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พระราชบัญญัติ 
กฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
   

 
พระราชปรารภ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ
เกลาเจาอยู หัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบท่ัวกันวากฎอัยการศึกซ่ึงไดตราเปน
พระราชบัญญัติไวต้ังแต พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝายทหารท่ีจะกระทํา
การใดๆ ยังหาตรงกับระเบียบพิชัยสงคราม อันตองการของความเรียบรอยปราศจากภัย ซ่ึงจะมี
มาจากภายนอก หรือเกิดข้ึนภายในไดโดยสะดวกไม บัดนี้สมควรแกไขกฎอัยการศึกและ
เปล่ียนแปลงใหเหมาะกับกาลสมัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. 
๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้นเสีย และใหใชกฎอัยการศึกซ่ึงไดตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนใหม
ดังตอไปนี ้

 
นามพระราชบัญญัต ิ
   

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

 
ใชพระราชบัญญัติที่ใดเมื่อใดตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๒๒  เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซ่ึงจะ
มาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกําหนด
เง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดท่ัว
ราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเม่ือใด หรือ ณ ท่ีใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติ
หรือบทกฎหมายใดๆ ซ่ึงขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับนั้นแทน 

 
ลักษณะประกาศ 
   

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

พุทธศกัราช ๒๔๘๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มาตรา ๓  ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัวพระราชอาณาจักร ในประกาศนั้น

จะไดแสดงใหปรากฏวา มณฑลใด ตําบลใด หรือเขตใดใชกฎอัยการศึก 
 

ผูมีอํานาจใชกฎอัยการศึก 
   

 
มาตรา ๔  เม่ือมีสงครามหรือจลาจลข้ึน ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ท่ี

นั้น ซ่ึงมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันอยาง
ใดๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอํานาจหนาท่ีของกองทหารนั้นได 
แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 

 
เมื่อเลิกตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๕  การท่ีจะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศ
กระแส พระบรมราชโองการเสมอ 

 
อํานาจทหารเม่ือประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๖๓  ในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจ
เหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในสวนท่ีเกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความ
สงบเรียบรอยและเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร 

 
อํานาจศาลทหาร และอํานาจศาลพลเรือน เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๗๔  ในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีไดอยางปกต ิเวนแตคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลอาญาศึก และผูมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขต
ท่ีประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวางท่ีใชกฎอัยการศึกตามท่ีระบุไวในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ทุกขอ หรือแต บางขอและหรือบางสวนของขอใดขอหนึ่งได ท้ังมีอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดังกลาวนั้นดวย 

                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๓ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๓ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรกใหมี
ผลบังคับเฉพาะคดีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศวันเวลาท่ีระบุนั้น
จะเปนวันเวลาที่ออกประกาศนั้นหรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
ดวย 

นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดท่ีเกิดข้ึนในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการ
ศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ผู
บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม

ความในมาตรา ๗ นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองท่ีหรือแตบางทองท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามท่ีกลาวในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได 

 
มาตรา ๗ ตรี๖  เม่ือไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาท่ียังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ียังมิได
ฟองรองในระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย 

 
เจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจ 

   
 

มาตรา ๘  เม่ือประกาศใชกฎอัยการศึกในตําบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, 
เจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจเต็มท่ีจะตรวจคน, ที่จะเกณฑ, ที่จะหาม, ท่ีจะยึด, ท่ีจะเขาอาศัย, ท่ีจะ
ทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี, และที่จะขับไล 

 
การตรวจคน 

   
 

มาตรา ๙๗  การตรวจคนนั้น ใหมีอํานาจท่ีจะตรวจคนดังตอไปนี้ 
(๑)  ที่จะตรวจ คน บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรอืตองหาม หรือตองยึด หรือจะตอง 

เขาอาศัย หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ท้ังมีอํานาจท่ีจะตรวจคนไดไมวาท่ีตัว
บุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือท่ีใดๆ และไมวาเวลาใดๆ ท้ังส้ิน 

(๒)  ท่ีจะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือส่ิงอื่นใดท่ีสงหรือมีไป
มาถึงกัน ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

(๓)  ท่ีจะตรวจหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ 
                                                 

๕ มาตรา ๗ ทว ิเพิม่โดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖ มาตรา ๗ ตรี เพิม่โดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๓ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
การเกณฑ 

   
 

มาตรา ๑๐  การเกณฑนั้นใหมีอํานาจท่ีจะเกณฑไดดังนี้ 
(๑)  ท่ีจะเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซ่ึงเนื่องในการปองกัน พระ

