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พระราชบัญญตั ิ
กฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
   

 
พระราชปรารภ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวากฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปน
พระราชบัญญัติไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝายทหารที่จะกระทํา
การใดๆ ยังหาตรงกับระเบียบพิชัยสงคราม อันตองการของความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมี
มาจากภายนอก หรือเกิดขึ้นภายในไดโดยสะดวกไม บัดนี้สมควรแกไขกฎอัยการศึกและ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะกับกาลสมัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. 
๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้นเสีย และใหใชกฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนใหม 
ดังตอไปนี ้

 
นามพระราชบญัญัต ิ
   

 
มาตรา ๑๑  พระราชบัญญัตนิี ้ใหเรียกวา “กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗” 

 
ใชพระราชบัญญัติที่ใดเมื่อใดตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๒๒  เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะ
มาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกําหนด
เง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่ว
ราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเมื่อใด หรือ ณ ที่ใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติ
หรือบทกฎหมายใดๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับนั้นแทน 

 
ลักษณะประกาศ 
   

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๑/-/หนา ๓๘๘/๑๓ กันยายน ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓  ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วพระราชอาณาจักร ในประกาศนั้น

จะไดแสดงใหปรากฏวา มณฑลใด ตําบลใด หรือเขตใดใชกฎอัยการศึก 
 

ผูมีอํานาจใชกฎอัยการศึก 
   

 
มาตรา ๔  เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ที่

นั้น ซึ่งมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือที่มั่นอยาง
ใดๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอํานาจหนาที่ของกองทหารนั้นได 
แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 

 
เมื่อเลิกตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๕  การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศ
กระแส พระบรมราชโองการเสมอ 

 
อํานาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๖๓  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ
เหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือนในสวนที่เก่ียวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความ
สงบเรียบรอยและเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร 

 
อํานาจศาลทหาร และอํานาจศาลพลเรือน เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๗๔  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีไดอยางปกติ เวนแตคดีที่อยูในอํานาจของศาลอาญาศึก และผูมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขต
ที่ประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวางที่ใชกฎอัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ทุกขอ หรือแต บางขอและหรือบางสวนของขอใดขอหนึ่งได ทั้งมีอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดังกลาวนั้นดวย 

                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรกใหมี
ผลบังคับเฉพาะคดีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศวันเวลาที่ระบุนั้น
จะเปนวันเวลาที่ออกประกาศนั้นหรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ใหโฆษณาในราชกจิจานเุบกษา
ดวย 

นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่เกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการ
ศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ผู
บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม

ความในมาตรา ๗ นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองที่หรือแตบางทองที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามที่กลาวในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได 

 
มาตรา ๗ ตรี๖  เมื่อไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิได
ฟองรองในระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย 

 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ 

   
 

มาตรา ๘  เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในตําบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน, ที่จะเกณฑ, ที่จะหาม, ที่จะยึด, ที่จะเขาอาศัย, ที่จะ
ทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่, และท่ีจะขับไล 

 
การตรวจคน 

   
 

มาตรา ๙๗  การตรวจคนนั้น ใหมีอํานาจที่จะตรวจคนดังตอไปนี้ 
(๑) ที่จะตรวจ คน บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตอง 

เขาอาศัย หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งมีอํานาจที่จะตรวจคนไดไมวาที่ตัว
บุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือที่ใดๆ และไมวาเวลาใดๆ ทั้งส้ิน 

(๒) ที่จะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือส่ิงอ่ืนใดที่สงหรือมีไป
มาถึงกัน ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

(๓) ที่จะตรวจหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ 
                                                 

๕ มาตรา ๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

 
การเกณฑ 

   
 

มาตรา ๑๐  การเกณฑนั้นใหมีอํานาจที่จะเกณฑไดดังนี้ 
(๑) ที่จะเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการปองกัน พระ

ราชอาณาจักร หรือชวยเหลือเก้ือหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
(๒) ที่จะเกณฑยวดยาน, สัตวพาหนะ, เสบียงอาหาร, เครื่องศาตราวุธ, และ

เครื่องมือเคร่ืองใชตางๆ จากบุคคลหรือบริษัทใดๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลานั้น
ทุกอยาง 

 
การหาม 

   
 

