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บทท่ี ๑ 
กลาวนํา 
         “ทหารเปนผูมีวินัย” ขอความนี้คงไมมีผูใดปฏิเสธ แตส่ิงที่ปรากฎอยูเสมอแมผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น
จะไดพยายามใหคําแนะนําตักเตือนเขมงวดกวดขันกันอยูตลอดเวลาก็ตามคือ ยังมีทหารสวนหนึ่งประพฤติ
ผิดวินัยทหาร กลาวคือ ไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารซึ่งไดแกบรรดา กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
คําแนะนําและสรรพหนังสือตาง ๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดออกหรือไดวางไวเปนหลักฐานใหทหารปฏิบัติ 
รวมทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของทหารทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร
โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ 
         เมื่อทหารไดกระทําความผิดวินัยทหาร ผูบังคับบัญชาก็มีหนาที่ตองตักเตือน ส่ังสอนหรือลงทัณฑตาม
โทษานุโทษ มิฉะนั้นถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยดวยเชนกัน เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใชเปน
คําแนะนําใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตลอดจนผูใตบังคับบัญชาไดเขาใจถึงการกระทําอันเปนความผิดวินัย
ทหาร รวมท้ังการพิจารณาดําเนินการลงโทษทัณฑผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุด ที่มุงหวังใหทหารเปนผูมีวินัยที่
ดีและวินัยทหารอยูคูกับทหารตลอดไปอันจะนํามาซึ่งความมีระเบียบเรียบรอย  เชื่อฟงคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ภาพพจนของกองทัพดีขึ้น กองทัพมีความมั่นคงและประเทศชาติไดรับประโยชนในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทท่ี ๒ 
๒. หลักเกณฑเก่ียวกับวินัยทหารตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖  

         ๒.๑  การกระทําที่ถือวาผิดวินัยทหาร   คือการที่ทหารไมประพฤติใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของ
ทหาร ซ่ึงไดแก การฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจง และสรรพหนังสือ
ตาง ๆ     ที่ผูบังคับบัญชาไดออก    หรือไดวางไวเปนหลักฐานใหทหารปฏิบัติ       ซ่ึงรวมทั้งขนบ  
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทหาร ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร ซ่ึงมีตัวอยางที่ถือวาเปนการกระทําผิดวินัย
ทหารดังที่กําหนดไวตาม พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหาร ฯ ดังนี้ 
             ๒.๑.๑   ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน 
          ๒.๑.๒  ไมรักษาระเบียบการเคารพ ระหวางผูใหญผูนอย 
                 ๒.๑.๓  ไมรักษามารยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
                   ๒.๑.๔  กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร 
                   ๒.๑.๕  เกียจคราน ละทิ้งหรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ 
                   ๒.๑.๖  กลาวคําเท็จ 
                   ๒.๑.๗  ใชกริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร 
                   ๒.๑.๘  ไมตักเตือน ส่ังสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ 
                   ๒.๑.๙   เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกริยา 
                   การกระทําดังกลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางความผิดที่ยกขึ้นมาใหเห็นเทานั้น ดังนั้นหาก
ทหารกระทําหรือปฏิบัตินอกเหนือจากตัวอยางที่กําหนดไวแตเปนการที่ไมประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรม
เนียมทหาร เชน แตงเครื่องแบบผิดระเบียบ ขึ้น - ลงเรือโดยไมรักษาแบบธรรมเนียมของทหารเรือ ฯลฯ ก็ถือ
ไดวาเปนการกระทําผิดวินัยทหารเชนเดียวกันจะตางกันก็เพียงความหนักเบาหรือลักษณะของการกระทําผิด
เทานั้น 
         ๒.๒  ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจลงทัณฑ  เมื่อมีการกระทําผิดดังกลาวในขอ ๒.๑ แลว ถือเปนหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาที่จะตองตักเตือนสั่งสอน ลงทัณฑผูกระทําผิดตามโทษานุโทษ มิฉะนั้นก็จะถือวาเปนผูกระทํา
ผิดวินัยทหารเสียเองดวย ทั้งนี้ผูที่จะถือวาเปนผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจหนาที่ดังกลาวตลอดจนมีอํานาจลง
ทัณฑผูกระทําผิดวินัยทหารไดนั้นตองเปนผูที่มีอํานาจและหนาที่ปกครองบังคับบัญชาดูแลทุกขสุขของ
ทหาร ทั้งรับผิดชอบในความประพฤติ การฝกสอนอบรม การลงทัณฑตลอดจนสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา
และใหความดีความชอบแกทหารไดเทานั้น จึงจะถือวาเปน “ผูบังคับบัญชา” เมื่อพิจารณาดังนี้จะเห็นวา
ผูบังคับบัญชาของทหารสามารถแยกได ๒ ประเภท คือ 
                   ๒.๒.๑ ผูบังคับบัญชาโดยตรง   มีอยูคนเดียว คือ ผูบังคับบัญชาที่อยูใกลชิดที่สุด สําหรับดูแล
ทุกขสุขผูใตบังคับบัญชา เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรงของพลทหารในหมูหนึ่ง คือ ผูบังคับหมูนั้น ๆ 
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูบังคับหมู คือ ผูบังคับหมวด และผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูบังคับหมวด คือ ผู
บังคับกองรอย หรือในสวนที่เปนฝายอํานวยการก็เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรงของขาราชการในแผนกตาง ๆ 



 

 

 

คือ หัวหนาแผนก สวนผูบังคับบัญชาโดยตรงของหัวหนาแผนก คือ ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง ดังนี้
เปนตน 

๒.๒.๒ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  หมายถึงผูบังคับบัญชาตั้งแตอันดับสูงขึ้นไปจากผูบังคับบัญชา
โดยตรง เชน ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของพลทหารในหมูหนึ่ง ๆ ไดแก ผูบังคับหมวด ผูบังคับกองรอย ผู
บังคับกองพัน ผูบังคับการกรม ผูบัญชาการกองพล แมทัพ ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูบัญชาการทหารสูงสุด และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือ กรณีกรมฝายอํานวยการของ ทร. ก็เชน ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ของขาราชการในแผนกหนึ่ง ก็คือ ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง เจากรม    
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารสูงสุด และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนตน  
         ทั้งนี้รายละเอียดของตําแหนงและการเทียบตําแหนงบังคับบัญชาขาราชการกลาโหมนั้น ไดกําหนดไว
แลว    ในขอบังคับ   กห.วาดวยตําแหนง    และการเทียบตําแหนงบังคับบัญชาขาราชการกลาโหม พ.ศ.    
๒๕๐๑   ขอ ๓      (โปรดดูในสวนที่ ๕)   ซ่ึงมีขอสังเกตวา ผูดํารงตําแหนง ประจํา ผูชวย รองหรือ  
 เสนาธิการ นั้นไมถือวาเปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจลงทัณฑตาม พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหาร ฯ แตถือวาเปน 
“ผูใหญ” ซ่ึงหมายถึงผูที่มียศสูงกวา ไมมีอํานาจบังคับบัญชาแตมีสิทธิในการวากลาวตักเตือนผูนอยในทางที่
ชอบ เวนแตผูดํารงตําแหนงดังกลาวนี้ไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาไดดวยจึงจะมีอํานาจลงทัณฑผูกระทํา
ผิดวินัยทหารได   
         ๒.๓ อํานาจลงทัณฑ        ดังไดกลาวแลววา      มีผูมีอํานาจลงทัณฑแกผูกระทําผิดวินัยทหารไดนั้น     
ผูบังคับบัญชาหรือผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชา สําหรับทัณฑที่จะลงนั้นตองเปนทัณฑ ๕ สถาน
และตองเปนไปตามตารางกําหนดทัณฑทาย พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหาร ฯ (รายละเอียดโปรดดูสวนที่ ๕ 
ประกอบ) หามมิใหใชวิธีลงทัณฑอยางอื่น ทัณฑ ๕ สถานมีดังนี้ 
                ๒.๓.๑ ภาคทัณฑ  คือผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่งสถานใดดังกลาว
มาแลว แตมีเหตุอันควรปรานี จึงใหแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏหรือใหทําทัณฑบนไว 
                ๒.๓.๒ ทัณฑกรรม  คือการใหทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหนาที่ประจําซึ่งตนจะตอง
ปฏิบัติอยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยามนอกจากหนาที่ประจํา 
                ๒.๓.๓ กัก  คือการกักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดซึ่งอาจจะเปนสถานที่
ทํางานหรือกองรักษาการณก็ได 
                ๒.๓.๔ ขัง  คือขังไวในที่ควบคุมเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมีคําสั่ง 
                ๒.๓.๕ จําขัง  คือขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจําทหาร 
         การพิจารณาวาผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑช้ันใด และผูอยูในบังคับบัญชา
ช้ันใดจะเปนผูรับทัณฑช้ันใดใหถือเกณฑตามตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑตามที่ พ.ร.บ.วา
ดวยวินัยทหาร ฯ กําหนดไว 
         ๒.๔ ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ 
 
