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บทคัดย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี/ มีจุดมุ่งหมายเพื�อที�จะศึกษาเกี�ยวกับเขตอาํนาจศาลทหารของ

ประเทศไทย เนื�องจากปัจจุบนัแนวความคิดดา้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทย 
มีความกา้วหนา้ และถือเป็นสิ�งที�สาํคญัที�จะตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง โดยเฉพาะหลกัความเสมอภาค
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ที�ทาํให้มีการปฏิบติัต่อบุคคล อยา่งเท่าเทียมกนัหรือไม่เลือกปฏิบติั 
ทั/งนี/  การปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาคนั/นจะตอ้งปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสําคญัเหมือนกนัอยา่งเท่า
เทียมกนั และจะตอ้งปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสาํคญัแตกต่างกนัให้แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเรื�อง
นั/นๆ จึงจะทาํใหเ้กิดความยติุธรรมภายใตห้ลกัความเสมอภาค 

จากการศึกษาพบวา่ การกระทาํความผิดต่อกฎหมายที�มีโทษทางอาญาระหวา่งประชาชน
กบับุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร ซึ� งไดก้ระทาํความผิดในเรื�องเดียวกนัแต่กลบัไดรั้บการพิจารณา
พิพากษาคดีที�ต่างศาลกนั ซึ� งบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด รับราชการในตาํแหน่งใด หรือว่า 
มีฐานะในสังคมอยา่งไร ยอ่มมีความเสมอกนัในกฎหมายและจะเลือกปฏิบติัมิได ้ซึ� งบุคคลที�อยูใ่น
อาํนาจของศาลทหารนั/นในอีกสถานะหนึ�งก็เป็นประชาชนเช่นเดียวกบัพลเรือนทั�วไป การที�ศาลทหาร
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาการกระทาํความผิดต่อกฎหมายอื�นที�มีโทษทางอาญาที�ไม่เกี�ยวกับ 
การปฏิบติัหน้าที�ราชการทหารนั/น อาจทาํให้สังคมมองว่าเป็นการให้อภิสิทธิ= แก่บุคคลที�อยู่ใน
อาํนาจของศาลทหารและไม่มีเหตุผลใดที�ต้องให้บุคคลที�อยู่ในอาํนาจของศาลทหารซึ� งกระทาํ
ความผิดต่อกฎหมายฝ่ายพลเรือนได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลทหารซึ� งเป็นการปฏิบัติ 
ที�แตกต่างไปจากประชาชน และอาจทาํให้ผูเ้สียหายหรือประชาชนไม่เชื�อมั�นในกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารได ้

กระบวนการยุติธรรมทหารในปัจจุบันย ังมีประเด็นปัญหาเกี�ยวกับความเสมอภาค 
ของคู่ความในศาลพลเรือนกบัศาลทหารอีกหลายประเด็น ซึ� งคู่ความในกระบวนการยุติธรรมนั/น
ควรได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ�งสิทธิต่างๆ ในเรื�องของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั/น ไม่ว่าในระบบศาลทหารหรือระบบศาลพลเรือนก็ควรที�จะมี
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ความเท่าเทียมกนั ซึ� งในปัจจุบนัสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของคู่ความในศาลทหารและศาลพลเรือน
มีความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกนัในหลายเรื�อง อาทิเช่น การจาํกดัสิทธิในการฟ้องคดีในศาลทหาร
ของบุคคลที�มิใช่บุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหาร สิทธิของจาํเลยในการตั/งทนายและหลกัเกณฑ ์
ในการตั/งทนายในศาลทหารที�ไดรั้บความคุม้ครองที�ดอ้ยกว่าจาํเลยในศาลพลเรือน การจาํกดัสิทธิ
ในการดาํเนินคดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญาในศาลทหาร และระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือฎีกา 
ที�มีระยะเวลาสั/นกวา่ระยะเวลาในการอุทธรณ์ฎีกาในศาลพลเรือน เป็นตน้ ซึ� งประเด็นปัญหาเหล่านี/
คู่ความในศาลทหารจะไดรั้บความคุม้ครองดอ้ยกวา่คู่ความในศาลพลเรือน ซึ� งแมศ้าลทหารจะเป็น
ศาลที�มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารกระทาํความผิดก็ตาม 
แต่ศาลทหารก็ตอ้งใหค้วามคุม้ครองสิทธิของคู่ความให้สอดคลอ้งกบัหลกัการสากลและเท่าเทียมกนั
กบัการไดรั้บความคุม้ครองสิทธิของคู่ความในศาลพลเรือน 

ดังนั/น จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเรื� องเขตอาํนาจของศาลทหาร โดยเสนอแนะให้แก้ไข
พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 เรื�องอาํนาจศาลทหารในเวลาปกติ โดยเมื�อบุคคลที�อยู่
ในอํานาจของศาลทหารกระทําความผิดต่อกฎหมายของฝ่ายพลเรือนซึ� ง เป็นความผิดที� 
ไม่เกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ในราชการทหาร กาํหนดใหเ้ป็นคดีที�อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลพลเรือน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาคและหลกัสากล  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this thesis is study on the jurisdiction of the Military Court of Thailand. 

Nowadays in Thailand, the  theory of people rights and liberty have progressed. This change is 
the important thing to protected for, especially the people equality which provided that all persons 
are equal treatment or unjust discrimination aganist a person in accordance with the Constitution. 
The treatment under the equality rule shall enjoy equal treats for same essential substance and 
shall enjoy different treats for different essential substance, this will make the justice under the 
equality rule. 
 It was found form studies that the same act is provided to be an criminal punished 
between general person and a person who subject to the jurisdiction of the Military Court are 
different trial and adjudicate cases. Unjust discrimination aganist a person on the grounds of 
differences in personal status , enter government service or social status shall not be permitted 
because a person who subject to the jurisdiction of the Military Court is the ordinary civilian. 
Maybe the social  will think  that a person who subject to the jurisdiction of the Military Court 
have a privilege and the injured person or people will unconfident in the trial and adjudication of 
the Military Court process because the Military Court have the power to trial and adjudicate cases 
involving other unlawful  act is provided to be an criminal punished which irrelevant military 
government service. 
 At the present moment, the military judicial process have many problems about the 
parties’s equality between the Military Court  and the Civilian Court. The parties in the judicial 
process shall enjoy equal rights under the law, especially the right  in the criminal judicial process. 
In the Military Court system or the Civilian Court system shall enjoy equality but at this time the 
parties’s rights  in the both of system shall unequality such as the limited of right to prosecute a 
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person who is not subject to the jurisdiction of the Military Court, the defendant’s right to be 
counsel in the Military Court shall enjoy worse than the right in the Civilian Court, the limited of 
right to prosecute the civil cases in connection with an offence in the Military Court and the 
duration of the appeals in the Military Court  is shorter than in the Civilian Court. This problems 
make the parties’s protection in the Military Court is worse than the protection in the Civilian Court. 
Although the Military Court has power to trial and adjudicate a person who subject to the jurisdiction 
of the Military Court but it shall enjoy equal rights protection for the parties with intent to the 
universal rule and the parties’s right in the Civilian Court. 
 Thus, I shall offer the mean to solve the jurisdiction of the Military Court . That mean 
is adjust the Organization of the Military Court  Act B.E.1955 about the jurisdiction of the 
Military Court in general time. When a person who subject to the jurisdiction of the Military Court 
commit an offence on the civilian law which unrelevant the duty on enter military government 
service, this case shall be trial and adjudicate by the Civilian Court with intent to the euality rule 
and the universal rule. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย “ศาล” ถือเป็นองคก์รหนึ�งที�มีสถานะเทียบเท่ากบั
รัฐสภาและรัฐบาล เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดมี้แบ่งแยกอาํนาจรัฐออกเป็นสาม
ส่วน คือ อาํนาจนิติบญัญติั อาํนาจบริหาร และอาํนาจตุลาการ โดยองคก์รที�ใชอ้าํนาจในแต่ละส่วนนั1น
ประกอบดว้ย 1) รัฐสภาเป็นองคก์รที�ใชอ้าํนาจนิติบญัญติั 2) รัฐบาลเป็นองค์กรที�ใช้อาํนาจบริหาร 
และ 3) ศาลเป็นองคก์รที�ใชอ้าํนาจตุลาการ ซึ� งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของไทยไดว้างหลกัการใช้
อาํนาจทั1งสามดงักล่าวไว ้โดยไดแ้บ่งแยกศาลออกจากฝ่ายบริหารอย่างเด็ดขาด ทั1งนี1  เพื�อให้เกิด
ความอิสระของการใชอ้าํนาจตุลาการ 

 ตามรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดให้มีศาล 4 ประเภท ไดแ้ก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง และศาลทหาร1 โดยศาลแต่ประเภทจะมีอาํนาจพิจารณาคดีแต่ละประเภทแตกต่างกนั
ทั1 งนี1  ตามที�รัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั1 งศาลนั1 นๆ จะได้บัญญัติไว ้สําหรับศาลทหารนั1 น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 228 บญัญติัให้ศาลทหารมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ� งผูก้ระทาํผิดเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารและคดีอื�น ทั1งนี1  ตามที�
กฎหมายบญัญติั ซึ� งพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 บญัญติัให้ศาลทหาร 
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูก้ระทาํความผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื�น 
ในทางอาญา ในคดีซึ� งผูก้ระทาํผิดเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารขณะกระทาํผิดและมีอาํนาจ 
สั�งลงโทษบุคคลใดๆ ที�กระทาํผิดฐานละเมิดอาํนาจศาลตามที�บญัญตัิไวใ้นประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความแพง่ 

 ศาลทหารนั1นได้มีการจดัตั1งขึ1นเป็นของคู่กนัมาตั1งแต่มีการทหารไวป้้องกนัประเทศ  
จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ระบบศาลทหารไทยปรากฏตามกฎหมายลกัษณะขบถศึก จุลศกัราช 796
ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งในกฎหมายตราสามดวงซึ�งบญัญติัไวต้อนหนึ�งวา่ 

                                                 
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 เป็นฉบบัแรกที�ไดบ้ญัญติัเรื�องศาลทหารไวใ้น

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย. 
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 “ถา้ผูใ้ดต่อรบดว้ยราชศตัรู มิฟังบงัคบัยอ่ทอ้ในที�รบฟั�นเฟือนจากกระบวนทพัประการใด
ถา้มีบนัดาศกัดิJ แต่นา 800 ลงมาถึงไพร่ไซโ้ทษหนกัเท่าใดใหล้งโทษโดยโทษานุโทษนั1น ถา้บนัดาศกัดินา 
1000 ขึ1นไป ให้กุมเอาตวัไปส่งแก่นายกองยุกรบตัรเกียกกายให้ลงโทษโดยโทษานุโทษนั1น แลให้
เกียกกายบนัดาถืออาญาต้อนพลกฎหมายเอาโทษนั1นไปบอกแก่นายกองแลยุกรบตัรเกียกกาย 
ใหพ้ิจารณาโดยโทษ ฯลฯ”2 

 บทบญัญัติดังกล่าว หมายความว่า ทหารที�มีศักดินา 800 ลงมา หากย่อท้อในที�รบ
ผูบ้งัคบับญัชาลงโทษได้เอง แต่สําหรับทหารที�มีศกัดินา 1000 ขึ1นไป ตอ้งนาํตวัส่งศาลทหารซึ� ง
ประกอบดว้ย 

 (1)  นายกอง คือ ผูบ้งัคบับญัชาของทหารที�กระทาํความผดิ 

 (2)  ยกุรบตัร คือ เจา้หนา้ที�ฝ่ายศาลหรือเจา้หนา้ที�ฝ่ายกฎหมาย 

 (3)  เกียกกาย คือ เจา้หนา้ที�ตอ้นทหารเขา้รบ 

 บุคคลดังกล่าวจะต้องร่วมกันเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีที�ทหาร 
กระทาํความผิด กฎหมายลกัษณะขบถศึกคงใช้บงัคบัเรื� อยมาจนถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตั1งแต่รัชกาลที� 1 ถึงรัชกาลที� 5 ในเรื�องการศาลจะมีศาลหลาย
ศาลสังกดัอยู่ตามกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ศาลใดสังกดัอยู่กระทรวง ทบวงใด เขตอาํนาจของ
ศาลนั1นก็เป็นไปตามอาํนาจหน้าที�ของกระทรวง ทบวง กรม นั1น เช่น ศาลกรมท่ามีอาํนาจชาํระคดี
ความต่างประเทศ ศาลกรมนาชาํระคดีเรื�องนา ศาลกลาโหมชาํระความที�เกี�ยวกบัทหารและยงัชาํระ
ความพลเรือนดว้ย เนื�องจากสมุหพระกลาโหมนั1นมิไดมี้เพียงอาํนาจหนา้ที�เฉพาะการบงัคบับญัชา
ทหารบก ทหารเรือ เท่านั1 น แต่ยงัมีหน้าที�จดัการปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ด้วย ศาลที�ขึ1 นอยู่ใน
กระทรวงกลาโหมมีทั1งศาลที�ตั1งอยูใ่นกรุงเทพ และศาลในหวัเมืองฝ่ายใต ้ศาลกลาโหมจึงมีลกัษณะ
เป็นทั1งศาลทหารและศาลพลเรือน ต่อมาเมื�อ พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ปรับปรุงในเรื�องการศาลทั1งหมด โดยให้ตั1งกระทรวงยุติธรรมขึ1น 
และรวบรวมศาลซึ� งกระจดักระจายสังกดัอยูใ่นกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เขา้มาสังกดักระทรวง
ยุติธรรมทุกศาล ยกเวน้เพียงศาลทหารเพียงศาลเดียวที�ยงัคงให้สังกดักระทรวงกลาโหมอยูต่ามเดิม 
ศาลในประเทศไทยจึงแบ่งไดเ้ป็นศาลกระทรวงยติุธรรมกบัศาลทหารนบัแต่นั1นมา 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ไดมี้การประกาศใช้พระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) 
และพระธรรมนูญศาลทหารเรือ ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) และในปี พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัเพิ�มเติมพระธรรมนูญ
                                                 

2 สายณัห์ อรรถเกษม. (2546, 12 กนัยายน). “ศาลทหาร.” วารสารพระธรรมนูญ, ฉบับพเิศษ. หนา้ 36-37. 
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ศาลทหารบกวา่ดว้ยตาํรวจภูธรรัตนโกสินทร์ศก 131 ตามพระราชบญัญติัดงักล่าวนี1ตาํรวจภูธรเป็น
บุคคลที�อยูภ่ายใตอ้าํนาจของศาลทหารดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ไดมี้การออกประกาศกาํหนดเขตอาํนาจ 
“ศาลทหารรักษาวงั” ซึ� งกาํหนดให้ ศาลทหารรักษาวงัมีอาํนาจพิจารณาคดีที�ทหารรักษาวงักระทาํ
ความผิดอาญาวงั ต่อมาพระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. 126 ไดถู้กยกเลิกและไดป้ระกาศใช้
พระราชบญัญตัิธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. 2465 แทนและใน พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ยกเลิกอาํนาจศาลทหารรักษาวงัไป
รวมกบัศาลทหารบก 

 ในปี พ.ศ. 2477 ได้รวมพระธรรมนูญศาลทหารบกกับพระธรรมนูญศาลทหารเรือ 
เขา้เป็นฉบบัเดียวกนั3 โดยตราเป็นพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พุทธศกัราช 2477 จนกระทั�งในปี 
พ.ศ. 2498 ไดถู้กยกเลิกโดยพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และใช้ฉบบันี1 แทน 
ซึ� งเป็นฉบบัที�บงัคบัใชม้าจนถึงในปัจจุบนั โดยมีการแกไ้ขเพิ�มเติมจนถึง ฉบบัที� 7 พ.ศ. 2526 และแกไ้ข
โดยประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที� 30 ลงวนัที� 13 ธนัวาคม 2515 และฉบบัที� 25 ลงวนัที� 8 พฤศจิกายน 2520 

 ตามที�พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 บญัญติัวา่ “ศาลทหารมี
อาํนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูก้ระทาํผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื�นในทางอาญา
ในคดีซึ� งผูก้ระทาํผดิเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารในขณะกระทาํความผิด...” เห็นไดว้า่ศาลทหาร
มีอาํนาจพิจารณาและพิพากษาลงโทษทางอาญาต่อบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารทาํให้ดูเหมือนวา่
เขตอาํนาจของศาลทหารซํ1 าซ้อนกบัเขตอาํนาจของศาลพลเรือนในเรื�องของการดาํเนินคดีอาญาซึ� ง
เป็นคดีที�อยูใ่นอาํนาจของศาลพลเรือนที�มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา และการที�บุคคลที�อยูใ่น
อาํนาจศาลทหารกระทาํผิดซึ� งไม่วา่จะเป็นความผิดตามกฎหมายใดที�มีโทษทางอาญา จะตอ้งไดรั้บ
การพิจารณาพิพากษาโดยศาลทหาร อาจกล่าวไดว้า่เป็นการให้อภิสิทธิJ พิเศษแก่ทหาร ซึ� งทหารนั1น
ในอีกฐานะหนึ� งก็มีสถานะเป็นพลเรือน ทหารและพลเรือนสมควรที�จะตอ้งมีสิทธิเสรีภาพอย่าง 
เท่าเทียมกนั เมื�อทหารกระทาํความผิดกฎหมายฝ่ายพลเรือน ก็ควรไดรั้บการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยศาลพลเรือนสําหรับความผิดนั1น ส่วนในการกระทาํความผิดต่อกฎหมายฝ่ายทหาร เช่น การละทิ1ง
หน้าที� ขดัคาํสั�ง หนีราชการทหาร เป็นต้น ก็ควรได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลทหาร 
ดงันั1น เมื�อทหารกระทาํความผดิต่อกฎหมายของฝ่ายพลเรือนก็ควรให้ศาลพลเรือนเป็นผูพ้ิจารณาลงโทษ 
อีกทั1ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 30 วรรคแรก บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มเสมอกนัใน
กฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั” และวรรคสาม บญัญติัวา่ “การเลือกปฏิบติั
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื�องถิ�นกาํเนิด เชื1อชาติ ภาษา เพศ อาย ุ

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื�อ
                                                 

3 ประสิทธิJ  ใจชื�น.  (2547).  กฎหมายทหาร.  หนา้ 33. 
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ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

จะกระทาํมิได”้ 

 บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญในมาตราดงักล่าว ย่อมหมายความว่า บุคคลไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะภาพเช่นใด รับราชการในตาํแหน่งใด หรือวา่มีฐานะในสังคมอย่างไรก็ตาม ยอ่มมีความเท่า
เทียมกนัในทางกฎหมาย และจะเลือกปฏิบติัต่อบุคคลโดยอา้งความแตกต่างในเรื�องดงักล่าวไม่ได ้

 ในกรณีที�เกี�ยวกบัเขตอาํนาจของศาลทหารซึ�งกาํหนดให ้บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร
กระทาํผิดต่อกฎหมายที�มีโทษทางอาญาตอ้งพิจารณาพิพากษาคดีนั1น โดยศาลทหาร อาจจะก่อให้เกิด
ความไม่มั�นใจของประชาชนถึงความเท่าเทียมกนัตามกฎหมายระหว่างประชาชนทั�วไปกบับุคคล 
ที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารว่าการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลพลเรือนกบัการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยศาลทหาร จะมีความแตกต่างในทางกฎหมายหรือไม่ อีกทั1ง มีเหตุผลหรือความจาํเป็นอยา่งไร 
ที�ตอ้งนาํตวับุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารที�กระทาํความผิดต่อกฎหมายฝ่ายพลเรือนไปดาํเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีในศาลทหารในเวลาปกติที�ไม่มีศึกสงคราม ซึ� งเป็นกรณีที�ศาลพลเรือนมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเหล่านี1ไดอ้ยูแ่ลว้ 
 การที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาการกระทาํความผิดต่อกฎหมายที�มีโทษทางอาญา 
โดยมีขอ้พิจารณาเพียงวา่ผูก้ระทาํความผดิเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารหรือไม่ โดยไม่พิจารณา
ถึงประเภทของคดีที�กระทาํความผิดดว้ยนั1น อาจทาํให้ผูเ้สียหายหรือผูที้�ไดรั้บผลกระทบจากการ
กระทาํความผิด เกิดความไม่เชื�อมั�นในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารได ้ดงันั1น  
จึงเห็นควรศึกษาถึงอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารวา่มีความสอดคลอ้งกบัหลกันิติรัฐหรือไม่ 
กล่าวคือ สอดคลอ้งกบัหลกัความอิสระของผูพ้ิพากษา และหลกัความเสมอภาคหรือไม่ อีกทั1ง  
เพื�อพิจารณาวา่เป็นไปตามหลกัสากลและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื�องขององคก์รที�ใชอ้าํนาจ
ตุลาการหรือไม่ และมีประเด็นใดในกระบวนการยุติธรรมทหารที�ควรไดรั้บการปรับปรุง ทั1งนี1   
เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลทหารให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสากล  

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื�อศึกษาประวติัความเป็นมา ทฤษฎีและแนวคิดของศาลทหารและหลกัในการกาํหนดเขต
อาํนาจของศาลทหาร 

2.  เพื�อศึกษาหลกัเกณฑแ์นวคิดเกี�ยวกบัอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 

3.  เพื�อศึกษาอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกบั
อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารในต่างประเทศ 
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4.  เพื�อวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี�ยวกบัอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารและหาแนวทาง
ปรับเปลี�ยนกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลทหาร เพื�อให้มีตุลาการศาลทหารมีความอิสระ 
ในการทาํหนา้ที�ตุลาการอยา่งแทจ้ริง เพื�อให้เกิดความเสมอภาคกนัระหวา่งพลเรือนและบุคคลที�อยู่
ในอาํนาจศาลทหาร และเพื�อให้สิทธิต่างๆ ของคู่ความในศาลทหารและศาลพลเรือนมีความเสมอภาค
และสอดคลอ้งกบัหลกัสากล 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

 อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารในประเทศไทยตามพระราชบญัญติัธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 ยงัคงมีประเด็นปัญหาซึ�งยงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค เนื�องจากศาลทหาร
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํความผิดซึ� งเป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารในขณะ
กระทาํความผดิ ไม่วา่จะเป็นความผดิต่อกฎหมายของฝ่ายทหารหรือกฎหมายของฝ่ายพลเรือน หรือ
แมก้ระทั�งความผิดที�อยูใ่นอาํนาจของศาลชาํนญัพิเศษ ก็จะตอ้งไดร้ับการพิจารณาพิพากษาคดี 
โดยศาลทหาร ดงันั1น เพื�อให้เกิดความเสมอภาคกนัระหวา่งบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารและ
บุคคลพลเรือน จึงเห็นสมควรแกไ้ขบทบญัญติั มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ. 2498 โดยกาํหนดให้ในเวลาปกติศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาลงโทษการกระทาํความผิด
ต่อกฎหมายอาญาทหาร กฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร และความผิดอาญาที�เกี�ยวกบัราชการทหาร ในคดี
ซึ� งผูก้ระทาํผิดเป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารในขณะกระทาํความผิด และมีอาํนาจสั�งลงโทษ
บุคคลใดๆ ที�กระทาํผดิฐานละเมิดอาํนาจศาลตามที�บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยให้มีขอ้ยกเวน้ ดงันี1  1) กรณีที�มีภาวะสงคราม ซึ� งเป็นกรณีที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารในเวลา
ไม่ปกติตามมาตรา 36 ที�กาํหนดใหใ้นเวลาที�มีการรบหรือสถานะสงครามหรือไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศึก 
ถา้ผูมี้อาํนาจประกาศใช้กฎอยัการศึกไดป้ระกาศหรือผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดได้สั�งตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยกฎอยัการศึก ใหศ้าลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ อีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณา
พิพากษาตามประกาศหรือคาํสั�งนั1นไดด้ว้ย และ 2) กรณีที�อยูใ่นยุทธบริเวณที�มีการตั1งศาลอาญาศึก
ตามมาตรา 39 ซึ� งมาตรา 42 กาํหนดให้ศาลอาญาศึกมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั1งปวง  
ซึ� งการกระทาํผดิเกิดขึ1นในเขตอาํนาจไดทุ้กบทกฎหมายและไม่จาํกดัตวับุคคล 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 วทิยานิพนธ์นี1ไดท้าํการศึกษาถึงอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร โดยขอบเขต
ของการศึกษาครั1 งนี1  เริ�มจากการศึกษาถึงประวติัความเป็นมาและแนวคิดของศาลทหาร หลกัการ
เกี�ยวกบัอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ศึกษาถึงอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร
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ในต่างประเทศ เพื�อนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารไทย 
ว่ามีข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อบกพร่องอย่างไร เพื�อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ 
ในกฎหมายวธีิพิจารณาความของศาลทหารในประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล 

 

1.5  วธีิดําเนินการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์นี1 ทาํการศึกษา ค้นควา้และวิจยัในเชิงเอกสารโดยทาํการศึกษาค้นควา้
รวบรวมหลักการจากบทบัญญัติของกฎหมายเรื� องอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 
หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั1งข้อมูลเอกสารทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง เพื�อนํามาศึกษา
วเิคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ 

 

1.6  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมา ทฤษฎีและแนวคิดของศาลทหารและหลกัในการกาํหนด
เขตอาํนาจของศาลทหาร 