มาตรา ๑๑๘  การหามนั้น ใหมีอํานาจที่จะหามไดดังนี้ 
(๑) ที่จะหามมั่วสุมประชุมกัน 
(๒) ที่จะหามออก จําหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพภาพ

บทหรือคําประพันธ 
(๓) ที่จะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียงหรือ

วิทยุโทรทัศน 
(๔) ที่จะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ําหรือทาง

อากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินดวย 
(๕) ที่จะหามมีหรือใชเครื่องมือส่ือสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ และ

เคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสินหรือที่
อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได 

(๖) ที่จะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาที่กําหนด 
(๗) ที่จะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองที่ใดซึ่งเจาหนาที่ฝายทหาร

เห็นวา เปนการจําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและ
เมื่อไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาที่
ไดประกาศกําหนด 

(๘) ที่จะหามบุคคลกระทําหรือมีซึ่งกิจการหรือส่ิงอ่ืนใดไดตามรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
การยึด 

   

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 



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 ๑๒  บรรดาสิ่งซึ่งกลาวไว ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น 

ถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปน จะยึดไวช่ัวคราวเพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรูหรือ
เพ่ือ เปนประโยชนแกราชการทหาร ก็มีอํานาจยึดได 

 
การเขาอาศัย 

   
 

มาตรา ๑๓  อํานาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ที่อาศัยใดๆ ซึ่งราชการทหารเห็น
จําเปน จะใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอํานาจอาศัยไดทุกแหง 

 
การทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานที ่

   
 

มาตรา ๑๔  การทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่นั้น ใหมีอํานาจกระทําไดดังนี้ 
(๑) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจที่จะเผาบานและสิ่งซึ่ง

เห็นวา จะเปนกําลังแกราชศัตรู เมื่อกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาส่ิงใดๆ อยูในที่ซึ่งกีด
กับการสูรบ ก็ทําลายไดทั้งส้ิน 

(๒) มีอํานาจที่จะสรางที่มั่น หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบานเมืองสําหรับ
การตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาที่ฝายทหารไดทุก
อยาง 

 
การขับไล 

   
 

มาตรา ๑๕  ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมา
อาศัย ในตําบลนั้นชั่วคราว เมื่อมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดหรือจําเปนแลว มีอํานาจที่จะขับไล
ผูนั้นใหออกไปจากเมืองหรือตําบลนั้นได 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๙  ในกรณีที่เจาหนาที่ฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดจะ

เปน ราชศัตรูหรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคําส่ังของเจาหนาที่ฝาย
ทหารใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลนั้นไวเพ่ือการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการ ทหารได แตตองกักไวไมเกินกวา ๗ วัน 

 
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได 

   
 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



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 
 

มาตรา ๑๖  ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอํานาจของ
เจาหนาที่ฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะ
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใด แกเจาหนาที่ฝายทหารไมไดเลยเพราะอํานาจทั้ง
ปวงที่เจาหนาที่ฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับปองกัน
พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพ 
และสงบเรียบรอยปราศจาก ราชศัตรูภายนอกและภายใน 

 
มอบอํานาจใหเจากระทรวง 

   
 

มาตรา ๑๗  ในเวลาปรกติสงบศึก เจากระทรวงซึ่งบังคับบัญชาทหารมีอํานาจ
ตรากฎเสนาบดีข้ึนสําหรับบรรยายขอความ เพ่ือใหมีความสะดวก และเรียบรอยในเวลาที่จะใชกฎ
อัยการศึกไดตามสมควร สวนในเวลาสงครามหรือจลาจล แมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอํานาจออก
ขอบังคับบรรยายความเพิ่มเติมใหการดําเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกนี้ และเมื่อได
ประกาศกฎเสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทางราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๓๘๖ ใน

รัชกาลปจจุบันนี้ 



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 
 

บัญชีตอทาย 
พระราชบัญญตัิกฎอัยการศกึ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๐ 

   
 

ก. คดีที่เก่ียวกับตัวบุคคลบางจําพวก 
๑. คดีที่ตํารวจกระทําความผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 
๒. คดีที่บุคคลพลเรือนสังกัดในราชการทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทํา

ความผิด ไมวาจะเกี่ยวกับหนาที่ราชการหรือไม และไมวาจะไดกระทําความผิดในที่ใดๆ ในเขตที่
ใชกฎอัยการศึก 

