
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ธรรมนูญศาลทหาร 

พ.ศ. 2498 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2498 
เปนปท่ี 10 ในรชักาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498” 
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2477 
(2) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487 
(3) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 

2488 และพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2477 
พุทธศักราช 2488 พุทธศักราช 2488 

(4) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2490 

                                                 
        1ราชกิจจานุเบกษา เลม 72/ตอนที่ 83/หนา 1415/18 ตุลาคม 2498 
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(5) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496 
(6) บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอ่ืน ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึง

ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
ภาค 1 

ศาลทหาร 
 

ลักษณะ 1 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา 5  ศาลทหารทั้งหลายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสังกัดอยูในกระทรวงกลาโหม 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรับผิดชอบในงานธุรการของศาลทหารใหดําเนินไปโดย

เรียบรอย แตการพิจารณาคดีตลอดถึงการที่จะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาบังคับคดีนั้น ใหอยูในดุลพินิจของศาลทหาร
โดยเฉพาะ 

โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหเจากรมพระธรรมนูญวางระเบียบราชการของศาลทหาร
และอัยการทหารเพื่อใหกิจการของศาลทหารและอัยการทหารดําเนินไปโดยเรียบรอย 

มาตรา 6  ศาลทหารตามพระราชบัญญัตินี้แบงออกเปนสามช้ัน คือ 
(1) ศาลทหารช้ันตน 
(2) ศาลทหารกลาง 
(3) ศาลทหารสูงสุด 
ภายใตบังคับมาตรา 39 ในเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือประกาศใชกฎอัยการศึก จะใหมีศาล

อาญาศึกก็ได 
มาตรา 7  ศาลทหารช้ันตนไดแก 
(1) ศาลจังหวัดทหาร 
(2) ศาลมณฑลทหาร 
(3) ศาลทหารกรุงเทพ 
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(4) ศาลประจําหนวยทหาร 
มาตรา 8  ทุกจังหวัดทหารใหมีศาลจังหวัดทหารศาลหนึ่ง เวนแตจังหวัดทหารที่ต้ังกองบัญชาการ

มณฑลทหาร และทุกมณฑลทหารใหมีศาลมณฑลทหารศาลหนึ่ง เวนแตมณฑลทหารที่ต้ังศาลทหารกรุงเทพ 
ศาลทหารเหลานี้อาจไปนั่งพิจารณา ณ ท่ีใดภายในเขตอํานาจไดตามความจําเปน 
มาตรา 9  เมื่อหนวยทหารปฏิบัติหนาท่ีอยูนอกราชอาณาจักร หรือกําลังเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหนาท่ี

นอกราชอาณาจักรและมีกําลังทหารไมนอยกวาหนึ่งกองพันจะใหตั้งศาลประจําหนวยทหารนั้นก็ได 
กําลังทหารกองทัพใดมีจํานวนเทาใดจึงจะถือวาไมนอยกวาหนึ่งกองพันนั้นให เปนไปตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด 
มาตรา 10  การแตงตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดและศาลทหารกลางใหนําความกราบ

บังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งและถอดถอน 
สวนการแตงตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารอื่น ๆ พระมหากษัตริยอาจทรงมอบพระราชอํานาจแก

ผูบังคับบัญชาทหารและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูแตงตั้งและถอดถอนตามพระราชบัญญัตินี้วาดวยการ
แตงตั้งตุลาการ 

มาตรา 11  ใหมีตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญและจาศาลทหาร หรือ
ผูชวยตําแหนงดังกลาวแลว ตามจํานวนที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

คุณสมบัติ พื้นความรู และอํานาจหนา ท่ีของบุคคลดังกลาวในวรรคกอน ให เปนไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 

มาตรา 12  โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมใหผูท่ีสอบความรูทางกฎหมายไดปริญญาตรี 
หรือเทียบไดไมตํ่ากวาปริญญาตรี ฝกหัดดําเนินคดีในศาลทหารได และเมื่อแจงใหศาลทราบแลว ก็ใหผูนั้นดําเนินคดีได
ดังอัยการทหาร 
 

ลักษณะ 2 
อํานาจศาลทหาร 

   
 

มาตรา 13  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูกระทําผิดตอกฎหมายทหารหรือ
กฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซ่ึงผูกระทําผิดเปนบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําผิด และมีอํานาจสั่ง
ลงโทษบุคคลใด ๆ ท่ีกระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาลตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 14  คดีท่ีไมอยูในอํานาจศาลทหาร คือ 
(1) คดีท่ีบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารกับบุคคลท่ีมิไดอยูในอํานาจศาลทหารกระทําผิดดวยกัน 
(2) คดีท่ีเก่ียวพันกับคดีท่ีอยูในอํานาจศาลพลเรือน 
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(3) คดีท่ีตองดําเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน 
(4) คดีท่ีศาลทหารเห็นวาไมอยูในอํานาจศาลทหาร 
มาตรา 15  คดีท่ีไมอยูในอํานาจศาลทหาร ใหดําเนินคดีในศาลพลเรือน 
เมื่อศาลพลเรือนไดสั่งรับประทับฟองไวแลว แมจะปรากฏตามทางพิจารณาในภายหลังวาเปนคดีที่อยู

