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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑. บทนํา
   เมื่อกลาวถึงคําวา “ศาลทหาร” แลวบางทานอาจจะยังไมทราบวาศาลทหารนั้นเปนศาล

ทีม่ีรูปรางหนาตาเปนอยางไร มีอํานาจหนาทีใ่นการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด และศาลทหาร
มีความจําเปนหรือมีความสําคัญตอกิจการทางทหารและตอความมั่นคงของประเทศชาติมากเพียงใด 
นอกจากนี้ยังอาจมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัศาลทหาร เชน การเขาใจวาศาลทหารเปนการให
สิทธพิเิศษแกทหารท่ีกระทําความผดิ หรอืเขาใจวาศาลทหารเปนองคกรท่ีไมสอดคลองกบัการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตย เปนตน ท้ังท่ีในความเปนจรงิศาลทหารเปนกระบวนการยตุธิรรมทางทหารที่มขีึ้น 
เพื่อปกครองบังคับบัญชาเหลาทหารใหอยูในระเบียบวินัยอันดีและเอื้ออํานวยความยุติธรรมใหแก
พลเมอืงในชาต ิโดยวิธีการหรอืกระบวนการดาํเนนิคดท่ีีเหมาะสมกบัการปกครองบงัคบับญัชาเหลาทหาร
เชนเดียวกับการจัดตั ้งศาลทหารของนานาอารยประเทศ ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

   ปจจบัุนคณะรกัษาความสงบแหงชาตโิดยพลเอก ประยุทธ  จนัทรโอชา ผูบญัชาการทหารบก
ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแตวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ เปนตนไป และตอมาไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) กําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ดังนั้น 
เพื ่อเปนการทบทวนความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี ่ยวกับทีม่าและบทบาทอํานาจหนาทีข่อง
ศาลทหาร คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงใครขอนําเสนอบทความ เรื่อง “เรื่องนารู
เกี่ยวกับศาลทหาร” ดังนี้
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เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร

๒. ที่มาของศาลทหาร
   ศาลนั้นเปนองคกรฝายตุลาการซึ่งทําหนาที่ตีความและใชบังคับกฎหมายในนามของรัฐ 

โดยศาลในประเทศไทยมี ๔ ศาลดวยกัน อันประกอบดวย ศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจพิจารณาและ
วนิจิฉยัคดทีีเ่กีย่วของกบัรฐัธรรมนญู ศาลยตุธิรรม มอีาํนาจพจิารณาและวนิจิฉยัในเรือ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพงและทางอาญาทั่วไป ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
การปกครองระหวางรฐัหรอืองคกรของรฐักับประชาชน และศาลทหาร มอีาํนาจพจิารณาคดอีาญาทหาร
และคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

   ๒.๑ เหตุผลและความจําเปน ของการจัดตัง้ศาลทหารในประเทศตาง ๆ  นัน้ กค็อื ศาลทหาร
จะมวีธิพีจิารณาคดทีีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดตามสถานการณแตกตางจากวธิพีจิารณาคดขีองศาลพลเรอืน
ศาลทหารจึงเหมาะสมกับการอํานวยความยุติธรรมในภาวะสงครามมากกวา ประกอบกับเขตอํานาจ
ของศาลพลเรือนถูกจํากัดอยูแตในพ้ืนที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดไมสามารถติดตามกองกําลังไปปฏิบัติ
ภารกิจได และในสนธิสัญญาระหวางประเทศ อาทิ อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก 
ลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ ไดกําหนดหามไมใหฟองคดีบุคคลบางประเภท อาทิ เชลยศึก 
ตอศาลในระบบปกติ อยางไรก็ดี เหตุผลท่ีสําคัญที่สุดในการจัดตั้งศาลทหารก็คือเร่ืองของการรักษา
ความมัน่คงของประเทศ โดยการรกัษาความมัน่คงนัน้จาํเปนตองพึง่พากองกาํลงัทหารทีเ่ขม็แขง็ซึง่ตองอาศยั
หลกัเอกภาพในการบังคบับญัชา กระบวนพจิารณาคดใีนศาลทหารจงึใหผูบงัคบับญัชาทหารมสีวนรวม 
เชน เปนตุลาการรวมในการตัดสนิคดี หรอืมอีาํนาจในการอุทธรณ ฎีกา เปนตน ซึง่อาํนาจตาง ๆ  เหลานี้
ไมมใีนกระบวนพจิารณาคดใีนศาลพลเรอืน นอกจากนี ้การทีผู่บงัคบับญัชาทหารไดเขารวมเปนตลุาการ
กจ็ะทําใหทราบถึงสาเหตุทีก่าํลงัพลดังกลาวไปกระทําความผิดและจะไดหาแนวทางในการปองกันและ
แกไข อกีทัง้การมศีาลทหารยงัสอดคลองหลกัสากลทีว่าการปกครองทหารจะใชวธิกีารเชนเดยีวกับการ
ปกครองพลเรือนไมได เนื่องจากทหารเปนผูถืออาวุธรายแรงอยูในมือ จําเปนตองอยูในระเบียบวินัยที่
เข็มงวดย่ิงกวาพลเรือน และดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หลายฉบับที่ผานมาจึงไดบัญญัติใหมีศาลทหารเปนหน่ึงในองคกรตุลาการเชนเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง๑

