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เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร
๑. บทนํา

เมื่อกลาวถึงคําวา “ศาลทหาร” แลวบางทานอาจจะยังไมทราบวาศาลทหารนั้นเปนศาล
ทีม่ ีรูปรางหนาตาเปนอยางไร มีอํานาจหนาทีใ่ นการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด และศาลทหาร
มีความจําเปนหรือมีความสําคัญตอกิจการทางทหารและตอความมั่นคงของประเทศชาติมากเพียงใด
นอกจากนี้ยังอาจมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับศาลทหาร เชน การเขาใจวาศาลทหารเปนการให
สิทธิพเิ ศษแกทหารที่กระทําความผิด หรือเขาใจวาศาลทหารเปนองคกรที่ไมสอดคลองกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เปนตน ทั้งที่ในความเปนจริงศาลทหารเปนกระบวนการยุตธิ รรมทางทหารที่มขี ้นึ
เพื่อปกครองบังคับบัญชาเหลาทหารใหอยูในระเบียบวินัยอันดีและเอื้ออํานวยความยุติธรรมใหแก
พลเมืองในชาติ โดยวิธกี ารหรือกระบวนการดําเนินคดีท่เี หมาะสมกับการปกครองบังคับบัญชาเหลาทหาร
เช น เดี ย วกั บ การจั ด ตั ้ง ศาลทหารของนานาอารยประเทศ ไม ว  า จะเป น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปจจุบันคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบ ญ
ั ชาการทหารบก
ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแตวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ เปนตนไป และตอมาไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) กําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ดังนั้น
เพื่อเปนการทบทวนความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับทีม่ าและบทบาทอํานาจหนาทีข่ อง
ศาลทหาร คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงใครขอนําเสนอบทความ เรื่อง “เรื่องนารู
เกี่ยวกับศาลทหาร” ดังนี้
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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๒. ที่มาของศาลทหาร