 



 

 

 

 
ตําแหนงชั้น เปนผูลงทัณฑช้ัน เปนผูรับทัณฑช้ัน 

๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ๑ - 
๒. แมทัพ ๒ - 
๓. ผูบัญชากองพล ผูบังคับการกองเรือ 
     ผูบัญชาการกองพลบิน 

๓ - 

๔. ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ 
     ผูบังคับกองบิน 

๔ ก 

๕. ผูบังคับหมูเรือช้ัน ๑ ๕ ข 
๖. ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือช้ัน ๒ 
     ผูบังคับการเรือช้ัน ๑ ผูบังคับฝูงบิน 

๖ ค 

๗. ผูบังคับหมูเรือช้ัน ๓ ผูบังคับการเรือช้ัน ๒ 
     ตนเรือช้ัน ๑ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๑ 

๗ ง 

๘. ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ ตนเรือช้ัน ๒ 
     นายกราบเรือ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒  

๘ จ 

๙. ผูบังคับหมวด ตนเรือช้ัน ๓  
     ผูบังคับหมวดบินชั้น ๓ 

๙ ฉ 

๑๐. ผูบังคับหมู นายตอน - ช 
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปน  
นายทหารชั้นสัญญาบัตร บุคคลผู ซ่ึงอยูระหวางเขา  
รับการฝกวิชาทหารโดยคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง  
กลาโหมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชา
ทหาร 

- ซ 

๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะไดเปน 
นายทหารประทวน ลูกแถว 

- ฌ 

 
         ๒.๕ การเทียบตําแหนงผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ 
                ถาผูลงทัณฑหรือรับทัณฑมีตําแหนงไมตรงตามที่กําหนดไวใหถือตามที่ไดเทียบตําแหนงไวใน
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยตําแหนงและการเทียบตําแหนงบังคับบัญชาขาราชการกลาโหม พ.ศ.
๒๕๐๑ (รายละเอียดโปรดดูสวนที่ ๕) 
         ๒.๖ การสอบสวนพิจารณากอนลงทัณฑ  กอนลงทัณฑพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร ฯ กําหนดให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาใหถวนถ่ีแนนอนเสียกอนวาผูที่จะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลวจึงสั่งลงทัณฑ



 

 

 

ตองระวังอยาลงทัณฑไปโดยโทษจริตหรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจน แมตามพระราชบัญญัติวา
ดวยวินัยทหารจะกําหนดไวเพียงวาตองพิจารณาใหถวนถ่ีแนนอนไมไดกําหนดวาตอง        สอบสวน แตการ
ที่จะพิจารณาใหถวนถ่ีแนนอนวามีความผิดจริงหรือไมก็จําเปนจะตองทําการสอบสวนขอเท็จจริงวามีอยู
ประการใดเสียกอน อยางไรก็ตามสําหรับความผิดบางอยางอาจไมจําเปนตองสอบสวนก็ได   หากเห็นวา
แนนอนแลววาผูนั้นมีความผิดจริง   เชน    การกระทําผิดวินัยทหารที่ปรากฏตอหนา      ผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชาผูนั้นก็อาจสั่งลงทัณฑไปไดเลยทีเดียวโดยไมตองทําการสอบสวนอยางใดอีก 
         ๒.๗ การชี้แจงใหผูรับทัณฑทราบกอนลงทัณฑ  เมื่อไดพิจารณาความผิดโดยละเอียดแลวตองแจงให
ผูกระทําผิดทราบวากระทําผิดขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ 
         ๒.๘ การลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตร  การลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตรตองรายงานการลง
ทัณฑเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมดวย 
         ๒.๙ การลงทัณฑเกินอํานาจ  เมื่อปรากฎความผิดแนนอนแลวและควรลงทัณฑเกินอํานาจของตน 
ผูบังคับบัญชาตองรายงานชี้แจงความผิดและเสนอความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใดเสนอตามลําดับชั้นจนถึง
ผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิดนั้นเพื่อขอใหผูบังคับบัญชานั้นสั่งการตอไป 
         ๒.๑๐ การสั่งเพิ่มทัณฑ ลดทัณฑและยกทัณฑ   
                   ๒.๑๐.๑ เมื่อไดส่ังลงทัณฑขังไปแลว ถาผูกระทําผิดนั้นกระทําผิดซ้ําอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่ง
เพิ่มทัณฑไดแตเมื่อรวมวันที่ขังตามกําหนดเดิมที่ไดส่ังไปแลวกับทัณฑที่ส่ังเพิ่มใหมตองไมใหเกินอํานาจ
ของตน ถาเกินอํานาจของตนก็ตองรายงานผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดตาม
กําหนดนั้น 
                   ๒.๑๐.๒ เมื่อผูมีอํานาจไดส่ังลงทัณฑตาม พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหาร ฯ แลว ผูที่ส่ังลงทัณฑหรือผูมี
อํานาจบังคับบัญชาเหนือผูที่ส่ังลงทัณฑนั้นมีอํานาจที่จะเพิ่มทัณฑหรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑเสียก็ได แตถา
เพิ่มทัณฑแลวทัณฑที่ส่ังเพิ่มนั้นรวมกับที่ส่ังไวแลวเดิมตองไมเกินอํานาจของผูที่ส่ังใหมนั้นดวย 
         ๒.๑๑ อายุความการลงทัณฑทางวินัย   นับตั้งแตวันที่ปรากฎหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซึ่ง
จะตองรับทัณฑโดยแนนอนแลว ถาผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายในกําหนด ๓ 
เดือน เปนอันวาลวงเลยเวลาที่จะลงทัณฑ ดังนั้นจะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจของตนเองมิได เวนเสียแตผูที่
กระทําผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแตเมื่อกอนครบกําหนด ๓ เดือน ดังนี้มิใหนับวันหนีนั้นเขาในกําหนดเวลา
ลวงเลย แตใหนับตั้งแตวันที่ไดตัวผูนั้นกลับมายังที่รับราชการหรือยังหนวยตนสังกัด 
         ๒.๑๒ การลงทัณฑทหารหญิง  ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๐๗ ขอ ๑๔ 
ไดกําหนดไววา “ขอ ๑๔ ทหารหญิงตองมีวินัยและอยูภายใตบังคับของกฎหมายและแบบธรรมเนียมของ
ทหาร” ดังนั้นเมื่อทหารหญิงกระทําผิดวินัยทหาร ยอมไดรับทัณฑเชนเดียวกับทหารชายตาม พ.ร.บ.วาดวย
วินัยทหาร ฯ แตในการกัก ขัง หรือจําขังตองแยกที่ควบคุมตางหากจากผูตองขังชายดังที่กําหนดไวใน
ขอบังคับทหารวาดวยเรือนจํา 
         ๒.๑๓  การลงทัณฑทหารโดยพลการหรือลงทัณฑนอกเหนือจากทัณฑนอกเหนือจากทัณฑที่กําหนด
ไวหรือลงทัณฑผูที่ไมใชทหาร  ทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหาร ฯ นั้นมีเพียง ๕ 