   ๒.๒ ศาลทหารตางประเทศ๒ ศาลทหารน้ันถอืเปนหลกัสากลท่ีนานาอารยประเทศไมวา
จะเปนประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร ฝรัง่เศส หรอืสาธารณรฐัประชาชนจนี ไดกาํหนดใหมขีึน้
เพื่อเหตุผลทางดานความมั่นคง ตัวอยางเชน

      ศาลทหารสหรฐัอเมรกิา แบงออกเปน ๓ ชัน้ คอื ศาลชัน้ตน ศาลอทุธรณทหาร และ
ศาลฎีกาทหาร โดยศาลช้ันตน มี ๓ ศาล คือ 

  ๑กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหาร, เกร็ดความรู เรื่อง ศาลทหาร, หนา ๑ – ๓ สืบคนจากเว็บไซต www.jcepo.
net/web/Doc/mil_court.pdf เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
  ๒โกมล  มีจุล, ศาลทหาร ตอนที่ ๑ กับกระบวนการศาลยุติธรรมที่ปฏิรูป, สืบคนจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม 
เว็บไซต http://elib.coj.go.th/Article/c13_8_5.pdf เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
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      Gerneral Courts - Martial มีอาํนาจพจิารณาพพิากษาบคุคลท่ีอยูใตบงัคบับทบญัญตัิ
แหงประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice และความผิดทีก่ฎหมายเกี่ยวดวย
สงครามไดกําหนดใหขึ้นศาลทหาร 

      Special Courts - Martial มีอาํนาจพจิารณาพพิากษาบคุคลท่ีอยูใตบงัคบับทบญัญตัิ
แหงประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice ซึ่งผูกระทําผิดมีโทษไมถึงประหารชีวิต 

      Summary Courts - Martial มอีาํนาจพิพากษาคดีทีอ่ยูใตบังคับบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมาย Uniform of Military Justice ซ่ึงผูกระทําผดิมีโทษไมถงึประหารชวีติ แตไมมอีาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่นายดาบ จานายสิบ นักเรียนทหาร กระทําผิด

      ศาลอทุธรณทหาร ประมวลกฎหมาย Uniform Code of Military Justice ไดบญัญตัิ
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 
      ศาลทหารสงูสุด คอื ศาลฎกีาซึ่งทําหนาท่ีพจิารณาพพิากษาคดชีั้นฎกีาของศาลทหาร

และศาลพลเรือน
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๑๑๘ จุลนิติ

เรื่องนารูเกี่ยวกับศาลทหาร

      ศาลทหารฝรั่งเศส ศาลทหารชั้นตนใหผูพิพากษาจากศาลอุทธรณพลเรือนมาเปน
ประธานรวมกับตุลาการที่เปนทหาร และคดีที่อุทธรณคําพิพากษาของศาลทหารชั้นตนใหศาลฎีกา
พิจารณาพิพากษาซึ่งเปนศาลเดียวกับศาลฎีกาพลเรือน 

๓. บทบัญญัติของกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับศาลทหาร
  ๓.๑ “ศาลทหาร” เปนกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ดาํเนนิกระบวนการพิจารณาคดีที่

พพิากษาอรรถคดีภายใตกรอบแหงพระราชบัญญตัธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยในอดีตทีผ่านมาน้ัน
กฎหมายที่วางระเบียบการตัดสินลงโทษทหารอันเปนตนแบบของศาลทหาร คือ กฎหมายตราสามดวง
ลักษณะขบฏศึก กฎหมายฉบับนี้ไดวางระเบียบการลงโทษทหารที่ยอทอในการรบไว โดยกําหนดวา
ความผิดชัน้ใดผูบงัคบับญัชาลงโทษได ชัน้ใดตองนําตวัสง “นายกอง” หมายถึง ผูบงัคบับญัชาของจําเลย 
“ยกุระบตัร” คอื เจาหนาทีฝ่ายกฎหมาย และ “เกยีกกาย” คอื เจาหนาทีต่อนทหารเขารบ รวมกนัเปน
องคคณะพิจารณาพิพากษาความผดิ 