ในอํานาจศาลทหาร ก็ใหศาลพลเรือนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาได 
 

ภาค 2 
ศาลทหารในเวลาปกติ 

 
ลักษณะ 1 

เขตอํานาจศาล 
   

 
มาตรา 16  บุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหาร คือ 
(1) นายทหารช้ันสัญญาบัตรประจําการ 
(2) นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจําการ เฉพาะเมื่อกระทําผิดตอคําสั่งหรือขอบังคับตามประมวล

กฎหมายอาญาทหาร 
(3) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจําการหรือประจําการ หรือบุคคลท่ีรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(4) นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
(5) ทหารกองเกินท่ีถูกเขากองประจําการ  ซึ่งเจาหนาท่ีฝายทหารไดรับตัวไวเพื่อใหเขารับราชการประจํา

อยูในหนวยทหาร 
(6) พลเรือนท่ีสังกัดอยูในราชการทหาร เมื่อกระทําผิดในหนาท่ีราชการทหารหรือกระทําผิดอยางอ่ืน

เฉพาะใน หรือบริเวณ อาคาร ท่ีต้ังหนวยทหาร ที่พักรอน พักแรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในควบคุม
ของเจาหนาท่ีฝายทหาร 

(7) บุคคลซ่ึงตองขังหรืออยูในความควบคุมของเจาหนาท่ีฝายทหารโดยชอบดวยกฎหมาย 
(8) เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยูในความควบคุมของเจาหนาท่ีฝายทหาร 
มาตรา 172 ศาลทหารช้ันตนมีเขตอํานาจ ดังนี้ 
(1) ศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร มีเขตอํานาจตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
        2มาตรา 17 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 
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(2) ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอํานาจไมจํากัดพ้ืนท่ี แตโดยปกติถาการกระทําผิดนั้นเกิดข้ึนในทองถิ่นท่ีมี
ศาลทหาร ก็ใหพิจารณาพิพากษาในศาลทหารทองถิ่นนั้น 

(3) ศาลประจําหนวยทหาร มีอํานาจเหนือบุคคลท่ีสังกัดหนวยทหารนั้นโดยไมจํากัดพื้นท่ี 
มาตรา 18  เมื่อมีคํารองขอของอัยการทหารหรือผูตองหา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่ง

ใหสงผูตองหาไปดําเนินคดีในศาลทหารตามที่รองขอได 
มาตรา 193 ศาลจังหวัดทหาร มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมายเวนแตคดีที่จําเลยมียศ

ทหารชั้นสัญญาบัตร 
คดีที่กฎหมายมิไดกําหนดอัตราโทษอยางต่ํา หรือกําหนดอัตราโทษอยางต่ําไวใหจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับไมเกินกําหนดนี้ ถาศาลจังหวัดทหารเห็นควรยกฟองโจทก หรือเห็นควร
ลงโทษจําเลยแตละกระทงจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับไมเกินกําหนดนี้ ก็ให
พิพากษาได 

วรรคสาม (ยกเลิก) 
(มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี 24/2546 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ . 2546 วินิจฉัยวา 

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 19 วรรคสาม ขัดตอรัฐธรรมนูญ)4 
มาตรา 20  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งใหตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนายไปนั่งรวมกบั

ตุลาการศาลจังหวัดทหารอีกสองนายเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา ในกรณีเชนนี้ใหศาลจังหวัดทหารมีอํานาจและ
หนาท่ีดังศาลมณฑลทหาร 

มาตรา 21  ศาลมณฑลทหารและศาลประจําหนวยทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดทุกบท
กฎหมาย เวนแตคดีท่ีจําเลยมียศทหารช้ันนายพลหรือเทียบเทา 

มาตรา 22  ศาลทหารกรุงเทพมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมายโดยไมจํากัดยศ
ของจําเลย 

มาตรา 23  ศาลทหารกลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีท่ีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลทหารช้ันตน 

มาตรา 24  ศาลทหารสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีท่ีอุทธรณคําพิพากษา หรือคําส่ังของ
ศาลทหารกลาง 

คดีท่ีศาลทหารสูงสุดไดพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งแลวใหเปนอันถึงที่สุด 
 

                                                 
        3มาตรา 19 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 302 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 
        4คดีท่ีศาลจังหวัดทหารไมมีอํานาจพิพากษา ใหศาลจังหวัดทหารทําความเห็นสงสํานวนไปใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหาร
กรุงเทพพิพากษา แลวแตกรณี 
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ลักษณะ 2 
องคคณะตุลาการ 
   

