟองเวนแตจะปรากฏแกศาลวาการที่ฟองผิดไปเปนเหตุใหจําเลยหลงขอตอสู 

 
ลักษณะ ๖ 

การอุทธรณและฎีกา 
   

 
มาตรา ๖๑๑๓  ภายใตบังคับมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ คําพิพากษาหรือคําส่ัง

ของศาลทหารในเวลาปกติ โจทกหรือจําเลยอุทธรณหรือฎีกาไดภายในสิบหาวัน ผูมีอํานาจแตงตั้ง
ตุลาการตามมาตรา ๓๐ หรือผูมีอํานาจสั่งลงโทษ อุทธรณหรือฎีกาไดภายในสามสิบวัน ทั้งนี้นับ
แตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําส่ังใหจําเลยฟง 

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลทหารในเวลาไมปกติ และศาลอาญาศึกหรือศาลที่
พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึก ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ หามอุทธรณหรือฎีกา 

 
มาตรา ๖๒  ในคดีที่ศาลทหารกลางพิพากษายืนตามศาลทหารชั้นตนใหยกฟอง

โจทกโดยอาศัยขอเท็จจริง หรือพิพากษายืนใหลงโทษ หรือแกไขเล็กนอยและจําคุกจําเลยไมเกิน
หาป หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับแตโทษจําคุกไมเกินหาปหรือศาลทหารชั้นตนพิพากษาใหลงโทษ
จําคุกจําเลยไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แมศาลทหารกลาง
พิพากษาแกไขมากก็ตาม ถาศาลทหารกลางยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้ หามมิให
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและในกรณีเชนนี้มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๒๑ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๓  หามมิใหอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอกฎหมายที่มิไดยกขึ้นมาวากัน

ตั้งแตศาลทหารชั้นตน เวนแตจะเปนขอกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบรอยหรือเก่ียวกับการไม
ปฏิบัติตามบทบัญญัติอันวาดวยการอุทธรณและฎีกา 

 

                                                 
๑๓ 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 
 

ลักษณะ ๗ 
การบังคับตามคําพิพากษา 

   
 

มาตรา ๖๔๑๔  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)  นายทหารผูบังคับบัญชาจําเลยซึ่งมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูบัญชากองพลขึ้นไป 

หรือมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูบังคับกองพันขึ้นไปที่อยูตางทองถ่ินกับผูบังคับบัญชาตําแหนงช้ันผู
บัญชาการกองพลขึ้นไป เปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดทหาร ศาล
มณฑลทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพ 

(๒)  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลทหารชั้นตนเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษในกรณีที่
จําเลยอยูตางทองถ่ินกับผูบังคับบัญชาหรือไมอยูใตบังคับบัญชาของทหาร 

(๓)  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลประจําหนวยทหารหรือศาลอาญาศึกเปนผูมี
อํานาจสั่งลงโทษตามคําพิพากษาของศาลนั้นๆ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

                                                 
๑๔ 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 
 

มาตรา  ๖๖   บรรดาคดีที่ศาลฎีกาได รับไว พิจารณาพิพากษากอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ใหบังคับตามกฎหมายซึ่งใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้จนกวาคดีนั้นๆ จะถงึ
ที่สุด 
 
 
 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. ๒๕๐๓๑๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ ไดบัญญัติใหผูบัญชาการทหารสูงสุดมีอํานาจสั่งใหคดอีาญาที่
เกิดข้ึนในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ซึ่งมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือความ
สงบเรียบรอยของประชาชนไดรับการพิจารณาพิพากษาในศาลทหารแทนคณะกรรมการตามกฎ
อัยการศึกฉบับเดิมประกอบกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มีบทบัญญัติบาง
มาตรายังไมสะดวกแกการปฏิบัติ จึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล
ทหารเสียใหม 

 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๖๑๖ 
 
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. ๒๕๑๑๑๗ 

 
มาตรา ๗  บรรดาคดีที่ศาลทหารในเวลาไมปกติไดพิพากษาแลวกอนวันใช

พระราชบัญญัตินี้ ใหบังคับไปตามกฎหมายที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗/ตอนที่ ๗๘/หนา ๗๗๗/๒๗ กันยายน ๒๕๐๓ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๐/ตอนที่ ๙๖/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๓๐ กันยายน ๒๕๐๖ 
๑๗ 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 ๒๕๑๕๑๘ 

 
ขอ ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับนี้ 
 

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๐๑๙ 
 
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 ๒๕๒๐๒๐ 

 
ขอ ๓  บรรดาคดีที่ตองหามอุทธรณหรือฎีกาตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาล

ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ถาไดย่ืนอุทธรณหรือฎีกา
ไวแลวกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับใหศาลมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือฎีกา
นั้นตอไปได หรือถาศาลทหารชั้นตนหรือศาลทหารกลางไดพิพากษาหรือมีคําส่ังแลวกอนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางระยะเวลาที่จะอุทธรณหรือฎีกาได ให
มีสิทธิอุทธรณหรือฎีกาไดตอไปตามกฎหมายกอนวันใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แต
ทั้งนี้เมื่อมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลหนึ่งศาลใดแลว ใหคดีนั้นเปนที่สุด 

 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖๒๑ 

                                                 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ 
๒๐ 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 
 

 
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 ไดกําหนดเอาการที่ศาลพล
เรือนอยูในเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารเปนหลักเกณฑในการใหเปนศาลทหาร ฉะนั้น 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารขึ้นในภายหลังก็จะมีผลเปนการ
กระทบกระเทือนเขตอํานาจของศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหารที่เขตพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
และกระทบกระเทือนอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลพลเรือนที่เปนศาลทหารตาม
ประกาศหรือคําส่ังดังกลาวดวย ดังนั้น เพ่ือแกไขขอขัดของเชนวานั้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๖๒๒ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจศาลตั้งทนายใหแกจําเลยซึ่งยากจนไม
มีเงินจางทนายในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปแตไมถึงสิบป ทําใหจําเลยอยูในฐานะ
เสียเปรียบในการดําเนินคดีสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาว เพ่ือใหศาลตั้งทนายให

                                                                                                                                            
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๕๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๒/๗ เมษายน ๒๕๒๖ 
๒๒ 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 ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 