  ในสมยักรงุรตันโกสินทรตัง้แตรชักาลที ่๑ ถงึรชักาลท่ี ๕ ในเร่ืองการศาลนัน้มศีาลหลายศาล
สังกัดอยูตามกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ศาลใดสังกัดอยูกระทรวง ทบวงใด เขตอํานาจของศาล
ก็เปนไปตามอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม นั้น เชน ศาลกรมทา มีอํานาจชําระคดีความ
ตางประเทศ ศาลกรมนา มีอํานาจชําระคดีเรื่องนา ศาลกลาโหม มีอํานาจชําระความท่ีเกี่ยวกับทหาร
และชาํระความพลเรอืนดวย เนือ่งจากสมหุพระกลาโหมมอีาํนาจหนาทีบ่งัคบับญัชาทหารบก ทหารเรอื
และยังมีหนาที่จัดการปกครองหัวเมืองฝายใตดวย ศาลกลาโหมจึงมีลักษณะเปนทั้งศาลทหารและ
ศาลพลเรอืน ในป พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัไดทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ
ใหปรับปรุงในเร่ืองการศาลท้ังหมด โดยใหตั้งกระทรวงยุติธรรมข้ึนและรวบรวมศาลซ่ึงกระจัดกระจาย
สังกัดอยูในกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เขามาสังกัดกระทรวงยุติธรรมจนหมดสิ้นทุกศาล ยกเวนแต
ศาลทหารเพียงศาลเดียวที่ยงัคงสังกัดกระทรวงกลาโหมอยูเชนเดิม และศาลในประเทศไทยไดแบงเปน
ศาลกระทรวงยุติธรรมกับศาลทหารนับแตนั้นมา

  ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๐ ไดมีการประกาศใชพระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. ๑๒๖ และ
พระธรรมนญูศาลทหารเรอื ร.ศ. ๑๒๗ มศีาลทหารบกและศาลทหารเรอืตามลาํดบั และในป พ.ศ. ๒๔๕๕ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติม
พระธรรมนญูศาลทหารบกวาดวยตาํรวจภธูรรตันโกสนิทรศก ๑๓๑ กาํหนดใหตาํรวจภธูรเปนบคุคลทีอ่ยู
ใตอํานาจ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๕๙ พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกประกาศกําหนดอํานาจ 
“ศาลทหารรักษาวัง” กาํหนดใหศาลทหารรักษาวังมอีาํนาจพิจารณาคดีทีท่หารรักษาวังกระทําความผิด
เปนอาญาวัง ตอมาพระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. ๑๒๖ ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญ
ศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕ และในป พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหยกเลิกอํานาจศาลทหารรักษาวังไปรวมกับศาลทหารบก จากนั้น
ในป พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดมกีารรวมพระธรรมนญูศาลทหารบกกบัพระธรรมนญูศาลทหารเรอืเขาเปนฉบบัเดยีวกนั
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โดยตราเปนพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได
ถูกยกเลิกไป และใชบังคับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ จนถึงปจจุบัน๓

   ๓.๒ ศาลทหาร ปจจุบนัจัดตั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติธรรมนญูศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ 
สังกัดอยูในกระทรวงกลาโหม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรับผิดชอบงานธุรการของศาล 
และศาลทหารสามารถแบงไดเปน ๓ ประเภท คอื ศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไมปกติ และ
ศาลอาญาศึก

        ๑) ศาลทหารในเวลาปกติ กลาวคอื ระยะเวลาที่บานเมืองสงบสุขไมมีศึกสงคราม 
แบงเปน ๓ ชั้น คือ ศาลทหารชั้นตน ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด

         (๑) ศาลทหารชั้นตน พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๗ 
ไดจาํแนกศาลทหารชั้นตนไว ๔ ศาล คอื ศาลจงัหวดัทหาร ต้ังอยูในกรมพระธรรมนูญ ศาลจงัหวดัทหาร
มีตุลาการ ๓ นาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการ
พระธรรมนญู ๑ นาย มีอํานาจพจิารณาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดท่ีีจาํเลยมยีศเปนทหารชั้นสญัญาบตัร
แตจะพิพากษาไดเฉพาะกรณียกฟองหรือลงโทษจําคุกแตละกระทงไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน 
๒,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับเทานั้น ถาเกินกวานี้ศาลจังหวัดทหาร ไมมีอํานาจพิพากษา ตองสง
สํานวนใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ เพื่อพิพากษาตอไป ศาลมณฑลทหาร มีตุลาการ 
๓ นาย เปนองคคณะพิพากษา โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการพระธรรมนูญ 
๑ นาย มีอํานาจพิจารณาไดทุกบทกฎหมาย เวนแตคดีทีจํ่าเลยมียศทหารชั้นนายพลหรือเทียบเทา
ศาลมณฑลทหารไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตองนําไปดําเนินคดียังศาลกรุงเทพ นอกจากนี ้
ยังมีอํานาจพิพากษาคดีทีศ่าลจังหวัดทหารไมมีอํานาจพิพากษาและทําความเห็นสงสํานวนมาให

   ๓กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหาร, เกร็ดความรู เรื่อง ศาลทหาร, หนา ๔ – ๕.
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ศาลมณฑลทหารพิพากษาดวย ศาลประจําหนวยทหาร มีตุลาการ ๓ นายเปนองคคณะพิพากษา
โดยเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ตุลาการพระธรรมนูญ ๑ นาย มีอํานาจพิจารณาไดทุกบท
กฎหมาย เวนแตคดีที่จําเลยมียศทหารช้ันนายพลหรือเทียบเทา และมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
อาญาซ่ึงผูกระทําผิดเปนบคุคลท่ีสงักดัหนวยทหารโดยไมจาํกัดพืน้ที ่ ศาลทหารกรุงเทพ   มตีลุาการ ๓ นาย
เปนองคคณะพพิากษา โดยเปนนายทหารชัน้สญัญาบตัร ๒ นาย ตลุาการพระธรรมนญู ๑ นาย มอีาํนาจ
พิจารณาไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดพื้นที่ 

         (๒) ศาลทหารกลาง เปนศาลทหารชัน้อทุธรณ มตีลุาการ ๕ นาย เปนองคคณะ
พิจารณาพิพากษา ประกอบดวย นายทหารชั้นนายพล ๒ นาย และตุลาการพระธรรมนูญ ๓ นาย 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลหารชั้นตน

        (๓) ศาลทหารสูงสดุ ตัง้อยูในกรมพระธรรมนญู เปนศาลทหารชัน้ฎกีา มตีลุาการ 
๕ นาย เปนองคคณะพิจารณาพิพากษา ประกอบดวย นายทหารชั้นนายพล ๒ นาย และตุลาการ
พระธรรมนูญ ๓ นาย มอีาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีทีอ่ทุธรณคาํพพิากษาหรือคาํสัง่ของศาลทหารกลาง 
ซึ่งคดีที่ศาลทหารสูงสุดไดพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งเปนอันถึงที่สุด