 
มาตรา 25  ในการดําเนินกระบวนพิจารณา ตุลาการนายเดียวมีอํานาจ 
(1) ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา ออกหมายสั่งใหสงคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น 
(2) ออกคําสั่งใด ๆ ซ่ึงมิใชเปนไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดี 
ถาตุลาการนั้นเปนตุลาการพระธรรมนูญ ก็ใหมีอํานาจทําการไตสวนหรือสืบพยานไดดวย 
มาตรา 265 ศาลจังหวัดทหารตองมีตุลาการสามนายเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย 
มาตรา 27  ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลประจําหนวยทหาร ตองมีตุลาการสามนาย

เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย 
มาตรา 28  ศาลทหารกลางตองมีตุลาการหานายเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั้นนายพลหนึ่งหรือสองนาย 
นายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป หนึ่งหรือสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญสองนาย 
มาตรา 29  ศาลทหารสูงสุดตองมีตุลาการหานายเปนองคคณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั้นนายพลสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญสามนาย 

 
ลักษณะ 3 

การแตงตั้งตุลาการ 
   

 
มาตรา 30  ภายใตบังคับมาตรา 10 ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการ คือ 

                                                 
        5มาตรา 26 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 302 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 
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(1) ผูมีอํานาจบังคับบัญชาจังหวัดทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงรับราชการ
ประจําอยูในพื้นท่ีจังหวัดทหารนั้น ๆ เปนตุลาการศาลจังหวัดทหาร 

(2) ผูมีอํานาจบังคับบัญชามณฑลทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการ
ประจําอยูในพื้นท่ีมณฑลทหารนั้น ๆ เปนตุลาการศาลมณฑลทหาร 

(3) ผูมีอํานาจบังคับบัญชาหนวยทหาร เปนผูมีอํานาจแตงตั้งนายทหารช้ันสัญญาบัตร ซ่ึงรับราชการ
ประจําอยูในหนวยทหารนั้น ๆ เปนตุลาการศาลประจําหนวยทหาร 

(4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลทหารกรุงเทพ 
ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรานี้ จะแตงตั้งนายทหารนอกประจําการเปนตุลาการก็ได 
มาตรา 316 ตุลาการพระธรรมนูญเปนตุลาการในศาลทหารไดทุกศาล แตตองมียศทหารตามชั้นศาล 

ดังนี้ 
(1) ศาลทหารช้ันตน ตองเปนนายทหารช้ันนายรอย นายเรือ หรือนายเรืออากาศข้ึนไป 
(2) ศาลทหารกลาง ตองเปนนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศข้ึนไป 
(3) ศาลทหารสูงสุด ตองเปน 

ก. นายทหารชั้นพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอก
พิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษ 

ข. นายทหารช้ันนายพล 
มาตรา 327 ในศาลทหารชั้นตน ตุลาการซึ่งมิใชตุลาการพระธรรมนูญตองมียศทหารสูงกวาหรือเทา

จําเลยท่ีมียศทหารสูงสุด 
ยศจําเลยใหถือในขณะฟอง 
มาตรา 33  ในศาลทหารช้ันตน ถาไมมีนายทหารที่มียศสมควรเปนตุลาการครบองคคณะ ผูมีอํานาจ

แตงตั้งตุลาการตามความในมาตรา 30 จะแตงตั้งนายทหารที่เห็นสมควรเปนตุลาการก็ได 
มาตรา 34  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรา 30 จะแตงตั้งตุลาการสํารองไวก็ได 
ตุลาการสํารองตองเปนผูมีลักษณะตามพระราชบัญญัตินี้วาดวยการแตงตั้งตุลาการ 
เมื่อตุลาการไมสามารถจะนั่งพิจารณาครบองคคณะ ใหตุลาการสํารองนั่งเปนตุลาการเพื่อใหครบองค

คณะและใหมีอํานาจหนาท่ีดังตุลาการ 
มาตรา 35  ใหตุลาการท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนประธานในการพิจารณาพิพากษา 

 
 

                                                 
        6มาตรา 31 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 
        7มาตรา 32 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 
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ภาค 3 
ศาลทหารในเวลาไมปกติ 

   
 

มาตรา 368 ในเวลาไมปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงครามหรือไดประกาศใชกฎอัยการศึก 
ศาลทหารซึ่งมีอยูแลวในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดตามอํานาจ แตถาผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก
ไดประกาศหรือผูบัญชาการทหารสูงสุดไดสั่งตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก ใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาใด ๆ อีก ก็ใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือคําสั่งนั้นไดดวย 

เมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใชกฎอัยการศึก ศาลทหารยังคงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีที่คางอยูในศาลหรือท่ียังมิไดฟอง แตผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมี
อํานาจสั่งโอนคดีหรือสงผูตองหาไปดําเนินคดียังศาลทหารแหงอ่ืนได และใหศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีเชนนี้มีอํานาจ
และหนาท่ีดังศาลทหารในเวลาไมปกติ 

มาตรา 37  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามความในมาตรา 30 มีอํานาจแตงตั้งผูพิพากษาศาลพลเรือน
เปนตุลาการได และแตงตั้งพนักงานอัยการ จาศาลพลเรือน หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมเปนอัยการทหารและจาศาล
ทหารได 

มาตรา 38  ใหนําบทบัญญัติวาดวยศาลทหารในเวลาปกติมาใชบังคับในศาลทหารในเวลาไมปกติโดย
อนุโลม 

 
ภาค 4 

ศาลอาญาศึก 
   

 
มาตรา 39  เมื่อหนวยทหารหรือเรือรบอยูในยุทธบริเวณจะตั้งศาลอาญาศึกก็ได 
ภายใตบังคับมาตรา 10 ใหผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ท่ีนั้น ซ่ึงมีกําลังทหารอยูในบังคับบัญชาไม

นอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในเรือรบ ปอม หรือท่ีมั่นอยางใด ๆ ของทหารหรือผูทําการแทน เปนผูมี
อํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึก เพื่อพิจารณาคดีอาญาที่เกิดข้ึนเฉพาะในเขตอํานาจหนาที่ของหนวยทหารนั้นได 

เมื่อทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ กระทําการรวมกัน ใหผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ท่ีนั้นเปน
ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึก 
 
                                                 
        8มาตรา 36 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 
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มาตรา 40  ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึกมีอํานาจสงผูตองหาไปยังศาลทหารแหงอ่ืนให
ดําเนินการพิจารณาพิพากษาได และใหศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีเชนนี้มีอํานาจและหนาที่ดังศาลอาญาศึก 

มาตรา 41  ศาลอาญาศึกตองมีตุลาการสามนาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษาตุลาการตองเปน
นายทหารช้ันสัญญาบัตร 

มาตรา 42  ศาลอาญาศึกมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงซึ่งการกระทําผิดเกิดข้ึนในเขต
อํานาจไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดตัวบุคคล 

มาตรา 439 เมื่อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใชกฎอัยการศึก ศาลอาญาศึกยังคงมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีคางอยูในศาล แตผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลอาญาศึกหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมมีอํานาจสั่งโอนคดีใหศาลทหารแหงอ่ืนพิจารณาพิพากษาได สวนคดีที่อยูในอํานาจศาลอาญาศึกแตยัง
มิไดฟอง ใหนําไปฟองยังศาลทหารแหงอ่ืน และใหศาลท่ีพิจารณาพิพากษาคดีเชนนี้มีอํานาจและหนาท่ีดังศาลอาญาศึก 

มาตรา 44  ใหนําบทบัญญัติวาดวยศาลทหารในเวลาไมปกติมาใชบังคับในศาลอาญาศึกโดยอนุโลม 
 

ภาค 5 
วิธีพิจารณาความอาญาทหาร 

 
ลักษณะ 1 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา 45  วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ใหนํากฎหมาย กฎและขอบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝาย
ทหารมาใชบังคับ ถาไมมีกฎหมาย กฎและขอบังคับฝายทหารก็ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลม ถาวิธีพิจารณาขอใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาที่จะใชได 
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ลักษณะ 2 
การควบคุม 

   
 

มาตรา 4610 การควบคุมผูตองหาซึ่งเปนบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหาร ตามความในมาตรา 16 นั้น ไม
วาจะเปนผูตองหาในคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลทหารหรือไมก็ตาม ใหผูบังคับบัญชาทหารมีอํานาจสั่งควบคุมได โดย
อนุโลมตามอํานาจลงทัณฑขังในกฎหมายวาดวยวินัยทหาร แตการสั่งควบคุมตามอํานาจดังกลาวของผูลงทัณฑขังทกุช้ัน
รวมกันตองไมเกินเกาสิบวัน11 

ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยวินัยทหารมิไดระบุผูมีอํานาจลงทัณฑขังหรือผูรับทัณฑขังไวหรือใหอํานาจลง
ทัณฑขังไวอยางสูงไมถึงเกาสิบวัน ใหนายทหารซึ่งมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูบัญชาการกองพลขึ้นไปเปนผูมีอํานาจสั่งควบคุม
หลายครั้งติด ๆ กันได แตครั้งหนึ่งตองไมเกินสิบสองวัน และรวมกันท้ังหมดตองไมเกินเกาสิบวัน ถาไมมีนายทหารซึ่ง
มีตําแหนงตั้งแตผูบัญชาการกองพลข้ึนไป หรือผูตองหาอยูตางทองถิ่นกับผูบังคับบัญชาก็ใหผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด 
ณ ท่ีนั้น เปนผูมีอํานาจสั่งควบคุม 

