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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 
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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  เมื่อความผิดอยางหนึ่งอยางใดดังที่ไดระบุไวในมาตรา 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 
แหงประมวลกฎหมายอาญาทหารนี้ไดกระทําลงดวยความประสงคที่จะบอนใหสมรรถภาพของ
กรมกองทหารเสื่อมทรามลงไซร 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 
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