2.  ทาํใหท้ราบถึงหลกัเกณฑ ์แนวคิดเกี�ยวกบัอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 
3.  ทาํให้ทราบถึงอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารในต่างประเทศเปรียบเทียบกบั

อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารไทย 
4.  ทาํใหท้ราบถึงแนวทางที�สมควรปรับเปลี�ยนกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลทหารให้ตุลาการ

ของศาลทหารมีความอิสระในการทาํหนา้ที�พิจารณาพิพากษาคดีไดอ้ยา่งแทจ้ริง เกิดความเสมอภาคกนั
ระหวา่งพลเรือนและบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร และเพื�อให้สิทธิต่างๆ ของคู่ความในศาลทหาร
และศาลพลเรือนมีความเสมอภาค และสอดคลอ้งกบัหลกัสากล โดยให้มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
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บทที� 2 
แนวความคดิพื�นฐานเกี�ยวกบัอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาล 

 
 ในประเทศที�มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั�น “หลกันิติรัฐ” (Rule of Law)
เป็นหลกัการที�สําคญัในการประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ
จากองค์กรต่างๆ ของรัฐ โดยจาํกดัอาํนาจของรัฐให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายซึ� งรัฐยอมผูกพนั
ตนเองไวก้ับกฎหมายที�องค์กรของรัฐตราขึ� นตามกระบวนการที�รัฐธรรมนูญกาํหนดขึ� นหรือที�
รัฐธรรมนูญมอบอาํนาจไว ้4 โดยรัฐจะกา้วล่วงแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดต้่อเมื�อมี
กฎหมายให้อาํนาจไว ้ซึ� งหลกัการที�สําคญัของ “หลกันิติรัฐ” นั�นมีอยูห่ลายประการ แต่ในที�นี� จะ
กล่าวถึงเฉพาะ “หลกัความอิสระของผูพ้ิพากษา” และ “หลกัความเสมอภาค” ซึ� งเป็นหลกัการ 
ที�สาํคญัของหลกันิติรัฐ 

 
2.1  แนวความคิดและหลกัการเกี�ยวกบัหลกัความอสิระของผู้พพิากษา 
 อาํนาจอธิปไตยถือเป็นอาํนาจที�ใชใ้นการปกครองประเทศที�มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยถือวา่เป็นอาํนาจของประชาชนที�มอบให้รัฐเป็นผูแ้ทนในการใชอ้าํนาจดงักล่าว 
และเพื�อป้องกนัการรวมอาํนาจไวที้�องคก์รใดองคก์รหนึ�ง จึงมีการแบ่งแยกอาํนาจอธิปไตยตามลกัษณะ
ขององคก์รที�ใชอ้าํนาจออกเป็น 3 ส่วน คือ ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหาร ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ 
แต่การจะปล่อยให้องค์กรใดองค์กรหนึ� งใช้อาํนาจโดยปราศจากการตรวจสอบย่อมไม่ส่งผลดีต่อ
ประชาชน หลกัการดุลและคานอาํนาจจึงถูกนาํมาใชเ้พื�อใหอ้งคก์รหนึ�งสามารถตรวจสอบการดาํเนินการ
ของอีกองคก์รหนึ�งได ้แต่อยา่งไรก็ดี อาํนาจตุลาการซึ� งเป็นอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ควรมีความเป็นอิสระจากการตรวจสอบหรือแทรกแซงที�มากเกินไป อนัจะส่งผลให้เกิดอุปสรรค 
ในการอาํนวยความยติุธรรม  
 การทาํหน้าที�ของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการซึ� งเป็นผูใ้ช้อาํนาจตุลาการในการพิจารณา
พิพากษาคดีนั�น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดก้าํหนดให้ผูพ้ิพากษาและตุลาการมีอิสระ 
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและ

                                                 
 4 วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  (2553).  รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9.  
หนา้  433. 
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กฎหมาย5 ซึ� งเป็นการรับรองถึงความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการหรือ 
ผูพ้ิพากษาในการใชอ้าํนาจตุลาการซึ� งหลกัความอิสระของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการนั�น เป็นหลกัการ
ที�สาํคญัหลกัหนึ�งของหลกันิติรัฐ 
 ความอิสระของผูพ้ิพากษา นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไวแ้ตกต่างกนัในหลายความหมาย 
เช่น 
 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์6 ไดแ้สดงความเห็นวา่ ความอิสระของผูพ้ิพากษามีบญัญติั 
ไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซึ� งบญัญติัถึงความอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอนัเป็นความประสงค์
ของรัฐธรรมนูญที�จะใหเ้ป็นหลกัประกนัเสรีภาพของบุคคล และเป็นหลกัประกนัที�แน่นอนวา่ศาลใดๆ 
จะตั�งขึ�นก็แต่โดยพระราชบญัญติัเท่านั�น เมื�อคดีมาสู่ศาลแลว้ผูพ้ิพากษายอ่มมีความเป็นอิสระในการ
วนิิจฉยัคดีนั�นๆ ได ้และหากอาํนาจการแต่งตั�งโยกยา้ยและถอดถอนอยูใ่นมือฝ่ายบริหารอยา่งเด็ดขาดแลว้ 
ฝ่ายบริหารยอ่มใชอิ้ทธิพลในการให้คุณให้โทษเหนือผูพ้ิพากษาไดแ้ละความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา
จะดาํรงอยู่ไดก้็ตอ้งแบ่งแยกหน้าที�ตุลาการให้เสร็จเด็ดขาด มิให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั 
เขา้มาแทรกแซงกา้วก่ายใชอ้าํนาจเหนือฝ่ายตุลาการโดยตรงหรือโดยปริยายได ้
 ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย์7 ไดแ้สดงความเห็นในเรื�องความอิสระของผูพ้ิพากษาว่า
หมายถึง การไม่มีความลาํเอียง ปราศจากการแทรกแซง โดยเฉพาะอย่างยิ�งทางการเมืองซึ� งเป็น
หลกัการที�รัฐธรรมนูญทุกฉบบัไดว้างหลกัไวว้า่ ผูพ้ิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ� งมีความสําคญัสองประการ คือ ความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษามิใช่ความ
เป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามใจชอบโดยไม่มีขอบเขตจาํกดั แต่ตอ้งพิจารณาพิพากษา
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายซึ� งในเรื�องนี�ท่านไดอ้ธิบายวา่ การที�กล่าววา่ผูพ้ิพากษามีความเป็นอิสระนั�น
มิใช่วา่ผูพ้ิพากษาจะมีความเป็นอิสระไปหมดทุกเรื�อง แต่มีความเป็นอิสระโดยจาํกดัเฉพาะในการ
พิจารณาพิพากษาคดีเท่านั�น ซึ� งถา้มิใช่เป็นการพิจารณาพิพากษาคดีก็ไม่อยูใ่นความหมายนี�ประการหนึ�ง
และขอ้สําคญัอีกประการหนึ� ง คือ แมผู้พ้ิพากษาจะมีความอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ตาม 
แต่ในการพิจารณาพิพากษาคดีจะตอ้งพิจารณาพิพากษาคดีใหเ้ป็นไปตามตวับทกฎหมายจะพิจารณา
คดีตามใจชอบไม่ได้ ยกตวัอย่างเช่น ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีโดยรับฟังพยานหลกัฐาน 
นอกสาํนวนไม่ได ้เป็นตน้ 

                                                 
5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 197 วรรคสอง. 

 6 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย.์  (2513).  “ความอิสระของผูพิ้พากษา.”  บทบัณฑิตย์, 27, 1. หนา้ 18-19. 
 7 จิตติ ติงศภทิัย.์  (2533).  หลกัวชิาชีพนักกฎหมาย.  หนา้ 129. 
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 ศาสตราจารย ์ดร.หยดุ แสงอุทยั8 ไดก้ล่าววา่ ตามรัฐธรรมนูญนั�น ผูพ้ิพากษามีสองฐานะ
คือ ฐานะเป็นขา้ราชการตอ้งอยู่ในระเบียบวินยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ
ส่วนอีกฐานะหนึ� งนั�นผูพ้ิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ซึ� งมีผลทาํใหพ้ระมหากษตัริย ์คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการตุลาการ
จะมีคาํสั�งไปยงัผูพ้ิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น จะสั�งให้เลื�อนคดี สั�งให้สืบพยาน หรือ
สั�งให้พิพากษายกฟ้อง หรือลงโทษจาํเลย ไม่ได ้นอกจากนี�  บุคคลผูห้นึ� งผูใ้ดจะฟ้องผูพ้ิพากษา
เกี�ยวกบัการพิจารณาคดีเพื�อลงโทษทางวินยัโดยอา้งว่าผูพ้ิพากษาไม่รู้กฎหมาย พิจารณาคดี 
ไม่เป็นธรรม ไม่ได ้การที�รัฐธรรมนูญให้ผูพ้ิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ผูพ้ิพากษา
ตอ้งพิจารณาคดีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายจะพิจารณานอกเหนือกฎหมายไม่ได ้
 ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร9 ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ประการ คือ 
 (1)  ความเป็นอิสระในเนื�อหา กล่าวคือ ในการทาํหนา้ที�ในทางอรรถคดีของผูพ้ิพากษานั�น
ตอ้งไม่อยูใ่นอาณติัของบุคคลหรือองคก์รใด คาํสั�งและคาํแนะนาํต่างๆ เป็นสิ�งที�ตอ้งหา้มโดยสิ�นเชิง 
 (2)  ความอิสระในทางส่วนตวั กล่าวคือ ในการทาํหน้าที�ผูพ้ิพากษานั�นจะตอ้งกระทาํ
โดยปราศจากความกลวัว่าจะไดรั้บผลร้ายหรือถูกกลั�นแกลง้ภายหลงั และความอิสระในทางส่วนตวันี�
ยอ่มเป็นขอ้เสริมความสมบูรณ์ของความเป็นอิสระในเนื�อหาของผูพ้ิพากษาซึ� งหลกัประกนัความ
เป็นอิสระในทางส่วนตวัไดมี้บญัญติัไวใ้นกฎหมาย 
 ในทางอรรถคดีผูพ้ิพากษามิใช้ขา้ราชการที�ตอ้งฟังคาํสั�งของผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดทั�งสิ�น 
แมใ้นระหว่างผูพ้ิพากษาด้วยกนัเอง เพราะผูพ้ิพากษามีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
 ศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ10 ไดก้ล่าวถึงความอิสระของผูพ้ิพากษาวา่ เป็นกรณี
ที�ผูพ้ิพากษาสามารถทาํหน้าที�ในทางตุลาการไดโ้ดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผูพ้ิพากษา 
มีความผกูพนัเฉพาะต่อกฎหมายและทาํการพิจารณาภายใตม้โนธรรมของตนเท่านั�นหรือกล่าวอีก
นยัหนึ� งคือ ผูพ้ิพากษาตอ้งมีอิสระในการใช้ดุลพินิจในกระบวนการยุติธรรม ซึ� งดุลพินิจหมายถึง 
อาํนาจที�กฎหมายกาํหนดใหเ้จา้หนา้ที�ของรัฐกระทาํการภายใตเ้งื�อนไขหนึ�ง หรือภายใตส้ถานการณ์

                                                 
 8 หยดุ แสงอุทยั.  (2511).  คําอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2511) เรียงมาตราและคําอธิบาย
รัฐธรรมนูญทั�วไปโดยย่อ.  หนา้ 1051-1052.  
 9 คณิต ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา.  หนา้ 86. 

10 บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2552).  หลกัพื�นฐานเกี�ยวกบัสิทธิเสรีภาพและศักดิGศรีความเป็นมนุษย์.  หนา้ 28. 
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ตามที�เจา้หน้าที�หรือองค์กรของเจา้หน้าที�ผูป้ฏิบติัภารกิจนั�นจะพิจารณาตดัสินใจดาํเนินการและ 
การพิจารณานั�นไดใ้ชว้จิารณญาณอยา่งมีจิตสาํนึกในความถูกตอ้ง11 

 ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ได้ให้ความหมายว่า ความเป็นอิสระของ 
ผูพ้ิพากษา คือ เงื�อนไขของความยติุธรรม ความยติุธรรมจะเกิดขึ�นต่อเมื�อมีผูพ้ิพากษาที�มีอิสระอยา่ง
แทจ้ริงในการปฏิบติัหนา้ที� เพื�อปกป้องคุม้ครองประชาชน โดยในชั�นตน้ควรจะตอ้งสร้างจิตสํานึก
ที�ดีในเรื�องความยุติธรรมให้บงัเกิดในสังคมก่อนเพื�อที�ต่อไปประชาชนจะไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การควบคุมกระบวนการยติุธรรม ซึ� งจะส่งผลใหก้ระบวนการยติุธรรมมีระบบที�ดียิ�งขึ�น 

จากความเห็นของนกัวิชาการตามที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่ หลกัความอิสระ
ของผูพ้ิพากษา แบ่งแยกไดเ้ป็น 3 ประการ ดงันี�  

(1)  ความอิสระในเนื�อหาหรือความอิสระของการทาํหน้าที�ในทางตุลาการ เป็นการ
คุม้ครองการทาํหน้าที�ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ิพากษาจากอิทธิพลภายนอกทั�งหลาย  
หลกัความอิสระในการทาํหน้าที�ในการพิจารณาพิพากษามิได้คุม้ครองผูพ้ิพากษาเฉพาะต่อการ
แทรกแซงจากองคก์รผูใ้ชอ้าํนาจรัฐองคก์รอื�นเท่านั�น หากแต่ยงัคุม้ครองผูพ้ิพากษาจากการแทรกแซง
โดยทางออ้มดว้ย เช่น ในเรื�องการแจกสํานวนแก่ผูพ้ิพากษา การกาํหนดระยะเวลาให้ผูพ้ิพากษา
พิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จทนัภายในระยะเวลาที�จาํกดั ตลอดจนการกาํหนดให้ผูพ้ิพากษาปฏิบติั
หนา้ที�อยา่งอื�นเพิ�มเติมจนไม่มีเวลาเพียงพอสาํหรับพิจารณาพิพากษาคดี เพราะคาํสั�งดงักล่าวเท่ากบั
เป็นการถอดถอนอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนั�นเอง ซึ� งอาจมีผลต่อการทาํหน้าที�ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ิพากษา ทั�งนี�  เพราะผูพ้ิพากษายอ่มผกูพนัตนเองเฉพาะภายใตบ้งัคบัของ
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเท่านั�น 

(2)  ความอิสระในทางองค์กร หรือความเป็นอิสระในการจดัองค์กรศาล ความอิสระ
ขององค์กรตุลาการมีผลมาจากหลกัการแบ่งแยกอาํนาจ ความอิสระในทางองค์กร หมายความว่า 
อาํนาจตุลาการก็ดี ศาลก็ดี หรือผูพ้ิพากษาก็ดี จะตอ้งไม่อยูใ่นลกัษณะของความสัมพนัธ์ที�อยูภ่ายใต้
อาํนาจขององคก์รอื�นไม่วา่จะโดยในขอ้เทจ็จริงหรือในทางกฎหมายก็ตาม 

(3)  ความอิสระในทางส่วนบุคคล หมายความว่า โดยหลกัแล้วการถอดถอนและ 
การโยกยา้ยผูพ้ิพากษาไม่อาจกระทาํไดห้ากเป็นการขดักบัความประสงค์ของผูพ้ิพากษา เวน้แต่  
เป็นการโยกยา้ยตามวาระตามที�กฎหมายบญัญติั เป็นการเลื�อนตาํแหน่งให้สูงขึ�น เป็นกรณีที�อยู่ใน
ระหว่างถูกดาํเนินการทางวินัยหรือตกเป็นจาํเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที�กระทบกระเทือนต่อ 
ความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาํเป็นอื�นอนัไม่อาจกา้วล่วงได ้
ทั�งนี�  ตามที�กฎหมายบญัญติั 
                                                 

11 ประธาน วฒันวาณิชย.์  (2546).  ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัอาชญาวทิยา.  หนา้ 323-324. 
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ความอิสระในทางส่วนบุคคลมีความมุ่งหมายเพื�อให้เกิดความมั�นคงต่อความอิสระของ
การทาํหนา้ที�ในทางตุลาการของผูพ้ิพากษา ซึ� งการก่อให้เกิดผลกระทบต่อความอิสระของผูพ้ิพากษานั�น
มิใช่เกิดขึ�นเฉพาะกรณีที�มีคาํสั�งโดยตรงต่อผูพ้ิพากษาเท่านั�น หากแต่กรณีอาจเป็นการกระทบต่อ
ความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาดว้ยเช่นกนั หากผูพ้ิพากษาที�วินิจฉยัตดัสินคดีนั�นกลวัวา่หากวินิจฉยั
ไปในทางใดทางหนึ�งแลว้จะเกิดผลกระทบต่อสถานะในทางตาํแหน่งของผูพ้ิพากษา ดงันั�น ดว้ยเหตุนี�
จึงจาํเป็นตอ้งมีหลกัประกนัแก่ผูพ้ิพากษาในการดาํรงตาํแหน่งของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ 

หลกัประกนัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษามีหลกัการที�สาํคญั ดงันี�  
(1)  ผูพ้ิพากษามีความเป็นอิสระในการพิจารณาอรรถคดีต่างๆ ให้ไปตามกฎหมายดงัที�

บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ12 ซึ� งเป็นหลกัประกนัที�รัฐธรรมนูญใหไ้วแ้ก่ผูพ้ิพากษาอนัเป็นการรับรองวา่
อาํนาจตุลาการจะไม่ถูกกา้วก่ายหรือแทรกแซงโดยอาํนาจนิติบญัญติัและอาํนาจบริหาร ดงันั�น ในการ
ปฏิบติัหน้าที�ของผูพ้ิพากษาตอ้งมีสิทธิที�จะแสดงความเห็นของตนเองไดโ้ดยอิสระปราศจากการ
แนะนาํ ตกัเตือน หรือชกัจูง บีบบงัคบัต่างๆ ในการออกคาํสั�งใดๆ ยอ่มเป็นการตอ้งห้ามโดยสิ�นเชิง 
หลกัประกนัอิสระขอ้นี�  คือ หลกัประกนัความเป็นอิสระในทางเนื�อหา 

(2)  การแต่งตั�งให้ผูพ้ิพากษาดาํรงตาํแหน่งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายก่อนแล้วจึงนําความกราบบังคมทูล13 ซึ� งแสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไดเ้ขา้มาคุม้ครองความเป็นอิสระในทางส่วนตวัของผูพ้ิพากษา
ตั�งแต่เริ�มแรกเพื�อมิใหอ้าํนาจใดๆ เขา้มาแทรกแซง 

(3)  เมื�อผูพ้ิพากษาไดรั้บการแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งแลว้ การพิจารณาเพื�อการโยกยา้ย
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูพ้ิพากษาหรือตุลาการจะกระทาํมิได้ หรือการเลื�อนตาํแหน่ง  
การเลื�อนเงินเดือน การลงโทษผูพ้ิพากษาจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม14 ซึ� งแสดงให้เห็นถึงหลกัประกนัความเป็นอิสระในทางส่วนบุคคลของผูพ้ิพากษาซึ� ง
ไดรั้บหลกัประกนัโดยรัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเพื�อมิให้เกิดความกงัวลหรือ
หวั�นไหวต่ออาํนาจใดๆ และเป็นหลกัประกนัวา่จะไม่ถูกโยกยา้ยหรือลงโทษโดยฝ่ายบริหารเป็นอนัขาด 

(4)  ผูพ้ิพากษาตอ้งไดรั้บเงินเดือนที�เหมาะสมและเพียงพอดงัที�บญัญติัไวใ้นกฎหมาย15

เพื�อใหผู้พ้ิพากษาคงความเป็นอิสระในทางส่วนตวัอยูไ่ด ้มิใหต้อ้งกงัวลกบัการประกอบวิชาชีพและ
เพื�อใหมี้เวลาปฏิบติัหนา้ที�พิจารณาพิพากษาอยา่งเตม็ที� 

                                                 
 12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 197 วรรคแรก. 
 13 แหล่งเดิม.  มาตรา 220 วรรคแรก. 
 14 แหล่งเดิม.  มาตรา 197 วรรคสอง มาตรา 220 วรรคสอง. 
 15 แหล่งเดิม.  มาตรา 202 วรรคหนึ�ง. 
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ในการประชุมองค์การสหประชาชาติ (International Commission of Jurists) ว่าดว้ย 
การป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด ครั� งที� 6 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 
เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม ค.ศ. 1985 ถึงวนัที� 6 กนัยายน ค.ศ. 1985 ไดว้างหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัความเป็น
อิสระของผูพ้ิพากษาและการเลือกสรร การฝึกปฏิบติังานโดยมืออาชีพและสถานะภาพของผูพ้ิพากษา
เพื�อเป็นแนวทางใหป้ระเทศสมาชิกต่างๆ นาํไปใชอ้ยา่งเสมอภาคและอยา่งเหมาะสมต่อไป16 

หลกัการพื�นฐานดงัที�จะกล่าวต่อไป กาํหนดขึ�นเพื�อสนบัสนุนประเทศสมาชิกในภารกิจ
ของการวางหลกัประกนัและส่งเสริมความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษานั�น ควรไดรั้บความสําคญัและ
ความเคารพจากรัฐบาลภายในกรอบของแนวปฏิบติัและบทบญัญติัแห่งกฎหมายของประเทศและ
ควรไดรั้บความใส่ใจจากผูพ้ิพากษา นกักฎหมาย คณะผูบ้ริหารประเทศ และสมาชิกสภานิติบญัญติั
ตลอดจนสาธารณะชนโดยทั�วไปโดยมีสาระสาํคญั ดงันี�  

ความเป็นอิสระของศาล 
1.  ความเป็นอิสระของศาลจะตอ้งไดรั้บการประกนัโดยรัฐและจะตอ้งมีการกาํหนดไว้

ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศนั�นๆ เป็นหนา้ที�ของรัฐบาลและองคก์รอื�นๆ ทุกองคก์รที�
จะตอ้งใหค้วามเคารพและปฏิบติัตามหลกัการวา่ดว้ยความเป็นอิสระของศาล 

2.  ศาลพึงตดัสินคดีดว้ยความยติุธรรม บนพื�นฐานของขอ้เท็จจริงและเป็นไปตามกฎหมาย 
โดยปราศจากการตดัทอน การใชอิ้ทธิพลโดยมิชอบ การชกันาํ การกดดนั การข่มขู่หรือแทรกแซง
ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มจากบุคคลใดๆ หรือเพื�อวตัถุประสงคใ์ด 

3.  ศาลพึงมีอาํนาจพิจารณาคดีทั�งปวงที�อยูใ่นเขตอาํนาจศาลนั�น กบัมีอาํนาจพิจารณาวา่
ประเด็นปัญหานั�นๆ อยูใ่นอาํนาจหนา้ที�ของศาลหรือไม่ ตามที�กฎหมายกาํหนด 

4.  การแทรกแซงกระบวนการศาลหรือการทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงคาํพิพากษาของ
ศาลโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอาํนาจหน้าที�ตามกฎหมายจะกระทาํมิได้ แต่หลกัการในขอ้นี�  
ไม่กระทบต่ออาํนาจของฝ่ายตุลาการที�จะพิจารณาคาํอุทธรณ์หรือฎีกา หรืออาํนาจหนา้ที�ขององคก์ร
อื�นในการลดหยอ่นผอ่นโทษตามคาํพิพากษาซึ�งเป็นไปตามกฎหมาย 

5.  บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาคดีโดยศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
การพิจารณาคดีโดยองคก์รที�จดัตั�งเป็นพิเศษให้ทาํหนา้ที�อยา่งศาลนั�น หากไม่มีวิธีพิจารณาความที�
ชอบธรรมรองรับก็จะกาํหนดใหท้าํหนา้ที�แทนศาลนั�นมิได ้

6.  หลกัการเรื�องความเป็นอิสระของศาลนั�น ไดใ้ห้อาํนาจและหนา้ที�แก่ศาลเพื�อให้เกิด
หลกัประกนัวา่การพิจารณาคดีของศาลจะเป็นไปโดยยติุธรรมและสิทธิของคู่ความจะไดรั้บการเคารพ 

                                                 
 16 กนัตพฒัน์ จิรวงศณ์ธิพร.  (2550).  ความเป็นอสิระของศาลทหาร.  หนา้ 18-22. 