ในกรณีท่ีผูตองหาเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําความผิดและเปนผูตองหาใน
คดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลทหาร แตขณะที่ตกเปนผูตองหาผูนั้นมิไดรับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือเปนผูท่ี
ถูกปลดจากกองประจําการแลว หรือเปนบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารตามมาตรา 16 (5) แตเจาหนาท่ีฝายทหารยัง
มิไดจัดเขารับราชการในกองประจําการในสังกัดหนวยทหารใด ใหนายทหารซึ่งมีตําแหนงตั้งแตผูบังคับการจังหวัด
ทหารบกขึ้นไปในทองที่ท่ีการกระทําความผิดเกิดข้ึนหรือในทองท่ีท่ีจับตัวผูตองหาได เปนผูมีอํานาจสั่งควบคุมหลายครั้ง
ติด ๆ กันได แตคร้ังหนึ่งตองไมเกินสิบสองวันและรวมกันทั้งหมดตองไมเกินเกาสิบวัน 

การควบคุมผูตองหานี้ใหถือวาเปนการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

ลักษณะ 3 
การสอบสวน 

   
 

มาตรา 47  นายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหาร มีอํานาจทําการสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงซึ่งอยูใน
อํานาจศาลทหาร แตถามีเหตุอันสมควรผูบังคับบัญชาจะสั่งใหนายทหารช้ันสัญญาบัตรทําการสอบสวนก็ได  ท้ังนี้ ไม
ตัดอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                                                 
        10มาตรา 46 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 302 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 
        11มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2520 
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การสอบสวนดังกลาวในวรรคกอนใหถือวาเปนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาดวย 

เพื่อประโยชนแกการสอบสวนใหผูมีหนาท่ีทําการสอบสวนมีอํานาจออกหมายเรียกใหบุคคลใดมาให
ถอยคํา หรือสงสิ่งใดท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานได 

 
มาตรา 48  อัยการทหารมีอํานาจทําการสอบสวนเพิ่มเติมหรือจะสั่งใหผูมีหนาท่ีสอบสวนทําการ

สอบสวนเพิ่มเติมก็ได 
 

ลักษณะ 4 
การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

   
 

มาตรา 49  ศาลทหารในเวลาปกติใหอัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารมี
อํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญา แตถาผูเสียหายมิไดเปนบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารแลว ตองมอบคดีใหอัยการทหาร
เปนโจทก 

ศาลทหารในเวลาไมปกติหรือศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตาม
ความในมาตรา 40 และมาตรา 43 ใหอัยการทหารเทานั้นมีอํานาจเปนโจทก ผูเสียหายจะเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาล
ทหารหรือไมก็ตามตองมอบคดีใหอัยการทหารเปนโจทก 

มาตรา 50  เมื่ออัยการทหารเห็นวาเปนคดีท่ีไมอยูในอํานาจศาลทหาร ใหสงสํานวนการสอบสวนให
พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีเชนนี้พนักงานอัยการ
จะสงสํานวนการสอบสวนกลับคืนไปยังอัยการทหารเพื่อใหดําเนินคดีนั้นมิได 

มาตรา 51  เมื่ออัยการทหารรองขอศาลทหารมีอํานาจพิพากษาใหจําเลยคืนทรัพย ใชราคาทรัพย หรือ
ใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกรัฐบาลไดในกรณีท่ีจําเลยกระทําผิด 

มาตรา 52  ถาโจทกรองขอใหยึดทรัพยจําเลย ใหผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการสงคดีนั้นไปยังศาลพลเรือน
ในทองถิ่นท่ีทรัพยนั้นต้ังอยู และใหศาลพลเรือนสั่งจัดการยึดทรัพยในคดีนั้นตอไปตามกฎหมายโดยไมตองฟองอีก
สํานวนหนึ่ง สวนหนาท่ีอัยการทหารใหมอบใหพนักงานอัยการจัดการวาความในศาลพลเรือนช้ันยึดทรัพยตอไปจนกวา
จะถึงที่สุด 

มาตรา 53  ผูเสียหายจะรองขอใหจําเลยคืนทรัพย ใชราคาทรัพย หรือใชคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายในศาลทหารไมได 

มาตรา 54  ในการพิพากษาคดีแพง ศาลพลเรือนจําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษา
คดีอาญาของศาลทหาร 
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ลักษณะ 5 
การพิจารณา 

   
 

มาตรา 5512 ศาลทหารในเวลาปกติ ใหผูเสียหายซึ่งมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาไดตามมาตรา 49 
วรรคหนึ่ง 

ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไมปกติ ใหจําเลยแตงทนายได 
ทนายตองเปนทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความหรือทนายความที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