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

เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ จากบุคคลหรือบริษัทใดๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลานั้น
ทุกอยาง 

 
การหาม 

   
 

มาตรา ๑๑๘  การหามนั้น ใหมีอํานาจท่ีจะหามไดดังนี้ 
(๑)  ท่ีจะหามม่ัวสุมประชุมกัน 
(๒)  ที่จะหามออก จําหนาย จายหรือแจก ซ่ึงหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพภาพ

บทหรือคําประพันธ 
(๓)  ท่ีจะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซ่ึงวิทยุ วิทยุกระจายเสียงหรือ

วิทยุโทรทัศน 
(๔)  ที่จะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ําหรือทาง

อากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินดวย 
(๕)  ท่ีจะหามมีหรือใชเครื่องมือส่ือสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ และ

เคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใดท่ีมีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสินหรือท่ี
อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวได 

(๖)  ที่จะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาที่กําหนด 
(๗)  ท่ีจะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองท่ีใดซ่ึงเจาหนาท่ีฝายทหาร

เห็นวา  เปนการจําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและ
เมื่อไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซ่ึงอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาท่ี
ไดประกาศกําหนด 

(๘)  ท่ีจะหามบุคคลกระทําหรือมีซ่ึงกิจการหรือส่ิงอื่นใดไดตามรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
การยึด 

   

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๓ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช  ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒  บรรดาส่ิงซ่ึงกลาวไว ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น 

ถาเจาหนาท่ีฝายทหารเห็นเปนการจําเปน จะยึดไวชั่วคราวเพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรูหรือ
เพื่อ เปนประโยชนแกราชการทหาร ก็มีอํานาจยึดได 

 
การเขาอาศัย 

   
 

มาตรา ๑๓  อํานาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ท่ีอาศัยใดๆ ซ่ึงราชการทหารเห็น
จําเปน  จะใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอํานาจอาศัยไดทุกแหง 

 
การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

   
 

มาตรา ๑๔  การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น ใหมีอํานาจกระทําไดดังนี้ 
(๑)  ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจท่ีจะเผาบานและส่ิงซ่ึง

เห็นวา จะเปนกําลังแกราชศัตรู เม่ือกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาส่ิงใดๆ อยูในที่ซ่ึงกีด
กับการสูรบ ก็ทําลายไดท้ังส้ิน 

(๒)  มีอํานาจท่ีจะสรางท่ีม่ัน หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบานเมืองสําหรับ
การตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายทหารไดทุก
อยาง 

 
การขับไล 

   
 

มาตรา ๑๕  ถามีผูหนึ่งผูใด ซ่ึงไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมา
อาศัย ในตําบลนั้นชั่วคราว เม่ือมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดหรือจําเปนแลว มีอํานาจท่ีจะขับไล
ผูนั้นใหออกไปจากเมืองหรือตําบลนั้นได 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๙  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดจะ

เปน ราชศัตรูหรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคําส่ังของเจาหนาท่ีฝาย
ทหารใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลนั้นไวเพื่อการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการ ทหารได แตตองกักไวไมเกินกวา ๗ วัน 

 
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได 

   
 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๓ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดข้ึนอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอํานาจของ
เจาหนาท่ีฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะ
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใด แกเจาหนาท่ีฝายทหารไมไดเลยเพราะอํานาจท้ัง
ปวงท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับปองกัน
พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพ 
และสงบเรียบรอยปราศจาก ราชศัตรูภายนอกและภายใน 

 
มอบอํานาจใหเจากระทรวง 

   
 

มาตรา ๑๗  ในเวลาปรกติสงบศึก เจากระทรวงซ่ึงบังคับบัญชาทหารมีอํานาจ
ตรากฎเสนาบดีขึ้นสําหรับบรรยายขอความ เพื่อใหมีความสะดวก และเรียบรอยในเวลาท่ีจะใชกฎ
อัยการศึกไดตามสมควร สวนในเวลาสงครามหรอืจลาจล แมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอํานาจออก
ขอบังคับบรรยายความเพิ่มเติมใหการดําเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกนี้ และเม่ือได
ประกาศกฎเสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทางราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
พระราชบัญญัตินี ้

 
ประกาศมา ณ วันที ่๒๗ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันท่ี ๑๓๘๖ ใน

รัชกาลปจจุบันนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีตอทาย 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๐ 

   
 