DPU



 13

7.  เป็นหนา้ที�ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศที�จะตอ้งจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ
ในการสนบัสนุนใหศ้าลสามารถดาํเนินบทบาทหนา้ที�ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเขา้ร่วมสมาคม 

8.  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ
ยอ่มมีสิทธิเช่นเดียวกนักบัประชาชนทั�วไปในเรื�องเสรีภาพที�จะแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในความเชื�อ 
การคบหาสมาคม และการชุมนุม อยา่งไรก็ตาม ในการใชสิ้ทธิดงักล่าวนั�นผูพ้ิพากษาจะตอ้งดาํรงตน
อยูเ่สมอในทางที�จะรักษาเกียรติภูมิของศาล ความยติุธรรม และความเป็นอิสระของศาล 

9.  ผูพ้ิพากษาทุกคนมีอิสระที�จะจดัตั�งและเขา้ร่วมสมาคมของผูพ้ิพากษาหรือองคก์รอื�นๆ 
ที�เป็นตวัแทนวิชาชีพ หรือที�สนบัสนุนดา้นการฝึกอบรมทางวิชาชีพ และการรักษาความเป็นอิสระ
ของศาล 

คุณสมบติั การคดัเลือก และการฝึกอบรม 

10.  ผูที้�จะไดรั้บคดัเลือกใหท้าํหนา้ที�เป็นผูพ้ิพากษาพึงเป็นผูที้�มีความซื�อสัตยสุ์จริตและ
มีความสามารถพร้อมด้วยคุณวุฒิหรือการฝึกอบรมที�เหมาะสมทางกฎหมาย วิธีการคดัเลือกของ
องคก์รศาลจะตอ้งมีมาตรการที�ป้องกนัการแต่งตั�งที�มีความมุ่งหมายในทางที�มิชอบ ในการคดัเลือก 
ผูพ้ิพากษาจะตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลดว้ยเหตุของเชื�อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดทาง
การเมืองหรือความคิดเห็นอื�นๆ แหล่งกาํเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น กาํเนิดหรือสถานะภาพ
อยา่งไรก็ดี กรณีขอ้กาํหนดวา่ผูที้�จะไดรั้บการคดัเลือกให้ทาํหนา้ที�เป็นผูพ้ิพากษาจะตอ้งเป็นบุคคล
สัญชาติของประเทศนั�น ไม่ใหถื้อวา่เป็นการเลือกปฏิบติั 

เงื�อนไขของการปฏิบติังานและวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 
11.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง ความเป็นอิสระ ความมั�นคง ค่าตอบแทนที�พอเพียง เงื�อนไข

ของการปฏิบติังาน บาํเหน็จบาํนาญ และกาํหนดเวลาเกษียณอายุของผูพ้ิพากษาจะตอ้งมีการกาํหนด
ไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎหมาย 

12.  ผูพ้ิพากษาไม่วา่จะมาจากการแต่งตั�งหรือเลือกตั�งจะตอ้งไดรั้บหลกัประกนัในเรื�อง
ของวาระการดาํรงตาํแหน่งจนกระทั�งเกษียณอายุราชการหรือครบกาํหนดเวลาตามตาํแหน่งนั�น
แลว้แต่กรณี 

13.  ในกรณีที�มีระบบการให้ความดีความชอบหรือเลื�อนตาํแหน่งของผูพ้ิพากษานั�น 
การใหค้วามดีความชอบหรือเลื�อนตาํแหน่งดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามเหตุผล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งจะตอ้ง
คาํนึงถึงเรื�องความสามารถ ความซื�อสัตยสุ์จริต และประสบการณ์ 

14.  การมอบหมายหรือจ่ายสาํนวนคดีภายในศาล ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหาร
ภายในของศาล 
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ความลบัและความคุม้กนัทางวชิาชีพ 

15.  ศาลพึงยดึถือหลกัการเรื�องการรักษาความลบัที�ไดม้าโดยวิชาชีพ ซึ� งหมายถึงขอ้มูล
ที�เป็นความลบัที�ได้มาจากการปรึกษาหารือภายในและมิใช่ได้มาจากการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย
นอกจากนี�  ศาลจะถูกบงัคบัใหต้อ้งใหก้ารเกี�ยวกบัความลบัที�ไดม้าโดยวชิาชีพดงักล่าวนั�นมิได ้

16.  ผูพ้ิพากษาพึงไดรั้บการคุม้กนัมิให้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอนัเนื�องมาจาก
การปฏิบตัิหน้าที�ของศาลซึ� งถูกอา้งว่ามีการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัโดยไม่ถูกตอ้งสมควร แต่ทั�งนี�  
ไม่กระทบต่อหลกัเกณฑเ์รื�องการดาํเนินการทางวนิยั หรือสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากรัฐตามที�กฎหมายกาํหนด 

17.  กรณีที�มีการดาํเนินคดีหรือร้องเรียนกล่าวหาผูพ้ิพากษาเกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ในศาล
หรือในวิชาชีพนั�นจะตอ้งได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและด้วยความเป็นธรรมภายใตว้ิธีพิจารณา 
ที�เหมาะสม ผูพ้ิพากษาที�ถูกดาํเนินคดีหรือร้องเรียนดงักล่าวพึงมีสิทธิไดรั้บการไต่สวนอยา่งเป็นธรรม 
การสอบสวนขอ้เท็จจริงเบื�องตน้เกี�ยวกบักรณีดงักล่าวพึงเป็นการลบั เวน้แต่ จะไดรั้บการร้องขอ
จากผูพ้ิพากษาผูน้ั�นเป็นอยา่งอื�น 

18.  ผูพ้ิพากษาจะถูกพกังานหรือถอดถอนไดเ้ฉพาะกรณีที�ไร้ความสามารถ หรือมีความ
ประพฤติไม่เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหนา้ที� 

19.  การดาํเนินการทางวินยั การพกังาน หรือการถอดถอนจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของการปฏิบติัของศาล 

20.  คาํวนิิจฉยัชี�ขาดกรณีการดาํเนินการทางวนิยั การพกังาน หรือการถอดถอนพึงมีการ
อุทธรณ์ได ้ อยา่งไรก็ดี หลกัการนี� มิไดน้าํมาใช้กบักรณีที�เป็นคาํพิพากษาของศาลสูงสุด ตลอดจน
กรณีที�มีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะวา่ดว้ยกระบวนการถอดถอน 

ดงันั�น หลกัเกณฑ์พื�นฐานที�องค์การสหประชาชาติไดก้าํหนดมาตรฐานในเรื�องความ
เป็นอิสระของผูพ้ิพากษาไวน้ั�น ได้ให้ความสําคญัแก่ความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาอย่างเต็มที�  
เพื�อทาํใหผู้พ้ิพากษาหรือตุลาการมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 

 

2.2  แนวความคิดเกี�ยวกบัหลกัความเสมอภาค (Principle of Equality) 
 หลกัความเสมอภาค ถือว่าเป็นหลกัพื�นฐานของศกัดิg ศรีความเป็นมนุษย ์ซึ� งมนุษยย์อ่ม
ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนัในฐานะที�เป็นมนุษยโ์ดยมิตอ้งคาํนึงถึง
คุณสมบติัอื�นๆ อาทิ เชื�อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ�นกาํเนิด เป็นตน้ และขณะเดียวกนัก็ถือไดว้า่หลกัความ
เสมอภาคนี� เป็นหลกัที�ควบคุมมิให้รัฐใช้อาํนาจของตนตามอาํเภอใจ โดยการใช้อาํนาจของรัฐแก่
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ� งรัฐตอ้งสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดรัฐจึงกระทาํการอนัก่อให้เกิด
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ผลกระทบหรือเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ� งนั�นโดยเฉพาะ หากการให้เหตุผล 
ไม่อาจรับฟังไดแ้สดงว่าการใช้อาํนาจของรัฐนั�นเป็นไปตามอาํเภอใจ ดงันั�น หลกัความเสมอภาค 
จึงเป็นหลกัการสาํคญัในการรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสามารถนาํมา
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจของรัฐไดไ้ม่วา่จะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ 
 หลักความเสมอภาคนั�นมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพ เนื�องจากเป็น
หลกัการที�จะทาํใหก้ารใชเ้สรีภาพเป็นไปอยา่งเสมอกนัทุกผูทุ้กคน แต่หากเสรีภาพใชไ้ดเ้พียงบุคคล
บางคนเท่านั�น ในขณะที�บางคนเขา้ถึงไม่ได ้ในกรณีดงักล่าวก็ไม่ถือว่ามีเสรีภาพแต่ประการใด 
ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลกัประกนัในการทาํให้เกิดเสรีภาพขึ�นไดจ้ริง 
ดงันั�น หลกัความเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย (Equality before the law) จึงเป็นหลกัการที�ทาํให้มีการ
ปฏิบติัต่อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนั�นๆ อยา่งเท่าเทียมกนัหรือไม่เลือกปฏิบติั ทั�งนี�  การปฏิบติัตาม
หลกัความเสมอภาคนั�นจะตอ้งปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสําคญัเหมือนกนัอยา่งเท่าเทียมกนั และจะตอ้ง
ปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสาํคญัแตกต่างกนัใหแ้ตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเรื�องนั�นๆ จึงจะทาํให้เกิด
ความยติุธรรมภายใตห้ลกัความเสมอภาคขึ�นได ้
 หลกัความเสมอภาค คือหลกัการที�ว่า ในสถานการณ์ที�เหมือนกนัจะตอ้งปฏิบติัดว้ย
หลกัเกณฑ์เดียวกนั17 โดยเอกสารทางประวติัศาสตร์ที�แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของหลกัความ
เสมอภาคที�ดีที�สุด คือ ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ซึ� งตราขึ�นภายหลงัการปฏิวติัใหญ่ฝรั�งเศส
ในปี ค.ศ. 1789 โดยบญัญติัรับรองไวถึ้ง 3 มาตรา ไดแ้ก่ 

 มาตรา 1 “มนุษยก์าํเนิดและดาํรงชีวิตอย่างมีอิสระและเสมอภาคกนัตามกฎหมาย  
การแบ่งแยกทางสังคมจะกระทาํไดก้็แต่เพื�อผลประโยชน์ของส่วนรวม” 

 มาตรา 6 “กฎหมายคือการแสดงออกของเจตนารมณ์ร่วมกนั...กฎหมายจะตอ้งเหมือนกนั
สาํหรับทุกคนไม่วา่จะเป็นการคุม้ครองหรือลงโทษก็ตาม พลเมืองทุกคนเท่าเทียมกนัเบื�องหนา้กฎหมาย
และไดรั้บการยอมรับอยา่งเท่าเทียมกนัในเรื�องศกัดิg ศรี สถานะและงานภาครัฐ ความสามารถโดยปราศจาก
ความแตกต่าง เวน้แต่เฉพาะพรสวรรคข์องแต่ละคน” 
 มาตรา 13 “เพื�อทาํนุบาํรุงกองทพัและเพื�อรายจ่ายในการดาํเนินงานของรัฐจาํเป็นที�จะตอ้ง
เก็บภาษี ซึ� งจะตอ้งมีการกระจายภาระภาษีอย่างเท่าเทียมกนัสําหรับพลเมืองทุกคน โดยคาํนึงถึง
ความสามารถของแต่ละคน” 
 จากสาระสําคญัอนัเป็นขอ้ห้ามการเลือกปฏิบติัอนันาํมาสู่หลกัความเสมอภาคเบื�องหน้า
กฎหมายนั�น ประเทศต่างๆ ได้นําแนวคิดดังกล่าวมาเป็นพื�นฐานอนันําไปสู่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยไดร้ะบุไวใ้นบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายแม่บทในการปกครอง
                                                 
 17 สมคิด เลิศไพฑูรย.์  (2543, มิถุนายน).  “หลกัความเสมอภาค.”  วารสารนิตศิาสตร์, 30, 2.  หนา้ 165. 
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ประเทศ ซึ� งจากผลของความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ จึงทาํให้หลกัแห่งความเสมอภาค 
มีผลผกูพนัองคก์รของรัฐให้ตอ้งปฏิบตัิตาม และปัจจุบนัรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศทั�วโลก 
ไดรั้บรองหลกัการดงักล่าวไวอ้ยา่งแจง้ชดั18 
 นอกจากนี�  ยงัมีเอกสารระหวา่งประเทศหลายฉบบัที�ไดบ้ญัญติัรับรองหลกัความเสมอภาค
ไวเ้ช่นกนั เช่น ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) กติการะหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convenant of Civil and Political 
Rights) ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิในการพฒันา (Declaration on the Rights to Development) โดยไดร้ะบุ
หลกัเกณฑก์ารไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลทุกคน ไวด้งันี�  

                                                 
 18 รัฐธรรมนูญฝรั�งเศส ฉบบั ลงวนัที� 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958  
 มาตรา 11 “ฝรั�งเศสเป็นสาธารณรัฐที�แบ่งแยกมิไดเ้ป็นของประชาชน เป็นประชาธิปไตยและ 
เป็นของสังคม สาธารณรัฐรับรองถึงความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกแหล่งกาํเนิดเชื�อชาติ
หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพต่อความเชื�อของทุกนิกาย” 
 รัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐเยอรมนี ฉบบัลงวนัที� 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 มาตรา 3 

 “1.  มนุษยทุ์กคนมีความเสมอภาคเบื�องหนา้กฎหมาย 

 2.  ชายและหญิงมีความเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย รัฐผูกพนัที�จะตอ้งดาํเนินการให้มีความเสมอภาค
อยา่งแทจ้ริงระหวา่งหญิงและชาย และจะตอ้งดาํเนินการใหย้กเลิกอุปสรรคที�ดาํรงอยู ่
 3.  บุคคลยอ่มไม่ถูกเลือกปฏิบติัหรือมีอภิสิทธิg เพราะเหตุในเรื�องเพศ ชาติกาํเนิด เชื�อชาติ ภาษา ชาติ 
ถิ�นกาํเนิด ความเชื�อ หรือความคิดเห็นในทางศาสนาหรือในทางการเมือง บุคคลยอ่มไม่ถูกแบ่งแยกดว้ยเหตุเพราะ
ความพิการ” 

 รัฐธรรมนูญอิตาลี ฉบบัลงวนัที� 27 ธนัวาคม ค.ศ. 1947  
 มาตรา 3 “พลเมืองทุกคนมีศกัดิg ศรีทางสังคมอยา่งเดียวกนัและเท่าเทียมกนัเบื�องหนา้กฎหมายโดย
ปราศจากการแบ่งแยกเพราะเพศ เชื�อชาติ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพร่างกายหรือสภาพทางสงัคม 

 เป็นหน้าที�ของสาธารณรัฐที�จะตอ้งขจดัอุปสรรคทั�งในทางเศรษฐกิจและสังคมที�ขดัขวางต่อการ 
มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของผูใ้ชแ้รงงานในองคก์รทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ทั�งนี�  ภายใตข้อ้จาํกดั 
ที�ไม่กระทบต่อเสรีภาพและความเสมอภาคของพลเมือง” 

 รัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐออสเตรีย ฉบบัลงวนัที� 1 ตุลาคม ค.ศ.1920 มาตรา 7 
 “1.  พลเมืองของสหพนัธ์ทุกคนมีความเสมอภาคเบื�องหนา้กฎหมาย อภิสิทธิg จากการเกิด เพศ สภาพ
ร่างกาย ชนชั�น ศาสนาไม่อาจมีได ้บุคคลยอ่มไม่ถูกกีดกนัเพราะความพิการสาธารณรัฐผูกพนัที�จะคุม้ครองความ
เสมอภาคในการปฏิบติัต่อคนพิการและบุคคลธรรมดาทั�วไปในทุกแง่มุมของชีวติประจาํวนั 

 2.  สหพนัธรัฐ มลรัฐและเทศบาลรับรองหลกัความเสมอภาคระหวา่งชายและหญิงมาตรการที�มุ่งส่งเสริม
ความเสมอภาคดงักล่าวยอ่มไดรั้บการยอมรับ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งถา้มาตรการเหล่านั�นตอ้งการขจดัความไม่เสมอภาค 
ที�ดาํรงอยู.่..”. 
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 1.  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)  
 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดล้งมติยอมรับและประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน เมื�อวนัที� 10 ธนัวาคม ค.ศ. 194819 ซึ� งถือเป็นวนัสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตั�งแต่
นั�นมา โดยปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 194820 นี� ไดก้าํหนดเรื�องหลกัความเสมอภาคไว้
ในหลายขอ้ เช่น 

 ขอ้ 1 “มนุษยท์ั�งหลายเกิดมาอิสระและเท่าเทียมกนัทั�งศกัดิg ศรีและสิทธิทุกคนไดรั้บการ
ประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบติัเท่าเทียมกนัอยา่งฉนัพี�นอ้ง” 

 ขอ้ 2 “บุคคลชอบที�จะมีสิทธิและเสรีภาพตามที�ระบุไวใ้นปฏิญญานี�  ทั�งนี�  โดยไม่มีการ
จาํแนกความแตกต่างในเรื�องใด เช่น เชื�อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอื�นใด ชาติหรือสังคมอนัเป็นที�มาเดิม ทรัพยสิ์น กาํเนิด หรือสถานะอื�นใด นอกจากนี�การจาํแนก
ขอ้แตกต่างโดยอาศยัฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางดุลอาณาหรือทางเรื�องระหวา่งประเทศของประเทศ
หรือดินแดนซึ� งบุคคลสังกดัจะทาํมิได ้ทั�งนี�  ไม่วา่ดินแดนดงักล่าวจะเป็นเอกราชอยูใ่นความพิทกัษ ์
มิไดป้กครองตนเอง หรืออยูภ่ายใตก้ารจาํกดัแห่งอธิปไตยอื�นใด” 

 ขอ้ 7 “ทุกๆ คนต่างเสมอกนัในกฎหมายและชอบที�จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ทุกคนชอบที�จะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเสมอหนา้
จากการเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี�  และต่อการยุยงส่งเสริมให้เกิดการเลือก
ปฏิบติัเช่นนั�น”   
 ขอ้ 10 “บุคคลชอบที�จะเท่าเทียมกนัอย่างบริบูรณ์ในอนัที�จะไดรั้บการพิจารณาอย่าง 
เป็นธรรมและเปิดเผย โดยศาลที�เป็นอิสระและไร้อคติในการวินิจฉยัชี�ขาดสิทธิและหนา้ที�ตลอดจน
ขอ้ที�ตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา” 

 2.  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Convenant of Civil and Political Rights) 

 สมชัชาใหญ่สหประชาชาติไดรั้บรองกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม ค.ศ. 1966 และมีผลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 23 มีนาคม ค.ศ. 1976
โดยประเทศไทยเขา้เป็นภาคีสมาชิกกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

                                                 
 19 วรีะ โลจายะ.  (2532).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  หนา้ 66. 
 20 กลุพล พลวนั.  (2538).  พฒันาการแห่งสิทธิมนุษยชน.  หนา้ 209. 
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โดยการภาคยานุวติั เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยมีผลใชบ้งัคบักบัประเทศไทยเมื�อวนัที� 30 
มกราคม พ.ศ. 2540 21 ซึ� งไดก้าํหนดหลกัการเกี�ยวกบัหลกัความเสมอภาคไวใ้นหลายขอ้22 เช่น 

 ขอ้ 2 (1) “รัฐภาคีแห่งกติกาฉบบันี�แต่ละรัฐรับที�จะเคารพและให้ความมั�นใจแก่บรรดา
บุคคลทั�งปวงภายในอาณาเขตของตน และภายใตเ้ขตอาํนาจของตนในสิทธิทั�งหลายที�ยอมรับแลว้
ในกติกาฉบบันี�  โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั ไม่วา่ชนิดใดๆ เช่น เชื�อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมือง หรืออื�นใด เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น กาํเนิดหรือสถานะอื�นๆ” 

 ขอ้ 14 (1)  “บุคคลทั�งปวงยอ่มเสมอกนัในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการในการ
พิจารณาคดีอาญาซึ� งตนตอ้งหาว่ากระทาํผิด หรือการพิจารณาคดีเกี�ยวกบัสิทธิและหน้าที�ของตน
บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาอยา่งเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซึ� งจดัตั�งขึ�น
ตามกฎหมาย มีอาํนาจ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง 

 (3)  ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซึ� งตอ้งหาวา่กระทาํผิดยอ่มมีสิทธิที�จะไดรั้บ
หลกัประกนัขั�นตํ�าดงัต่อไปนี�  
  (b)  สิทธิที�จะมีเวลาและไดรั้บความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื�อต่อสู้คดี 
และติดต่อกบัทนายความที�ตนเลือกได ้
  (d)  สิทธิที�จะไดรั้บการพิจารณาต่อหนา้บุคคลนั�น และสิทธิที�จะต่อสู้คดีดว้ยตนเอง 
หรือโดยผา่นผูช่้วยเหลือทางกฎหมายที�ตนเลือก สิทธิที�บุคคลจะไดรั้บแจง้ให้ทราบถึงสิทธิในการมี
ผูช่้วยเหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั�นไม่มีผูช่้วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใดๆ เพื�อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม บุคคลนั�นมีสิทธิที�จะมีผูช่้วยเหลือทางกฎหมายซึ� งมีการแต่งตั�งให้โดยปราศจาก
ค่าตอบแทนในกรณีที�บุคคลนั�นไม่สามารถรับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน 
 (5)  บุคคลทุกคนที�ตอ้งคาํพิพากษาลงโทษในความผดิอาญา ยอ่มมีสิทธิที�จะให้คณะตุลาการ
ระดบัเหนือขึ�นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคาํพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย 
 ขอ้ 26 “บุคคลทั�งปวงย่อมเสมอกนัตามกฎหมายและมีสิทธิที�จะไดรั้บความคุม้ครอง 
เท่าเทียมกนัตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ในกรณีนี�  กฎหมายจะตอ้งห้ามการเลือก
ปฏิบติัใดๆ และตอ้งประกนัการคุม้ครองบุคคลทุกคนอยา่งเสมอภาคและเป็นผลจริงจงัจากการเลือก
ปฏิบติัดว้ยเหตุผลใด เช่น เชื�อชาติ ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อื�นใด เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น กาํเนิด หรือสถานะอื�นๆ” 

 

                                                 
21 อจัฉรา ฉายากลุ ชมพนุูท เฉลิมศิริกลุ และปิยนุช ฐิติพฒันะ.  (2546).  พันธกรณีระหว่างประเทศด้าน

สิทธิมนุษยชนของไทย.  หนา้ 20-22. 
22 กลุพล พลวนั.  เล่มเดิม.  หนา้ 219. 
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 3.  ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิในการพฒันา (Declaration on the Rights to Development)23 

 ขอ้ 6 (1) “รัฐทั�งมวล ควรร่วมมือกนั ส่งเสริม สนบัสนุน และเสริมพลงัให้มีการเคารพ
และปฏิบติัทั�วสากลต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั�นพื�นฐานทั�งมวลเพื�อทุกคน โดยไม่คาํนึงถึง
ความแตกต่างทางเชื�อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 

 (2)  สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื�นฐานทั�งมวล แบ่งแยกไม่ไดแ้ละพึ�งพากนัและกนั 
นอกจากนี� เป็นการสมควรเช่นกนัที�จะตอ้งพิจารณาอย่างตั�งใจและเร่งด่วนในเรื�องการปฏิบติัตาม 
ส่งเสริมและคุม้ครอง สิทธิทางแพง่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

 (3)  รัฐทั�งมวล ควรดาํเนินมาตรการขจดัอุปสรรคการพฒันาที�เป็นผลมาจากความลม้เหลว
ที�จะปฏิบติัตามสิทธิทางแพง่และการเมือง รวมทั�งตามสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
 ตามเอกสารทางประวติัศาสตร์จะเห็นไดว้า่หลกัความเสมอภาคไดมี้วิวฒันาการมาเป็น
เวลานานแลว้ และไดก้าํหนดเป็นหลกัเกณฑ์ไวเ้พื�อเป็นแนวทางให้นานาประเทศไดร้ะลึกถึงและ
นาํมาปฏิบติัเพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรมอยา่งยิ�งกบัประชาชน 

 หลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 หลกัความเสมอภาคนั�น ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้วา่เป็นหลกัการที�รัฐหรือบุคคลจะตอ้งปฏิบติั
ต่อสิ�งที�มีสาระสําคญัเหมือนกนัให้เท่าเทียมกนัหรืออย่างเดียวกนัและปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสําคญั 
ไม่เหมือนกนัใหแ้ตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะของเรื�องนั�น ทั�งนี�  การปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสําคญั
เหมือนกนัให้แตกต่างกนัก็ดี หรือการปฏิบตัิต่อสิ�งที�มีสาระสําคญัแตกต่างกนัให้เหมือนกนัก็ดี  
ยอ่มเป็นการกระทาํที�ขดัต่อหลกัความเสมอภาค 
 รัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบบัปัจจุบนัไดบ้ญัญติัรับรองหลกัความเสมอภาคไวอ้ยา่ง
ชัดเจนในมาตรา 30 บญัญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั 
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื� อง 
ถิ�นกาํเนิด เชื�อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดั
ต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได ้
 มาตรการที�รัฐกาํหนดขึ�นเพื�อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอื�น ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” 