เมื่อทนายไดรับอนุญาตจากศาลแลว ใหวาตางหรือแกตางได 
ศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 หามแตง

ทนาย 
มาตรา 5613 ภายใตบังคับมาตรา 55 
(1) ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปข้ึนไป กอนเร่ิมพิจารณาใหศาลถามจําเลยวามีทนาย

หรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการก็ใหศาลตั้งทนายให 
(2) ในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปแตไมถึงสิบป ถาจําเลยแถลงตอศาลกอนเริ่มพิจารณาวา

จําเลยยากจนและตองการทนาย ก็ใหศาลต้ังทนายให ในการนี้ศาลอาจไตสวนเพ่ือใหไดความวาจําเลยเปนคนยากจน
จริง 

ใหศาลจายเงินรางวัลแกทนายที่ศาลต้ังตาม (1) และ (2) ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด 
มาตรา 57  เมื่อมีเหตุผลที่อาจเปนการขัดขวางหรือไมสะดวก หรือไมอาจดําเนินคดีในศาลทหาร

ทองถิ่นได ถาโจทกหรือจําเลยย่ืนเรื่องราวตอศาลทหารสูงสุดขอใหโอนคดีไปยังศาลทหารแหงอ่ืน และศาลทหารสูงสุด
อนุญาตตามคําขอนั้น ก็ใหสั่งโอนคดีไปยังศาลดังที่ศาลทหารสูงสุดระบุไว 

คําสั่งของศาลทหารสูงสุดนี้ใหเปนอันถึงที่สุด 
มาตรา 5814 ศาลทหารมีอํานาจสงประเด็นใหศาลทหารแหงอื่นหรือศาลพลเรือนสืบพยาน ใหศาลที่รับ

ประเด็นมีอํานาจและหนาท่ีดังศาลเดิม และใหมีอํานาจสงประเด็นไปยังศาลอื่นอีกตอหนึ่งได 
การสงประเด็นไปยังศาลพลเรือนตามความในวรรคแรก ถาอัยการทหารไมไปดําเนินคดีเอง ก็ให

พนักงานอัยการดําเนินคดีแทนอัยการทหาร 

                                                 
        12มาตรา 55 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2520 
        13มาตรา 56 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2526 
        14มาตรา 58 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 
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มาตรา 59  การพิจารณาและสืบพยานในศาลทหาร ถาจําเลยใหการรับสารภาพหรือไมติดใจฟง จะไม
ทําตอหนาจําเลยนั้นก็ได 

มาตรา 60  ในการพิจารณาของศาลทหาร ถาปรากฏวาขอเท็จจริงในทางพิจารณาตางกับขอเท็จจริง
ดังที่กลาวในฟองเพียงรายละเอียด เชนเก่ียวกับเวลาหรือสถานท่ีกระทําความผิด หรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐาน
ลักทรัพย กรรโชก ฉอโกง ยักยอก รับของโจร หรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐานโดยเจตนากับประมาท มิใหถือวา
ตางกันในขอสาระสําคัญอันจะเปนเหตุใหศาลยกฟอง เวนแตจะปรากฏแกศาลวาการที่ฟองผิดไปเปนเหตุใหจําเลยหลง
ขอตอสู 

 
ลักษณะ 6 

การอุทธรณและฎีกา 
   

 
มาตรา 6115 ภายใตบังคับมาตรา 62 และมาตรา 63 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาปกติ 

โจทกหรือจําเลยอุทธรณหรือฎีกาไดภายในสิบหาวัน ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามมาตรา 30 หรือผูมีอํานาจสั่งลงโทษ
อุทธรณหรือฎีกาไดภายในสามสิบวัน ทั้งนี้นับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งใหจําเลยฟง 

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาไมปกติ และศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี
แทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 หามอุทธรณหรือฎีกา 

มาตรา 62  ในคดีท่ีศาลทหารกลางพิพากษายืนตามศาลทหารช้ันตนใหยกฟองโจทกโดยอาศัย
ขอเท็จจริง หรือพิพากษายืนใหลงโทษ หรือแกไขเล็กนอย และจําคุกจําเลยไมเกินหาป หรือปรับหรือท้ังจําท้ังปรับแต
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือศาลทหารช้ันตนพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับแมศาลทหารกลางพิพากษาแกไขมากก็ตาม ถาศาลทหารกลางยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดท่ีวามา
นี้ หามมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง และในกรณีเชนนี้มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 221 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับ 

มาตรา 63  หามมิใหอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอกฎหมายที่มิไดยกข้ึนมาวากันต้ังแตศาลทหารชั้นตน 
เวนแตจะเปนขอกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติอันวาดวยการอุทธรณ
และฎีกา 
 
 
 

                                                 
        15มาตรา 61 แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2520 
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ลักษณะ 7 
การบังคับตามคําพิพากษา 