ศาลนั้นเปนองคกรฝายตุลาการซึ่งทําหนาที่ตีความและใชบังคับกฎหมายในนามของรัฐ
โดยศาลในประเทศไทยมี ๔ ศาลดวยกัน อันประกอบดวย ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจพิจารณาและ
วินจิ ฉัยคดีทเี่ กีย่ วของกับรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรม มีอาํ นาจพิจารณาและวินจิ ฉัยในเรือ่ งของกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพงและทางอาญาทั่วไป ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
การปกครองระหวางรัฐหรือองคกรของรัฐกับประชาชน และศาลทหาร มีอาํ นาจพิจารณาคดีอาญาทหาร
และคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
๒.๑ เหตุผลและความจําเปน ของการจัดตัง้ ศาลทหารในประเทศตาง ๆ นัน้ ก็คอื ศาลทหาร
จะมีวธิ พี จิ ารณาคดีทสี่ ามารถปรับเปลีย่ นไดตามสถานการณแตกตางจากวิธพี จิ ารณาคดีของศาลพลเรือน
ศาลทหารจึงเหมาะสมกับการอํานวยความยุติธรรมในภาวะสงครามมากกวา ประกอบกับเขตอํานาจ
ของศาลพลเรือนถูกจํากัดอยูแตในพื้นที่ตามที่กฎหมายกําหนดไมสามารถติดตามกองกําลังไปปฏิบัติ
ภารกิจได และในสนธิสัญญาระหวางประเทศ อาทิ อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก
ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ ไดกําหนดหามไมใหฟองคดีบุคคลบางประเภท อาทิ เชลยศึก
ตอศาลในระบบปกติ อยางไรก็ดี เหตุผลที่สําคัญที่สุดในการจัดตั้งศาลทหารก็คือเรื่องของการรักษา
ความมัน่ คงของประเทศ โดยการรักษาความมัน่ คงนัน้ จําเปนตองพึง่ พากองกําลังทหารทีเ่ ข็มแข็งซึง่ ตองอาศัย
หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา กระบวนพิจารณาคดีในศาลทหารจึงใหผบู งั คับบัญชาทหารมีสว นรวม
เชน เปนตุลาการรวมในการตัดสินคดี หรือมีอาํ นาจในการอุทธรณ ฎีกา เปนตน ซึง่ อํานาจตาง ๆ เหลานี้
ไมมใี นกระบวนพิจารณาคดีในศาลพลเรือน นอกจากนี้ การทีผ่ บู งั คับบัญชาทหารไดเขารวมเปนตุลาการ
ก็จะทําใหทราบถึงสาเหตุทกี่ าํ ลังพลดังกลาวไปกระทําความผิดและจะไดหาแนวทางในการปองกันและ
แกไข อีกทัง้ การมีศาลทหารยังสอดคลองหลักสากลทีว่ า การปกครองทหารจะใชวธิ กี ารเชนเดียวกับการ
ปกครองพลเรือนไมได เนื่องจากทหารเปนผูถืออาวุธรายแรงอยูในมือ จําเปนตองอยูในระเบียบวินัยที่
เข็มงวดยิ่งกวาพลเรือน และดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หลายฉบับที่ผานมาจึงไดบัญญัติใหมีศาลทหารเปนหนึ่งในองคกรตุลาการเชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง๑
๒.๒ ศาลทหารตางประเทศ๒ ศาลทหารนัน้ ถือเปนหลักสากลทีน่ านาอารยประเทศไมวา
จะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดกาํ หนดใหมขี นึ้
เพื่อเหตุผลทางดานความมั่นคง ตัวอยางเชน
ศาลทหารสหรัฐอเมริกา แบงออกเปน ๓ ชัน้ คือ ศาลชัน้ ตน ศาลอุทธรณทหาร และ
ศาลฎีกาทหาร โดยศาลชั้นตน มี ๓ ศาล คือ
กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหาร, เกร็ดความรู เรื่อง ศาลทหาร, หนา ๑ – ๓ สืบคนจากเว็บไซต www.jcepo.
net/web/Doc/mil_court.pdf เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
๒
โกมล มีจุล, ศาลทหาร ตอนที่ ๑ กับกระบวนการศาลยุติธรรมที่ปฏิรูป, สืบคนจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม
เว็บไซต http://elib.coj.go.th/Article/c13_8_5.pdf เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
๑
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Gerneral Courts - Martial มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาบุคคลที่อยูใ ตบงั คับบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice และความผิดทีก่ ฎหมายเกี่ยวดวย
สงครามไดกําหนดใหขึ้นศาลทหาร
Special Courts - Martial มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาบุคคลที่อยูใ ตบงั คับบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice ซึ่งผูกระทําผิดมีโทษไมถึงประหารชีวิต
Summary Courts - Martial มีอาํ นาจพิพากษาคดีทอี่ ยูใตบังคับบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมาย Uniform of Military Justice ซึ่งผูก ระทําผิดมีโทษไมถงึ ประหารชีวติ แตไมมอี าํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่นายดาบ จานายสิบ นักเรียนทหาร กระทําผิด
ศาลอุทธรณทหาร ประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice ไดบญ
ั ญัติ
ใหกรมพระธรรมนูญเปนผูเสนอศาลทหารพิพากษาลงโทษนายทหารที่เปนนายพลหรือผูบังคับการเรือ
หรือโทษประหารชีวิต โทษไลออกซึ่งผูรับโทษเปนนายทหารสัญญาบัตร นักเรียนทหารเรือหรือนายเรือ
ชั้นตรี โทษปลดออกเพราะประพฤติไมดีหรือกักขังมีกําหนด ๑ ป หรือกวานั้นขึ้นไป
ศาลฎีกาทหาร ประกอบดวยตุลาการ ๓ นาย แตงตั้งจากบุคคลพลเรือนโดย
ประธานาธิบดี โดยคําแนะนําและยินยอมของวุฒิสภา มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่จําเลยมียศเปน
นายพลหรือผูบังคับการเรือ
ศาลทหารสหราชอาณาจักร แบงออกเปนศาลทหารชั้นตนและศาลอุทธรณทหาร
ศาลทหารชั้นตน ไดแก ศาลจังหวัด ศาลมณฑลทหาร และศาลอาญาศึก ซึ่งผูเปน
ตุลาการพระธรรมนูญ ก็คือผูพิพากษาของศาลพลเรือนเปนผูพิจารณาคดีรวมกับตุลาการที่เปนทหาร
ศาลอุทธรณทหาร เปนสวนหนึ่งของศาลอุทธรณพลเรือน
ศาลทหารสูงสุด คือ ศาลฎีกาซึ่งทําหนาที่พจิ ารณาพิพากษาคดีช้นั ฎีกาของศาลทหาร
และศาลพลเรือน
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ศาลทหารฝรั่งเศส ศาลทหารชั้นตนใหผูพิพากษาจากศาลอุทธรณพลเรือนมาเปน
ประธานรวมกับตุลาการที่เปนทหาร และคดีที่อุทธรณคําพิพากษาของศาลทหารชั้นตนใหศาลฎีกา
พิจารณาพิพากษาซึ่งเปนศาลเดียวกับศาลฎีกาพลเรือน

