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พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับและระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
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“ระเบียบราชการของศาลทหารและอัยการทหารตามวรรคสามให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘
“มาตรา ๑๑/๑ ให้ ตุ ล าการพระธรรมนู ญ และอั ย การทหารได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง
โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนและเงินประจําตําแหน่งของผู้พิพากษาหรือตุลาการศาลอื่น และพนักงาน
อัยการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) คดีที่ต้องดําเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ ศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๓๐๒ ลงวั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ศาลจั ง หวั ด ทหารมี อํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี อ าญาได้ ทุ ก บทกฎหมาย
เว้นแต่คดีที่จาํ เลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ศาลทหารสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลทหารกลาง และคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารชั้นต้นโดยตรงไปยัง
ศาลทหารสูงสุด ตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์และฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘
“มาตรา ๔๕/๑ ในกรณีที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้จ่ายเงินรางวัล
ค่าตอบแทน ค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ ไว้แก่ทนาย ล่าม พยาน
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าพนักงานผู้ส่งหมาย หรือบุคคลอื่นใด การจ่ายเงินดังกล่าวให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในลักษณะ ๒ การควบคุม มาตรา ๔๖ ของภาค ๕ วิธีพิจารณา
ความอาญาทหาร แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ลักษณะ ๒
การควบคุมผู้ต้องหาในกรณีพิเศษ
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นทําให้ไม่อาจร้องขอให้ศาลทหาร
ที่มีอํานาจสั่งขังผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารตามมาตรา ๑๖ ได้ ให้ผู้บังคับบัญชาทหาร
ซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้มีอํานาจสั่งควบคุม ถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชาทหาร
ซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ต้องหาอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาทหาร
ซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปก็ให้ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น เป็นผู้มี
อํานาจสั่งควบคุมผู้ต้องหาไว้ตามความจําเป็นและกําหนดระยะเวลาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการขัง
เมื่อเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว ถ้ายังมีความจําเป็นที่จะต้อง
ควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไปอีก และการควบคุมนั้นยังไม่ครบกําหนดระยะเวลาตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการขัง ให้ร้องขอต่อศาลทหารที่มีอํานาจเพื่อสั่งขังผู้ต้องหานั้นต่อไปได้
ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่บุคคลตามมาตรา ๑๖ ซึ่งเป็นผู้ต้องหา
ในคดีอาญาที่ไม่อยู่ในอํานาจศาลทหารตามมาตรา ๑๔ ด้วยโดยอนุโลม
การควบคุมผู้ต้องหานี้ให้ถือว่าเป็นการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
มาตรา ๑๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ ศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๕
(๑) ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจําเลยว่ามีทนายหรือไม่
ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายให้
(๒) ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจําเลยว่ามีทนายหรือไม่ ถ้าไม่มี
และจําเลยต้องการก็ให้ศาลตั้งทนายให้
ให้ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายที่ศาลตั้งตามมาตรานี้ โดยคํานึงถึงสภาพแห่งคดี
และสภาวะทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่ ก ระทรวงกลาโหมกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
กระทรวงการคลัง”
มาตรา ๑๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ ศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคําขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง
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ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง
ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้น เว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระสําคัญและทั้งจําเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษ
จําเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้
ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียด เช่น เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทําความผิด
หรื อต่ างกั นระหว่ างการกระทํ าผิ ดฐานลั กทรั พย์ กรรโชก รี ดเอาทรั พย์ ฉ้ อโกง โกงเจ้ าหนี้ ยั กยอก
รับของโจร และทําให้เสียทรัพย์ หรือต่างกันระหว่างการกระทําผิดโดยเจตนากับประมาท มิให้ถือว่า
ต่างกันในข้อสาระสําคัญ ทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคําขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์
ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ เว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้อ งผิดไปเป็นเหตุให้จําเลยหลงต่อสู้ แต่ทั้งนี้
ศาลจะลงโทษจําเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้
ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้อ ง และตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็น
เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลลงโทษจําเลยในข้อเท็จจริงนั้น ๆ
ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิด
ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้
ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทําหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง
ศาลจะลงโทษจําเลยในการกระทําผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๑ ภายใต้ บั ง คั บ บทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ แ ละฎี ก าตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาปกติ โจทก์ จําเลย ผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการ หรือผู้มีอํานาจ
สั่งลงโทษ อาจอุทธรณ์หรือฎีกาได้ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษา
หรือคําสั่งให้จําเลยฟัง”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘
“มาตรา ๖๑/๑ การอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ให้อุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลทหารสูงสุด
แต่ ห ากมี ฝ่า ยอื่น ซึ่ งมี สิ ท ธิอุ ท ธรณ์ ได้อุ ท ธรณ์ ปั ญ หาข้อ เท็จ จริ งด้ ว ย ให้ ถื อ ว่ า ผู้ อุท ธรณ์ เ ฉพาะปั ญ หา
ข้อกฎหมายดังกล่าวอุทธรณ์ต่อศาลทหารกลาง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อศาลทหารชั้นต้น ให้ศาลทหารชั้นต้นพิจารณาและมีคําสั่งว่า
เป็นการอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายต่อศาลทหารสูงสุดหรือไม่
ในกรณีที่ศาลทหารชั้นต้นเห็นว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ให้ส่งสํานวนไปยังศาลทหารกลาง
กรณีดังกล่าวผู้อุทธรณ์อาจยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลทหารชั้นต้นนั้นไปยังศาลทหารสูงสุดภายใน
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กํา หนดสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ฟั ง คํ า สั่ ง ศาลทหารชั้ น ต้ น ถ้ า ศาลทหารสู ง สุ ด พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า อุ ท ธรณ์
ตามวรรคหนึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ให้ส่งสํานวนไปให้ศาลทหารกลางพิจารณาพิพากษาต่อไป”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔๖ ถึงมาตรา ๒๔๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ คําพิพากษาของ
ศาลทหาร เว้ น แต่ ศ าลอาญาศึ ก หรื อ ศาลที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ทนศาลอาญาศึ ก ตามมาตรา ๔๐
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษจัดการให้เป็นไปตามคําพิพากษา ถ้าเป็นคําพิพากษาของ
ศาลทหารซึ่งนั่งพิจารณา ณ ศาลพลเรือนและมีผู้พิพากษาศาลพลเรือนเป็นตุลาการตามมาตรา ๓๗
ให้บังคับคดีไปตามมาตรา ๒๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนคําพิพากษาของศาลอาญาศึก หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา ๔๐
ให้ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษจัดการให้เป็นไปตามคําพิพากษาได้ทีเดียว เว้นแต่ผู้ต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิตเป็นหญิง
ถ้ามีครรภ์อยู่ ให้รอไว้จนพ้นกําหนดสามปีนับแต่คลอดบุตร แล้วให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต
เว้นแต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ในระหว่างสามปีนับแต่คลอดบุตร ให้หญิงนั้น
เลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่ที่สมควรแก่การเลี้ยงดูบุตรภายในเรือนจํา”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติหลายมาตราไม่เหมาะสมกับกาลสมัยเนื่องจากโครงสร้าง
และกิจการทางทหารได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และบทบัญญัติบางมาตราไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้การใช้บังคับเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมควรกําหนดให้ตําแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ
และอัยการทหารได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งเพื่อให้สามารถดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมได้อย่างสมเกียรติ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