๓. คดีที่บุคคลใดๆ เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับบคุคลทีอ่ยูใน
อํานาจศาลทหาร หรือรวมกับบุคคลดังกลาวใน ๑. หรือ ๒. ไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

๔. คดีที่บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด
รวมกับบุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหารไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

ข. คดีที่เก่ียวกับความผิดบางอยาง 
๑. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๒. คดีที่มีขอกลาวหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสําหรับใชในราชการ

ทหารแหงกองทัพไทย หรือกองทัพพันธมิตรแหงประเทศไทย หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
รางกายทหารไทยหรือทหารพันธมิตรแหงประเทศไทย ในขณะกระทําการตามหนาที่หรือเพราะ
เหตุที่กระทําการตามหนาที ่

๓. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี ้
(๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 
(๒) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา 

๑๑๓ ถึงมาตรา ๑๑๘ 
(๓) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา

๑๑๙ ถึงมาตรา ๑๒๙ 
(๔) ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ตั้งแตมาตรา ๑๓๐ ถึง

มาตรา ๑๓๕ 
(๕) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ เฉพาะท่ีเก่ียวกับ

ราชการทหาร มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ 
(๖) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ตั้งแตมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา 

๑๕๔ มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๕ 

                                                 
๑๐ บัญชีตอทาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 



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 
 

(๗) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามมาตรา ๑๗๒ 
เฉพาะท่ีเก่ียวกับราชการทหาร มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ ถึงมาตรา ๑๘๕ มาตรา 
๑๘๙ มาตรา ๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ เฉพาะเมื่อศาลนั้นเปนศาลทหาร 

(๘) ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามมาตรา ๒๐๑ และ
มาตรา ๒๐๒ 

(๙) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตั้งแตมาตรา ๒๐๙ 
ถึงมาตรา ๒๑๖ 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตั้งแต
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ มาตรา 
๒๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ 

(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป และตั๋ว ตั้งแตมาตรา ๒๕๐ ถึง
มาตรา ๒๕๓ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการทหาร 

(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตั้งแตมาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๘ 
เฉพาะที่เก่ียวกับราชการทหาร 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามมาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๓๙ และ
มาตรา๓๔๐ 

๔. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร 
๕. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
๖. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร 
๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแต

มาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๔๙ 
๘. ความผิดตามกฎหมายวาดวยฝน 
๙. ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพยติดใหโทษ 
๑๐. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 



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 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๑ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาการตามพระราช
กําหนดนี ้
 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช 
๒๔๘๕๑๒ 
 

มาตรา ๓  สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาลงมติอนุมัติพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติม กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕๒ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

 
พระราชบัญญตัิกฎอัยการศกึ (ฉบับที ่๓) พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๓ 
 

มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๘   บรรดาคดีอาญาที่ ค า ง พิจารณาอยู ในศาลทหารในวัน ใช

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งศาลทหารไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตามความในพระราชบัญญัตินี้แลวนั้น 
ใหโอนมาใหศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาตอไป และใหพนักงานอัยการเขาเปนโจทกในคดี
เหลานั้น ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ และใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใชบังคับตั้งแตวันที่โอนคดีมานั้น 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช 
๒๔๘๘๑๔ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 

พระราชบัญญตัิกฎอัยการศกึ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๕ 
 

มาตรา ๔  บรรดาอํานาจหนาที่ของแมทัพใหญตามความในมาตรา ๑๗ แหง กฎ
อัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๒๙/หนา ๙๑๖/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๔๙/หนา ๑๓๘๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๕ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนที่ ๗๙/หนา ๑๒๔๕/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒/ตอนที่ ๒๐/หนา ๒๕๑/๗ เมษายน ๒๔๘๘ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนที่ ๗๘/หนา ๓๑๕/๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ 



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 
 

มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระทั่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓๐ และฉบับที่ ๔๑ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึก ยังไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับบัญชีตอทายกฎหมายวาดวยกฎ
อัยการศึกสวนมากไดอางถึงความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งไดถูกยกเลิกและใชประมวล
กฎหมายอาญาแทน จึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกเสียใหมใหเปน
การสอดคลองตองกันดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 