                                                 
 23 แหล่งเดิม.  หนา้ 164. 
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 ตามบทบญัญติัดงักล่าว หากพิจารณาในแง่มุมที�ประชาชนจะไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐแลว้ 
หลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ก็คือ “สิทธิของประชาชนที�จะไดรั้บการปฏิบติัจาก
รัฐอย่างเท่าเทียมกนั” นั�นเอง ซึ� งองค์กรต่างๆ ของรัฐมีหน้าที�ตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลที�มีสาระสําคญั
อยา่งเดียวกนัใหเ้หมือนกนั 
 การปฏิบติัที�แตกต่างกนัซึ� งจะถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติันั�น พิจารณาไดด้งันี�  
 1.  ขอ้เทจ็จริงเป็นที�ประจกัษว์า่มีการปฏิบติัที�แตกต่างกนั 
 2.  ความแตกต่างกนันั�นไม่มีเป้าหมายใดๆ เช่น ไม่มีวตัถุประสงคที์�สามารถกล่าวอา้งถึง
ความชอบธรรมต่อการที�ตอ้งปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัได ้
 3.  ความแตกต่างไม่มีสัดส่วนที�สมเหตุสมผลระหวา่งเป้าหมายที�ตอ้งการกบัวธีิการใช ้
 4.  การปฏิบติัที�แตกต่างนั�นเป็นวธีิการชั�วคราวมิใช่จะดาํรงตลอดไป 
 การเลือกปฏิบติัที�เป็นธรรมที�ไม่ถือวา่ขดัต่อหลกัความเสมอภาค24 
 หลกัความเสมอภาคไม่ไดเ้รียกร้องให้รัฐหรือองคก์รผูใ้ชอ้าํนาจรัฐทุกองคก์รปฏิบติัต่อ
บุคคลอยา่งเดียวกนัทุกคน ในทางตรงขา้มหลกัความเสมอภาคกลบัเรียงร้องให้รัฐหรือองค์กรผูใ้ช้
อาํนาจรัฐตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลที�แตกต่างกนัในสาระสาํคญัให้แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล เฉพาะแต่บุคคลที�เหมือนกนัในสาระสําคญัเท่านั�นที�รัฐหรือองคก์รผูใ้ชอ้าํนาจรัฐ
ตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลเหล่านั�นอยา่งเดียวกนั การปฏิบติัที�เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัจะตอ้งมีเหตุผลที�
สามารถรับฟังไดจึ้งจะทาํให้การเลือกปฏิบติันั�นเป็นการปฏิบติัที�เป็นธรรมและไม่ถือวา่ขดัหรือแยง้
กบัหลกัความเสมอภาค ซึ� งการเลือกปฏิบติัที�เป็นธรรมอาจเกิดจากกรณีดงัต่อไปนี�  
 1.  การเลือกปฏิบติัที�เป็นธรรมที�เกิดจากสถานะภาพของเรื�องที�แตกต่างกนั 
 สถานการณ์หรือสภาพของเรื�องที�แตกต่างกนั หมายความว่า ในเรื�องเดียวกนัสถานการณ์
เดียวกนัหรือในสภาพเดียวกนั บุคคลทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเดียวกนั หากไม่ใช่สถานการณ์
เดียวกนัหรือสภาพอยา่งเดียวกนั องคก์รผูใ้ช้อาํนาจรัฐอาจปฏิบติัต่อบุคคลเหล่านั�นให้แตกต่างกนัได ้
ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมายหรือการตีความกฎหมาย เช่น การปฏิบติั 
ที�แตกต่างกนัต่อบุคคลที�มีสถานะทางกฎหมายแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น กรณีตามมาตรา 31  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ที�กาํหนดให้บุคคลผูเ้ป็นทหาร ตาํรวจ 
ขา้ราชการ เจา้หน้าที�อื�นของรัฐซึ� งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัยอมให้รัฐออกกฎหมายจาํกดัสิทธิและ
เสรีภาพของเจา้หน้าที�ดงักล่าวมากกว่าเอกชนทั�วไปในส่วนที�เกี�ยวกบัการเมือง สมรรถภาพ วินัย 
หรือจรรยาบรรณ เนื�องจากบุคคลเหล่านี� มีสถานะทางกฎหมายสองสถานะในขณะเดียวกนั คือ  
ในฐานะที�เป็นบุคคลโดยทั�วไปที�สามารถมีสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ตามที�รัฐธรรมนูญรับรองไว ้
                                                 
 24 สมคิด เลิศไพฑูรย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 167-171. 
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ทุกประการเหมือนกบับุคคลทั�วไป อีกสถานะหนึ�ง คือ เป็นผูใ้ชอ้าํนาจรัฐเมื�ออยูใ่นสถานะนี� บุคคล
เหล่านี� จึงอาจถูกจาํกดัสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ที�รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญมากกว่าบุคคลทั�วไป  
ในกรณีเช่นนี� จึงอาจถูกจาํกดัสิทธิและเสรีภาพบางประการ เช่น ถูกจาํกดัสิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตั�ง
เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือการจดัตั�งพรรคการเมือง เวน้แต่จะลาออกจากตาํแหน่งดงักล่าว 
เป็นตน้ 
 2.  การเลือกปฏิบติัที�เป็นธรรมเกิดจากความจาํเป็นเพื�อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
สาธารณะ 
 การปฏิบัติต่อบุคคลตามหลักความเสมอภาคนั� นย่อมต้องคาํนึงถึงเรื� องประโยชน์
สาธารณะเหนือประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ของปัจเจกชน ดงันี� จะอา้งหลกัความเสมอภาค
ในการใชก้ฎเกณฑ์เพื�อมาคุม้ครองปัจเจกชนนั�นไม่ได ้เช่น ในกรณีที�มีความไม่สงบเกิดขึ�นในบา้นเมือง
ทางการจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการบางอยา่งเพื�อก่อให้เกิดความสงบสุขกลบัมาสู่บา้นเมืองโดยเร็วที�สุด 
และการใชม้าตรการดงักล่าวนั�นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเลือกปฏิบติัและการเคารพต่อหลกัความเสมอภาค 
ผูที้�ไดรั้บเดือดร้อนจากการกระทาํดงักล่าวจะอา้งหลกัความเสมอภาคต่อรัฐไม่ได ้
 3.  การอา้งประโยชน์สาธารณะเพื�อไม่ตอ้งเคารพต่อหลกัความเสมอภาคนั�น จะตอ้งไม่เป็น
การก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกอยา่งที�ไม่สามารถยอมรับได ้
 การอ้างประโยชน์สาธารณะในการปฏิบัติให้แตกต่างกันนั� นแม้จะถือว่าเป็นการ 
กระทบต่อหลกัความเสมอภาคและก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตัิก็ตาม แต่อยา่งไรก็ดี การกระทาํ
ดงักล่าวนั�นจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างที�ไม่สามารถยอมรับได้ ถ้าเป็นเช่นนี� แล้วก็ไม่
สามารถใช้กฎเกณฑ์ดงักล่าวได้ การแบ่งแยกอย่างที�ไม่สามารถยอมรับได้นั�นที�เห็นได้ชัดก็คือ  
การแบ่งแยกที�เป็นการตอ้งห้ามตามรัฐธรรมนูญ เช่น การแบ่งแยกในเรื�องแหล่งกาํเนิด เชื�อชาติ 
ศาสนา เพศ เป็นตน้ 
 4.  การเลือกปฏิบติัที�เป็นธรรมที�มุ่งลดความเหลื�อมลํ�าที�ดาํรงอยูใ่นสังคม 
 การเลือกปฏิบติัที�มุ่งลดความเหลื�อมลํ� าที�ดาํรงอยู่หรือการปฏิบติัการในทางบวก คือ 
การดาํเนินการตามกฎหมายที�แตกต่างกนัในลกัษณะชั�วคราวที�ผูมี้อาํนาจกาํหนดขึ�น โดยมีวตัถุประสงค์
ในการส่งเสริมและยกระดบับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�มีสถานะดอ้ยกวา่บุคคลอื�น เพื�อส่งเสริม
ใหบุ้คคลสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอื�น 
 ประเภทของหลกัความเสมอภาค สามารถแบ่งได ้ดงันี� 25 
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 1.  ความเสมอภาคทั�วไปหรือความเสมอภาคต่อหนา้กฎหมาย (Equality before the Law) 
หมายความวา่ บุคคลไม่วา่จะมีฐานะทางกฎหมายอยา่งไรก็ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนั สถานะ
ทางกฎหมายไม่ก่อใหเ้กิดเอกสิทธิg แก่บุคคลเหล่านั�นแต่อยา่งใด เช่น ถา้หากทหารทาํสิ�งผิดกฎหมาย 
ทหารคนนั�นก็ตอ้งรับโทษเช่นเดียวกบักรณีที�บุคคลธรรมดาทั�วไปกระทาํความผิด การเป็นทหาร
ไม่ไดก่้อให้เกิดสิทธิแก่ทหารที�จะไม่ตอ้งรับโทษทางอาญา เวน้แต่กรณีดงักล่าวจะเขา้เหตุยกเวน้โทษ 
หรือเหตุยกเวน้ความผิดตามบทบญัญติัของกฎหมาย ดงันั�น หลกัความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย 
จึงเป็นหลกัความเสมอภาคทั�วไปที�บุคคลอาจเรียกร้องจากรัฐเพื�อให้ปฏิบติัต่อตนเช่นเดียวกบัที�ปฏิบติั
ต่อบุคคลอื�นอยา่งเท่าเทียมกนั 
 ดังนั� น หลักความเสมอภาคทั�วไปหรือหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายจึงมี
ความหมายอยู ่2 นยั คือ 
 (1)  เมื�อมีการกระทาํความผิดทุกคนจะตอ้งมีความรับผิดเท่าเทียมกนัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
ซึ� งเป็นความเสมอภาคต่อหนา้กฎหมายในทางสาระบญัญติั 
 (2)  การดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งมีความเท่าเทียมกนัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
ซึ� งเป็นความเสมอภาคต่อหนา้กฎหมายในทางวธีิพิจารณาความ26 
 2.  หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�อง หมายถึง กฎหมายไดบ้ญัญติัถึงความเสมอภาคในเรื�องใด
เรื�องหนึ�งเป็นการเฉพาะ เช่น 
 (1)  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม หมายความว่า เมื�อมีกรณีที�ตอ้งใช้สิทธิ
เรียกร้องทางศาล บุคคลทุกคนที�ถูกโตแ้ยง้สิทธิสามารถที�จะนาํคดีเขา้สู่การพิจารณาในศาลที�มีเขต
อาํนาจไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั และไดรั้บการพิจารณาตามกระบวนการพิจารณาอยา่งเดียวกนั ผูใ้ดจะ
ร้องขอใหจ้ดัตั�งศาลพิเศษขึ�นเพื�อพิจารณาพิพากษาคดีของตนโดยเฉพาะไม่ได ้แต่กรณีก็มีขอ้ยกเวน้ 
คือ กรณีการดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองที�ให้อยูใ่นอาํนาจของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเพียงศาลเดียว และเมื�อศาลไดพ้ิจารณาพิพากษาแลว้ให้
เป็นที�สุดไม่อาจอุทธรณ์ฎีกาไปยงัหน่วยงานใดไดอี้ก 
 (2)  ความเสมอภาคในการเขา้ทาํงานในภาครัฐ หมายความวา่ บุคคลทุกคนที�เป็นคนไทย
ที�มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม หรือตามกฎหมายอื�นที�กาํหนดคุณสมบติัของบุคคลที�จะ
เขา้ทาํหน้าที�ในภาครัฐ บุคคลย่อมมีความเสมอภาคที�จะสมคัรเขา้รับราชการได้ โดยทั�วไปแล้ว
กระบวนการคดัเลือกที�จะดาํเนินการโดยมีการสอบแข่งขนักนัเพื�อพิจารณาความรู้ความสามารถของ

                                                 
 26 สุรศกัดิg  ลิขสิทธิg วฒันกลุ.  (2545).  คาํอธิบายการดาํเนินคดผู้ีดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง.  หนา้ 29. 
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บุคคล การนาํหลกัเกณฑอื์�นมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณานอกจากพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
ของบุคคล จึงเป็นกรณีที�อาจขดักบัหลกัความเสมอภาค 
 (3)  ความเสมอภาคในการเลือกตั�ง พิจารณาทั�งกรณีของบุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั�งและ
บุคคลผูมี้สิทธิในการสมคัรรับเลือกตั�ง หมายความว่า บุคคลทุกคนที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามที�
กฎหมายกาํหนดไวย้อ่มมีสิทธิเลือกตั�งและสิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตั�งอยา่งเท่าเทียมกนั 
 (4)  ความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ ซึ� งเป็นความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ 
ไดแ้ก่ ความเสมอภาคในการชาํระภาษีใหแ้ก่รัฐมากนอ้ยตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
 (5)  ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ เช่น บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอภาคกนั 
ในการรับการศึกษาขั�นพื�นฐาน หรือบุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขที�ได้
มาตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ทั�งนี�  หลกัพื�นฐานใน
การจดัทาํบริการสาธารณะจะตอ้งเป็นไปตามหลกัความเสมอภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ�งต่อผูใ้ชบ้ริการ
ของบริการสาธารณะทั�งหลาย 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัความเสมอภาคทั�วไปกบัหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องนั�น 
ถือไดว้่าหลกัความเสมอภาคทั�วไปเป็นพื�นฐานของหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�อง แต่หลกัความ
เสมอภาคทั�วไปนั�นสามารถนาํไปใช้ได้กบัทุกๆ เรื� องโดยไม่จาํกดัขอบเขตเรื�องใดเรื�องหนึ� งและ
บุคคลทุกๆ คนยอ่มอา้งหลกัความเสมอภาคทั�วไปได ้ส่วนหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องอาจถูกจาํกดั
โดยใช้เฉพาะเรื�องหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลที�รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองเท่านั�น โดยหลกัความเสมอภาค
เฉพาะเรื�องนั�นยงัถือเป็นหลกักฎหมายพิเศษซึ� งย่อมมาก่อนหลกัความเสมอภาคทั�วไป ถา้กฎเกณฑ์ใด
ได้รับการพิจารณาหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องแล้วก็ไม่จาํตอ้งนาํมาพิจารณาตามหลกัความ
เสมอภาคทั�วไปอีก 
 ความผกูพนัขององคก์รผูใ้ชอ้าํนาจรัฐต่อหลกัความเสมอภาค27 
 โดยหลกัทั�วไปแลว้ หลกัความเสมอภาคยอ่มผกูพนัองค์กรผูใ้ชอ้าํนาจรัฐทั�งหมด หรือ
ผกูพนัทั�งทางนิติบญัญติั ทางบริหาร และทางตุลาการ ในการที�ตอ้งให้สิทธิแก่บุคคลที�จะไดรั้บผล
การปฏิบติัอยา่งเสมอภาค ดงันี�  
 1.  ความผกูพนัของฝ่ายนิติบญัญติัต่อหลกัความเสมอภาค 
 ความผกูพนัของฝ่ายนิติบญัญติัต่อหลกัความเสมอภาคนั�น เป็นไปตามหลกัความเสมอภาค
ในการบญัญติักฎหมายหรือที�เรียกวา่ “ความเสมอภาคของกฎหมาย” ซึ� งเป็นหลกัเกณฑ์ในการบญัญติั
กฎหมายที�ตอ้งบญัญติักฎหมายให้มีผลใชบ้งัคบัเป็นการทั�วไปและไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใด
กรณีหนึ� งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ� งเป็นการเจาะจง อย่างไรก็ตาม แมฝ่้ายนิติบญัญติัจะบญัญติั
                                                 
 27 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 143-153. 
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กฎหมายในลกัษณะที�มีผลบงัคบัเป็นการทั�วไปก็ตามแต่ก็อาจนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัได ้
เนื�องจากการที�จะตอ้งปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนันั�นไม่อาจพิจารณาไดอ้ยา่งแน่นอนในหลายๆ กรณีที�
เกิดขึ�น ดงันั�น จึงตอ้งมีการตรวจสอบว่ากฎหมายที�บญัญติัขึ�นโดยเคารพหลกัความเสมอภาคและ 
ถูกนาํไปปฏิบติัอย่างเสมอภาคกนั ทั�งนี�  ตอ้งให้ความอิสระแก่การใช้ดุลพินิจของฝ่ายนิติบญัญติั  
โดยมีการให้อาํนาจฝ่ายนิติบญัญติัในการกาํหนดลกัษณะสําคญัของการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยการเปรียบเทียบสาระสาํคญัของแต่ละกรณีในการปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสาํคญัให้เหมือนกนัและ
ปฏิบติัต่างกนัในสิ�งที�มีสาระสําคญัต่างกนั จึงเป็นผลให้การตรวจสอบจะทาํได้เฉพาะกรณีที�ฝ่าย 
นิติบญัญติัใชอ้าํนาจดุลพินิจเกินขอบอาํนาจที�กฎหมายกาํหนด  
 อย่างไรก็ตาม การละเมิดหลกัความเสมอภาคอาจเกิดไดจ้ากการประเมินสาระสําคญั
ของขอ้เทจ็จริงผดิพลาดจนนาํไปสู่การปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัในขอ้เท็จจริงที�มีสาระสําคญัเหมือนกนั
หรือปฏิบติัเหมือนกนัในขอ้เท็จจริงที�ต่างกนั กรณีนี�หากขาดเหตุผลที�อาจรับฟังได ้การกาํหนดของ
ฝ่ายนิติบญัญติัดงักล่าวยอ่มเป็นการละเมิดหลกัความเสมอภาค 
 นอกจากนี� ยงัมีหลักสําคัญประการหนึ� งในการบัญญติักฎหมายของฝ่ายนิติบญัญัติ 
ที�ตอ้งตระหนกัเป็นพิเศษคือ ระบบกฎหมาย กล่าวคือ การบญัญติักฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติัตอ้ง
คาํนึงถึงหลกัพื�นฐานในเรื�องนั�นๆ โดยตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบของกฎหมายที�จะบญัญติัขึ�นใหม่
วา่ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑที์�ไดบ้ญัญติัไวแ้ลว้ 
 2.  ความผกูพนัของฝ่ายบริหารต่อหลกัความเสมอภาค 
 การกระทาํของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองนั�นอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 (1)  การกระทาํในลกัษณะที�เป็นการออกกฎหมายลาํดบัรอง ซึ� งไดแ้ก่การออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศต่างๆ 
 (2)  การกระทาํในลกัษณะที�มีผลเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะบุคคล 
 การกระทาํของฝ่ายปกครองในลกัษณะการออกกฎหมายลาํดบัรองตอ้งกระทาํโดยอาศยั
อาํนาจและอยูภ่ายในกรอบของกฎหมายแม่บทที�ให้อาํนาจ หากการกระทาํของฝ่ายปกครองนั�นอยู่
ภายใตก้รอบของกฎหมายแม่บทก็ย่อมถือว่ากฎหมายลาํดบัรองนั�นไม่ขดักบัหลกัความเสมอภาค 
เวน้แต่กฎหมายแม่บทที�ใหอ้าํนาจนั�นเองที�ขดัต่อหลกัความเสมอภาค 
 ส่วนกรณีการกระทาํของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายนั�น โดยหลกัการกระทาํของฝ่ายปกครองเป็นการกระทาํที�มีผลเป็นเฉพาะบุคคลหรือ 
เฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั�น ดงันั�นการกระทาํของฝ่ายปกครองจะละเมิดหลกัความเสมอภาคไดก้็
ต่อเมื�อฝ่ายปกครองไดป้ฏิบติัต่อกรณีเฉพาะที�มีขอ้เท็จจริงเหมือนกนัให้แตกต่างกนั โดยการปฏิบติั
อยา่งไม่เท่าเทียมกนันี�อาจเกิดขึ�นไดส้องกรณี คือ กรณีแรกเป็นกรณีที�กฎหมายให้อาํนาจแก่ฝ่ายปกครอง
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ในการใช้ดุลพินิจในการเลือกใช้มาตรการใดมาตรการหนึ� ง กรณีที�สองเป็นกรณีที�กฎหมายไม่ได้
กาํหนดอาํนาจดุลพินิจให้เจ้าหน้าที�เลือกปฏิบติั กล่าวคือ มีการกาํหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบติั 
ไวอ้ยา่งชดัแจง้ผกูพนัให้ฝ่ายปกครองตอ้งปฏิบติัตามหรือไม่มีอาํนาจใชดุ้ลพินิจในการเลือกปฏิบติั 
หากไม่ไดมี้การดาํเนินการตามกฎเกณฑ์ที�กาํหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้ก็จะเป็นการปฏิบติัอย่างไม่เสมอภาค
ในลกัษณะที�เป็นการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�ได ้
 ขอบเขตดุลพินิจของฝ่ายปกครองตามหลกัความเสมอภาคนั�น ถือเป็นขอ้จาํกดั 
การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง โดยการใช้ดุลพินิจนั�นตอ้งผูกพนัต่อการปฏิบติัที�ผ่านมาซึ� งเป็น
กรณีที�มีขอ้เท็จจริงเช่นเดียวกนั เวน้แต่จะมีเหตุผลที�สามารถแสดงให้เห็นถึงความจาํเป็นที�จะตอ้ง 
ใชดุ้ลพินิจแตกต่างจากที�เคยปฏิบติัมา 
 หากเกิดกรณีละเมิดหลกัความเสมอภาคของฝ่ายปกครอง โดยฝ่ายปกครองไม่ยึดถือ
หลกัการปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกรณีที�มีขอ้เท็จจริงเหมือนกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัอาจรับฟังได ้บุคคล
ผูไ้ดรั้บการกระทบสิทธิอาจโตแ้ยง้การกาํหนดภาระแก่บุคคลนั�นหรืออาจเรียกร้องประโยชน์จาก
ฝ่ายปกครอง หากกรณีการใหป้ระโยชน์นั�นขดัหลกัความเสมอภาค  
 3.  ความผกูพนัของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการต่อหลกัความเสมอภาค 
 ความผกูพนัของฝ่ายตุลาการต่อหลกัความเสมอภาคนั�น อาจแยกพิจารณาออกไดเ้ป็น 3 
ประการ คือ 
 (1)  ความเสมอภาคของประชาชนต่อการเขา้ถึงศาล โดยประชาชนมีสิทธิที�จะโตแ้ยง้
และฟ้องร้องการกระทาํของรัฐ อนัเป็นสิทธิที�รับรองคุม้ครองให้ประชาชนสามารถฟ้องศาลได ้
นอกจากนี�ยงัรวมถึงการนาํบรรดาขอ้พิพาทระหวา่งประชาชนดว้ยกนัขึ�นสู่ศาลไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั 
ทั�งนี�  ภายใตเ้งื�อนไขของกฎหมายวธีิพิจารณาความของเรื�องนั�นๆ 
 (2)  ความเสมอภาคของประชาชนต่อหน้าศาล โดยประชาชนมีความเท่าเทียมกนั  
ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อหน้าศาลซึ� งเป็นไปตาม “หลกัการรับฟังคู่ความ” โดยในการดาํเนิน
กระบวนการพิจารณานั�นตอ้งเปิดโอกาสให้แก่คู่กรณียกขอ้ต่อสู้ของตนขึ�นกล่าวอา้งในคดีได ้และ
ศาลตอ้งเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัในการรับฟังคู่ความทั�งสองฝ่าย และตอ้งให้ความสําคญัแก่
บุคคลผูถู้กกล่าวหาหรือจาํเลยวา่เป็นประธานแห่งคดีหรือบุคคลสาํคญัในคดี หากกระบวนการพิจารณาคดี
ดาํเนินการโดยไม่คาํนึงถึงหลกัการดงักล่าวจะถือว่าเป็นการดาํเนินกระบวนพิจารณาอนัขดักบั 
หลกัศกัดิg ศรีความเป็นมนุษย ์และยงัขดักบัความเสมอภาคของประชาชนต่อหนา้ศาลดว้ย 
 (3)  ความเสมอภาคในการใช้กฎหมายโดยศาล เป็นความผูกพนัของผูพ้ิพากษาต่อ
กฎหมายต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนัในการคุม้ครองสิทธิของประชาชน โดยหลกัดงักล่าวเป็นขอ้ห้าม 
มิใหศ้าลใชอ้าํนาจโดยอาํเภอใจ  
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 หลกัความเสมอภาคในการใชก้ฎหมายโดยศาลนั�น เป็นความเสมอภาคในการคุม้ครอง
สิทธิโดยพิจารณาในทางสารบญัญติั รูปแบบของความเสมอภาคดงักล่าวแบ่งเป็น 3 รูปแบบ  
 1)  บุคคลยอ่มมีสิทธิเรียกร้องอยา่งเท่าเทียมกนักบัการไม่ให้ใชก้ฎหมายให้แตกต่างไป
จากบทบญัญติัของกฎหมาย หมายความวา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเรียกร้องมิให้มีการใชก้ฎหมายให้แตกต่าง
ไปจากบทบญัญติัของกฎหมายอนัเป็นบทบญัญติัที�มีลกัษณะของการบงัคบัในเรื�องนั�นๆ กล่าวคือ 
รัฐตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบและผลของกฎหมายในเรื�องนั�นๆ 
 2)  บุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องอย่างเท่าเทียมกนักบัการใช้บทบญัญตัิของกฎหมาย
หมายความว่า บุคคลมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐใช้กฎหมายที�ตรงกบักรณีของตน กรณีนี� อาจเป็นกรณี
เรียกร้องให้รัฐยอมรับการผูกพนัตนเองอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมาย แมว้่ากฎหมายจะอนุญาตให้คาํนึง 
ถึงลกัษณะพิเศษของกรณีใดกรณีหนึ�งก็ตาม 
 3)  การมีสิทธิในการเรียกร้องอยา่งเท่าเทียมกนักบัการใชดุ้ลพินิจอยา่งไม่มีขอ้บกพร่อง 
กล่าวคือ บุคคลยอ่มมีสิทธิเรียกร้องวา่กรณีที�ตอ้งมีการใชดุ้ลพินิจจากศาล ศาลจะตอ้งใชดุ้ลพินิจนั�น
โดยปราศจากขอ้บกพร่องใดๆ 
 (4)  การตรวจสอบกฎหมายตามหลกัความเสมอภาค 
 การพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ� งละเมิดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่  
จะตอ้งตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี�  
 1)  กฎหมายฉบบันั�นไดก้าํหนดให้มีการปฏิบติัให้แตกต่างกนัสําหรับขอ้เท็จจริงที�มี
สาระสาํคญัเหมือนกนัหรือไม่ 
 2)  การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนันั�นอาจให้เหตุผลตามรัฐธรรมนูญไดห้รือไม่ โดยมี
ขอ้ที�ตอ้งพิจารณาในการตรวจสอบดงันี�  
 1.  การบญัญติักฎหมายดงักล่าวนั�นเป็นไปตามขั�นตอนกระบวนการของการบญัญติั
กฎหมายหรือไม่ 
 2.  กฎหมายฉบบัดงักล่าวนั�น สอดคลอ้งกบัหลกัเงื�อนไขการบญัญติักฎหมายของรัฐสภา
หรือไม่ กล่าวคือ กฎหมายฉบบันั�นฝ่ายนิติบญัญติัไดก้าํหนดสิ�งอนัเป็นสาระสาํคญัเอง โดยมิไดม้อบ
ใหเ้ป็นอาํนาจของฝ่ายปกครอง 
 3.  ขอ้พิจารณาเกี�ยวกบัหลกัความเสมอภาค  
  3.1  การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนันั�นมีความมุ่งหมายเพื�อวตัถุประสงคที์�ชอบดว้ย
กฎหมายหรือไม่ 
  3.2  ในกรณีของเงื�องไขพิเศษตามหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องนั�นการปฏิบติั
อยา่งไม่เท่าเทียมกนัในเรื�องนั�นเป็นไปตามเงื�อนไขของหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องนั�นๆ หรือไม่ 
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เช่น การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนันั�นละเมิดหลกัเกณฑ์ของขอ้ห้ามมิให้เลือกปฏิบติัหรือไม่ หรือ
การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนันั�นมีความเหมาะสมและมีความจาํเป็นเพื�อการบรรลุวตัถุประสงค์
หรือตามหลกัความไดส้ัดส่วนหรือไม่ 
 4.  การตรวจสอบเนื�อหาของกฎหมายกบัหลกัความเสมอภาค มีการตรวจสอบ ดงันี�  
  4.1  ฝ่ายนิติบญัญติัจะตอ้งมีความชดัเจนต่อความแตกต่างที�ปรากฏในทางขอ้เท็จจริง
อยา่งสมบูรณ์และปราศจากความผดิพลาด และจะตอ้งประเมินพื�นฐานที�ถูกตอ้งเป็นจริงนั�นโดยเจตจาํนง
ของฝ่ายนิติบญัญติัเองในการกาํหนดกฎเกณฑ์ดงักล่าว ในขณะเดียวกนัการกาํหนดกลุ่มบุคคลที�จะ
ใช้ในการเปรียบเทียบหรือการกาํหนดลกัษณะขององค์ประกอบ ย่อมขึ�นอยู่กบัความมุ่งหมายของ
กฎเกณฑใ์นเรื�องนั�นๆ 
  4.2  ความเหมือนกนัหรือความแตกต่างกนัของเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�นาํไปสู่การบญัญติั
กฎหมายนั�นจะตอ้งมีการประเมินภายในขอบเขตของหลกักฎหมายทั�วไป และหากมีการกาํหนดให้
แตกต่าง ความแตกต่างนั�นจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ทางกฎหมายที�ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ซึ� งเป็นไปตาม 
“หลกัความสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายทั�วไป” โดยหลกักฎหมายทั�วไปนั�นมีความสําคญัต่อการประเมิน
ตามความเสมอภาคคือบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี� ยงัรวมถึงบทบญัญติัของกฎหมายต่างๆ 
ที�ไดรั้บหลกัการมาจากรัฐธรรมนูญ 
  4.3  นอกเหนือจาก “หลกัความสอดคล้องกบักฎหมายทั�วไป” แล้วกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายในเรื�องนั�นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์เฉพาะของกฎหมายในเรื�องนั�นๆดว้ย หรือที�
เรียกวา่ “หลกัความสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายเฉพาะเรื�อง” 
  4.4  การตดัสินใจของฝ่ายนิติบญัญติัในการบญัญติักฎหมายตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของ
ความสอดคล้องกนัของระบบกฎหมายและตอ้งสอดคล้องกบัความคิดพื�นฐาน และทาํให้แต่ละ
องคป์ระกอบของกฎหมายนั�นมีผลในทางปฏิบติั 
 5.  องคป์ระกอบและผลในทางกฎหมายในเรื�องดงักล่าวไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนหรือไม่  
 จากหลกัเกณฑข์องหลกัความเสมอภาคที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั�นถือไดว้า่หลกัความเสมอภาค
เป็นหลกัเกณฑ์อนัสําคญัยิ�งประการหนึ� งที�จะทาํให้การใช้สิทธิเสรีภาพบรรลุวตัถุประสงค์ตามที�
กฎหมายไดรั้บรองและคุม้ครอง โดยจะก่อให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกนัของประชาชน
ทุกคน และเกิดความยุติธรรมแก่ทุกกรณีจากการที�รัฐมีความผูกพนัที�ตอ้งออกกฎเกณฑ์มาใช้กบั
ประชาชน การบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ที�ออกมานั�นกบัประชาชน และการเยียวยาสิทธิให้แก่ประชาชน 
ทั�งนี�  การที�จะบรรลุผลตามหลกัความเสมอภาคไดน้ั�นย่อมตอ้งอาศยัความเขา้ใจและตระหนกัในสิทธิ
ของประชาชนในการกล่าวอา้งถึงหลกัความเสมอภาคต่อรัฐ และขณะเดียวกนัองค์กรของรัฐก็ตอ้ง
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ปฏิบตัิต่อประชาชนโดยเคารพหลกัความเสมอภาคเป็นสําคญั จึงจะทาํให้หลกัความเสมอภาค
เกิดผลในทางปฏิบติัได ้
 ตามแนวคิดหลกัความเสมอภาคนั�น จะเห็นไดว้า่ความเสมอภาคมีความสําคญัอย่างยิ�ง
ทั�งในมาตรฐานสากลที�ได้กล่าวไวเ้พื�อปฏิบติัต่อบุคคลอย่างเสมอภาคกนัและไม่เลือกปฏิบติัต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ� งโดยเฉพาะ หรือหากมีความจาํเป็นที�ตอ้งปฏิบติัแตกต่าง
กนัออกไปนั�นก็ตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวอ้ย่างชดัเจน และกฎหมายนั�นจะตอ้งตราโดยชอบ ดงันั�น
ภายใตก้ฎหมายเดียวกนัหรือในสถานการณ์เดียวกนันั�นบุคคลจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค 
ในขณะเดียวกนัหากไดพ้ิจารณาบทบญัญติัมาตรา 30 วรรคหนึ�ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 แลว้ ถือวา่เป็นหลกัคุม้ครองความเสมอภาคทางกฎหมายที�ห้ามมิให้มีการปฏิบติัที�
แตกต่างกนัระหวา่งบุคคลที�มีสถานะเดียวกนัโดยไม่มีเหตุสมควร 
 หลกัความเสมอภาคนั�น แมจ้ะเป็นหลกัการที�มกักล่าวกนัในกฎหมายมหาชน แต่ก็นาํมาใช้
ในกฎหมายอาญาดว้ย กล่าวคือ ผูก้ระทาํผิดไม่วา่จะเป็นใครก็ตอ้งถูกดาํเนินคดีและไดรั้บการคุม้ครอง
อยา่งเสมอภาคกนั เวน้แต่กรณีมีความคุน้กนั เช่น ความคุม้กนัแห่งประมุขของรัฐ28ความคุม้กนัทางการทูต 
ความคุม้กนัของสมาชิกรัฐสภา29 เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ “หลกัความเสมอภาค” เป็นหลกัการที�สําคญัอีกประการหนึ�งของความยุติธรรม
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยนอกจาก “หลกัความอิสระของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ” ที�ไดก้ล่าวมาแลว้ 
โดยหลกัความเสมอภาคนี� เรียกร้องให้มีการปฏิบติัต่อสิ�งที�เหมือนกนัอยา่งเท่าเทียมกนัในขณะเดียวกนั
ก็ไม่ปฏิเสธการเลือกปฏิบติัอนัเนื�องมาจากความแตกต่างกนั โดยเฉพาะการเลือกปฏิบติันั�นมีวตัถุประสงค์
เพื�อประโยชน์ส่วนรวม หรือเป็นการมุ่งลดความเหลื�อมลํ�าที�ดาํรงอยูแ่ต่ตอ้งไม่ใชข้อ้แตกต่างที�เกินเลย
ขอบเขตของการยึดถือหลกัความเสมอภาค ซึ� งในการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดที�มีลกัษณะ
อยา่งเดียวกนัไม่วา่จะเป็นทหารหรือประชาชนทั�วไป ก็จะตอ้งยึดหลกัความเสมอภาคต่อหนา้กฎหมาย
ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยยดึถือ “หลกันิติรัฐ” เช่นเดียวกนั 
 