 

 

 

สถาน ดังกลาวในขอ ๒.๓ เทานั้น        การลงทัณฑประการอื่น เชน ทุบ ตี ตบ ตอย เตะถีบ ดาวาดวยถอยคํา
หยาบคายหรือดูถูกดูหมิ่น ฯลฯ      จึงไมอาจกระทําได         นอกจากนั้นแลว ขาราชการกลาโหมพลเรือน 
คนงาน และลูกจางในสังกัดกระทรวงกลาโหมไมใชทหารจะพิจารณาลงทัณฑทางวินัย ตาม พ.ร.บ.วาดวย
วินัยทหาร ฯ นี้ไมได ถาผูบังคับบัญชาผูใดกระทําการดังกลาวมาขางตนอาจมีความผิดไดทั้งทางวินัยและทาง
อาญาฐานทํารายรางกายหรือดูหมิ่น / หมิ่นประมาทไดดังนั้นจึงตองระมัดระวังเปนพิเศษดวย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
บทท่ี ๓ 

๓. การสอบสวนเมื่อขาราชการทหารกระทําผิดหรือตองหาวากระทําผิดวินัยทหาร 
         เมื่อปรากฏวาขาราชการ ทหาร ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยทหาร หรือตองหาวากระทําผิดวินัย
ทหาร ไมวาจะเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดพบเห็นดวยตนเอง    เชน พบเห็นแตงกายผิดระเบียบ, ไวผมยาว, 
เดินออกนอกชายคาไมสวมหมวก, เมาสุราอาละวาดในรานอาหาร เปนตน หรือมีผูแจงใหผูบังคับบัญชา
ทราบซึ่งอาจเปนการรายงานเปนลายลักษณอักษรหรือไมเปนลายลักษณอักษรก็ได เชน มีหนังสือรายงาน
จากบุคคลภายนอก   หรือขาราชการทหารดวยกัน     หรือปรากฏรายงานจากนายทหารเวรยามผูมี 
หนาที่สงหรือเสนอถึงผูบังคับบัญชาวาผูใตบังคับบัญชาผูใดผูหนึ่งกระทําผิดวินัยทหารหรือกรณีมีบัตร
สนเทห หรือมีผูแจงตอผูบังคับบัญชาดวยวาจาถึงการกระทําผิดวินัยทหาร หากพิจารณาแลวเห็นวานาจะมีมูล
นาเชื่อถือได ผูบังคับบัญชาและผูทําการสอบสวนควรใชหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตอ
ผูกระทําผิดหรือผูถูกกลาวหาตามลําดับดังนี้ 
         ๓.๑  แตงตั้งกรรมการหรือผูสอบสวนขึ้นสอบสวน   
                ๓.๑.๑  แมวา พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหาร ฯ ไมไดกําหนดไวอยางชัดแจงวาจะตองมีการตั้งกรรมการ
หรือตั้งผูสอบสวนขึ้นสอบสวนผูกระทําผิดหรือผูถูกกระทําผิดหรือผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยทหาร แตก็
ไดกําหนดไววา กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑหรือผูบังคับบัญชาจะลงทัณฑผูกระทําผิดวินัยทหารคราวใดให
พิจารณาใหถวนถ่ีแนนอนวาไดกระทําผิดจริง แลวจึงสั่งลงทัณฑและระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดย
โทษจริต หรือลงทัณฑแกผูไมมีความผิดโดยชัดเจนเปนอันขาด ดังนั้นเพื่อใหไดความชัดเจนวากระทําผิดจริง
หรือไม จึงมีความจําเปนตองมีการสอบสวนขึ้นซึ่งอาจเปนในรูปของคณะกรรมการหรือผูสอบสวนเพียงคน
เดียว ทําการสอบสวนผูเกี่ยวของใหไดความชัดเจนเสียกอนลงทัณฑ การตั้งกรรมการหรือผูสอบสวนนี้
นอกจากจะทําใหไดความชัดเจนตามที่ พ.ร.บ.วินัยทหาร ฯ กําหนดไวแลว ยังสามารถปองกันการโตแยงหรือ
รองเรียนจากผูถูกสอบสวนไดดวย เพราะหากมีการสอบสวนยอมปรากฏรายงาน พยานหลักฐานใชยืนยัน
หรือแสดงตอผูกระทําผิดตลอดจนผูเกี่ยวของที่สงสัยได 
         ๓.๑.๒ จํานวนของกรรมการผูสอบสวน และ ช้ันยศของผูที่จะเปนกรรมการหรือผูสอบสวน 
ก็เชนเดียวกัน พ.ร.บ.วินัยทหาร ฯ ไมไดกําหนดไว แตในทางปฏิบัติแลวหากตั้งเปนคณะกรรมการก็ควรมี
อยางนอย ๓ คน (ซ่ึงอาจเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรทั้งหมด หรือมีนายทหารประทวนรวมดวยก็ได) และ
ควรมีช้ันยศที่สูงหรืออาวุโสกวาผูถูกสอบสวนดวย และไมควรแตงตั้งผูที่เคยมีกรณีขัดแยงกับผูถูกสอบสวน
มากอน หรือเปนผูที่มีประวัติกระทําผิดวินัยทหารมากอนเปนกรรมการหรือผูสอบสวน ทั้งนี้เพื่อความ
เหมาะสมรอบคอบและใหเกิดความยุติธรรมมากที่สุด ตลอดจนเปนการปองกันขอโตแยงหรือรองเรียนจากผู
ถูกสอบสวนในภายหลังวาการสอบสวนกระทําไปโดยมีอคติ ลําเอียงหรือปราศจากความยุติธรรม 
         ๓.๑.๓ วิธีการแตงตั้งหรือส่ังการใหสอบสวน 



 

 

 

                 การแตงตั้งหรือส่ังการใหสอบสวนหลังจากไดพิจารณาตัวบุคคลผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการหรือ
ผูทําการสอบสวนแลว ผูบังคับบัญชาควรสั่งการเปนลายลักษณอักษรโดยจะสั่งในลักษณะสั่งการตอทาย
บันทึกรายงานของหนวยหรืออนุมัติตอทายบันทึกของฝายอํานวยการที่เสนอแนะขึ้นมาหรือส่ังการตอทาย
หนังสือหรือรายงานของผูกลาวโทษก็ไดหรือกรณีที่เห็นวาเปนเรื่องที่สําคัญ เกี่ยวกับขาราชการหนวยงานอื่น 
หรือบุคคลภายนอกหรือเปนเรื่องการกระทําผิดวินัยรายแรง ก็ควรส่ังการใหมีการสอบสวนโดยจัดทําเปน
รูปแบบคําสั่งของหนวย  
         สําหรับขอความในคําสั่งหรือการสั่งการใหสอบสวนก็ควรระบุใหชัดเจนวาใหมีผูใดบางเปนกรรมการ
สอบสวน        และผูใดเปนประธานกรรมการสอบสวนเรื่องใด        และควรใหผูเปนกรรมการ 
สอบสวนเสนอแนะทัณฑที่จะลงมาดวย หากเห็นวาผูถูกสอบสวนไดกระทําผิดวินัยทหารจริง นอกจากนั้นยัง
อาจจะกําหนดเวลาการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรไวดวยก็ได 
         ๓.๒ การดําเนินการสอบสวน  เมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน แนวทางปฏิบัติของ
กรรมการหรือผูสอบสวนควรดําเนินการดังนี้ 
                ๓.๒.๑ เตรียมการเบื้องตนในการสอบสวน   กอนลงมือทําการสอบสวนควรมีการเตรียมการ
เบื้องตนเสียกอน ดังนี้ 
                           - ศึกษารายละเอียดของขอกลาวหาและผูกลาวหา หรือลักษณะของการกระทําผิด 
                           - ศึกษาระเบียบ คําสั่ง กฎ ขอบังคับ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของทหาร ซ่ึงจะ
เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการสอบสวน 
                           - กําหนดประเด็นที่จะตองสอบสวน หรือแนวทางการสอบสวนหรือรวบรวมไวเพื่อใชเปน
พยานหลักฐาน แลวจัดลําดับในการสอบสวนกอนหลัง 
                ๓.๒.๒ วิธีการสอบสวน   แบงออกเปนการสอบสวนตัวผูตองหาหรือผูถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยทหาร, การสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของ, การสอบสวนผูกลาวหา, การสอบสวนพยานเอกสาร ซ่ึงใน
การสอบสวนมีแนวทางในการปฏิบัติที่แตกตางกันดังนี้ 
                          ๓.๒.๒.๑ การสอบสวนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาวากระทําผิดวินัยทหาร           เมื่อผูถูก 
กลาวหา หรือผูตองหามาอยูตอหนากรรมการแลว กรรมการตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวามีการกลาวหาวา
กระทําผิดอยางไรบาง และใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําพยานหลักฐานมาใหสอบสวนแกขอกลาวหา 
หรือนํามาแสดงยืนยันความบริสุทธิ์ของตน แลวจึงลงมือทําการสอบสวนไปตามลําดับประเด็นดังนี้ 
                                       ๓.๒.๒.๑.๑ สอบถามผูถูกกลาวหาวากระทําผิดจริงหรือไม จะใหการรับสารภาพ
หรือใหการปฏิเสธ 
                                       ๓.๒.๒.๑.๒ ในการใหการรับสารภาพ ก็ใหมีการบันทึกหรือระบุรายละเอียดในการ
กระทําผิดวาไดกระทําเมื่อใด ที่ไหน อยางไร ตลอดจนมีผูใดรวมกระทําผิดหรือเกี่ยวของดวยบางหรือไม
อยางไร 
                                        ๓.๒.๒.๑.๓ ถาใหการปฏิเสธ    ผูถูกกลาวหามีขอแกตัวอยางไร อางพยานหลักฐาน
ใดเปนขอยืนยันโตแยงหรือเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน  