๓. บทบัญญัติของกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับศาลทหาร

๓.๑ “ศาลทหาร” เปนกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่
พิพากษาอรรถคดีภายใตกรอบแหงพระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยในอดีตทีผ่ า นมานัน้
กฎหมายที่วางระเบียบการตัดสินลงโทษทหารอันเปนตนแบบของศาลทหาร คือ กฎหมายตราสามดวง
ลักษณะขบฏศึก กฎหมายฉบับนี้ไดวางระเบียบการลงโทษทหารที่ยอทอในการรบไว โดยกําหนดวา
ความผิดชัน้ ใดผูบ งั คับบัญชาลงโทษได ชัน้ ใดตองนําตัวสง “นายกอง” หมายถึง ผูบ งั คับบัญชาของจําเลย
“ยุกระบัตร” คือ เจาหนาทีฝ่ า ยกฎหมาย และ “เกียกกาย” คือ เจาหนาทีต่ อ นทหารเขารบ รวมกันเปน
องคคณะพิจารณาพิพากษาความผิด
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตงั้ แตรชั กาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ในเรือ่ งการศาลนัน้ มีศาลหลายศาล
สังกัดอยูตามกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ศาลใดสังกัดอยูกระทรวง ทบวงใด เขตอํานาจของศาล
ก็เปนไปตามอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม นั้น เชน ศาลกรมทา มีอํานาจชําระคดีความ
ตางประเทศ ศาลกรมนา มีอํานาจชําระคดีเรื่องนา ศาลกลาโหม มีอํานาจชําระความที่เกี่ยวกับทหาร
และชําระความพลเรือนดวย เนือ่ งจากสมุหพระกลาโหมมีอาํ นาจหนาทีบ่ งั คับบัญชาทหารบก ทหารเรือ
และยังมีหนาที่จัดการปกครองหัวเมืองฝายใตดวย ศาลกลาโหมจึงมีลักษณะเปนทั้งศาลทหารและ
ศาลพลเรือน ในป พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหปรับปรุงในเรื่องการศาลทั้งหมด โดยใหตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นและรวบรวมศาลซึ่งกระจัดกระจาย
สังกัดอยูในกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เขามาสังกัดกระทรวงยุติธรรมจนหมดสิ้นทุกศาล ยกเวนแต
ศาลทหารเพียงศาลเดียวที่ยงั คงสังกัดกระทรวงกลาโหมอยูเชนเดิม และศาลในประเทศไทยไดแบงเปน
ศาลกระทรวงยุติธรรมกับศาลทหารนับแตนั้นมา
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๐ ไดมีการประกาศใชพระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. ๑๒๖ และ
พระธรรมนูญศาลทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๗ มีศาลทหารบกและศาลทหารเรือตามลําดับ และในป พ.ศ. ๒๔๕๕
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติม
พระธรรมนูญศาลทหารบกวาดวยตํารวจภูธรรัตนโกสินทรศก ๑๓๑ กําหนดใหตาํ รวจภูธรเปนบุคคลทีอ่ ยู
ใตอํานาจ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๙ พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกประกาศกําหนดอํานาจ
“ศาลทหารรักษาวัง” กําหนดใหศาลทหารรักษาวังมีอาํ นาจพิจารณาคดีทที่ หารรักษาวังกระทําความผิด
เปนอาญาวัง ตอมาพระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. ๑๒๖ ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕ และในป พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหยกเลิกอํานาจศาลทหารรักษาวังไปรวมกับศาลทหารบก จากนั้น
ในป พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดมกี ารรวมพระธรรมนูญศาลทหารบกกับพระธรรมนูญศาลทหารเรือเขาเปนฉบับเดียวกัน
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โดยตราเปนพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได
ถูกยกเลิกไป และใชบังคับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ จนถึงปจจุบัน๓
๓.๒ ศาลทหาร ปจจุบนั จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
สังกัดอยูในกระทรวงกลาโหม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรับผิดชอบงานธุรการของศาล
และศาลทหารสามารถแบงไดเปน ๓ ประเภท คือ ศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไมปกติ และ
ศาลอาญาศึก
๑) ศาลทหารในเวลาปกติ กลาวคือ ระยะเวลาที่บานเมืองสงบสุขไมมีศึกสงคราม
แบงเปน ๓ ชั้น คือ ศาลทหารชั้นตน ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด
(๑) ศาลทหารชั้นตน พระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๗
ไดจาํ แนกศาลทหารชั้นตนไว ๔ ศาล คือ ศาลจังหวัดทหาร ตั้งอยูใ นกรมพระธรรมนูญ ศาลจังหวัดทหาร
มีตุลาการ ๓ นาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการ
พระธรรมนูญ ๑ นาย มีอํานาจพิจารณาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดีท่จี าํ เลยมียศเปนทหารชั้นสัญญาบัตร
แตจะพิพากษาไดเฉพาะกรณียกฟองหรือลงโทษจําคุกแตละกระทงไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๒,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับเทานั้น ถาเกินกวานี้ศาลจังหวัดทหาร ไมมีอํานาจพิพากษา ตองสง
สํานวนใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ เพื่อพิพากษาตอไป ศาลมณฑลทหาร มีตุลาการ