ก. คดีที่เกี่ยวกับตัวบุคคลบางจําพวก 
๑. คดีที่ตํารวจกระทําความผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 
๒. คดีที่บุคคลพลเรือนสังกัดในราชการทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด 

ไมวาจะเกี่ยวกับหนาท่ีราชการหรือไม และไมวาจะไดกระทําความผิดในท่ีใดๆ ในเขตท่ีใชกฎ
อัยการศึก 

๓. คดีท่ีบุคคลใดๆ เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับบุคคลท่ีอยูใน
อํานาจศาลทหาร หรือรวมกับบุคคลดังกลาวใน ๑. หรอื ๒. ไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

๔. คดีท่ีบุคคลท่ีอยูในอํานาจศาลทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด
รวมกับบุคคลท่ีมิไดอยูในอํานาจศาลทหารไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

ข. คดีท่ีเก่ียวกับความผิดบางอยาง 
๑. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๒. คดีที่มีขอกลาวหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสําหรับใชในราชการทหาร

แหงกองทัพไทย หรือกองทัพพันธมิตรแหงประเทศไทย หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
ทหารไทยหรือทหารพันธมิตรแหงประเทศไทย ในขณะกระทําการตามหนาท่ีหรือเพราะเหตุท่ี
กระทําการตามหนาที ่

๓. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี ้
(๑)  ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 
(๒) ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ต้ังแตมาตรา ๑๑๓ ถึง

มาตรา ๑๑๘ 
(๓)  ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ต้ังแตมาตรา๑๑๙ 

ถึงมาตรา ๑๒๙ 
(๔)  ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ต้ังแตมาตรา ๑๓๐ ถึงมาตรา 

๑๓๕ 
(๕)  ความผิดตอเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ เฉพาะท่ีเกี่ยวกับราชการทหาร 

มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ 
(๖)  ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ต้ังแตมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๕๔ 

มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๕ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๘)  ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ตามมาตรา ๒๐๑ และมาตรา 
๒๐๒ 

(๙)  ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ต้ังแตมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา 
๒๑๖ 

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

(๑๑)  ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป และต๋ัว ต้ังแตมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา 
๒๕๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการทหาร 

(๑๒)  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ต้ังแตมาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๘ เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับราชการทหาร 

(๑๓)  ความผิดเก่ียวกับทรัพย ตามมาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๓๙ และมาตรา๓๔๐ 
๔. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร 
๕. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
๖. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองแบบทหาร 
๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ต้ังแตมาตรา 

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

 
สุรินทร / แกไข 
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๕๑๑ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาการตามพระราช
กําหนดนี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๙/๑/๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พุทธศักราช 
๒๔๘๕๑๒ 
 

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

 
สุรินทร/แกไข 
๑๑/๐๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๗๑๓ 
 

มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา  ๘   บรรดาค ดีอาญา ท่ีค า งพิ จ ารณาอ ยู ในศาลทหารในวัน ใช

พระราชบัญญัตินี ้ซึ่งศาลทหารไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาตามความในพระราชบัญญัตินี้แลวนั้น 
ใหโอนมาใหศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาตอไป และใหพนักงานอัยการเขาเปนโจทกในคดี
เหลาน้ัน ท้ังน้ี ไมตัดสิทธิผูเสียหายท่ีจะเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ และใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใชบังคับตั้งแตวันที่โอนคดีมานั้น 

 
สุรินทร/แกไข 
๑๑/๐๒/๔๕ 

A+B (C) 
 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนท่ี ๒๙/หนา ๙๑๖/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนท่ี ๔๙/หนา ๑๓๘๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๕ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๑/ตอนท่ี ๗๙/หนา ๑๒๔๕/๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช 
๒๔๘๘๑๔ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๙/๑/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒๑๕ 
 

มาตรา ๔  บรรดาอํานาจหนาท่ีของแมทัพใหญตามความในมาตรา ๑๗ แหง กฎ
อัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระทั่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๒ 

ฉบับที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓๐ และฉบับท่ี ๔๑ 
 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

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

 
สุรินทร/แกไข 
๑๑/๐๒/๔๕ 

B+A (C) 
 

อรรถชัย/สุมลรัตน/เกษร/จัดทํา 
๑๔/๐๓/๔๖ 

 
สัญชัย/วาทิน/ีปรับปรุง 
๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๒/ตอนท่ี ๒๐/หนา ๒๕๑/๗ เมษายน ๒๔๘๘ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนท่ี ๗๘/หนา ๓๑๕/๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๒ 