 

 

 

                                    ๓.๒.๒.๒ การสอบสวนพยานบุคคล  พยานบุคคลที่จะทําการสอบตองเปนพยาน
ประเภทประจักษพยานคือพบเห็นการกระทําผิดดวยตนเองหรือเกี่ยวของอยูในเหตุการณที่ผูถูกกลาวหา
กระทําผิด     สวนวิธีการเรียกพยานมาสอบสวนนั้น     หากเปนขาราชการนอกหนวยหรือบุคคลภายนอก ก็
ควรมีหนังสือไปยังผูบังคับบัญชาพยาน หรือมีถึงตัวพยานโดยตรง กรณีเปนบุคคลภายนอกขอความรวมมือ
ใหมาพบกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวนเปนพยานในเรื่องดังกลาวโดยตรง และควรมีประเด็นที่เปน
สาระสําคัญที่จะสอบสวนดังนี้ 
                                       ๓.๒.๒.๒.๑   พยานเกี่ยวของกับกรณีที่เกิดขึ้นอยางไร 
                                       ๓.๒.๒.๒.๒ พยานไดรูเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดอยางไร รายละเอียดของ
เหตุการณ หรือการกระทําผิดของผูถูกกลาวหามีอยางไร 
                                       ๓.๒.๒.๒.๓  นอกจากพยานแลวยังมีผูรูเห็นอื่นอีกหรือไม 
                                       ๓.๒.๒.๒.๔ พยานเคยรูจักหรือมีความเกี่ยวของหรือมีสาเหตุโกรธเคืองขัดแยงกับผู
ถูกกลาวหาหรือไม 
                       ๓.๒.๒.๓ การสอบสวนผูกลาวหา  กรณีมีผูกลาวหาหรือผูรายงานการกระทําผิดวินัยทหาร
กรรมการหรือผูสอบสวนตองสอบสวนผูกลาวหาหรือผูรายงานการกระทําผิดวินัยทหารนั้นไวโดยมีประเด็น
ที่มีสาระสําคัญที่จะสอบสวนดังนี้ 
                                       ๓.๒.๒.๓.๑   ผูกลาวหาเกี่ยวของกับกรณีที่เกิดขึ้นอยางไร ผูถูกกลาวหากระทําผิด
อยางไร รายละเอียดของพฤติการณและวิธีการในการกระทําผิด 
                                       ๓.๒.๒.๓.๒    ในขณะเกิดเหตุมีผูใดรูเห็นหรืออยูในบริเวณที่เกิดเหตุบาง 
                                       ๓.๒.๒.๓.๓     ผูกลาวหาเคยรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองหรือขัดแยงกับผูถูก 
กลาวหามากกอนหรือไม อยางไร 
                     ๓.๒.๒.๔ การสอบสวนพยานเอกสาร  ควรดําเนินการดังนี้ 
                                       ๓.๒.๒.๔.๑ ตรวจสอบและพิจารณาวามีเอกสารใดที่เกี่ยวของกับกรณีที่เกิดขึ้นบาง
และอยูที่ใด จากนั้นจึงไปติดตอหรือทําหนังสือติดตอขอเอกสารดังกลาวมาใชเปนพยานหลักฐาน 
                                       ๓.๒.๒.๔.๒  กรณีไมมีตนฉบับของเอกสารหรือหาตนฉบับไมพบก็ใหคัดสําเนา
หรือถายภาพแลวใหผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาที่ถูกตองมาใชเปนพยานได 
                                       ๓.๒.๒.๔.๓ พยานเอกสาร รวมทั้งพยานวัตถุใดถาเห็นเปนการสมควรก็ใหผูถูก
กลาวหา ผูกลาวหาหรือพยานบุคคลรับรองวาเปนผูที่เกี่ยวของกับเอกสารหรือวัตถุนั้นไดตรวจดูและ
สอบถามวาจะยอมรับรองหรือไมอยางไรแลวบันทึกไวในเอกสารประกอบพยานเอกสารนั้นดวยก็ได 
     ๓.๒.๒.๕ วิธีการบันทึกถอยคําในการสอบสวน    
                                       ในการสอบสวนกรรมการสอบสวนตองบันทึกถอยคําของผูถูกสอบสวนทั้งหมดไม
วาจะเปนผูตองหาหรือถูกกลาวหา พยานบุคคล ผูกลาวหาโดยใหเร่ิมตนบันทึกถึงสถานที่ทําการสอบสวน 
วัน/เดือน/ป ที่ทําการสอบสวน จากนั้นควรเริ่มตนและสิ้นสุดในการบันทึกถอยคําผูเกี่ยวของดังนี้   



 

 

 