        ๒) ศาลทหารในเวลาไมปกติ กลาวคือ ในเวลาท่ีมีการรบหรือสถานะสงคราม
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก คดีอาญาบางประเภทที่ดําเนินคดีในศาลพลเรือนตองนํามาฟองตอ
ศาลทหารในเวลาไมปกติตามประกาศของผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เมื่อหมดภาวะการรบ
หรือสถานะสงครามหรือเลิกใชกฎอัยการศึก ศาลทหารในเวลาไมปกติมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
คางอยูในศาลหรือคดีที่ยังมิไดฟองแมยังมิไดสอบสวนหรืออยูระหวางสอบสวนก็ตาม
         ๓) ศาลอาญาศึก ศาลอาญาศกึเปนศาลทหารอกีประเภทหนึง่แยกจากศาลทหาร
ในเวลาปกตแิละศาลทหารในเวลาไมปกต ิการต้ังศาลอาญาศกึจะเกิดขึน้ไดเมือ่มกีารรบ การสงครามเกดิขึน้
โดยตัง้ศาลอาญาศกึในยทุธบรเิวณ มตีลุาการ ๓ นาย เปนองคคณะพจิารณาพพิากษา ตลุาการตองเปน
นายทหารชัน้สญัญาบตัร และศาลอาญาศกึมอีาํนาจพจิารณาพพิากษาคดอีาญาทัง้ปวงซึง่การกระทาํผดิ
เกิดขึ้นในเขตอํานาจไดทุกบทกฎหมายและไมจํากัดตัวบุคคล 
        ๓.๓ คดทีีอ่ยูในอาํนาจศาลทหาร พระราชบญัญตัธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
 มาตรา ๑๓ กาํหนดใหศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดตอกฎหมายทหารหรือ
กฎหมายอ่ืนในทางอาญาในคดีทีผู่กระทําความผิดเปนบคุคลท่ีอยูในอาํนาจศาลทหารในขณะกระทําผดิ
และมอีาํนาจสัง่ลงโทษบคุคลใด ๆ  ทีก่ระทาํผดิฐานละเมดิอาํนาจศาลตามทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพง ตลอดจนมีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอืน่ตามท่ีมกีฎหมายบัญญตัเิพิม่เติม 
เชน พระราชบญัญตักิฎอยัการศึก พระพทุธศกัราช ๒๔๕๗ ทีก่าํหนดใหผูมอีาํนาจประกาศใชกฎอยัการศึก
มีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใช
กฎอัยการศึกและในระหวางที่ใชกฎอัยการศึกได เปนตน 
         ๓.๔ คดทีีไ่มอยูในอาํนาจศาลทหาร ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญตัฉิบบันี้
ไดกาํหนดประเภทของคดีทีไ่มอยูในอาํนาจศาลทหารไว ๔ ประเภท ซึง่เปนขอยกเวนจากหลกัทัว่ไปตาม
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 หมายถงึ นักเรยีนนายรอย นักเรยีนนายเรอื นักเรยีนเตรียมทหาร 
นักศกึษาวทิยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ท่ีมอีายุเกินเกณฑท่ีจะตองดาํเนินคดใีนศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และ
        ๓) บคุคลที่มไิดเปนทหาร หมายถงึ ขาราชการกลาโหมพลเรือนและลกูจางในสงักดั
กระทรวงกลาโหมท่ีกระทําความผิดตอหนาที่ราชการทหารหรือความผิดอาญาอื่นในพื้นที่ทหาร บุคคล
ท่ีตองขงัหรอือยูในความควบคมุของเจาหนาท่ีฝายทหารโดยชอบดวยกฎหมาย และบคุคลที่เปนเชลยศึก
หรือชนชาติศัตรู
     ๓.๖ การดําเนินคดีในศาลทหาร ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหศาลทหารใชวิธี
พจิารณาคดีตามกฎหมาย กฎ ขอบงัคบั ซึ่งออกตามกฎหมายฝายทหารมาใชบังคบักอน ถาไมมจีงึจะนาํ
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาใชโดยอนโุลม และถาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
ไมมีจงึใหนาํประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพงมาใชบงัคบัเทาท่ีจะใชได โดยศาลทหารในเวลาปกติ
อัยการทหารหรือผูเสียหายซึ่งเปนบุคคลทีอ่ยูในอํานาจศาลทหารมีอํานาจเปนโจทกฟองคดีอาญาได 
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แตถาผูเสยีหายมไิดเปนบคุคลทีอ่ยูในอาํนาจศาลทหารจะตองมอบคดีใหอยัการทหารเปนโจทก สาํหรบั

ศาลทหารในเวลาไมปกติหรือศาลอาญาศึกอัยการทหารเทาน้ันที่มีอํานาจเปนโจทก ไมวาผูเสียหายจะ

เปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารหรือไมก็ตาม

     ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไมปกตินั้นใหจําเลยแตงทนายได 

แตในศาลอาญาศึกหามแตงทนาย โดยในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑๐ ขึ้นไป กอนเร่ิม

พิจารณาศาลจะตองถามจําเลยวามีทนายหรือไม ถาไมมีและจําเลยตองการก็ใหศาลต้ังทนายให 

แตในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๕ ป แตไมถึง ๑๐ ป ถาจําเลยแถลงตอศาลกอนเริ่มพิจารณา

วาจําเลยยากจนและตองการทนายก็ใหศาลตั้งทนายให 

     การพจิารณาและสบืพยานในศาลทหาร ถาจาํเลยใหการรับสารภาพหรือไมตดิใจฟง

จะไมกระทําตอหนาจําเลยก็ได และถาปรากฏวาขอเท็จจริงในทางพิจารณาแตกตางกับขอเท็จจริงที่

กลาวมาในฟองเพียงรายละเอียด เชน เก่ียวกับเวลาหรือสถานที่กระทําความผิด หรือตางกันระหวาง

การกระทําผิดฐานลักทรัพย กรรโชก ฉอโกง ยักยอก รับของโจร หรือตางกันระหวางการกระทําผิดฐาน