2.3  หลกัการกาํหนดเขตอาํนาจของศาล 
 การกาํหนดเขตอาํนาจศาลของแต่ละประเทศนั�นเป็นอาํนาจอธิปไตยหรือนิตินโยบาย
ของแต่ละประเทศ หมายความว่า รัฐจะตรากฎหมายภายในเรื�องหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขในการ
กาํหนดว่าศาลภายในของตนมีเขตอาํนาจในการรับฟ้องและพิจารณาพิพากษาคดีนั�นตอ้งตกอยู่

                                                 
 28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 8. 
 29 แหล่งเดิม.  มาตรา 131. 

DPU



 29

ภายใตเ้กณฑ์อย่างไรบา้ง30 กฎหมายของหลายประเทศอาจใช้แนวทางหรือทฤษฎีมากกวา่หนึ�งทฤษฎี
ในการกาํหนดเขตอาํนาจศาลโดยอาจกาํหนดเป็นหลกัทั�วไปและขอ้ยกเวน้ ทั�งนี�  เพื�อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นและขยายเขตอาํนาจศาลให้กวา้งขวางได ้โดยอาศยัจุดเกาะเกี�ยวต่างๆ เป็นสิ�งกาํหนดหรือ 
ตวัตดัสินในการปรับใชก้ฎหมายโดยที�ศาลจะใชจุ้ดเกาะเกี�ยวตามอาํเภอใจมิได ้จะตอ้งคาํนึงถึงจุด
เกาะเกี�ยวเสมอ โดยกฎหมายที�กาํหนดเขตอาํนาจศาลของแต่ละประเทศนั�นใช้หลกัเกณฑ์หรือจุด
เกาะเกี�ยวที�แตกต่างกนัไปซึ� งการกาํหนดเขตอาํนาจศาลจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอาํนาจรัฐเสมอ 
ดงันั�น การศึกษาเรื�องเขตอาํนาจศาลจึงตอ้งศึกษาภายใตเ้รื�องของเขตอาํนาจรัฐ โดยหลกัเกี�ยวกบัเขต
อาํนาจรัฐที�รัฐต่างๆ ใชใ้นการตรากฎหมายอาญาและลงโทษทางอาญาสําหรับการกระทาํความผิดอาญา
ไม่วา่จะเป็นการกระทาํเพียงบางส่วนหรือทั�งหมดนอกดินแดนของรัฐ มีดงันี�  
 1.  หลกัดินแดน (Territorial principle) 
 2.  หลกัสัญชาติ (Nationality principle) 
 3.  หลกัป้องกนั (Protective principle) 
 4.  หลกัคนชาติเป็นผูถู้กกระทาํ (Passive personality principle) 
 5.  หลกัความผดิสากล (Universal principle) 
 สาํหรับหลกัการที�ไดรั้บการยอมรับมากที�สุดในการกาํหนดเขตอาํนาจรัฐ คือ หลกัดินแดน
และหลกัสัญชาติ ส่วนหลกัการป้องกนัและหลกัความผิดสากลนั�นก็มีลกัษณะในทางปฏิบติัของรัฐ
จนกลายเป็นจารีตประเพณีระหวา่งประเทศไปแลว้ ยกเวน้หลกัคนชาติเป็นผูถู้กกระทาํความผิดเท่านั�น
ที�ยงัไม่ปรากฏใหเ้ห็นถึงลกัษณะจารีตประเพณีโดยมีขอ้พิจารณา ดงันี�  

2.3.1  เขตอาํนาจศาลตามหลกัดินแดน (Territorial principle) 

 การใช้เขตอาํนาจของรัฐเหนือดินแดนนั�น หมายถึง การใช้เขตอาํนาจรัฐเหนือดินแดน
ของรัฐที�กฎหมายระหวา่งประเทศไดย้อมรับ ซึ� งดินแดนของรัฐนี� มิไดห้มายความถึงเฉพาะพื�นดิน
เพียงประการเดียว แต่รวมถึงพื�นนํ� า อากาศเหนือดินแดน และยงัขยายไปในทะเลอาณาเขตซึ� งมี
ความกวา้ง 12 ไมล์ทะเล เมื�อวดัจากเส้นฐานดว้ย ดงันั�น รัฐมีอาํนาจหรือความสามารถในทางกฎหมาย
ที�จะใช้อาํนาจอธิปไตยของตนเหนือพื�นดิน ใตดิ้น และพื�นอากาศไดด้ว้ย โดยที�รัฐอื�นไม่สามารถ 
เขา้มาสอดแทรกไดเ้พราะถือเป็นกิจการที�ตกอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจภายในของรัฐ31 

 โดยสาระสําคัญของเขตอํานาจรัฐเหนือดินแดน คือ รัฐมีเขตอํานาจเหนือบุคคล
ทรัพยสิ์น หรือเหตุการณ์ต่างๆ ภายในดินแดนของรัฐ โดยไม่จาํตอ้งคาํนึงวา่บุคคลนั�นมีสัญชาติของ
รัฐใดหรือทรัพยสิ์นนั�นเป็นของบุคคลผูมี้สัญชาติใด 

                                                 
 30 ประสิทธิg  ปิวาวฒันพานิช.  (2553).  คาํอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบุีคคล.  หนา้ 89. 
 31 ประสิทธิg  เอกบุตร.  (2547).  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดเีมอืง เล่ม 2 รัฐ.  หนา้ 38. 
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 การใช้เขตอาํนาจรัฐส่วนใหญ่แล้วมกัจะใช้ภายในดินแดนของตนเป็นสําคญั เพราะ
จุดเริ�มตน้ของรัฐก็คือดินแดนภายในของรัฐ รัฐย่อมออกกฎหมายบงัคบัใช้ภายในดินแดนของตน
เป็นหลกั แต่ก็อาจมีบางกรณีที�กฎหมายที�ใชบ้งัคบัในดินแดนของตนเองมีผลต่อคนชาติของรัฐนั�นๆ 
ซึ� งโดยหลกัการแลว้การออกกฎหมายบงัคบัใช้โดยฝ่ายนิติบญัญติัยอ่มใช้บงัคบัในดินแดนของตน
เสียเป็นส่วนมาก การบงัคบัใชก้ฎหมายก็เช่นกนั เจา้หนา้ที�ทางฝ่ายบริหารโดยหลกัแลว้ยอ่มจะบงัคบัใช้
ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในดินแดนของตนเท่านั�น เพราะถา้มีการบงัคบัใช้กฎหมายนอกเหนือ
ดินแดนของตนโดยฝ่ายบริหารของรัฐใดรัฐหนึ�งก็เท่ากบัเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐอื�น ซึ� งถือวา่
เป็นการกระทาํผิดและจะตอ้งมีความรับผิดชอบตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ในขณะเดียวกนัการ
ตดัสินข้อพิพาทศาลย่อมมีอาํนาจตดัสินเหนือคดีที�เกิดขึ� นภายในดินแดนของตนเสียส่วนใหญ่ 
ดงันั�น จะเห็นไดว้า่รัฐจะใชเ้ขตอาํนาจรัฐตามหลกัดินแดนเสียเป็นส่วนใหญ่ 
 การใชเ้ขตอาํนาจของรัฐตามหลกัดินแดนนั�น รัฐยอ่มมีเขตอาํนาจที�จะออกกฎหมายและ
ใชบ้งัคบักฎหมายเหนือบุคคล ทรัพยสิ์นและเหตุการณ์ที�อยูห่รือเกิดขึ�นในบริเวณของตนไดโ้ดยไม่
จาํกดัว่าบุคคลนั�นจะมีสัญชาติของรัฐนั�นหรือไม่ หรือโดยไม่จาํกดัว่าทรัพยสิ์นนั�นจะเป็นของคน
ชาติหรือไม่32 

 โดยเขตอาํนาจรัฐเหนือดินแดนนี� ใชท้ั�งในกรณีของความผิดที�เริ�มขึ�นในดินแดนของรัฐ
นั�นแมว้า่บางส่วนของความผิด หรือการบรรลุผลสําเร็จของการกระทาํความผิดจะเกิดขึ�นภายในดินแดน
ของรัฐอื�นก็ตาม ซึ� งก็คือ “ทฤษฎีเขตอาํนาจทางดินแดนที�เป็นอตัตวิสัย” (subjective territoriality) 
และในกรณีที�การกระทาํความผดิเริ�มขึ�นภายนอกดินแดนของรัฐ แต่ไดเ้สร็จสิ�นลงหรือบรรลุผลภายใน
ดินแดนของรัฐนั�น ซึ� งก็คือ “ทฤษฎีเขตอาํนาจทางดินแดนที�เป็นภาวะวิสัย” (objective territoriality)33 
โดยที�ดินแดนนั�นเป็นจุดเกาะเกี�ยวที�สําคญัที�รัฐทุกรัฐมีอาํนาจเหนือดินแดนของตนแต่เพียงผูเ้ดียว
โดยเด็ดขาดและสมบูรณ์เตม็ที�ซึ� งไม่จาํตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของรัฐอื�น 

 ดงันั�น รัฐทุกรัฐยอ่มมีเขตอาํนาจเหนือคดีอาญาที�มีการกระทาํเกิดขึ�นในดินแดนของตน 
ไม่วา่ผูก้ระทาํผดิหรือผูเ้สียหายจะถือสัญชาติใดหรือแมจ้ะไม่มีสัญชาติใดเลย ก็ตกอยูภ่ายใตข้อบเขต
อาํนาจของรัฐนั�นเพราะการกระทาํความผดิอาญานั�นเกิดขึ�นในดินแดนของรัฐตนนั�นเอง34 

 
 

                                                 
32 จุมพต สายสุนทร.  (2552).  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1.  หนา้ 256. 
33 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  (2551).  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หน่วย 

ที� 1-8. หนา้ 3-53. 
34 ประสิทธิg  เอกบุตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
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2.3.2  เขตอาํนาจศาลตามหลกัสัญชาติ (Nationality principle) 

 การใชเ้ขตอาํนาจรัฐตามหลกัสัญชาติ เป็นหลกัการที�มีสัญชาติเป็นจุดเกาะเกี�ยวหรือเชื�อมโยง 
โดยสาระสําคญัของเขตอาํนาจรัฐตามหลกัสัญชาตินี�  ถือวา่สัญชาติเป็นสิ�งเชื�อมโยงที�ทาํให้รัฐสามารถ
ใชเ้ขตอาํนาจของตนเหนือบุคคลซึ� งถือสัญชาติของรัฐ ตลอดจนทรัพยสิ์นที�มีสัญชาติรัฐโดยไม่จาํตอ้ง
คาํนึงวา่บุคคลหรือทรัพยสิ์นนั�นจะอยู ่ณ ที�ใด ดงันั�น รัฐยอ่มมีอาํนาจในการตรากฎหมายที�จะบงัคบั
กบัคนชาติของตนไม่ว่าคนชาตินั�นจะอยู ่ณ ที�ใดในราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร กฎหมาย
ของรัฐนั�นยอ่มมีผลบงัคบัไดก้บัคนชาติของรัฐนั�นได ้
 แต่ทั�งนี� จาํตอ้งแยกระหวา่งการใชเ้ขตอาํนาจในการกาํหนดกฎหมายและเขตอาํนาจใน
การบงัคบัใชก้ฎหมาย เพราะเหตุวา่รัฐมีอาํนาจออกกฎหมายเพื�อควบคุมการกระทาํของบุคคลสัญชาติ
ของรัฐได ้แมว้า่การกระทาํนั�นจะเกิดขึ�นในดินแดนของรัฐใดก็ตาม แต่การที�จะบงัคบัใชก้ฎหมายนั�น
จะตอ้งปรากฏวา่ผูก้ระทาํผิดกฎหมายไดเ้ขา้มาอยูภ่ายในรัฐนั�นจึงจะลงโทษได ้รัฐไม่อาจส่งเจา้หนา้ที�
ตาํรวจไปจบักุมตวัผูก้ระทาํผิดในดินแดนของรัฐอื�นไดเ้พราะรัฐย่อมมีอธิปไตยเหนือดินแดนของตน
กรณีนี� จึงอาจตอ้งอาศยัความตกลงระหวา่งรัฐในเรื�องการส่งผูร้้ายขา้มแดนและหากไม่มีความตกลง
ดงักล่าว รัฐซึ� งผูก้ระทาํผิดอยูใ่นดินแดนก็มีสิทธิที�จะตดัสินวา่จะส่งตวัผูก้ระทาํผิดให้ตามคาํขอ 
ของรัฐผูร้้องขอหรือไม่ 
 นอกจากบุคคลที�เป็นคนชาติ ซึ� งหมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที�เป็นคนชาติของ
รัฐแลว้ เขตอาํนาจรัฐยงัใชก้บัอากาศยานหรือเรือดว้ย เพราะอากาศยาน หรือเรือยอ่มสังกดัอยูภ่ายใต้
รัฐใดรัฐหนึ� ง โดยถือเอาสัญชาติเป็นหลกัและเป็นจุดเชื�อมโยงที�สําคญั ดงัจะเห็นไดว้่าขณะที�เรือ
หรืออากาศยานอยู่นอกดินแดนของรัฐเจา้ของสัญชาติ กฎหมายของรัฐเจา้ของสัญชาติเรือ หรือ
อากาศยาน ย่อมใช้บงัคบัเหนือเรือหรืออากาศยานนั�น การที�กฎหมายบญัญติัไวเ้ช่นนี� ก็เท่ากบัเป็น
การยอมรับการใชเ้ขตอาํนาจรัฐเหนือบุคคลนั�นเอง 

 เขตอาํนาจรัฐตามหลกัสัญชาตินี� ไดรั้บการยอมรับกนัโดยทั�วไปเช่นเดียวกบัเขตอาํนาจ
รัฐตามหลกัดินแดน อยา่งไรก็ตาม การใชเ้ขตอาํนาจตามหลกัสัญชาติก็ยงักวา้งขวางนอ้ยกวา่การใช้
เขตอาํนาจรัฐตามหลกัดินแดนเล็กนอ้ยซึ� งเนื�องมาจากเหตุผลที�วา่ ในทางปฏิบติัการใชเ้ขตอาํนาจรัฐ
ตามหลกัดินแดนและหลกัสัญชาติมกัจะซ้อนกนั ในกรณีเช่นนี� รัฐก็สามารถใช้เขตอาํนาจโดยอา้ง
หลกัดินแดนไดอ้ยูแ่ลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งอา้งหลกัสัญชาติในการใชเ้ขตอาํนาจของตนอีก 

 อย่างไรก็ดี เนื�องจากการใช้หลกัสัญชาติของผูก้ระทาํผิดก่อให้เกิดการขดักนัระหว่าง
เขตอาํนาจรัฐอยู่บ่อยครั� งและอาจมีการลงโทษในความผิดเดียวกนัสองครั� ง35 โดยเฉพาะในกรณีที�
ผูก้ระทาํความผดิมีสองสัญชาติหรือเป็นกรณีที�รัฐมีเขตอาํนาจขดักนัเนื�องจากรัฐหนึ�งใชห้ลกัดินแดน
                                                 
 35 แหล่งเดิม.  หนา้ 43. 
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ส่วนอีกรัฐหนึ�งใชห้ลกัสัญชาติของผูก้ระทาํความผดิ ทางออกจึงนิยมจาํกดัขอบเขตการใชห้ลกัสัญชาติ
ของผูก้ระทาํความผดิไวแ้ต่เฉพาะในคดีที�ร้ายแรงเท่านั�น 
 ดงันั�น เขตอาํนาจศาลตามหลกัสัญชาติหรือเขตอาํนาจรัฐเหนือบุคคล เป็นหลกัการที�รัฐ
มีเขตอาํนาจเหนือผูก้ระทาํความผดิอาญาที�ถือสัญชาติของรัฐนั�นไม่วา่ผูน้ั�นจะอยู ่ณ ที�ใด แมค้วามผิดอาญา
ที�คนชาตินั�นก่อขึ�นจะไดก้ระทาํนอกดินแดนของรัฐนั�นก็ตามก็เพราะว่าคนที�ถือสัญชาติของรัฐใด 
ก็ยอ่มเป็นคนของรัฐนั�น 

2.3.3  เขตอาํนาจศาลตามหลกัป้องกนั (Protective principle) 