                                       ๓.๒.๒.๕.๑ การเริ่มตนบันทึกถอยคําสําหรับผูกลาวหาและพยานบุคคลที่เกี่ยวของ   
ควรเริ่มตนดังนี้  
         ข า  ฯ  ...............(ยศ  ช่ื อ  สกุ ล ).................อายุ ................ป  อาชีพห รือ สั งกั ด ................................
สัญชาติ ..............ศาสนา ........................ตั้ งบ านเรือนอยูบ านเลขที่ ........................หมูที่ ........................
ถ น น ........................ตํ า บ ล /แ ข ว ง ..........................อํ า เ ภ อ /เ ข ต .......................................
จังหวัด..............................ขอใหถอยคําตอหนา...............(ยศชื่อสกุลของกรรมการสอบสวน)กรรมการ
สอบสวนดวยความสัตยจริงดังตอไปนี้.....................(บันทึกขอเท็จจริงตามประเด็นที่เปนสาระสําคัญดังกลาว
มาแลวขางตน)   
         การลงทายในบันทึกถอยคํา เมื่อจะสิ้นสุดในการสอบสวนสําหรับผูกลาวหาหรือพยานบุคคลควรจะลง
ทายวา “ขา ฯ ไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหามากอนขอความทั้งหมดเปนความจริงอานใหฟงแลว
รับวาถูกตอง 
                                                  (ลงชื่อ).......................................ผูกลาวหา (หรือพยาน) 
                                                  (ลงชื่อ).......................................กรรมการสอบสวน 
                                                  (ลงชื่อ).......................................กรรมการสอบสวน 
                                                  (ลงชื่อ).......................................กรรมการสอบสวน/บันทึก/อาน 
                                       ๓.๒.๒.๕.๒ การเริ่มตนในการบันทึกถอยคําสําหรับผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา  
การเริ่มตนกระทําเชนเดียวกับการบันทึกถอยคําผูกลาวหาหรือพยานบุคคลดังกลาวในขอ ๓.๒.๒.๕.๑ แตให
เพิ่มเติมขอความดังนี้ตอทายขอความดังกลาวไปอีกวา “ตามที่คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาให
ขา ฯ ทราบวาขา ฯ ถูกกลาวหา.....................................................และกรรมการสอบสวนไดแจง/อธิบาย
ขอความหาใหขา ฯ ทราบแลว ขา ฯ ขอใหการ................................................(รับสารภาพหรือปฏิเสธ) ใน
กรณีรับสารภาพควรตอทายดวยคําวา “โดยขอใหการในรายละเอียดประกอบคํารับสารภาพดังตอไปนี้” หรือ
หากเปนการใหการปฏิเสธก็ควรตอทายดวยคําวา “โดยขอแถลงความจริงในรายละเอียดดังตอไปนี้” 
         สวนการลงทายในบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ควรลงทายดวยคําวา “ขอความทั้งหมดเปนความจริง 
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง” แลวใหผูถูกกลาวหาและกรรมการสอบสวนลงชื่อไวเชนเดียวกับการสอบสวน
ผูกลาวหาหรือพยาน 
      ๓.๓ การรายงานผลการสอบสวน 
               เมื่อกรรมการสอบสวนไดสอบสวนผูตองหาหรือถูกกลาวหา ผูกลาวหา พยานบุคคลตลอดจนพยาน
เอกสารเสร็จเรียบรอยแลว ควรประชุมปรึกษากันแลวจัดทํารายงานการสอบสวนโดยมีรูปแบบและเนื้อหา
สาระที่สําคัญดังนี้ 
                ๓.๓.๑ ขึ้นตนดวยการกลาวถึงคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนจากนั้นยอหรือสรุปคําใหการของ
ผูตองหาหรือผูถูกกลาวหา ผูกลาวหา พยานบุคล พยานเอกสาร ตลอดจนขอเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวของกับประเด็น
ที่ยอหรือสรุป 



 

 

 

                ๓.๓.๒ ขอพิจารณาหรือความเห็นวาผูตองหาหรือถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม 
โดยอาศัยพยานหลักฐานและเหตุผลอยางไร ซ่ึงขอพิจารณาหรือความเห็นนี้ไดมาจากการชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนหรือรวบรวมไวในการสอบสวน และตองมีน้ําหนัก มีความนาเชื่อถือ
อยางเพียงพอที่จะสรุปไดวาผูตองหาหรือผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดจริง หากยังมีขอสงสัยประการใดอยู หรือ
พยานหลักฐานไมนาเชื่อถือหรือยังขัดแยงกันอยูก็ควรยกผลประโยชนใหแกผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา 
                ๓.๓.๓ สรุปความเห็นของคณะกรรมการวาผูตองหามีความผิดวินัยทหารหรือไม ถาเห็นวามี
ความผิด เปนความผิดตอกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ทหารประการใด โดยใหระบุใหชัดเจน เชน กรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหาหรือผูตองหากระทําผิดฐานประพฤติ
ตนไมสมควร ก็ควรระบุใหชัดวาประพฤติตนในลักษณะใด หรือกระทําอยางไรไปไวดวย และควรไดรับ
โทษทัณฑสถานใดไวดวย   เพื่อเปนขอพิจารณาสําหรับผูบังคับบัญชา ในการสั่งลงทัณฑตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

บทท่ี ๔ 
๔. การพิจารณาลงทัณฑ 

         ๔.๑ หลักเกณฑการกําหนดทัณฑที่จะลงตอผูกระทําผิดวินัยทหาร 
               เมื่อไดทําการสอบสวนแลวและปรากฏผลวาไดกระทําผิดวินัยทหารจริง ปญหาที่พบอยูเสมอคือ 
การพิจารณากําหนดทัณฑที่จะลงตอผูกระทําผิดวินัยทหารนั้น จะใชหลักเกณฑใดเปนขอพิจารณา ในเรื่องนี้ 
พ.ร.บ.วินัยทหาร ฯ ก็ไมไดกําหนดไวโดยแนชัด เพียงแตใหเปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจลง
ทัณฑที่จะพิจารณากําหนดทัณฑสถานใดสถานหนึ่งใน ๕ สถานที่กําหนดไว และจะลงทัณฑจํานวนกี่วันก็
ไดหากไมเกินอํานาจการสั่งลงทัณฑของตนตามเกณฑตารางที่กําหนดไว ดังนั้นจึงมักเกิดความแตกตางกัน
เสมอในระหวางการเลือกทัณฑที่จะลงและจํานวนทัณฑที่จะลงตอผูกระทําผิดซึ่งอยูตางหนวยตางสังกัดกัน 
ทั้งนี้เปนเพราะผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจลงทัณฑตลอดจนผูเปนกรรมการสอบสวนใชดุลพินิจกําหนด
ทัณฑไดตามความเหมาะสม อยางไรก็ตามเพื่อขจัดปญหาความแตกตางหรือความลักล่ันในการลงทัณฑตอ
ผูกระทําผิดวินัยทหารในลักษณะหรือความผิดเชนเดียวกันของขาราชการทหารตางหนวยตางสังกัด 
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจลงทัณฑของทุกหนวย รวมท้ังกรรมการผูสอบสวนซึ่งเปนผูที่ใหความเห็น
เสนอแนะทัณฑที่จะลงตอผูบังคับบัญชาในการสรุปผลรายงานการสอบสวน ควรใชหลักเกณฑตอไปนี้เปน
ขอพิจารณาตัดสินใจกําหนดทัณฑและจํานวนของวันที่จะลงทัณฑตอผูกระทําผิดวินัยทหาร 
               ๔.๑.๑ ความหนักเบาแหงการกระทําผิด ผลของการกระทําผิดมีผลตอภาพพจนของทหารของหนวย
หรือกองทัพมากนอยเพียงใด หรือมีผลกระทบตอการปกครองบังคับบัญชามากนอยเพียงใด 
               ๔.๑.๒ ช้ันยศของผูกระทําผิด การศึกษาอบรม ความประพฤติและประวัติของผูกระทําผิด 
               ๔.๑.๓ ความผิดที่ไดกระทํานั้นผูบังคับบัญชาไดมีการสั่งการ ตักเตือน แนะนํา หรือช้ีแจงเพื่อมิให
ประพฤติปฏิบัติผิดวินัยทหารในเรื่องที่ไดกระทําผิดอยูเสมอหรือไม 
               ๔.๑.๔ นโยบายของผูบังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับวินัยทหาร 
         ๔.๒ การสั่งลงทัณฑ 
               ในการสั่งลงทัณฑนั้นผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจลงทัณฑใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวไวใน
สวนที่ ๒ ขอ ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๗, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑ และ ๒.๑๒ และนอกจากนั้นแลวเมื่อไดมีการลง
ทัณฑผูกระทําผิดวินัยทหารไปแลวจะตองปฏิบัติดังนี้ดวย  
                ๔.๒.๑      สงเรื่องใหเจาหนาที่ฝายกําลังพลหมายความผิดไวในประวัติดวยทุกครั้ง 



 

 

 

                ๔.๒.๒ ใหเจาหนาที่ฝายกําลังพลตรวจสอบดวยวาความผิดและการถูกลงทัณฑนั้นเขาหลักเกณฑ
ของการงดบําเหน็จประจําป     หรือปลดออกจากราชการหรือไมรับสมัครตอ      หรือตองสั่งใหพัก  
ราชการ ตามระเบียบ ขอบังคับดังตอไปนี้หรือไม (หากเขาหลักเกณฑก็ตองพิจารณาดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่ไดกําหนดไวอีกสวนหนึ่งดวย) 
                                  ๔.๒.๒.๑ ระเบียบ ทร.วาดวยการปลดออกจากราชการ ไมรับสมัครตอ งดบําเหน็จ
ประจําป และถอดยศสําหรับทหารประจําการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔ 
 