๓ นาย เปนองคคณะพิพากษา โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการพระธรรมนูญ
๑ นาย มีอํานาจพิจารณาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดีทจี่ ําเลยมียศทหารชั้นนายพลหรือเทียบเทา
ศาลมณฑลทหารไม ม ีอ ํา นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาต อ งนํ า ไปดํ า เนิ น คดี ย ัง ศาลกรุ ง เทพ นอกจากนี ้
ยังมีอํานาจพิพากษาคดีทศี่ าลจังหวัดทหารไมมีอํานาจพิพากษาและทําความเห็นสงสํานวนมาให
กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหาร, เกร็ดความรู เรื่อง ศาลทหาร, หนา ๔ – ๕.
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ศาลมณฑลทหารพิพากษาดวย ศาลประจําหนวยทหาร มีตุลาการ ๓ นายเปนองคคณะพิพากษา
โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการพระธรรมนูญ ๑ นาย มีอํานาจพิจารณาไดทุกบท
กฎหมาย เวนแตคดีที่จําเลยมียศทหารชั้นนายพลหรือเทียบเทา และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
อาญาซึง่ ผูก ระทําผิดเปนบุคคลทีส่ งั กัดหนวยทหารโดยไมจาํ กัดพืน้ ที่ ศาลทหารกรุงเทพ มีตลุ าการ ๓ นาย
เปนองคคณะพิพากษา โดยเปนนายทหารชัน้ สัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการพระธรรมนูญ ๑ นาย มีอาํ นาจ
พิจารณาไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดพื้นที่
(๒) ศาลทหารกลาง เปนศาลทหารชัน้ อุทธรณ มีตลุ าการ ๕ นาย เปนองคคณะ
พิจารณาพิพากษา ประกอบดวย นายทหารชั้นนายพล ๒ นาย และตุลาการพระธรรมนูญ ๓ นาย
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลหารชั้นตน
(๓) ศาลทหารสูงสุด ตัง้ อยูใ นกรมพระธรรมนูญ เปนศาลทหารชัน้ ฎีกา มีตลุ าการ
๕ นาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา ประกอบดวย นายทหารชั้นนายพล ๒ นาย และตุลาการ
พระธรรมนูญ ๓ นาย มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีทอี่ ทุ ธรณคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลทหารกลาง
ซึ่งคดีที่ศาลทหารสูงสุดไดพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งเปนอันถึงที่สุด
๒) ศาลทหารในเวลาไมปกติ กลาวคือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก คดีอาญาบางประเภทที่ดําเนินคดีในศาลพลเรือนตองนํามาฟองตอ
ศาลทหารในเวลาไมปกติตามประกาศของผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เมื่อหมดภาวะการรบ
หรือสถานะสงครามหรือเลิกใชกฎอัยการศึก ศาลทหารในเวลาไมปกติมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
คางอยูในศาลหรือคดีที่ยังมิไดฟองแมยังมิไดสอบสวนหรืออยูระหวางสอบสวนก็ตาม
๓) ศาลอาญาศึก ศาลอาญาศึกเปนศาลทหารอีกประเภทหนึง่ แยกจากศาลทหาร
ในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไมปกติ การตัง้ ศาลอาญาศึกจะเกิดขึน้ ไดเมือ่ มีการรบ การสงครามเกิดขึน้
โดยตัง้ ศาลอาญาศึกในยุทธบริเวณ มีตลุ าการ ๓ นาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา ตุลาการตองเปน
นายทหารชัน้ สัญญาบัตร และศาลอาญาศึกมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทัง้ ปวงซึง่ การกระทําผิด
เกิดขึ้นในเขตอํานาจไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดตัวบุคคล
๓.๓ คดีทอี่ ยูใ นอํานาจศาลทหาร พระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๑๓ กําหนดใหศาลทหารมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาลงโทษผูก ระทําความผิดตอกฎหมายทหารหรือ
กฎหมายอืน่ ในทางอาญาในคดีทผี่ ูกระทําความผิดเปนบุคคลทีอ่ ยูใ นอํานาจศาลทหารในขณะกระทําผิด
และมีอาํ นาจสัง่ ลงโทษบุคคลใด ๆ ทีก่ ระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาลตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพง ตลอดจนมีอาํ นาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอนื่ ตามทีม่ กี ฎหมายบัญญัตเิ พิม่ เติม
เชน พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทีก่ าํ หนดใหผมู อี าํ นาจประกาศใชกฎอัยการศึก
มีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใช
กฎอัยการศึกและในระหวางที่ใชกฎอัยการศึกได เปนตน
๓.๔ คดีทไี่ มอยูใ นอํานาจศาลทหาร ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
ไดกาํ หนดประเภทของคดีทไี่ มอยูใ นอํานาจศาลทหารไว ๔ ประเภท ซึง่ เปนขอยกเวนจากหลักทัว่ ไปตาม
มาตรา ๑๓
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ประเภทแรก บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารกับบุคคลที่ไมอยูในอํานาจศาลทหาร
กระทําผิดดวยกัน ซึ่งอาจเปนการรวมกันกระทําความผิด หรือตางฝายตางกระทําความผิด เชน วิวาท
ทํารายรางกายซึ่งกันและกัน เปนตน