 โดยหลกัแล้ว รัฐจะใช้อาํนาจเหนือดินแดนของตวัเองและอาํนาจเหนือคนชาติหรือ
สัญชาติของตน แต่ในบางกรณีนั�นรัฐจะมีอาํนาจในการป้องกนัความมั�นคงของรัฐโดยอาจจะลงโทษ
บุคคลที�กระทาํความผิดที�อยูน่อกอาณาจกัรหรือนอกดินแดนของตนและคนที�ไม่ใช่คนชาติของตน 
ถ้าการลงโทษบุคคลที�กระทาํความผิดในทางอาญายึดแต่หลักการของอาํนาจรัฐเหนือดินแดน 
เพียงอยา่งเดียว หลกัการในเรื�องของเขตอาํนาจเหนือดินแดนนี�ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปราบปราม
อาชญากรรมเพราะถา้หากวา่อาชญากรรมหรือความผดินั�นไดท้าํนอกดินแดนของรัฐแลว้ ก็ไม่มีทาง
ที�จะปรับเอามาเป็นความผิดต่อผูก้ระทาํได ้ผลร้ายก็ยอ่มเกิดแก่รัฐนั�นเอง ดว้ยเหตุนี� จึงเกิดหลกักฎหมาย
ระหวา่งประเทศเกี�ยวเขตอาํนาจรัฐในการป้องกนัต่อความผดิบางประการที�ถือวา่เป็นความผิดสําคญั
และคุกคามต่อความมั�นคงของประเทศ ซึ� งเป็นที�ยอมรับในนานาอารยประเทศโดยเมื�อพิจารณาจาก
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศต่างๆ จะพบบทบญัญติัเกี�ยวกบัเขตอาํนาจรัฐในการป้องกนัต่อ
ความผดิร้ายแรงอนัเป็นภยัต่อความมั�นคง หลกักฎหมายดงักล่าวที�จะพบในกฎหมายอาญาของทุกๆ 
ประเทศ เช่น ความผิดเกี�ยวกับความมั�นคงแห่งราชอาณาจกัร ความผิดเกี�ยวกับการก่อการร้าย 
ความผิดเกี�ยวกบัการปลอมหรือแปลงเอกสาร ความผิดเกี�ยวกบัเพศ ความผิดฐานชิงทรัพยห์รือ 
ปลน้ทรัพยที์�ไดก้ระทาํในทะเลหลวง36 เป็นตน้ 

 สาระสาํคญัของขอบเขตอาํนาจรัฐตามหลกัป้องกนั คือ รัฐสามารถใชเ้ขตอาํนาจของตน
เหนือบุคคลผูก้ระทาํการอนัถือไดว้า่เป็นภยัหรือกระทบต่อความมั�นคงของรัฐ แมว้า่ผูก้ระทาํจะมิใช่
บุคคลสัญชาติของรัฐและการกระทาํนั�นจะเกิดขึ�นภายนอกดินแดนของรัฐก็ตาม การใช้เขตอาํนาจ
ตามหลกัป้องกนัจึงถือเป็นเขตอาํนาจของรัฐภายนอกดินแดนอย่างหนึ� ง กล่าวคือ เป็นการใช้เขต
อาํนาจเหนือการกระทาํซึ� งเกิดขึ�นทั�งหมดทุกส่วนภายนอกดินแดนของรัฐ 

 เหตุผลที�เป็นพื�นฐานสนบัสนุนการใชเ้ขตอาํนาจรัฐตามหลกัการนี� มีอยู ่2 ประการ37 คือ
 1.  รัฐมีสิทธิในการป้องกนัผลประโยชน์อนัสาํคญัยิ�งของตน เนื�องจากรัฐไม่อาจหวงัพึ�ง

                                                 
36 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7. 
37 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  เล่มเดิม.  หนา้ 3-64. 
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ไดอ้ยา่งแทจ้ริงวา่รัฐอื�นจะให้ความคุม้ครองผลประโยชน์ที�สําคญัของรัฐ หรือไม่อาจคาดหวงัวา่รัฐอื�น
จะปกป้องผลประโยชน์ของรัฐในขอบเขตที�รัฐตอ้งการหรือถือวา่จาํเป็น 

 2.  ในทางปฏิบติัอาจเป็นไปไดว้า่ หากรัฐไม่ใชห้ลกัป้องกนัผูก้ระทาํความผิดที�เป็นภยั
ต่อความมั�นคงของรัฐ ผูก้ระทาํความผิดอาจหลุดพน้จากการลงโทษไปไดด้ว้ยเหตุผลที�วา่ การกระทาํ
ของบุคคลต่างดา้วนั�นอาจไม่เป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที�ผูก้ระทาํอาศยัอยู่ขณะกระทาํการนั�น 
หรือการขอให้ส่งผูร้้ายขา้มแดนอาจถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าการกระทาํดงักล่าวเป็นความผิดที�มี
ลกัษณะทางการเมือง  

 เขตอาํนาจรัฐตามหลักป้องกันนี� แตกต่างกับเขตอาํนาจรัฐตามหลักความผิดสากล 
กล่าวคือ หลกัความผดิสากลนั�นจะใชเ้มื�อพิจารณาถึงความผิดบางอยา่งที�มีลกัษณะระหวา่งประเทศ 
ในขณะที�หลกัป้องกนัจะครอบคลุมการกระทาํที�เป็นภยัต่อความมั�นคงของรัฐโดยเฉพาะเจาะจง 

 นอกจากนี�  ยงัมีขอ้สังเกตว่าเขตอาํนาจรัฐตามหลกัป้องกนันี�  จะใช้กบัคดีอาญาเท่านั�น
เพราะโดยวตัถุประสงคแ์ลว้ตอ้งการเพิ�มเขตอาํนาจรัฐในการป้องกนัตนเองต่อความผิดบางประการ
ซึ�งเป็นความผดิร้ายแรงและเป็นภยัต่อความมั�นคงและเศรษฐกิจของประเทศ 
 ดงันั�น เขตอาํนาจรัฐตามหลกัป้องกนัจึงเป็นหลกัที�รัฐนาํมาอา้งเพื�อขยายเขตอาํนาจรัฐ
ของตนเพื�อลงโทษผูก้ระทาํความผดิอาญาที�ส่งผลกระทบต่อความมั�นคงของรัฐตน แมว้า่การกระทาํ
ความผิดนั�นจะเกิดนอกดินแดนของรัฐนั�นก็ตาม38 หรือไม่วา่ผูก้ระทาํความผิดดงักล่าวจะมีสัญชาติ
ของรัฐนั�นหรือไม่39 

2.3.4  เขตอาํนาจศาลตามหลกัคนชาติเป็นผูถู้กกระทาํ (Passive personality principle) 
 ตามหลกัคนชาติเป็นผูถู้กกระทาํเป็นการใชเ้ขตอาํนาจของรัฐที�มีมูลฐานมาจากสัญชาติ

ของบุคคลเช่นเดียวกบัการใชเ้ขตอาํนาจรัฐตามหลกัสัญชาติ แต่ก็มีความแตกต่างกนัที�หลกัสัญชาติ
จะอาศยัสัญชาติของผูก้ระทาํความผิดเป็นมูลฐานของเขตอาํนาจรัฐ ในขณะที�หลักคนชาติเป็น
ผูถู้กกระทาํใช้สัญชาติของผูที้�ตกเป็นเหยื�อหรือได้รับผลร้ายจากการกระทาํความผิดเป็นมูลฐาน 
ของเขตอาํนาจรัฐ 

 สาระสําคญัของหลกัคนชาติเป็นผูถู้กกระทาํนี�  คือ รัฐมีเขตอาํนาจเหนือคนต่างดา้วซึ� ง
กระทาํการอนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลสัญชาติของรัฐนั�น แมว้่าการกระทาํนั�นจะเกิดขึ�น
ภายนอกดินแดนของรัฐนั�นก็ตาม 

 เหตุผลสนบัสนุนความถูกตอ้งของการใชเ้ขตอาํนาจตามหลกัคนชาติเป็นผูถู้กกระทาํนี�
คือการที�แต่ละรัฐมีสิทธิที�สมบูรณ์ที�จะคุม้ครองคนชาติของตนเองในต่างแดน และโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

                                                 
38 ประสิทธิg  เอกบุตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 44. 
39 จุมพต สายสุนทร.  เล่มเดิม.  หนา้ 295. 
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หากรัฐเจา้ของดินแดนซึ�งมีการกระทาํความผดิเกิดขึ�นเพิกเฉยหรือไม่อาจลงโทษบุคคลซึ� งก่อให้เกิด
ความเสียหายได ้รัฐซึ� งผูเ้สียหายถือสัญชาติมีสิทธิที�จะใหค้วามคุม้ครองคนชาติของตนที�ไดรั้บความ
เสียหาย หากบุคคลที�ตอ้งรับผดิไดเ้ขา้มาอยูใ่นอาํนาจรัฐนั�น โดยประเทศไทยก็มีการรับรองหลกัการ
ลงโทษคนต่างดา้วที�กระทาํความผดิบางประการต่อคนไทยนอกราชอาณาจกัรเช่นกนั40 

 ดงันั�น เขตอาํนาจรัฐตามหลกัคนชาติเป็นผูถู้กกระทาํนี� จึงเป็นการคุม้ครองคนชาติที�ตก
เป็นเหยื�อของอาชญากรต่างดา้วที�ไดก้ระทาํความผิดอาญานอกดินแดนของรัฐ รัฐนั�นย่อมมีเขตอาํนาจ
เหนือการกระทาํความผดิดงักล่าวได ้

2.3.5  เขตอาํนาจศาลตามหลกัความผดิสากล (Universal principle) 

 อาชญากรรมบางอยา่งอาจเกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียในระดบัสากล กล่าวคือ เป็นการกระทาํ
ที�ถือวา่เป็นอาชญากรรมที�กระทบต่อความสงบสุขของประชาคมระหวา่งประเทศโดยส่วนรวม และ
ถือวา่เป็นความผิดตามกฎหมายของนานาชาติ ดงันั�น กฎหมายระหวา่งประเทศจึงให้รัฐใดๆ ก็ตาม
สามารถใช้เขตอาํนาจของตนเหนือการกระทาํความผิดดงักล่าวได ้แมว้า่การกระทาํความผิดนั�นได้
เกิดขึ� นนอกดินแดนของรัฐหรือผูก้ระทาํความผิดและผูเ้สียหายจากการกระทาํความผิดนั�นมิใช่ 
คนชาติของรัฐก็ตาม 

 การกระทาํความผดิอาญาที�มีลกัษณะเป็นความผิดสากลนี� มีลกัษณะเป็นการกระทาํความผิด
ต่อมวลมนุษยชาติ ดงันั�น จึงตอ้งถือวา่การที�รัฐใดรัฐหนึ�งลงโทษผูก้ระทาํความผิดในลกัษณะนี� ยอ่ม
เท่ากบัเป็นการลงโทษแทนรัฐอื�นทุกรัฐ41 ทั�งนี�  เนื�องจากในอดีตยงัไม่มีศาลอาญาระหว่างประเทศ 
(The International Criminal Court : ICC) รัฐต่างๆ จึงถือปฏิบติักนัวา่ ศาลของทุกรัฐยอ่มมีอาํนาจที�
จะพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที�เป็นความผิดสากลไดเ้พื�อให้มีการลงโทษผูที้�กระทาํความผิดสากล
ไดน้ั�นเอง 

 เขตอาํนาจศาลตามหลกัความผิดสากล จึงเป็นหลักการที�รัฐทุกรัฐใช้ในการลงโทษ
ผูก้ระทาํความผิดอาญาที�มีลกัษณะเป็นความผิดสากล ไม่วา่ผูก้ระทาํความผิดหรือผูเ้สียหายจะเป็น 
ผูมี้สัญชาติของรัฐใดและไม่วา่การกระทาํความผดินั�นจะกระทาํที�ใดก็ตาม ทั�งนี�  เนื�องจากการกระทาํ
ความผิดอาญาที�มีลกัษณะเป็นความผิดสากลนี� มีลกัษณะเป็นการกระทาํความผิดต่อมวลมนุษยชาติ 
ดงันั�น จึงตอ้งถือว่าการที�รัฐใดรัฐหนึ� งลงโทษผูก้ระทาํความผิดในลกัษณะนี� ย่อมเป็นการลงโทษ
แทนรัฐอื�นทุกรัฐ 

 

                                                 
40 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 8 (ข) (1) – (13). 
41 ประสิทธิg  เอกบุตร.  เล่มเดิม.  หนา้ 45. 
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 สาํหรับทฤษฎีที�ใชก้บัหลกัการนี� มีอยูด่ว้ยกนั 2 ทฤษฎี42 คือ 

 1.  ทฤษฎีผูก้ระทาํผิดอยู่ในความควบคุมของรัฐที�ทาํการจบักุม ซึ� งมีเงื�อนไขวา่ผูก้ระทาํ
ความผดินั�นจะตอ้งอยูใ่นความควบคุมของรัฐที�ทาํการจบักุม จึงจะลงโทษได ้

 2.  ทฤษฎีที�ไม่คาํนึงวา่ผูก้ระทาํความผดิจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐหรือไม่ รัฐก็สามารถ
มีเขตอาํนาจสากลที�จะลงโทษผูก้ระทาํผดิได ้

 เขตอาํนาจรัฐตามหลกัความผิดสากล เป็นเขตอาํนาจรัฐในทางอาญา ซึ� งรัฐสามารถ
บญัญติัใหก้ารกระทาํความผดิสากลเหล่านี� เป็นความผดิตามกฎหมายภายในของตน ให้อาํนาจจบักุม
บุคคลผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ และมีเขตอาํนาจศาลในการพิจารณาพิพากษาเหนือความผิดสากล
นี�ได ้แมว้า่ฐานความผดิจะเกิดขึ�นนอกราชอาณาจกัรก็ตาม 
 สําหรับความผิดสากลนี�  กฎหมายอาญาของแต่ละประเทศอาจจะบญัญติัไวไ้ม่เหมือนกนั
ทั�งหมด แต่โดยหลกัการแล้วเหมือนกนั กล่าวคือ ความผิดสากลจะเป็นความผิดอาญาประเภทที� 
เป็นอนัตรายต่อประชาคมระหวา่งประเทศ เช่น ความผิดฐานโจรสลดั การคา้ทาส การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 
อาชญากรสงคราม เป็นตน้ ดงันั�น รัฐทุกรัฐจึงมีเขตอาํนาจเหนือความผดิเหล่านี�  
 ในปัจจุบนัไดมี้การจดัตั�งศาลอาญาระหวา่งประเทศ (The International Criminal Court : ICC) 
ซึ� งตั�งอยูที่�กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์ซึ� งตามธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ 
(Rome Statute of the International Criminal Court) ไดก้าํหนดให้มีศาลอาญาระหวา่งประเทศขึ�น 
โดยมีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ซึ� งมีเขตอาํนาจเหนือปัจเจกชนที�กระทาํความผิด
อนัเป็นอาชญากรรมระหวา่งประเทศที�ร้ายแรง ซึ� งกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 4 ประเภท43 คือ 
 1.  อาชญากรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ44 (Crimes of Genocide) หมายถึง การกระทาํที�กระทาํ
โดยมุ่งหมายที�จะทาํลายชนชาติ ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชาติพนัธ์ุ หรือกลุ่มศาสนาใดๆ ไม่วา่ทั�งหมด
หรือบางส่วน เช่น การฆ่าสมาชิกของกลุ่ม ก่อใหเ้กิดอนัตรายความเจบ็ปวดแก่ร่างกายหรือจิตใจของ
สมาชิกของกลุ่ม จงใจที�จะกระทาํการใดต่อเงื�อนไขหรือสภาพแห่งการดาํรงชีพ อนัจะทาํให้ลกัษณะ
ทางกายภาพถูกทาํลายไปไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน กาํหนดมาตรการใดๆ ที�จงใจที�จะระงบัการแพร่พนัธ์ุ
หรือสืบเผา่พนัธ์ุของสมาชิกในกลุ่ม และโดยการบงัคบัโอนเด็กในกลุ่มหนึ�งไปยงัอีกกลุ่มหนึ�งโดย
ใชก้าํลงั 

                                                 
42 แหล่งเดิม. 

 43 อุทยั อาทิเวช.  (2554).  คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับระบบ
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา.  หนา้ 107.  

 44 Rome Statute of the International Criminal Court Article 6. 
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 2.  อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ45 (Crimes against humanity) หมายถึง การกระทาํบางลกัษณะ 
เช่น ฆาตกรรม ทาํลายลา้ง การข่มขืน การใชค้นเป็นทาสทางเพศ การบงัคบัให้มีครรภ ์การจบัเป็นทาส 
การทรมาน การทาํให้บุคคลสูญหายโดยบีบบงัคบั อาชญากรรมที�เป็นการเหยียดผิว ฯลฯ ทั�งนี�   
หากได้กระทาํไปโดยเป็นส่วนของการโจมตีอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบต่อพลเรือนโดยตั�งใจ 
เพื�อสนองนโยบายของรัฐหรือขององค์กรอาชญากรรม ไม่จาํกดัวา่จะตอ้งเกิดขึ�นในเวลาสงคราม
เท่านั�น แต่ธรรมนูญนี�ยงัขยายไปครอบคลุมถึงในเวลายามสันติดว้ย 

  3.  อาชญากรรมสงคราม46 (War crimes) หมายถึง 

  (1)  การละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออนุสัญญาเจนีวา ลงวนัที� 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
กล่าวคือ เป็นการกระทาํใดๆ ตามที�ไดก้าํหนดไวต่้อบุคคลหรือทรัพยสิ์นที�ไดรั้บการคุม้ครองภายใต้
บทบญัญติัของอนุสัญญาเจนีวาที�เกี�ยวขอ้ง การทรมาน การปฏิบติัอยา่งไร้มนุษยธรรม รวมทั�งการใช้
เป็นตวัทดลองทางชีววิทยา การบีบบงัคบัให้เชลยศึกหรือบุคคลอื�นที�ไดรั้บความคุม้ครองเขา้ร่วม 
ในกองกาํลงัของศตัรู ฯลฯ 

  (2)  การละเมิดอย่างร้ายแรงอื�นๆ ต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีที�ใช้กบัความขดัแยง้
ทางกาํลงัทหารระหวา่งประเทศ ภายในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การโจมตีหรือ
การทิ�งระเบิดเมือง หมู่บา้น ที�พกัอาศยั หรือสิ� งก่อสร้างที�มิได้มีการป้องกนัและมิใช่จุดมุ่งหมาย
ในทางทหาร การใชแ้ก๊สพิษ ยาพิษหรืออาวธุที�เป็นพิษ ฯลฯ 

  (3)  การละเมิดอยา่งร้ายแรงอื�นๆ ตามพิธีสารต่อทา้ย ค.ศ. 1977 ของอนุสัญญาเจนีวา
ค.ศ. 1949 ที�ใชก้บัความขดัแยง้ทางกาํลงัทหารที�มิใชท้างระหวา่งประเทศ เช่น สงครามกลางเมือง
ซึ� งขณะนี�ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับโดยทั�วไปวา่เป็นจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ 

 4.  อาชญากรรมรุกราน (Crimes of aggression) ดว้ยเหตุที�อาชญากรรมรุกรานมีความ
เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองระหวา่งประเทศจึงยงัมีปัญหาโตแ้ยง้กนัอยา่งมากในการกาํหนดนิยามศพัท์ของ 
“อาชญากรรมรุกราน” ที�ประชุมทางการทูตจึงไดต้กลงที�จะพิจารณากาํหนดคาํนิยามและเงื�อนไขที�
ศาลอาญาระหวา่งประเทศจะใช้อาํนาจศาลเหนืออาชญากรรมดงักล่าวภายหลงัในการประชุมเพื�อ
ทบทวนเขตอาํนาจศาล 

 สําหรับอาชญากรรมระหวา่งประเทศอื�นๆ เช่น การก่อการร้าย (Terrorism) และการลกัลอบ
คา้ยาเสพติด (Drug trafficking) ยงัมิไดร้ะบุไวใ้นธรรมนูญศาลอาญาระหวา่งประเทศอยา่งไรก็ตาม 
ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศก็ให้โอกาสรัฐภาคีที�จะพิจารณาแกไ้ข หรือเพิ�มเติม อาชญากรรม

                                                 
 45 Ibid.  Article 7. 
 46 Ibid.  Article 8. 
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ระหว่างประเทศซึ� งอยู่ในเขตอาํนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศได้อีกครั� งภายหลังจากที�
ธรรมนูญศาลนี� มีผลใชบ้งัคบัแลว้ 7 ปี47 
 เมื�อพิจารณาตามธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศแลว้ การใชเ้ขตอาํนาจ
ของศาลอาญาระหวา่งประเทศเป็นเพียงการช่วยเสริมให้เขตอาํนาจของรัฐในส่วนที�เกี�ยวกบัคดีอาญา
สมบูรณ์ยิ�งขึ�น กล่าวคือ โดยหลกัการแลว้รัฐยงัคงมีเขตอาํนาจเป็นอนัดบัแรกในการสืบสวนและ
พิจารณาพิพากษาคดีอนัเกี�ยวกบัอาชญากรรมร้ายแรงที�กระทบต่อประชาคมระหวา่งประเทศ ทั�งนี�  
ศาลอาญาระหวา่งประเทศจะใชเ้ขตอาํนาจของตนเหนืออาชญากรรมตามที�ระบุไวใ้นธรรมนูญกรุงโรม
ไดก้็ต่อเมื�อ รัฐไม่เตม็ใจหรือไม่สามรถดาํเนินคดีแก่ผูที้�ถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผดิดงักล่าว 
 

2.4  แนวความคิดและหลกัการเกี�ยวกบัศาลทหาร 
การที�จะควบคุมทหารใหป้ฏิบติัหนา้ที�ตามระเบียบวินยัที�ดี มีประสิทธิภาพเชื�อฟังคาํสั�ง

ผูบ้งัคบับญัชาอย่างเคร่งครัด มีจิตสํานึกรักชาติ เสียสละชีวิตเพื�อชาติ และปกป้องประเทศชาติให้
รอดพน้จากศตัรูจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งมีกฎหมายของฝ่ายทหารเพื�อใชบ้งัคบักบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหาร
ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบแบบแผนของฝ่ายทหาร การปฏิบติัต่อฝ่ายทหารที�
กระทาํความผดิไม่วา่จะเป็นการจบักุม สอบสวน ฟ้องร้องต่อศาล มีศาลทหารสําหรับพิจารณาพิพากษา
ลงโทษทหารที�กระทาํผดิโดยเฉพาะ ซึ� งทั�งหมดนี� ถือเป็นกระบวนการยุติธรรมทหารโดยในกระบวนการ
ยติุธรรมทหารนั�นมีแนวความคิดหรือมีหลกัการที�สาํคญัดงันี�  
 2.4.1  แนวความคิดในการปกครองบงัคบับญัชาทหาร 

การจดัให้มีกาํลังทหารเป็นหน้าที�ของรัฐ การที�จะปกครองบงัคบับญัชากาํลังทหาร 
ซึ� งเป็นบุคลากรที�ใชอ้าวธุร้ายแรงในการปฏิบติัราชการใหป้ฏิบติัราชการไปไดโ้ดยลุล่วงนั�น จะตอ้ง
มีวิธีการปกครองโดยสายการบงัคบับญัชาทางทหารและจะมีการแบ่งชั�นยศ เพื�อประโยชน์ในการ
ปกครองบงัคบับญัชา เมื�อมีการจดัการปกครองตามสายการบงัคบับญัชาและมีการแบ่งชั�นยศเพื�อ
ปกครองบงัคบับญัชาแลว้ ก็จะก่อให้เกิดผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที�
ที�จะปกครองบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัราชการให้บรรลุวตัถุประสงคข์องทางราชการ 
ซึ� งเป็นพื�นฐานเบื�องตน้ที�กองทพัของทุกประเทศยดึถือเป็นแนวทางเพื�อบรรลุภารกิจทางทหาร ถือวา่เป็น 
“หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command)”48 ซึ� งเป็นหลกัการที�สําคญัหลกัการหนึ� ง 
หลกัการนี� มีฐานความคิดวา่ เพื�อให้ผูบ้งัคบับญัชาทหารสามารถใชห้ลกัการรวมอาํนาจกาํลงัรบอนั

                                                 
47 Ibid.  Article 123. 
48 สมยัรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ.  (ม.ป.ป.).  “อาํนาจศาลทหารในประเทศไทย.”  วารสารยุติธรรม. ฉบับพิเศษ.  