                                 ๔.๒.๒.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๘ (คําสั่ง ทร.ที่ ๔๔๘/๒๕๓๐ ลง ๑๔ ก.ย.๓๐ เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาสั่งพักราชการ
ขาราชการทหารและลูกจางประจํา) 
                                 ๔.๒.๒.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยผูซ่ึงไมสมควรจะดํารงอยูในยศทหารและ
บรรดาศักดิ์พ.ศ.๒๕๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี ๕ 
พระราชบัญญัติ 

วาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
--------------------- 

ประชาธิปก ป.ร. 
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา 
ฯ ใหประกาศวา 
         โดยที่สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา เพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา ๗ แหงประมวลกฎหมาย
อาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ไดรวมเปนกระทรวงเดียวกัน สมควรตราบทบัญญัติวาดวย
วินัยทหารเสียใหม 
         จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎรดั่งตอไปนี้ 

หมวด ๑ 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 

         มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖” 
         มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
         มาตรา ๓ ใหยกเลิกกฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันที่ ๒๓ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีวาดวยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช 
๒๔๖๕ และบรรดากฎขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๒ 
วาดวยวินัย  

         มาตรา ๔ วินัยทหารนั้น คือการที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
         มาตรา ๕ วินัยเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตองรักษาโดยเครงครัดอยู
เสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด 



 

 

 

         ตัวอยางการกระทําผิดวินัยทหารมีดั่งตอไปนี้  
         (๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน 
         (๒) ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย 
         (๓) ไมรักษามารยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
         (๔) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร 
         (๕) เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ 
         (๖) กลาวคําเท็จ 
         (๗) ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร  
         (๘) ไมตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ 
         (๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา 
         มาตรา ๖  ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเปนผูบังคับบัญชาอยูนั้นโดยกวดขัน 
ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธ เพื่อทําการปราบปรามทหารผูกอการกําเริบก็ดี หรือ
เพื่อบังคับทหารผูละทิ้งหนาที่ใหกลับทําหนาที่ของตนก็ดี ผูบังคับบัญชาและผูที่ชวยเหลือในการนั้นจะไม
ตองรับโทษในการที่ตนไดกระทําไปโดยความจําเปนนั้นเลย แตเมื่อมีเหตุดั่งกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจักตอง
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน และรายงานตอไปตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
โดยเร็ว 
         มาตรา ๗  ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีที่ปรากฏในหมวด ๓ แหง
พระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร 

หมวด ๓ 
อํานาจลงทัณฑ 

         มาตรา ๘  ทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัยทหารดั่งกลาวไวในหมวด ๒ นั้น ใหมีกําหนดเปน ๕ 
สถาน คือ 
         (๑) ภาคทัณฑ 
         (๒) ทัณฑกรรม 
         (๓) กัก 
         (๔) ขัง  
         (๕) จําขัง 
         มาตรา ๙  ภาคทัณฑ คือ ผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่งสถานใดดั่งกลาวมาแลว 
แตมีเหตุอันควรปราณี จึ่งเปนแตแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏหรือใหทําทัณฑบนไว 
         ทัณฑกรรมนั้น ใหกระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหนาที่ประจําซึ่งตนจะตองปฏิบัติอยูแลว 
หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาที่ประจํา 
         กัก คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดให   
         ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมีคําสั่ง  



 

 

 

         จําขัง คือ ขังโดยไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจําทหาร 
         นอกจากทัณฑที่กลาวไวนี้ หามมิใหคิดขึ้นใหม หรือใชวิธีลงทัณฑอยางอื่นเปนอันขาด  
         มาตรา ๑๐ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาซึ่งจะลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้น คือ 
         (๑)     ผูบังคับบัญชา หรือ 
         (๒)    ผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหม         สวนราชการที่ขึ้นตรงตอ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด 
         ในการที่จะลงทัณฑนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนดทัณฑทายพระราชบัญญัตินี้ 
         สวนผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑช้ันใด และผูอยูในบังคับบัญชาชั้นใดจะเปน
ผูรับทัณฑช้ันใด ใหถือเกณฑเทียบดังตอไปนี้ 

ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ  
 

ตําแหนงชั้น เปนผูลงทัณฑช้ัน เปนผูรับทัณฑช้ัน 
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ๑ - 
๒. แมทัพ ๒ - 
๓. ผูบัญชากองพล ผูบังคับการกองเรือ 
     ผูบัญชาการกองพลบิน 

๓ - 

๔. ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ 
     ผูบังคับกองบิน 

๔ ก 

๕. ผูบังคับหมูเรือช้ัน ๑ ๕ ข 
๖. ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือช้ัน ๒ 
     ผูบังคับการเรือช้ัน ๑ ผูบังคับฝูงบิน 

๖ ค 

๗. ผูบังคับหมูเรือช้ัน ๓ ผูบังคับการเรือช้ัน ๒ 
     ตนเรือช้ัน ๑ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๑ 

๗ ง 

๘. ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ ตนเรือช้ัน ๒ 
     นายกราบเรือ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒  

๘ จ 

๙. ผูบังคับหมวด ตนเรือช้ัน ๓  
     ผูบังคับหมวดบินชั้น ๓ 

๙ ฉ 

๑๐. ผูบังคับหมู นายตอน - ช 
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปน 
       นายทหารชั้นสัญญาบัตร บุคคลผูซ่ึงอยูระหวางเขา 
       รับการฝกวิชาทหารโดยคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง  
       กลาโหมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชา    

- ซ 



 

 

 

       ทหาร 
๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะไดเปน 
        นายทหารประทวน ลูกแถว 

- ฌ 

         
         มาตรา ๑๑ ผูลงทัณฑ หรือรับทัณฑ ถาตําแหนงไมตรงตามความในมาตรา ๑๐ แหงหมวดนี้แลว ใหถือ
ตามที่ไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร 
         มาตรา ๑๒ กําหนดอํานาจลงทัณฑตามที่ตราไวนี้ ผูมีอํานาจลงทัณฑส่ังลงทัณฑเต็มที่ไดสถานใดสถาน
หนึ่งแตสถานเดียว ถาสั่งลงทัณฑทั้งสองสถานพรอมกัน ตองกําหนดทัณฑไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถาน
นั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสองสถาน 
         มาตรา ๑๓ กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑคร้ังคราวใดก็ดี ใหพิจารณาใหถวนถ่ีแนนอนวา ผูที่
จะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว จึ่งสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดยโทษจริต 
หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เมื่อพิจารณาความละเอียดแลวตองชี้แจงให
ผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึ่งลงทัณฑ 
         มาตรา ๑๔ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตร ตองสงรายงานการลงทัณฑ
นั้นเสนอตามลําดับชั้นถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
         มาตรา ๑๕ เมื่อผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจนปรากฏ
แนนอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑที่เหนืออํานาจจะสั่งกระทําไดก็ใหรายงานชี้แจงความผิดนั้น ทั้ง
ออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด เพื่อ
ขอใหผูนั้นสั่งการตอไป 
         มาตรา ๑๖ ถาเปนความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลว เชน ฐานขาดหนีราชการทหาร 
เปนตน หากกําหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะสั่งลงทัณฑได ก็ใหนําเสนอเพียงชั้นที่กลาว
ตอไปนี้ 
         (๑) ฝายทหารบก ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับการกรม หรือช้ันผูบังคับกองพันที่อยูตาง
ทองถ่ินกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการกรม 
         (๒) ฝายทหารเรือ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับหมวดเรือ หรือช้ันผูบังคับกองพันที่อยูตาง
ทองถ่ินกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับหมวดเรือ 
         (๓) ฝายทหารอากาศ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับกองบิน 
         แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจก็ดี ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นที่กลาวนี้มีอํานาจลงทัณฑไดทีเดียว ไม
ตองนําเสนอตามลําดับชั้นตอไปอีก 
         มาตรา ๑๗ นายทหารที่เปนหัวหนาทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ใหมีอํานาจที่จะสั่งลงทัณฑผูอยู
ใตอํานาจในระหวางเวลาที่ควบคุมอยูนั้นเสมอผูมีอํานาจเหนือจากตําแหนงของตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได เวน
แตนายทหารซึ่งมีอํานาจเปนผูลงทัณฑช้ัน ๒ ขึ้นไป จึ่งไมตองเพิ่ม  