   
 

มาตรา 6416 ภายใตบังคับมาตรา 246 ถึงมาตรา 248 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหารพุทธศักราช 2479 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2500 คําพิพากษาของศาลทหารเวนแตศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึก
ตามมาตรา 40 เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษจัดการใหเปนไปตามคําพิพากษา ถาเปนคําพิพากษาของศาล
ทหารซึ่งนั่งพิจารณา ณ ศาลพลเรือนและมีผูพิพากษาศาลพลเรือนเปนตุลาการตามมาตรา 37 ใหบังคับคดีไปตาม
มาตรา 245 วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

สวนคําพิพากษาของศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 ให
ผูมีอํานาจสั่งลงโทษจัดการใหเปนไปตามคําพิพากษาไดทีเดียว เวนแตผูตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตเปนหญิงและมี
ครรภอยู ใหรอไวจนคลอดบุตรเสียกอนแลวจึงใหประหารชีวิต 

ในคดีท่ีอุทธรณไดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลทหารชั้นตนมีหนาท่ีตองสงสํานวนคดีท่ีพิพากษาให
ลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตไปยังศาลทหารกลางในเมื่อไมมีการอุทธรณคําพิพากษานั้น และคําพิพากษา
เชนวานี้ยังไมถึงที่สุด เวนแตศาลทหารกลางจะไดพิพากษายืน 

มาตรา 65  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ คือ 
(1) นายทหารผูบังคับบัญชาจําเลยซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูบัญชาการกองพลขึ้นไป หรือมีตําแหนง

ต้ังแตช้ันผูบังคับกองพันข้ึนไปที่อยูตางทองถิ่นกับผูบังคับบัญชาตําแหนงช้ันผูบัญชาการกองพลขึ้นไป เปนผูมีอํานาจสั่ง
ลงโทษตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพ 

(2) ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลทหารชั้นตนเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษในกรณีท่ีจําเลยอยูตางทองถิ่นกับ
ผูบังคับบัญชาหรือไมอยูใตบังคับบัญชาของทหาร 

(3) ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการศาลประจําหนวยทหารหรือศาลอาญาศึกเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามคํา
พิพากษาของศาลนั้น ๆ 
 
 
 
 
 

                                                 
        16มาตรา 64 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2511 
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บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา 66  บรรดาคดีท่ีศาลฎีกาไดรับไวพิจารณาพิพากษากอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหบังคับตาม

กฎหมายซึ่งใชอยูกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้จนกวาคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบลูสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารที่ใชอยู ได
ตราข้ึนไวกวา 20 ปแลว และไดแกไขเพิ่มเติมตลอดมารวมถึง 5 ฉบับ ไมสะดวกแกการใชและไมเหมาะสมกับความ
ตองการของทางราชการทหาร ท่ีตองการใหการพิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว เพราะกิจการ
ทหารไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารเสียใหมเพื่อให
สะดวกแกการใชและเพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีทหารเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว สมตามความตองการของทาง
ราชการทหาร 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 250317 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2502 ไดบัญญัติใหผูบัญชาการทหารสูงสุดมีอํานาจสั่งใหคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก ซ่ึงมี
เหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ไดรับการพิจารณาพิพากษาในศาล
ทหารแทนคณะกรรมการตามกฎอัยการศึกฉบับเดิมประกอบกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มี
บทบัญญัติบางมาตรายังไมสะดวกแกการปฏิบัติ จึงเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
เสียใหม 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 250618 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ทางราชการทหารมีนโยบายจะไมแตงตั้งยศพล
จัตวา พลเรือจัตวา และพลอากาศจัตวา แกขาราชการกลาโหมตอไป และโดยที่ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด
เปนอัตราในช้ันยศพลจัตวา พลเรือจัตวา หรือพลอากาศจัตวา จึงตองแกไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 
2498 มาตรา 31 ใหตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุดมียศพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งไดรับเงินเดือน
อัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาเอกพิเศษขึ้นไป 
 
 
 
 
 

                                                 
        17ราชกิจจานุเบกษา เลม 77/ตอนที่ 78/หนา 777/27 กันยายน 2503 
        18ราชกิจจานุเบกษา เลม 80/ตอนที่ 96/ฉบับพิเศษ หนา 5/30 กันยายน 2506 
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พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 251119 
 

มาตรา 7  บรรดาคดีที่ศาลทหารในเวลาไมปกติไดพิพากษาแลวกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหบังคับ
ไปตามกฎหมายที่ใชอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 8  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบันนี้ คดีที่อยูในอํานาจศาลทหารในเวลาไมปกติหามมิใหคูความแตงทนายและอุทธรณฎีกา ซึ่ง
กระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นวา ควรที่จะใหสิทธิแกคูความในการแตงทนายและอุทธรณฎีกาไดโดยทั่วไป เวนแตคดี
บางประเภท จึงตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารเสียใหม 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 302 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พุทธศักราช 251520 