หนา้ 3. 
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ไดแ้ก่การใชท้รัพยากรทางทหารที�มีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ณ ตาํบลและเวลาที�แตกหกั
เพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายทางทหาร นั�นก็คือชยัชนะในการสงคราม ซึ� งแต่ละส่วนตอ้งมีผูส้ั�งการเพียงคนเดียว 
ซึ� งหลกัเกณฑใ์นการบงัคบับญัชานี� เป็นแนวคิดที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานแห่งอาํนาจในการกาํกบัดูแลวินยั
ของทหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยวางหลกัเกณฑไ์วว้า่ผูบ้งัคบับญัชายอ่มมีอาํนาจโดยชอบที�จะดาํเนินการ
ลงทณัฑไ์ด ้แต่ถา้การกระทาํความผดินั�นมีระดบัร้ายแรงเกินกวา่อาํนาจของผูบ้งัคบับญัชาที�จะใชอ้าํนาจ
ตามกฎหมายที�จะลงทณัฑไ์ด ้ ก็ตอ้งเสนอเรื�องใหศ้าลทหารเป็นผูพ้ิจารณาพิพากษา โดยศาลทหารนี�
จะเป็นหลกัประกนัการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรมให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�จะทาํให้การปกครอง
บงัคบับญัชาทหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่ขดักบัหลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา 
 2.4.2  หลกัการทั�วไปเกี�ยวกบัระบบศาลทหาร 
  ในระบบวิธีพิจารณาความอาญาโดยทั�วไปไม่ว่าจะเป็นในศาลพลเรือนหรือศาลทหาร
สิ�งที�เป็นหลกัพื�นฐานอนัจะขาดไม่ไดป้ระการหนึ�งของกระบวนการยติุธรรมทางอาญาก็คือความยติุธรรม
ในการดาํเนินคดีอาญา บุคคลที�ถูกฟ้องและลงโทษโดยศาลจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัพื�นฐานของความยุติธรรมทางอาญา หลกัการดงักล่าวถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานซึ� ง
ได้รับการบญัญติัรับรองไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ถา้หลกัการเหล่านี�
ไม่ไดรั้บการปฏิบติัตาม ก็จะถือว่าการพิจารณาคดีนั�นเสียไปและมีผลเท่ากบัเป็นการปฏิเสธความ
ยติุธรรม49   
  ศาลทหารเป็นศาลที�จดัตั�งขึ�นเพื�อบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารเท่านั�น ซึ� งประเทศ
ทั�วโลกที�มีศาลทหารก็ยดึถือหลกัเกณฑ์เช่นนี� เหมือนกนั โดยจะยึดถือเขตอาํนาจศาลเหนือตวับุคคล
ผูก้ระทาํความผิดมิใช่เขตอาํนาจเหนือทอ้งที�ที�ความผิดเกิดขึ�นหรือประเภทของลกัษณะความผิดที�
ไดก้ระทาํลง ซึ� งต่างจากศาลยุติธรรมที�จดัตั�งขึ�นเพื�อพิจารณาพิพากษาคดีที�พลเมืองของประเทศนั�น
กระทาํความผิด ดงันั�น ในเวลาปกติศาลทหารจึงไม่มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�พลเมืองทั�วไป
กระทาํความผิด ส่วนในเวลาไม่ปกติ เช่น มีการรบหรืออยูใ่นสภาวะที�มีศึกสงครามหรือไดป้ระกาศใช้
กฎอยัการศึก พลเมืองทั�วไปที�กระทาํความผิดทางอาญาอาจตกอยูใ่นอาํนาจของศาลทหารได ้ทั�งนี�  
ยอ่มเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายของแต่ละประเทศไดบ้ญัญติัไว ้
 2.4.3  รูปแบบการจดัโครงสร้างในระบบศาลทหาร 

รูปแบบการจดัโครงสร้างในระบบของศาลทหารมี 2 รูปแบบ คือ 

 (1)  กระบวนการยุติธรรมทหารที�เกี�ยวโยงกบักระบวนการยุติธรรมพลเรือน (Relative 
Military Justice)  

                                                 
49 อุทยั อาทิเวช.  เล่มเดิม.  หนา้ 82. 
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 ประเทศที�มีกระบวนการยุติธรรมทหารที�เกี�ยวโยงกับกระบวนการยุติธรรมพลเรือน 
 เช่น ประเทศฝรั�งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศองักฤษ 
ประเทศแคนาดา เป็นตน้ ประเทศต่างๆ เหล่านี�การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั�นตน้จะดาํเนิน
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลทหาร แต่การดาํเนินกระบวนพิจารณาในชั�นอุทธรณ์หรือ
ฎีกาจะดาํเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลพลเรือน ศาลสูงของศาลพลเรือนจะมีอาํนาจ
ในการตรวจสอบ และเปลี�ยนแปลงคาํพิพากษาของศาลทหารชั�นตน้ โดยศาลทหารกลุ่มประเทศ
เหล่านี� จะไม่มีการจดัโครงสร้าง กาํหนดเขตอาํนาจ หรือระบบการวิธีพิจารณาพิพากษาคดีสําหรับ
เวลาสงครามหรือสถานการณ์ไม่ปกติให้แตกต่างไปจากในเวลาปกติ เนื�องจากการจดัตั�งศาลทหาร
ของประเทศในกลุ่มนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อดาํเนินคดีกบัทหารที�กระทาํผิดในขณะที�มีการจดักาํลงัทหาร
ออกไปทาํศึกสงคราม การกาํหนดเขตอาํนาจของศาลทหารจึงเป็นการกาํหนดขึ�นเพื�อใช่ในเวลาสงคราม 
ภายหลงัที�มีการตั�งศาลทหารขึ�นในเวลาปกติจึงไดน้าํหลกัเกณฑ์ของศาลทหารที�ใชใ้นเวลาสงคราม
มาใชก้บัศาลทหารในเวลาปกติดว้ย ดงันั�น การจดัโครงสร้างในเรื�องเขตอาํนาจ หรือวิธีพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลทหารในระบบนี�  จึงมีความเสมอเหมือนกนัทั�งในเวลาปกติ และในเวลาสงคราม
หรือในสถานการณ์ไม่ปกติ ยงัผลให้สิทธิของคู่ความในศาลทหารไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเท่าเทียมกนั
ทั�งในเวลาปกติ และเวลาสงคราม จะเห็นไดว้่ากลุ่มประเทศที�มีกระบวนการยุติธรรมทหารที�เกี�ยวโยง
กบักระบวนการยุติธรรมพลเรือน ไดใ้ห้การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่บุคคลที�เป็นทหารกบั
บุคคลพลเรือนดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยบุคคลทั�งสองสถานะนั�นเมื�อตกเป็นจาํเลยแมใ้น
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั�นตน้จะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาคดีต่างศาลกนั หากแต่
เมื�อมีการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาแลว้จะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาโดยศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลสูงสุดของรัฐนั�นซึ� งเป็นศาลพลเรือนเช่นเดียวกนั และยงัมีการรับรองสิทธิของจาํเลยในศาลทหาร
ไวอ้ยา่งเท่าเทียมเสมอภาคกนั ไม่วา่จะเป็นในเวลาปกติ หรือในเวลาสงครามหรือในสถานการณ์ 
ที�ไม่ปกติโดยมิไดก้าํหนดหลกัเกณฑที์�แตกต่างกนัแต่ประการใด 

(2)  กระบวนการยติุธรรมทหารแบบสมบูรณ์ (Absolute Military Justice) 
ประเทศที�มีกระบวนการยุติธรรมทหารแบบสมบูรณ์ เช่น ประเทศไทย ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นตน้ กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบนี� จะมีศาลสูงในระบบของศาลทหารซึ� ง
เป็นศาลในสังกดักระทรวงกลาโหม โดยศาลทหารในชั�นอุทธรณ์หรือฎีกามีอาํนาจตรวจสอบ
เปลี�ยนแปลงแกไ้ขคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารชั�นตน้ตามหลกัเกณฑ์ว่าดว้ยการอุทธรณ์
หรือฎีกา นอกจากนี�  ยงัไดมี้การกาํหนดเขตอาํนาจและวิธีพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารใน
สถานการณ์ที�เป็นเวลาไม่ปกติ ในเวลาสงคราม ในเวลาที�ประกาศใชก้ฎอยัการศึก หรือในเวลาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินไวเ้ป็นพิเศษ ซึ� งถา้หากในเวลาสงครามไดมี้การตั�งศาลอาญาศึกขึ�นในยุทธบริเวณ 
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ศาลอาญาศึกจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที�เกิดขึ� นในยุทธบริเวณได้ทุกประเภทคดี 
นอกจากนี�  ในกรณีที�มีการประกาศใชก้ฎอยัการศึกผูมี้อาํนาจประกาศใชก้ฎอยัการศึกอาจกาํหนดให้
คดีบางประเภทอยู่ในอาํนาจของศาลทหารได ้ดงันั�น ในเวลาไม่ปกติ ศาลทหารอาจมีอาํนาจเหนือ
บุคคลพลเรือนดว้ย โดยที�ผูบ้งัคบับญัชาทหารไม่มีอาํนาจที�จะเปลี�ยนแปลงโทษ หรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารไดเ้หมือนกบัประเทศที�มีกระบวนการยุติธรรมทหารที�เกี�ยวโยง
กบักระบวนการยติุธรรมพลเรือน โดยประเทศที�มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทหารแบบสมบูรณ์นั�น 
ผูบ้งัคบับญัชามีแต่เพียงอาํนาจในการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของ 
ศาลทหารชั�นตน้ หรือศาลทหารชั�นอุทธรณ์เท่านั�น อนัเป็นการไม่ขดัต่อหลกัของการใชอ้าํนาจตุลาการ
แต่อยา่งใด ซึ� งจะต่างจากกระบวนการยุติธรรมทหารที�เกี�ยวโยงกบักระบวนการยุติธรรมพลเรือนที�
ผูบ้งัคบับญัชาทหารมีอาํนาจที�จะแกไ้ขคาํพิพากษาของศาลทหารได ้แต่เมื�อพิจารณาถึงโครงสร้าง
ขององคก์รแลว้ ศาลทหารในประเทศที�มีกระบวนการยุติธรรมทหารแบบสมบูรณ์นี� อาจจะขาด
ความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที� เนื�องจากศาลทหารนั�นยงัเป็นหน่วยงานที�สังกดัอยูใ่กระทรวงกลาโหม 
และตุลาการของศาลทหารนั�นยงัมีฐานะเป็นขา้ราชการทหารภายใตก้ารบงัคบับญัชาเหมือนกบั
ขา้ราชการทหารทั�วไป 
 2.4.4  เหตุผลและความจาํเป็นที�ตอ้งมีศาลทหาร 
  ศาลทหารนั�นถือเป็นหลกัสากลซึ� งนานาอารยะประเทศต่างก็มีศาลทหารโดยศาลทหาร
มีวิธีพิจารณาคดีที�สามารถปรับเปลี�ยนไปตามสถานการณ์ได ้ ซึ� งต่างจากศาลพลเรือนที�ไม่สามารถ
ปรับเปลี�ยนได ้ดงันั�น ในเวลาไม่ปกติ เช่น เวลาสงคราม ก็จาํเป็นที�ตอ้งใชร้ะบบของศาลทหาร เพื�อ
แกไ้ขสถานการณ์ของประเทศให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถดาํเนินต่อไปไดแ้ละ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ในขณะนั�น ประกอบกบัในเรื�องเขตอาํนาจของศาลพลเรือนจะมีเขตอาํนาจ
จาํกดัอยู่แต่ในพื�นที�ตามที�มีกฎหมายบญัญติัไว ้ ดงันั�น ในกรณีที�กองทพัตอ้งไปปฏิบติัภารกิจหรือ 
เขา้ยึดดินแดนขา้ศึกในต่างประเทศ ศาลพลเรือนก็จะไม่สามารถติดตามกองกาํลงัของกองทพัไป 
ทาํหนา้ที�ในการให้ความยุติธรรมได ้ นอกจากนี� ในสนธิสัญญาระหวา่งประเทศบางเรื�องไดก้าํหนด
หา้มไม่ใหฟ้้องคดีบุคคลบางประเภทต่อศาลในระบบปกติ เช่น กรณีของเชลยศึก50 เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ดี เห็นว่าเหตุผลและความจาํเป็นอยา่งหนึ� งในการมีศาลทหาร เนื�องจากการ
รักษาความมั�นคงของประเทศถือไดว้า่เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ� งการรักษาความมั�นคงนั�นจาํเป็นตอ้ง
พึ�งพากองกาํลงัทหารที�เขม็แขง็ ดงัที�ไดก้ล่าวแลว้วา่หลกัการที�ถือวา่เป็นหลกัการสากลอยา่งหนึ�งคือ 
หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา หมายถึง การให้ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบงัคบั
บญัชาได ้การมีศาลทหารเป็นการแสดงถึงอาํนาจของผูบ้งัคบับญัชาทหารในการปกครองแบบรวม
                                                 

50 อนุสญัญาเจนีวาเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อเชลยศึก ขอ้ 184. 
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อาํนาจและเป็นเอกภาพ หากไม่มีศาลทหารแลว้การปกครองบงัคบับญัชาจะระสํ� าระส่ายได ้เช่น 
หากทหารไม่ยอมออกสนามรบเพราะออกไปก็อาจจะต้องตายในสนามรบก็ถือโอกาสกระทาํ
ความผิดอาญาเสียจะไดไ้ม่ตอ้งออกรบ ภาระของผูบ้งัคบับญัชาก็จะตอ้งควบคุมตวัไปส่งให้เจา้หนา้ที�
บา้นเมืองเพื�อสอบสวนดาํเนินคดีต่อไป ซึ� งกระบวนการยติุธรรมของฝ่ายพลเรือนก็คงจะไม่ตอ้งการ
ที�จะเขา้ไปเกี�ยวขอ้งในสนามรบขณะที�มีศึกสงคราม เช่น พนกังานสอบสวนคงไม่ตอ้งการที�จะไป
รวบรวมพยานหลกัฐานในพื�นที�ที�มีการรบ ศาลพลเรือนหรือพนกังานอยัการพลเรือนก็คงไม่ตอ้งการ
ที�จะตอ้งแปรสภาพเป็นศาลทหารหรืออยัการทหารเพื�อปฏิบติัหนา้ที�ในสนามรบ เป็นตน้ และการที�
ผูบ้งัคบับญัชาทหารไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทหาร เช่น การเป็นตุลาการร่วมในการ
พิจารณาพิพากษาคดี หรือมีอาํนาจอุทธรณ์ฎีกา เป็นตน้ ซึ� งอาํนาจต่างๆ เหล่านี� ไม่มีในกระบวน
พิจารณาคดีของศาลพลเรือน ซึ� งการที�ผูบ้งัคบับญัชาทหารไดเ้ขา้มาร่วมเป็นตุลาการก็จะทาํให้ไดท้ราบ
ถึงสาเหตุที�ทาํให้กาํลงัพลดงักล่าวไปกระทาํความผิดเพื�อที�จะไดห้าแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข
ไม่ให้มีกาํลงัพลไปกระทาํผิดเช่นนั�นอีก ดว้ยเหตุนี�  ศาลทหารจึงเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัอาํนาจ 
การปกครองบงัคบับญัชาทหารโดยตรง 
 อีกทั�ง ในการจบักุม ตรวจคน้ นั�นกฎหมายฝ่ายทหารไดใ้ห้อาํนาจแก่ผูบ้งัคบับญัชาของ
ทหารและสารวตัรทหารเป็นเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจจบักุมหรือตรวจคน้ทหารผูก้ระทาํความผิดได ้
ซึ� งเป็นผลดีต่อการบงัคบับญัชาทหารเพราะหากกาํหนดให้เจา้พนกังานตาํรวจเท่านั�นที�เป็นผูมี้อาํนาจ
จบักุมตรวจคน้จะก่อให้เกิดความไม่สะดวก ซึ� งหากเป็นกรณีที�ผูที้�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารไดก้ระทาํ
ความผดิอาญาแลว้หลบหนีไปซ่อนในเขตหน่วยงานทหารที�มีขั�นความลบัที�ไม่สามารถใหบุ้คคลภายนอก
หน่วยทหารเขา้ไปได ้กรณีเช่นนี�  หากผูบ้งัคบับญัชาหรือสารวตัรทหารไม่มีอาํนาจจบักุม หรือตรวจ
คน้ ผูก้ระทาํความผิดที�เป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารได ้ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถดาํเนินคดีกบั
ผูก้ระทาํความผิดดงักล่าวได ้ดงันั�น การให้อาํนาจผูบ้งัคบับญัชาและสารวตัรทหารในการจบักุม 
ตรวจคน้ ผูก้ระทาํความผดิไดจึ้งเป็นการแกไ้ขปัญหาในกรณีเช่นนี�ได ้
 นอกจากนี�ยงัมีแนวคิดที�เป็นหลกัสากลอยูว่า่การปกครองทหารจะใชว้ิธีการเช่นเดียวกบั
การปกครองพลเรือนไม่ได ้เนื�องจากทหารเป็นผูถื้ออาวุธร้ายแรง จึงจาํเป็นตอ้งอยูใ่นระเบียบวินยัที�
เขม็งวดยิ�งกวา่พลเรือน หากทหารไร้ซึ� งระเบียบวนิยัก็อาจนาํอาวุธร้ายแรงดงักล่าวมาสร้างความวุน่วาย
ในสังคมใหเ้ป็นที�เดือนร้อนแก่ประชาชนได ้ดงันั�น วินยัของทหารจึงเป็นหวัใจสําคญัและมีความสําคญั
อยา่งยิ�งต่อกระบวนการและกิจการของศาลทหาร การกระทาํความผิดอาญาบางประเภท ฝ่ายพลเรือน
อาจเห็นว่าไม่เป็นความผิด แต่ฝ่ายทหารอาจถือเป็นความผิดร้ายแรงได ้เช่น ทหารยามมีหน้าที�
จะตอ้งสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในพื�นที�และบริเวณที�กาํหนด หากปฏิบติัหนา้ที�บกพร่องไม่
ดูแลปล่อยปละละเลยทาํให้มีความเสียหายเกิดขึ�นต่อทางราชการหรือเสพสุราในขณะปฏิบติัหนา้ที� 
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เช่นนี� ถือวา่เป็นความผดิที�ร้ายแรงสาํหรับทหารอยา่งยิ�ง เพราะเป็นการฝ่าฝืนวินยัทหารและมีความผิด
ฐานขดัขืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชาสมควรที�จะตอ้งไดรั้บโทษหนกั แต่ในกรณี
เดียวกนัถา้เป็นบุคคลพลเรือนกระทาํความผิดดงักล่าวก็ไม่ตอ้งรับโทษหนกัดงัเช่นทหาร ดงันั�น  
การที�จะให้ทหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถพร้อมรบต่อสู้ราชศตัรูของประเทศชาติ 
ในยามปกติและไม่ปกตินั�น ทหารตอ้งมีระเบียบวินยัที�ดี เชื�อฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชา
อยา่งเคร่งครัดซึ� งเปรียบเสมือนประเทศชาติมีเกราะคุม้ครองที�มีความมั�นคงแขง็แรงและปลอดภยั51 
 เหตุผลอีกประการหนึ�งคือ แมจ้ะมีกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหารให้อาํนาจผูบ้งัคบับญัชา
ลงโทษทหารที�กระทาํผดิวนิยัได ้แต่เนื�องจากกองทพัประกอบดว้ยกาํลงัพลจาํนวนมาก และบางครั� ง
การกระทาํผิดวินยัของกาํลงัพลดงักล่าวเป็นการผิดต่อกฎหมายของบา้นเมืองดว้ย ในบางเรื�องมี
ผลกระทบต่อประชาชนการจะให้ผูบ้งัคบับญัชาลงโทษลงทณัฑ์ตามวินยัทหารยอ่มเป็นการไม่ถูกตอ้ง
ต่อหลกักฎหมายบา้นเมืองและอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทั�งต่อประชาชนผูเ้สียหายและทหารที�
กระทาํผิดเอง ดงันั�น จึงจาํเป็นตอ้งให้มีศาลทหารเพื�อใชจ้ดัการกบัทหารที�กระทาํผิดดงักล่าวให้
เป็นไปตามครรลองของบา้นเมือง จึงถือไดว้่าศาลทหารเป็นการรองรับอาํนาจของผูบ้งัคบับญัชา
เพื�อใหเ้กิดดุลยภาพในทางปกครองและการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายบา้นเมือง 
 ดงันั�น การที�ภารกิจหลกัของทหารเป็นการใชก้าํลงัและอาวุธในการป้องกนัและรักษา
ความมั�นคง ความสงบเรียบร้อยของประเทศ จึงตอ้งมีกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบแบบแผน
โดยเฉพาะของทหารเพื�อที�จะควบคุมทหารให้ปฏิบติัหน้าที�ตามระเบียบวินยัที�ดี มีประสิทธิภาพ 
เชื�อฟังคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด การปฏิบติัต่อฝ่ายทหารที�กระทาํผิดไม่วา่จะเป็นการจบักุม
สอบสวน ฟ้องร้องต่อศาล จึงตอ้งมีศาลทหารสาํหรับพิจารณาพิพากษาวางโทษทหารที�กระทาํความผิด
ไวโ้ดยเฉพาะ 
 

                                                 
51 วรศกัดิg  อารีเปี� ยม.  (2543).  การบริหารกระบวนการยุตธิรรมทางทหาร.  หนา้ 1. 
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บทที� 3 

อาํนาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลทหาร 
 

ศาลทหารในแต่ละประเทศจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใดนั�นยอ่มขึ�นอยู่กบั
นโยบายทางนิติบญัญติัของแต่ละประเทศ โดยการกระทาํความผิดทางอาญาทหารนั�นเป็นอาํนาจ
หน้าที+หลกัที+ศาลทหารของทุกประเทศมีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาได ้ส่วนความผิดอื+นๆ 
นอกจากความผิดอาญาทหารที+ศาลทหารจะมีอาํนาจในการพิจารณาคดีพิพากษานั�นแต่ละประเทศ
อาจจะกาํหนดไวแ้ตกต่างกนั 

 
3.1  ศาลทหารในต่างประเทศ 

องคก์รหรือหน่วยงานที+มีหนา้ที+พิจารณาพิพากษาเมื+อมีการกระทาํความผิดของบุคคลที+
เป็นทหารในต่างประเทศนั�น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นองค์กรที+ใช้อาํนาจตุลาการซึ+ งก็คือศาลทหาร
นั+นเอง โดยศาลทหารในแต่ละประเทศก็จะมีระบบการพิจารณาพิพากษาคดี และมีเขตอาํนาจที+
แตกต่างกนัไปตามที+กฎหมายของแต่ละประเทศจะไดบ้ญัญติัไว ้

3.1.1  ประเทศฝรั+งเศส 

 กระบวนการยุติธรรมทหารของประเทศฝรั+งเศสถือเป็นสถาบนัที+ตั�งขึ�นเพื+อพิจารณา
ความผดิทางทหารที+เกิดขึ�นพร้อมกบัการจดัตั�งกองทพั เพื+อตอ้งการใหมี้ระบบโดยเฉพาะในการป้องปราม
การกระทาํผิดภายในกองทพั เป็นหลกัประกนัความมีระเบียบวินยัและประสิทธิภาพของกองทพั
โดยให้กองทพัมีอาํนาจพิจารณาคดีกบักาํลังพลของกองทพัที+ละเมิดต่อกฎระเบียบของกองทพั  
ซึ+ งประเทศฝรั+งเศสไดรั้บอิทธิพลจากกฎหมายโรมนั ถือวา่ผูบ้ญัชาการทหาร (chef militaire) มีอาํนาจเต็ม
ในการลงโทษและตดัสินคดีในเวลาเดียวกนั 

 ในปี ค.ศ. 1378 กษตัริย ์ชงั เลอ บอง (Roi jean le Bon)52 ไดจ้ดัตั�งศาลทหารขึ�นเป็นครั� งแรก
เพื+อพิจารณาคดีที+ทหารและบุคคลที+ออกไปทาํสงครามกบักองทพัที+กระทาํความผิด จากนั�น 
กระบวนการยุติธรรมทหารไดรั้บการพฒันาขึ�นในปี ค.ศ. 1665 พระเจา้หลุยส์ที+ 14 (Louis XIV)  
ไดจ้ดัตั�งสภาสงคราม (conseil de guerre) ซึ+ งประกอบดว้ยคณะนายทหารขึ�น 

                                                   

52 เสนีย ์พรหมววิฒัน์.  (2553).  โครงสร้างองค์กรและอาํนาจหน้าที�ของศาลทหาร.  หนา้ 85. 
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 ในปี ค.ศ. 1791 ได้จาํกัดอาํนาจฝ่ายทหารโดยมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะ
ความผิดต่อหน่วยทหารและระเบียบวินยัทหาร ส่วนความผิดต่อกฎหมายบา้นเมืองและความผิด 
ที+ไม่เกี+ยวกบัวินยัทหารโดยตรงตอ้งขึ�นศาลพลเรือนและมีอาํนาจเหนือเฉพาะทหารเท่านั�น ยกเวน้
การกระทาํผดิกฎหมายบา้นเมืองในเวลาสงครามหรือกระทาํผดินอกราชอาณาจกัรที+ตอ้งขึ�นศาลทหาร 

 ในปี ค.ศ. 1965 ไดมี้การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทหารให้ทนัสมยัขึ�น ซึ+ งมีเขตอาํนาจ
ตามเงื+อนไข ลกัษณะความผิด และสถานการณ์ โดยเขตอาํนาจศาลในเวลาปกติ ไดแ้ก่ ความผิดทาง
วินยัทหาร ความผิดตามกฎหมายบา้นเมืองที+ไดก้ระทาํในที+ตั�งหน่วยทหารหรือในระหวา่งรับราชการ 
ส่วนในสถานการณ์พิเศษ ไดแ้ก่ ในเวลาที+ประกาศใช้กฎอยัการศึก ในเวลาประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือ
ในเวลาสงคราม ศาลทหารจะมีเขตอาํนาจเหนือความผดิทุกประเภทและการฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัดว้ย 
 ในปี ค.ศ. 1982 ไดมี้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทหารใหม่โดยยกเลิกศาลทหาร 
ในเวลาปกติที+มีอาํนาจพิจารณาคดีความผิดที+กระทาํในดินแดนของรัฐ แต่ยงัคงไวซึ้+ งศาลทหาร 
ในเวลาปกติที+มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาความผิดที+กระทาํนอกดินแดนของรัฐ และในเวลาสงคราม 
และในปี ค.ศ. 1999 ไดมี้การประกาศใชป้ระมวลกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทหารฉบบัใหม่เพื+อ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของประมวลกฎหมายอาญาทหารที+ประกาศใชใ้นปี ค.ศ. 1982 โดยให้มี
การจดัตั�งศาลทหารในเวลาปกติประจาํหน่วยทหารเมื+อไดอ้อกไปประจาํการหรือออกไปปฏิบติัการ
นอกประเทศและศาลทหารในเวลาสงคราม 
 โดยในปัจจุบนักระบวนการยติุธรรมทหารของประเทศฝรั+งเศสนั�นจะดาํเนินการภายใต้
การควบคุมของศาลฎีกา โดยในเวลาปกติศาลทหารจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีก็ต่อเมื+อมีการ
ส่งกาํลงัทหารออกไปปฏิบติัภารกิจนอกประเทศฝรั+งเศส ส่วนในเวลาสงครามศาลทหารจะมีอาํนาจ
อยูภ่ายใตเ้ขตการควบคุมของกาํลงัทหารและศาลอื+นที+ไดรั้บการแต่งตั�งภายใตเ้งื+อนไขแห่ง Code de 
Justice Militaire53 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
จะเป็นผูก้าํหนดอาํนาจศาลทหาร จาํนวนตุลาการ และกาํหนดเขตพื�นที+อาํนาจของศาลทหาร  
แต่หากไม่มีการตั�งศาลทหารในพื�นที+ที+กาํลงัทหารตั�งอยู่นอกประเทศ กระบวนการยุติธรรมทหาร
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายปกติ หรือเมื+อศาลทหารไดย้กเลิกแลว้การดาํเนินกระบวนการยุติธรรมทหาร
จะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายปกติตามที+กาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของฝรั+งเศส54 