 

 

 

         มาตรา ๑๘ ถาผูมีอํานาจลงทัณฑไดส่ังลงทัณฑผูกระทําผิดในฐานขังแลว และผูที่รับทัณฑขังนั้นกระทํา
ผิดซ้ําอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่งเพิ่มทัณฑก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑที่ไดส่ังไวแตเดิมนั้นกอน หามมิให
กําหนดเวลาใหผูตองถูกขังทั้งกําหนดเดิมและกําหนดที่เพิ่มใหมรวมกันเกินกวากําหนดอํานาจของผูที่จะสั่ง
ลงทัณฑนั้นแลว ก็ใหปฏิบัติการตามที่กลาวไวใน มาตรา ๑๕ แหงหมวดนี้ 
         มาตรา ๑๙ นับตั้งแตวันที่ปรากฎหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซึ่งจะตองรับทัณฑตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแนนอนแลว ถาผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายในกําหนด
สามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาที่จะลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้เสียแลว จะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจ 
ตนเองมิได เวนเสียแตผูที่กระทําผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแตเมื่อกอนครบกําหนดสามเดือน จึ่งมิใหนับวันที่
ขาดหนีนี้เขาในกําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแตวันที่ไดตัวผูนั้นกลับมายังที่รับราชการ 
         มาตรา ๒๐ เมื่อผูมีอํานาจไดส่ังลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้แลว ผูที่ส่ังลงทัณฑหรือผูมีอํานาจบังคับ
บัญชาเหนือผูที่ส่ังลงทัณฑนั้นมีอํานาจที่จะเพิ่มทัณฑ หรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑเสียก็ได แตถาเพิ่มทัณฑ
แลว ทัณฑที่ส่ังเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่ส่ังไวแลวเดิม ตองมิใหเกินอํานาจของผูที่ส่ังใหมนั้น 

หมวด ๔ 
วิธีรองทุกข 

         มาตรา ๒๑ ในการที่จะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ยอมเปนการจําเปนที่
ผูบังคับบัญชาจักตองมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา แตผูบังคับบัญชาบางคน
อาจใชอํานาจในทางที่ผิดยุติธรรม ซ่ึงเปนการสมควรที่จะใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทางเปน
ระเบียบไมกาวกาย 
         มาตรา ๒๒ คําชี้แจงของทหารวา ผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรม หรือผิด
กฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารวา ตนมิไดรับผลประโยชน หรือสิทธิตามที่ควรจะไดรับในราชการนั้น 
เรียกวา “รองทุกข” 
         มาตรา ๒๓ ทหารจะรองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทนผูอ่ืนเปนอันขาด และ
หามมิใหลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิใหประชุมกันเพื่อหารือเร่ืองจะรอง
ทุกข 
         มาตรา ๒๔ หามมิใหรองทุกขในเวลาที่ตนกําลังเขาแถว  หรือในขณะที่กําลังทําหนาที่ราชการอยางใด
อยางหนึ่ง   เชนเวลาเปนยาม   เปนเวร ดั่งนี้เปนตน   และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลวยี่สิบสี่
ช่ัวโมง นับตั้งแตที่มีเหตุจะตองรองทุกขเกิดขึ้น 
         มาตรา ๒๕ หามมิใหรองทุกขวา ผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้นมิไดลง
ทัณฑเกินอํานาจที่จะทําไดตามความในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
         มาตรา ๒๖ ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น จะรองทุกขดวยวาจา 
หรือจะเขียนเปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการรองทุกขจดขอความสําคัญของ
เร่ืองที่รองทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย 



 

 

 

         ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดวา  ตนได รับความเดือดรอนเพราะผูใดแน  ก็ใหรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน    เพื่อเสนอไปตามลําดับชั้นจนถึงที่สุด   คือ   ผูที่จะสั่งการไตสวน     และแก
ความเดือดรอนนั้นได 
         มาตรา ๒๗ ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนั้นตองลงลายมือช่ือของผูรองทุกข ใบ
รองทุกขฉบับใดไมมีลายมือช่ือ ผูบังคับบัญชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา 
          มาตรา ๒๘ เมื่อผูใดไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่วานี้แลว และเวลาลวงพนไปสิบหาวัน
ยังไมไดรับความชี้แจงประการใดทั้งความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ใหรองทุกขใหมตอผูบังคับบัญชา
ช้ันที่สูงถัดขึ้นไปเปนลําดับอีก และในการรองทุกขคร้ังนี้ใหช้ีแจงดวยวา ไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นใด
มาแลวแตเมื่อใด 
         มาตรา ๒๙ ถาผูบังคับบัญชา     ไดรับเรื่องรองทุกขเมื่อใด   ตองรีบไตสวน    และจัดการแกไขความ
เดือดรอน หรือช้ีแจงใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด ผูใดเพิกเฉยนับวากระทําผิด
ตอวินัยทหาร 
         มาตรา ๓๐ ถาผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขไดช้ีแจงใหผูรองทุกขทราบแลว แตผูรองทุกขยังไม
หมดความสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปได และตองชี้แจงดวยวาไดรองทุกขนี้ตอผูใด 
และไดรับคําชี้แจงอยางไรแลวดวย 
         มาตรา ๓๑ ถาหากปรากฏชัดวา ขอความที่รองทุกขเปนความเท็จ หรือการรองทุกขนั้นกระทําไปโดย
ผิดระเบียบที่กลาวมา ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัยทหาร 
         มาตรา ๓๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
                 ประกาศมา  ณ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 

        นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางกําหนดทัณฑ 
 

ผูลงทัณฑ จําขัง ขัง กัก ทัณฑกรรม 
 ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ 
      ชั้น ช.               

ชั้น ฌ.        
ชั้น ก.     ชั้น ข.     ชั้น ค.     ชั้น ง.     ชั้น จ.     ชั้น ฉ.     ชั้น 
ช.     ชั้น ซ.     ชั้น ฌ. 

 ชั้น ก.      ชั้น ข.      ชั้น ค.      ชั้น ง.     ชั้น จ.     ชั้น ฉ.     ชั้น 
ช.     ชั้น ซ.    ชั้น ฌ. 

ชั้น ซ.        
ชั้น ฌ. 

ชั้น ๑ ๔ เดือน                 ๖ 
เดือน 

  -           -           -          -       ๒ เดือน    ๓ เดือน   ๔ เดือน   
๔ เดือน    ๕ เดือน 

๑๕ วัน    ๒๐ วัน      ๒๐ วัน     ๑ เดือน   ๔๕ วัน  ๒ เดือน   
๓ เดือน  ๓ เดือน   ๔ เดือน 

๓ วัน        ๓ 
วัน 

ชั้น ๒ ๓ เดือน                 ๕ 
เดือน 

  -           -           -          -       ๑ เดือน     ๒ เดือน   ๓ เดือน   
๓ เดือน    ๔ เดือน  

  ๗ วัน    ๑๐ วัน       ๑๕ วัน    ๒๐ วัน    ๑ เดือน  ๔๕ วัน   ๒ 
เดือน   ๒ เดือน   ๓ เดือน 

๓ วัน        ๓ 
วัน 

ชั้น ๓ ๔๕ วัน                  ๓ 
เดือน        

  -           -           -          -       ๑๕ วัน     ๑ เดือน    ๒ เดือน   
๒ เดือน    ๓ เดือน  

  -              ๕ วัน        ๗ วัน      ๑๐ วัน     ๑๕ วัน   ๒๐ วัน   
๔๕ วัน   ๔๕ วัน    ๒ เดือน  