โดยเจตนากบัประมาท ไมใหถอืวาตางกนัในขอสาระสาํคญัทีจ่ะเปนเหตใุหศาลยกฟอง เวนแตจะปรากฏ

แกศาลวาการที่ฟองผิดไปเปนเหตใุหจําเลยหลงขอตอสู

     การอุทธรณและฎีกา คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาปกติโจทกหรือ

จําเลยอุทธรณหรือฎีกาไดภายใน ๑๕ วัน ผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการหรือผูมีอํานาจส่ังลงโทษอุทธรณ

หรือฎีกาไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งใหจําเลยฟง สําหรับ

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาไมปกติและศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี

แทนศาลอาญาศึกหามอุทธรณหรือฎีกา ในคดีที่ศาลทหารกลางพิพากษายืนตามศาลทหารชั้นตน

ใหยกฟองโจทกโดยอาศัยขอเท็จจริง หรือพิพากษายืนใหลงโทษ หรือแกไขเล็กนอย และจําคุกจําเลย

ไมเกนิ ๕ ป หรอืปรบั  หรือทัง้จาํทัง้ปรบัแตโทษจําคกุไมเกิน ๕ ป หรอืศาลทหารชัน้ตนพพิากษาใหลงโทษ

จําคุกจําเลยไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แมศาลทหารกลางพิพากษา

แกไขมากก็ตาม ถาศาลทหารกลางยังคงลงโทษจําเลยไมเกินกําหนดที่วามาน้ี หามมิใหฎีกาในปญหา

ขอเทจ็จรงิ และหามมใิหอทุธรณหรอืฎกีาในปญหาขอกฎหมายทีม่ไิดยกขึน้มาวากนัตัง้แตศาลทหารชัน้ตน

เวนแตจะเปนขอกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความสงบเรยีบรอยหรือเกีย่วกับการไมปฏบิตัติามบทบญัญตัอินัวา

ดวยการอุทธรณและฎีกา

๔. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
   ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ 

ตัง้แตวนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศใชกฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจกัรโดยอาศยัอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พรอมออกประกาศคณะรักษาความสงบ
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แหงชาติกําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร๔ 
ดังนั้น ศาลทหารจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังตอไปนี้ดวย 

 ๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทและผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 

 ๒) ความผิดตอความมั ่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘ 

 ๓) ความผิดตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
 ๔) คดท่ีีมีขอหาวากระทาํความผดิฐานมหีรอืใชอาวุธปน เครื่องกระสนุปน หรอืวัตถรุะเบดิ ท่ีใช

เฉพาะแตการสงครามที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวธุปน เครื่องกระสุนปน วัตถรุะเบดิ ดอกไมเพลงิ และสิ่งเทยีมอาวธุปน พ.ศ. ๒๔๙๐ ไมวาจะมขีอหา
วากระทําผิดอยางอืน่ดวยหรือไม ที่กระทําตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา 
เปนตนไป 

   ๔ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติทีเ่กี่ยวกับการกําหนดใหคดีความผิดบางประเภทตองอยูในอํานาจของศาลทหาร 
ไดแก 
  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

 บรรดาคดคีวามผิดทีอ่ยูในอาํนาจของศาลทหารตามประกาศของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ดังกลาวถาคดีใดประกอบดวยการกระทําหลายอยางเกี่ยวโยงกันแมแตละอยางจะเปนความผิดได
ในตวัเองและไมอยูในอาํนาจศาลทหารก็ใหอยูในอาํนาจศาลทหารท่ีจะพจิารณาพิพากษาได เวนแตเปน
คดีที่ตองดําเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ โดยใหเรือนจําทั้งหลายที่อยูในสังกัดกรมราชทัณฑ 
กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร

๕. บทสรุป
   จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดน้ีเปนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลทหาร อันประกอบไปดวย 

ที่มาและแนวคิดเก่ียวกับการจัดตั้งศาลทหาร ตัวอยางของศาลทหารในตางประเทศ ความเปนมาของ
ศาลทหารในประเทศไทย ตลอดจนบทบญัญตักิฎหมายทีเ่กีย่วของ หวังเปนอยางยิง่วาขอมลูทางวชิาการ
ดังกลาวจักเปนประโยชนไมมากก็นอยในการที่ทําใหสังคมไทยไดเขาใจเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่
ของศาลทหารซึง่เปนศาลประเภทหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัตอกระบวนการยตุธิรรมประเทศชาตไิมยิง่หยอน
ไปกวาบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลอื่น
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