ประการที่สอง คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยูในอํานาจศาลพลเรือน เชน ทหารลักทรัพย
พลเรือนรับของโจร เปนตน
ประการที่สาม คดีที่ตองดําเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว
ประการที่สี่ คดีที่ศาลทหารเห็นวาไมอยูในอํานาจศาลทหาร
๓.๕ บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดจําแนก
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารไว ดังนี้
๑) ทหาร หมายถึง ทหารประจําการและทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)
๒) นักเรียนทหาร หมายถึง นักเรียนนายรอย นักเรียนนายเรือ นักเรียนเตรียมทหาร
นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ที่มอี ายุเกินเกณฑท่ีจะตองดําเนินคดีในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และ
๓) บุคคลที่มไิ ดเปนทหาร หมายถึง ขาราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจางในสังกัด
กระทรวงกลาโหมที่กระทําความผิดตอหนาที่ราชการทหารหรือความผิดอาญาอื่นในพื้นที่ทหาร บุคคล
ที่ตอ งขังหรืออยูใ นความควบคุมของเจาหนาที่ฝา ยทหารโดยชอบดวยกฎหมาย และบุคคลที่เปนเชลยศึก
หรือชนชาติศัตรู
๓.๖ การดําเนินคดีในศาลทหาร ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหศาลทหารใชวิธี
พิจารณาคดีตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบงั คับกอน ถาไมมจี งึ จะนํา
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาใชโดยอนุโลม และถาประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ไมมีจงึ ใหนาํ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพงมาใชบงั คับเทาที่จะใชได โดยศาลทหารในเวลาปกติ
อัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลทีอ่ ยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาได
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แตถา ผูเ สียหายมิไดเปนบุคคลทีอ่ ยูใ นอํานาจศาลทหารจะตองมอบคดีใหอยั การทหารเปนโจทก สําหรับ
ศาลทหารในเวลาไมปกติหรือศาลอาญาศึกอัยการทหารเทานั้นที่มีอํานาจเปนโจทก ไมวาผูเสียหายจะ
เปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารหรือไมก็ตาม
ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไมปกตินั้นใหจําเลยแตงทนายได
แตในศาลอาญาศึกหามแตงทนาย โดยในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑๐ ขึ้นไป กอนเริ่ม
พิจารณาศาลจะตองถามจําเลยวามีทนายหรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการก็ใหศาลตั้งทนายให
แตในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๕ ป แตไมถึง ๑๐ ป ถาจําเลยแถลงตอศาลกอนเริ่มพิจารณา
วาจําเลยยากจนและตองการทนายก็ใหศาลตั้งทนายให
การพิจารณาและสืบพยานในศาลทหาร ถาจําเลยใหการรับสารภาพหรือไมตดิ ใจฟง
จะไมกระทําตอหนาจําเลยก็ได และถาปรากฏวาขอเท็จจริงในทางพิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริงที่
กลาวมาในฟองเพียงรายละเอียด เชน เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทําความผิด หรือตางกันระหวาง
การกระทําผิดฐานลักทรัพย กรรโชก ฉอโกง ยักยอก รับของโจร หรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐาน
โดยเจตนากับประมาท ไมใหถอื วาตางกันในขอสาระสําคัญทีจ่ ะเปนเหตุใหศาลยกฟอง เวนแตจะปรากฏ
แกศาลวาการที่ฟองผิดไปเปนเหตุใหจําเลยหลงขอตอสู
การอุทธรณและฎีกา คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาปกติโจทกหรือ
จําเลยอุทธรณหรือฎีกาไดภายใน ๑๕ วัน ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการหรือผูมีอํานาจสั่งลงโทษอุทธรณ
หรือฎีกาไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งใหจําเลยฟง สําหรับ
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาไมปกติและศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี
แทนศาลอาญาศึกหามอุทธรณหรือฎีกา ในคดีที่ศาลทหารกลางพิพากษายืนตามศาลทหารชั้นตน
ใหยกฟองโจทกโดยอาศัยขอเท็จจริง หรือพิพากษายืนใหลงโทษ หรือแกไขเล็กนอย และจําคุกจําเลย
ไมเกิน ๕ ป หรือปรับ หรือทัง้ จําทัง้ ปรับแตโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือศาลทหารชัน้ ตนพิพากษาใหลงโทษ
จําคุกจําเลยไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แมศาลทหารกลางพิพากษา
แกไขมากก็ตาม ถาศาลทหารกลางยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามานี้ หามมิใหฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง และหามมิใหอทุ ธรณหรือฎีกาในปญหาขอกฎหมายทีม่ ไิ ดยกขึน้ มาวากันตัง้ แตศาลทหารชัน้ ตน
เวนแตจะเปนขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความสงบเรียบรอยหรือเกีย่ วกับการไมปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตอิ นั วา
ดวยการอุทธรณและฎีกา