๓ วัน        ๓ 
วัน 

ชั้น ๔ ๑ เดือน                  ๒ 
เดือน 

  -           -           -          -        ๗ วัน      ๑๕วัน     ๑ เดือน    
๑ เดือน    ๒ เดือน     

  -             -                 ๓ วัน        ๕ วัน       ๗ วัน    ๑๐วัน     
๑ เดือน   ๑ เดือน   ๔๕ วัน  

๓ วัน        ๓ 
วัน 

ชั้น ๕ ๒๐ วัน                  
๔๕ วัน 

  -           -           -          -        ๓ วัน      ๑๐ วัน    ๒๐ วัน    
๒๐ วัน     ๔๕ วัน 

  -             -                      -          ๓ วัน       ๕ วัน      ๗ วัน     
๒๐ วัน    ๒๐ วัน   ๑ เดือน    

๓ วัน        ๓ 
วัน 

ชั้น ๖ ๑๕ วัน                   ๑ 
เดือน 

  -           -           -          -            -        ๗ วัน     ๑๕ วัน    
๑๕ วัน     ๑ เดือน  

  -             -                      -             -            ๓ วัน       ๗ วัน     
๑๕ วัน    ๑๕ วัน   ๑ เดือน         

๓ วัน        ๓ 
วัน 

ชั้น ๗ ๗ วัน                    
๑๕ วัน 

  -           -           -          -            -        ๓ วัน     ๑๐ วัน     
๑๐ วัน      ๒๐ วัน 

  -             -                      -             -                -           ๕ วัน     
๑๐ วัน     ๑๐ วัน   ๒๐ วัน     

๑ วัน         
๒ วัน 



 

 

 

ชั้น ๘    -                           -     -           -           -          -            -           -        ๗ วัน       ๗ 
วัน      ๑๕ วัน  

  -             -                      -             -                -           ๓ วัน      
๗ วัน      ๗ วัน    ๑๕ วัน  

๑ วัน         
๒ วัน 

ชั้น ๙    -                           -     -           -           -          -            -           -           -            -      
-   

  -             -                      -             -                -               -          
๓ วัน      ๓ วัน      ๗ วัน 

   -           ๑ 
วัน 

     
 
คําอธิบาย  ๑. กําหนดทัณฑในตารางนี้คือกําหนดที่สูงที่สุด ผูลงทัณฑจะสั่งเกินกําหนดนี้ไมได แตต่ํากวานั้นได 
                 ๒. ทัณฑกรรมที่กําหนดไวเปนวัน ๆ หมายความวาทําทัณฑกรรมทุก ๆ วัน จนกวาจะครบกําหนด ในวันหนึ่งนั้นผูที่สั่งลงทัณฑจะกําหนดทัณฑกรรมไดไมเกินกวา
วันละ ๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยามในวันหนึ่งไมเกินกําหนดเวลาอยูเวรยามตามปกติ ผูใดจะสั่งลงทัณฑกรรม ใหกําหนดโดยชัดเจนวาทัณฑกรรมกี่วัน และวันละเทาใด  
 (ตารางกําหนดทัณฑนี้เปนขอความในมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๗๗)



 

 

 

ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยตําแหนงและการเทียบตําแหนงบังคับบัญชา 

ขาราชการกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๐๑ 

----------------- 
         โดยที่เปนการสมควรกําหนดตําแหนงและการเทียบตําแหนงบังคับบัญชาขาราชการกลาโหมไวใหแนนอน 
และเหมาะสมแกการสมัย จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
         ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา    "ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยตําแหนง   และการเทียบตําแหนงบังคับบัญชา 
ขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑" 
         ขอ ๒. ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
         ขอ ๓.  ตําแหนงบังคับบัญชาขาราชการกลาโหม ใหเปนไปตามลําดับ ดังนี้.- 
                      (๑) ผูบังคับหมู หรือนายตอน 
                      (๒) ผูบังคับหมวด ตนเรือช้ัน ๓ หรือผูบังคับหมวดบินชั้น ๓ 
                      (๓) ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ ตนเรือช้ัน ๒ หรือผูบังคับหมวดบินชั้น ๒ 
                      (๔) ผูบังคับการเรือช้ัน ๒ ตนเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับหมวดบินชั้น ๑ 
                      (๕) ผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับฝูงบิน 
                      (๖) ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบิน 
                      (๗) ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ หรือผูบัญชาการกองพลบิน 
                      (๘) แมทัพ 
                      (๙) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
         ขอ ๔. ขาราชการกลาโหม    ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงบังคับบัญชาตรงตามที่กําหนดไวใน ขอ ๓        ใหถืออัตรา 
เงินเดือนของตําแหนงที่ดํารงอยูเปนหลักในการเทียบตําแหนงบังคับบัญชา 
         หากเทียบอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่ดํารงอยูตามความในวรรคแรกไมได ก็ใหถือยศทหารหรือเงินเดือนที่
ไดรับเปนหลักในการเทียบตําแหนงบังคับบัญชา 
         ขอ ๕. การเทียบตําแหนงบังคับบัญชาตามความใน ขอ ๔ ใหเทียบดังนี้ 
                      (๑) อัตราเงินเดือน  นายทหารประทวน  หรือยศนายทหารประทวน  และขาราชการกลาโหมพลเรือน  
ที่ไดรับเงินเดือนในอัตรานายทหารประทวน ใหเทียบตําแหนงผูบังคับหมู หรือนายตอน 
                      (๒) อัตราเงินเดือน รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี รอยโท เรือโท เรืออากาศโท หรือยศรอยตรี เรือตรี 
เรืออากาศตรี รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ตลอดจนวาที่ยศนั้น ๆ และขาราชการกลาโหมพลเรือน ที่ไดรับเงินเดือน
นายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกลาว ใหเทียบตําแหนงผูบังคับหมวด ตนเรือช้ัน ๓ หรือ ผูบังคับหมวด
บินชั้น ๓ 

        (๓) อัตราเงินเดือน  รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก   หรือยศ รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก   ตลอดจน 
วาที่ยศนั้น ๆ    และขาราชการกลาโหมพลเรือน  ที่ไดรับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตร  ในอัตราชั้นยศดังกลาว  
ใหเทียบตําแหนงผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ ตนเรือช้ัน ๒ หรือผูบังคับหมวดบินชั้น ๒ 
 



 

 

 

         (๔) อัตราเงินเดือน พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ตลอดจน
วาที่ยศนั้น ๆ และขาราชการกลาโหมพลเรือนที่ไดรับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกลาว ให
เทียบตําแหนงผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือช้ัน ๒ ตนเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับหมวดบินชั้น ๑  
                      (๕) อัตราเงินเดือน พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ตลอดจน
วาที่ยศนั้น ๆ และขาราชการกลาโหมพลเรือนที่ไดรับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกลาว ให
เทียบตําแหนงผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับฝูงบิน 
                      (๖) อัตราเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ หรือยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวาตลอดจนวาที่ยศนั้น ๆ และ
ขาราชการกลาโหมพลเรือนที่ไดรับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร ในอัตราชั้นยศดังกลาว ใหเทียบตําแหนงผูบังคับ
การกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบิน 
                      (๗) อัตราเงินเดือน พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือยศ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ตลอดจนวา
ที่ยศนั้น ๆ  และขาราชการกลาโหมพลเรือนที่ไดรับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกลาว ใหเทียบ
ตําแหนงผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ หรือผูบังคับการกองพลบิน 
                      (๘) อัตราเงินเดือน พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ขึ้นไป หรือยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ขึ้น
ไป ตลอดจนวาที่ยศนั้น ๆ และขาราชการกลาโหมพลเรือนที่ไดรับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร ในอัตราชั้นยศ
ดังกลาว ใหเทียบตําแหนงแมทัพ 
 
                                                                                           ประกาศ    ณ    วันที่    ๒๗    สิงหาคม    ๒๕๐๑ 
                                                                                                      (ลงชื่อ)   พลเอก  ถ.      กิตติขจร 
                                                                                                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 



 

 

 

 