ขอ 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 252021 
 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารใน
ปจจุบัน ไดใหอํานาจแกผูบังคับบัญชาทหารสั่งควบคุมผูตองหาซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารได โดยบัญญัติให
อนุโลมตามอํานาจลงทัณฑขังตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารและไมไดจํากัดจํานวนวันควบคุมข้ันสูงไว ทําใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําระหวางผูตองหาที่มียศตําแหนงตางกัน สมควรจํากัดจํานวนวันใหสั่งควบคุมผูตองหารวมกันไดไมเกินเกาสิบ
วัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 

                                                 
        19ราชกิจจานุเบกษา เลม 85/ตอนที่ 123/ฉบับพิเศษ หนา 1/31 ธันวาคม 2511 
        20ราชกิจจานุเบกษา เลม 89/ตอนที่ 190/ฉบับพิเศษ หนา 7/13 ธันวาคม 2515 
        21ราชกิจจานุเบกษา เลม 94/ตอนที่ 74/ฉบับพิเศษ หนา 1/11 สิงหาคม 2520 



เอกสารประกอบการบรรยาย                                                                                   น.ท.พงศธร   สัตยเจริญ - 18 -

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 252022 
 

ขอ 3  บรรดาคดีท่ีตองหามอุทธรณหรือฎีกาตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ถาไดย่ืนอุทธรณหรือฎีกาไวแลวกอนวันท่ีประกาศของคณะปฏวัิตฉิบับ
นี้ใชบังคับใหศาลมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือฎีกานั้นตอไปได หรือถาศาลทหารชั้นตนหรือศาลทหารกลางไดพิพากษา
หรือมีคําสั่งแลวกอนวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางระยะเวลาที่จะอุทธรณหรือฎีกาได 
ใหมีสิทธิอุทธรณหรือฎีกาไดตอไปตามกฎหมายกอนวันใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ แตทั้งนี้ เมื่อมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลหนึ่งศาลใดแลว ใหคดีนั้นเปนท่ีสุด 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 252623 
 

มาตรา 4  ศาลพลเรือนซึ่งอยูในเขตพื้นท่ีมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกที่เปนศาลทหารตาม
ประกาศหรือคําสั่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2501 
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 
(3) คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 1 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
(4) คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 13 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ใหคงเปนศาล

ทหารตามประกาศหรือคําสั่งดังกลาวตอไปโดยมีเขตอํานาจตามท่ีเปนอยูในวันท่ีประกาศหรือคําสั่งดังกลาวใชบังคับ แม
จะไดมีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกภายหลังวันท่ีประกาศหรือคําสั่งดังกลาวใชบังคับก็
ตาม 

มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 บัญญัติใหศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหารมีเขตอํานาจตามเขตพื้นท่ีจังหวัดทหารหรือ
มณฑลทหาร แลวแตกรณี ซึ่งเปนเขตพื้นท่ีในทางปกครองตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และประกาศของคณะปฏิวัติ
หรือคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินซ่ึงบัญญัติใหศาลพลเรือนเปนศาลทหาร ไดกําหนดเอาการที่ศาลพลเรือน
อยูในเขตพื้นท่ีจังหวัดทหารหรือมณฑลทหารเปนหลักเกณฑในการใหเปนศาลทหาร ฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขต

                                                 
        22ราชกิจจานุเบกษา เลม 94/ตอนที่ 109/ฉบับพิเศษ หนา 54/8 พฤศจิกายน 2520 
        23ราชกิจจานุเบกษา เลม 100/ตอนที่ 55/ฉบับพิเศษ หนา 12/7 เมษายน 2526 
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พื้นที่จังหวัดทหารหรือมณฑลทหารขึ้นในภายหลังก็จะมีผลเปนการกระทบกระเทือนเขตอํานาจของศาลจังหวัดทหาร
และศาลมณฑลทหารที่เขตพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไปและกระทบกระเทือนอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลพลเรือนท่ี
เปนศาลทหารตามประกาศหรือคําสั่งดังกลาวดวย ดังนั้นเพื่อแกไขขอขัดของเชนวานั้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 252624 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 
2498 ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจศาลตั้งทนายใหแกจําเลยซึ่งยากจนไมมีเงินจางทนายในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูง
เกินหาปแตไมถึงสิบป ทําใหจําเลยอยูในฐานะเสียเปรียบในการดําเนินคดี สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาว 
เพื่อใหศาลต้ังทนายใหจําเลยในคดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปแตไมถึงสิบป ถาจําเลยแถลงตอศาลกอนเริ่ม
พิจารณาวาจําเลยยากจนและตองการทนาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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