๔. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ
ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศใชกฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักรโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พรอมออกประกาศคณะรักษาความสงบ
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แหงชาติกําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร๔
ดังนั้น ศาลทหารจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้ดวย
๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทและผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒
๒) ความผิด ต อ ความมั ่น คงของรั ฐ ภายในราชอาณาจั ก รตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘
๓) ความผิดตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
๔) คดีท่มี ีขอ หาวากระทําความผิดฐานมีหรือใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช
เฉพาะแตการสงครามที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ไมวา จะมีขอ หา
วากระทําผิดอยางอืน่ ดวยหรือไม ที่กระทําตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา
เปนตนไป
๔

ไดแก

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติทีเ่ กี่ยวกับการกําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจของศาลทหาร

๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบดวยการกระทําหลายอยางเกี่ยวโยงกัน
ใหอยูในอํานาจของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหาร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ใหเรือนจําในสังกัดกรมราชทัณฑกระทรวงยุติธรรม
ปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่อง ใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปน
เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด ที่ใชเฉพาะแตการสงคราม ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗).
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เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร

บรรดาคดีความผิดทีอ่ ยูใ นอํานาจของศาลทหารตามประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ดังกลาวถาคดีใดประกอบดวยการกระทําหลายอยางเกี่ยวโยงกันแมแตละอยางจะเปนความผิดได
ในตัวเองและไมอยูใ นอํานาจศาลทหารก็ใหอยูใ นอํานาจศาลทหารทีจ่ ะพิจารณาพิพากษาได เวนแตเปน
คดีที่ตองดําเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ โดยใหเรือนจําทั้งหลายที่อยูในสังกัดกรมราชทัณฑ
กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร

๕. บทสรุป

จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้เปนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลทหาร อันประกอบไปดวย
ที่มาและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลทหาร ตัวอยางของศาลทหารในตางประเทศ ความเปนมาของ
ศาลทหารในประเทศไทย ตลอดจนบทบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วของ หวังเปนอยางยิง่ วาขอมูลทางวิชาการ
ดังกลาวจักเปนประโยชนไมมากก็นอยในการที่ทําใหสังคมไทยไดเขาใจเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่
ของศาลทหารซึง่ เปนศาลประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญตอกระบวนการยุตธิ รรมประเทศชาติไมยงิ่ หยอน
ไปกวาบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลอื่น
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