                                                   

53 Code de Justice Militaire Article 1-3. 
54 Ibid.  Article 5. 

DPU



 45

 อาํนาจของศาลทหารในเวลาสงคราม55 ในประเทศฝรั+งเศสนั�นกฎหมายไดก้าํหนดไวว้า่
ในเวลาสงครามบุคคลใดๆ ไม่วา่จะเป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารหรือไม่ หากไดก้ระทาํความผิด
ทางอาญาที+กระทาํต่อผลประโยชน์ของประเทศจะตอ้งถูกพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลทหาร แต่ไม่ให้
บงัคบักบัผูเ้ยาวที์+มีอายไุม่เกิน 18 ปี เวน้แต่ ผูเ้ยาวน์ั�นเป็นผูรั้บราชการทหาร เช่น นกัเรียนทหาร เป็นตน้ 
 องคค์ณะตุลาการศาลทหาร ในการพิจารณาพิพากษาคดีความผิดเล็กนอ้ยนั�น องคค์ณะ
จะประกอบดว้ย ประธานตุลาการหนึ+งนายและตุลาการอีกสองนาย ส่วนถา้เป็นการพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาทั+วไปองค์คณะจะประกอบไปด้วยประธานตุลาการหนึ+ งนายและตุลาการอีกหกนาย56  

แต่สําหรับการพิจารณาพิพากษาในคดีที+จาํเลยเป็นนายทหารชั�นนายพลในเวลาที+มีการประกาศ
สงครามใหมี้การจดัตั�งศาลสูงของกองทพัเพื+อพิจารณาพิพากษาคดี โดยมีอาํนาจในทุกเขตพื�นที+ของ
ประเทศฝรั+งเศส และตุลาการในศาลทหารของประเทศฝรั+งเศสนั�นจะเป็นตุลาการที+มาจากผูพ้ิพากษา
ในศาลพลเรือน 

 บุคคลที+อยู่ในอาํนาจของศาลทหาร57 เมื+อมีกาํลงัทหารของประเทศฝรั+งเศสออกไป
ปฏิบติัภารกิจอยูน่อกประเทศ คือ 

 (1)  ผูที้+มีสัญญาจา้งกบักองทพั 

 (2)  ทหารประจาํการ 

 (3)  ทหารซึ+งมีสัญญารับราชการ 

 (4)  ทหารซึ+ งเขา้รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัประเทศ (ซึ+ งเทียบได้
กบัทหารกองประจาํการของประเทศไทย) 
 (5)  ผูที้+เป็นลูกเรือของเรือรบหรืออากาศยานของทหาร 

 (6)  ผูที้+มิไดมี้สัญญาจา้งกบักองทพั แต่ตอ้งอยูใ่นความควบคุมของทางราชการทหาร 

 (7)  ผูที้+ทาํงานอยูก่บัสิ+งของที+ทางราชการทหารไดย้ดึไว ้(ทรัพยข์องจาํเลย) 
 (8)  เชลยศึก 

 ผูมี้อาํนาจฟ้องคดีในศาลทหารของประเทศฝรั+งเศสจะเป็นเจา้หนา้ที+ของรัฐ ในเวลาปกติ
ซึ+ งมีการจดัตั�งศาลทหารนอกดินแดนของประเทศผูม้ีอาํนาจฟ้องได้แก่ Le Commissionaire de 
Government58 

                                                   

55 Ibid.  Article 322. 
56 Ibid.  Article 6. 
57 Ibid.  Article 59-72. 
58 Ibid.  Article 96-97. 

DPU



 46

 การอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลทหาร59 ในประเทศฝรั+งเศสอนุญาตให้คู่ความอุทธรณ์
คาํพิพากษาของศาลทหารไดซึ้+ งตอ้งอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา (Court de Cassation) ซึ+ งเป็นศาลพลเรือน 

โดยระยะเวลาในการอุทธรณ์นั�นหากเป็นศาลทหารในเวลาปกตินั�นตอ้งยื+นอุทธรณ์ภายใน 5 วนั  
แต่หากเป็นศาลทหารในเวลาสงครามจะตอ้งยื+นอุทธรณ์ภายใน 1 วนั หลงัจากมีการประกาศคาํพิพากษา 

 กล่าวโดยสรุป ศาลทหารของประเทศฝรั+งเศสนั�นมีอาํนาจเหนือความผิดที+กระทาํต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศ โดยในเวลาปกติศาลทหารจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีก็ต่อเมื+อมีการ
ส่งกาํลงัทหารออกไปปฏิบติัภารกิจนอกประเทศ โดยมีอาํนาจเหนือบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร 
ส่วนในเวลาสงครามศาลทหารจะมีอาํนาจเหนือเขตการควบคุมของกาํลงัทหารโดยมีอาํนาจเหนือ
บุคคลที+กระทาํความผดิดงักล่าวไม่วา่จะเป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารหรือไม่ และการอุทธรณ์
คาํพิพากษาศาลทหารในประเทศฝรั+งเศสนั�น สามารถอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาซึ+ งเป็นศาลพลเรือน 

3.1.2  ประเทศเยอรมนี 

 ในประเทศเยอรมนีนั�น รัฐธรรมนูญของสหพนัธรัฐ60 ไดมี้จดัแบ่งเกี+ยวกบัเรื+องการศาล
ไวใ้น หมวด 9 ว่าดว้ยการบริหารการยุติธรรม โดยมีบทบญัญติัที+กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัตั�ง
ศาลทหารไวใ้นมาตรา 96 (2)(3) ซึ+ งกาํหนดไวว้า่ 

 (2)  สหพนัธ์จะจดัตั�งศาลอาญาทหารเพื+อเป็นศาลสหพนัธ์พิจารณาคดีเกี+ยวกบัทหารก็ได้
แต่ศาลเหล่านี�จะมีเขตอาํนาจพิจารณาคดีอาญาเฉพาะในกรณีที+อยูร่ะหวา่งการประกาศภาวะฉุกเฉิน
เพื+อป้องกนัการรุกรานจากภายนอก และมีอาํนาจพิจารณาคดีเหนือบุคคลที+ถูกส่งออกไปปฏิบติั
ราชการนอกประเทศหรืออยูใ่นเรือรบ รายละเอียดต่างๆ ให้กาํหนดไวใ้นกฎหมายของสหพนัธ์ให้
ศาลเหล่านี� อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผูด้ ํารงตาํแหน่ง 
ผูพ้ิพากษาประจาํในศาลเหล่านี�จะตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูด้าํรงตาํแหน่งผูพ้ิพากษาทั+วไปดว้ย 

 (3)  ใหศ้าลสหพนัธ์คดีทั+วไปเป็นศาลฎีกาสาํหรับศาลในวรรคหนึ+งและสอง 

 ตามที+รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีได้บญัญติัไวด้ังกล่าว จึงทาํให้ในเวลาปกติ
ประเทศเยอรมนีจะไม่มีการจดัตั�งศาลทหาร โดยจะมีการตั�งศาลอาญาทหารไดเ้ฉพาะกรณีที+มีการ
ประกาศภาวะฉุกเฉินหรือมีสงครามเท่านั�น 

 ศาลอาญาทหารของประเทศเยอรมนี มีอาํนาจเหนือบุคคลที+เป็นทหารที+ถูกส่งไปปฏิบติั
หนา้ที+นอกประเทศหรือในเรือรบเท่านั�น จะไม่มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี+ยวกบัประชาชนทั+วไป 

                                                   

59 Ibid.  Article 263-273. 
60 อมร รักษาสตัย.์  (2536, มีนาคม).  “ระบบการศาลแบบคู่ขนานของเยอรมนี.”  นิตศิาสตร์, 23, 1. หนา้ 47-48. 
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 โดยผูมี้อาํนาจฟ้องต่อศาลในประเทศเยอรมนีนั�น มีไดเ้ฉพาะพนักงานอยัการเท่านั�น
ส่วนผูเ้สียหายโดยหลกัแล้วไม่มีสิทธิฟ้องคดีอาญา เนื+องจากประเทศเยอรมนีถือหลกัการดาํเนิน
คดีอาญาโดยรัฐ ดังนั� น ผู ้มีอ ํานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหารจึงมีได้เฉพาะพนักงานอัยการ
เช่นเดียวกบัผูมี้อาํนาจฟ้องในศาลพลเรือน 
 ศาลอาญาทหารของประเทศเยอรมนีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมและผูพ้ิพากษาศาลอาญาทหารของประเทศเยอรมนีนั� นจะต้องมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาศาลพลเรือนดว้ย 

 การอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลอาญาทหารในประเทศเยอรมนีนั�น รัฐธรรมนูญของ
ประเทศเยอรมนีไดก้าํหนดให้อุทธรณ์ต่อศาลสหพนัธ์คดีทั+วไป โดยทาํหนา้ที+เป็นศาลฎีกาซึ+ งก็เป็น
ศาลฎีกาของพลเรือนเช่นกนั 

 กล่าวโดยสรุป ประเทศเยอรมนีในเวลาปกติจะไม่มีการจดัตั�งศาลทหาร โดยจะมีการ
จดัตั�งศาลทหารไดก้็ต่อเมื+อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือมีสงครามเท่านั�น โดยเมื+อมีการจดัตั�งศาล
ทหารแลว้ ศาลทหารจะมีอาํนาจเหนือบุคคลที+เป็นทหารที+กระทาํความผดิอาญาและบุคคลฝ่ายทหาร
ที+ถูกส่งไปปฏิบติัราชการนอกประเทศหรืออยูใ่นเรือรบ โดยการอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลทหารนั�น
ใหอุ้ทธรณ์ต่อศาลสหพนัธรัฐโดยทาํหนา้ที+เป็นศาลฎีกาซึ+ งเป็นศาลเดียวกนักบัศาลฎีกาของพลเรือน 

3.1.3  ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์

 ในระหวา่งสงครามโลกครั� งที+ 1 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยงัขาดกฎหมายอาญาทหารที+
ทนัสมยั หลกักฎหมายขาดความชดัเจนและไม่สอดคลอ้งกนั  จึงไดจ้ดัทาํประมวลกฎหมายอาญาทหาร
(Code de penal militaire) เพื+อแกปั้ญหาดงักล่าวและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตลอดมาจนกระทั+งในปี 
ค.ศ. 1979 ไดต้รากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทหาร (Procedure Penale Militaire du 23 mars 1979) 
ฉบบัใหม่ที+ทนัสมยัเพื+อรับรองสิทธิของทหารว่าจะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลทหาร
ของประเทศของตน61 
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แบ่งประเภทของศาลที+มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีออกเป็น
ศาลพลเรือนกบัศาลทหาร โดยศาลทหารนั�นมีการจดัตั�งทั�งในเวลาปกติและเวลาสงคราม โดยบุคคล
ที+อยู่ในเขตอาํนาจของศาลทหารในเวลาปกติ ไดแ้ก่ บุคคลซึ+ งเป็นทหารและสมาชิกของกองทพั
ประเภทอื+น แต่ในเวลาสงครามอาจกาํหนดใหบุ้คคลพลเรือนอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลทหารไดด้ว้ย 

 ศาลทหารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นศาลทหารที+มีอาํนาจทั�งในเวลาปกติและ 
ในเวลาสงคราม แต่ในเวลาปกติศาลทหารจะมีเขตอาํนาจเฉพาะคดีที+ทหารกระทาํความผิดตาม

                                                   

61 เสนีย ์พรหมววิฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 89. 
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กฎหมายอาญาทหารและตามกฎหมายว่าด้วยความมั+นคงของชาติเท่านั�น ส่วนในเวลาสงครามจะมี
อาํนาจอยา่งกวา้งขวาง 
 ในเวลาปกติ บุคคลที+อยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารมีทั�งทหารและ 
พลเรือนตามเงื+อนไขที+กาํหนด ซึ+ งประกอบดว้ย62 บุคคลที+มีหน้าที+ตอ้งรับราชการทหารเมื+อไดเ้ขา้
ประจาํการในกองทพั ขา้ราชการพลเรือน ลูกจา้ง และคนงานที+ปฏิบติังานในส่วนบญัชาการกองทพั
ของสมาพนัธ์หรือในเขตการปกครองซึ+ งไดก้ระทาํความผิดเกี+ยวกบัความมั+นคง บุคคลซึ+ งมีหน้าที+
ตอ้งรับราชการทหารเมื+อสวมเครื+องแบบและกระทาํความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
มาตรา 61-114 และมาตรา 138-142 บุคคลซึ+ งมีหน้าที+ต้องรับราชการทหารแม้ว่าจะไม่ได ้
เขา้ประจาํการในกองทพั แต่ยงัคงมีพนัธะและหนา้ที+รับราชการทหาร บุคคลซึ+ งมีหนา้ที+ตอ้งแสดงตน
เพื+อเขา้รับราชการทหารเมื+อไดม้าแสดงตนจนกวา่จะถูกปลดออกจากกองทพั บุคคลซึ+ งเป็นสมาชิก
ของกองกาํลงัป้องกนัชายแดนต่างๆ เมื+ออยูใ่นที+ตั�งหน่วยทหารหรือเมื+อสวมเครื+องแบบ ซึ+ งกระทาํ
ความผิดในระหว่างประจาํการ หรือเมื+อกระทาํความผิดในขณะที+ไม่อยูร่ะหว่างประจาํการแต่เป็น
ความผดิเกี+ยวกบัหนา้ที+ราชการทหาร บุคคลพลเรือนซึ+งรับจา้งทาํงานในหน่วยทหารหรือเพื+อปฏิบติั
ภารกิจพิเศษ บุคคลพลเรือนที+กระทาํความผิดฐานกบฏ บุคคลซึ+ งปฏิบติัหน้าที+รักษาสันติภาพ  
ซึ+ งกระทาํความผดิอนัเนื+องมาจากหนา้ที+หรือขณะสวมเครื+องแบบ 

 คดีที+อยู่ในอาํนาจของศาลทหารประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในเวลาปกติ ไดแ้ก่ คดีที+เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร และความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยความมั+นคงของชาติ 
อนึ+ งเวลาสงครามตามความหมายในกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั�น หมายความรวมถึง
กรณีที+ประเทศกาํลงัถูกคุกคามจากสงครามดว้ย 

 ในเวลาสงคราม บุคคลที+อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร นอกเหนือจาก
บุคคลที+อยูใ่นเขตอาํนาจของศาลทหารในเวลาปกติแลว้ ยงัรวมถึงบุคคลดงัต่อไปนี�ดว้ย63 

 (1)  บุคคลที+ติดตามไปกบักองทพัโดยไม่มีส่วนเกี+ยวขอ้งโดยตรง 

 (2)  บุคคลที+กระทาํความผิดเกี+ยวกบัความลบัทางทหาร ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 88 มาตรา 90 และมาตรา 91 ความผิดฐานจารกรรมตามมาตรา 93 ความผิดฐานปล้นสะดม
กองทพัตามมาตรา 139 และมาตรา 140 ความผิดฐานวางเพลิง ความผิดเกี+ยวกบัวตัถุระเบิด ความผิด
เกี+ยวกบัการก่อใหเ้กิดอุทกภยั ก่อใหเ้กิดแผน่ดินทรุดตวัจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัการทางทหาร 

                                                   

62 Procedure Penale Militaire Section 2-3. 
63 Ibid.  Section 4. 
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 (3)  บุคคลซึ+ งกระทาํความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยความมั+นคงของชาติ ตามมาตรา 108 
ถึง มาตรา 114 

 (4)  เชลยศึกที+กระทาํความผดิตามกฎหมายอาญาทหาร 

 (5)  สมาชิกรัฐสภาของชาติศตัรูและผูติ้ดตาม 

 (6)  ประชาชนที+อยูใ่นเขตสงคราม 

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใชรู้ปแบบกระบวนการยุติธรรมทหารแบบสมบูรณ์ (Absolute 
Military Justice) โดยยึดหลกัการความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรมทหาร (I’independence 
de la justice military) ศาลทหารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปัจจุบนัจดัตั�งโดยกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาทหาร ฉบบัลงวนัที+ 23 มีนาคม ค.ศ. 1979 (Ie confederation Suisse Procedure penal military 
(PPM) du 23 mars 1979) และกาํหนดรายละเอียดไวใ้นกฤษฎีกาวา่ดว้ยกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาทหาร ฉบบัลงวนัที+ 24 ตุลาคม 1974 (I’ordinance concernant la justice militaire du 24 
octobre 1979)64 
 ศาลทหารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นศาลทหารที+มีการจดัตั�งประจาํ โดยมีเขต
อาํนาจทั�งในเวลาปกติและในเวลาสงคราม ซึ+ งประกอบดว้ยศาลทหารชั�นตน้ ศาลทหารชั�นอุทธรณ์
และศาลทหารชั�นฎีกา แต่ละชั�นศาลนั�นมีหลกัเกณฑ ์ดงันี�  
 (1)  ศาลทหารชั�นตน้ (Tribunaux militaries de premiere instance) 
 ศาลทหารชั�นตน้ มีองค์คณะ 5 นาย ประกอบดว้ย65 ประธานตุลาการ 1 นาย โดยเป็น
นายทหารสัญญาบตัรชั�นยศพนัโทหรือพนัเอก ตุลาการซึ+ งเป็นนายสัญญาบตัร (officiers) 2 นาย 
และตุลาการซึ+ งเป็นนายทหารระดบั sous-officers หรือนายทหารประทวนหรือพลทหาร (soldats) 2 นาย 
ศาลทหารชั�นตน้แต่ละแห่งมีเขตอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามหน่วยทหารต่างๆ ที+กาํหนดไว ้ 
ซึ+ งไม่ว่าทหารในสังกดัหน่วยนั�นจะไปกระทาํความผิดที+ใด จะตอ้งนาํตวัมาพิจารณาพิพากษาใน 
ศาลทหารชั�นตน้ที+มีเขตอาํนาจ 

 (2)  ศาลทหารชั�นอุทธรณ์ (Tribunaux militaries d’appel) 
 ศาลทหารชั�นอุทธรณ์ มีองคค์ณะ 5 นาย เช่นเดียวกบัศาลทหารชั�นตน้66 แต่ตุลาการทุกนาย
ในศาลทหารชั�นอุทธรณ์ตอ้งมีความรู้ทางกฎหมาย67 โดยที+ศาลทหารชั�นอุทธรณ์ของประเทศ

                                                   

64 เสนีย ์พรหมววิฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 91. 
65 Procedure Penale Militaire Section 8. 
66 Ibid. Section 12. 
67 Ibid. Section 11. 
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สวสิเซอร์แลนดน์ั�นมีอาํนาจพิจารณาคดีชั�นอุทธรณ์ที+มีการโตแ้ยง้คดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั+งของ
ศาลทหารชั�นตน้ 

 (3)  ศาลทหารชั�นฎีกา (Tribunaux militaries casation) 
 ศาลทหารชั�นฎีกา มีองค์คณะ 5 นาย68 ประกอบดว้ย ประธานตุลาการชั�นยศพนัเอก
นายทหารสัญญาบตัร 2 นาย และนายทหารประทวนหรือพลทหาร 2 นาย โดยตุลาการทุกนายตอ้ง
สําเร็จการศึกษาทางกฎหมายหรือตอ้งมีใบอนุญาตทนายความที+ออกโดยเขตการปกครอง (brevet 
cantonal d’avocat)69 ศาลทหารชั�นฎีกานั�นมีอาํนาจพิจารณาในกรณีที+คาํพิพากษาหรือคาํสั+งของ 
ศาลทหารชั�นอุทธรณ์นั�นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือกรณีโตแ้ยง้คาํพิพากษาหรือคาํสั+งของศาลทหาร
ชั�นอุทธรณ์70 

 บุคคลในกระบวนการยุติธรรมทหารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั�น เป็นเจา้หน้าที+ 
ฝ่ายทหารทั�งสิ�น โดยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมซึ+ งเป็นการปฏิบติัหน้าที+ 
ในการรับราชการทหารอยา่งหนึ+งดว้ย 

 ตุลาการศาลทหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั� นต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารระดบั sous-officers นายทหารประทวนหรือพลทหาร ซึ+ งไดรั้บการคดัเลือกมาจากหน่วย
ปฏิบติัการทางยทุธวธีิ (unites operationnelles) 
 ตุลาการศาลทหารชั�นตน้และตุลาการศาลทหารชั�นอุทธรณ์ Conseli federal เป็นผูที้+
ได้รับการคดัเลือกจากหน่วยปฏิบติัการทางยุทธวิธีที+ศาลทหารแห่งนั�นมีอาํนาจ โดยมีวาระ 4 ปี 
วาระเดียว ทั�งนี�  ตุลาการศาลทหารชั�นอุทธรณ์ตอ้งเป็นผูที้+มีความรู้ทางกฎหมาย 

 ตุลาการศาลทหารชั�นฎีกา Assemblee federal เป็นผูที้+ไดรั้บการคดัเลือกจากผูส้ําเร็จทาง
กฎหมายและมีใบอนุญาตทนายความของเขตการปกครอง หรือนายทหารฝ่ายกฎหมาย โดยมีวาระ 4 ปี 
วาระเดียว 

 ตุลาการศาลทหารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ จากการดาํรง
สถานะดงักล่าว และขณะเดียวกนัยงัคงตอ้งปฏิบติัหน้าที+ปกติในหน่วยสังกดั โดยให้ถือว่าการทาํ
หนา้ที+ตามกระบวนการยติุธรรมเป็นการปฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของ I’auditeur en chef ผูซึ้+ งมี
หนา้ที+บริหารกระบวนการยติุธรรมทหาร โดยอยูใ่นการกาํกบัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

                                                   

68 Ibid. Section 14. 
69 Ibid. Section 14. 
70 Ibid.  
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 กล่าวโดยสรุป ศาลทหารของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั�นมีเขตอาํนาจเหนือเฉพาะคดีที+
เป็นความผดิต่อกฎหมายอาญาทหาร ความผิดเกี+ยวกบัราชการทหารและความผิดต่อกฎหมายความ
มั+นคงของประเทศ ในคดีที+ทหารและพลเรือนกระทาํความผดิตามเงื+อนไข โดยสามารถอุทธรณ์หรือ
ฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลทหารชั�นตน้หรือศาลทหารชั�นอุทธรณ์ได ้โดยตุลาการทุกนายใน 
ศาลทหารชั�นอุทธรณ์และศาลทหารชั�นฎีกานั�นตอ้งมีความรู้ทางกฎหมาย 

3.1.4  ประเทศออสเตรเลีย 

 กระบวนการยุติธรรมทางทหารของประเทศออสเตรเลียนั�นมีพระราชบญัญติัวินยัของ
กองทพั (The Defence Force Discipline Act 1982 : DFDA) เป็นกฎหมายฉบบัหลกัซึ+ งระบุความผิด
อาญาทหารและวินยัทหาร โดยกาํหนดโทษและวิธีพิจารณาคดีไว ้ซึ+ งผูที้+ทาํหน้าที+ในการพิจารณา
คดีแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม71 กลุ่มแรก คือ ศาลทหาร (Court Martial) แบ่งออกเป็น ศาลทหารทั+วไป 
(General Court Martial) ศาลทหารแบบจาํกดั (Restricted Court Martial) และศาลผูบ้งัคบับญัชาทหาร 
(Defense Force Magistrate) กลุ่มที+สอง คืออาํนาจในการบงัคบับญัชาที+จะพิจารณาคดีโดยรวบรัด 
(Summary Authorities) ประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงที+จะพิจารณาคดีโดยรวบรัด (Superior 
Summary Authorities) นายทหารบงัคบับญัชา (Commanding Office) และการพิจารณาโดยผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัรอง (Subordinate Summary Authorities) อาํนาจในการพิจารณาคดีตามที+พระราชบญัญติักองทพั
ได้ให้อาํนาจในการดาํเนินคดีที+กาํลงัพลและพลเรือนที+สังกดักองทพักระทาํผิดตามที+พระราชบญัญติั
กองทพักาํหนด72 

 นอกจากนี�แลว้ไดมี้การเพิ+มเจา้หนา้ที+ทางวินยั (Discipline Officer) ขึ�นมาตั�งแต่ปี ค.ศ. 1995 
เพื+อพิจารณาเกี+ยวกบัการกระทาํผดิวนิยัเล็กนอ้ยสาํหรับกาํลงัพลที+มียศตํ+ากวา่นายทหารชั�นประทวน
ที+ไม่เคยทาํผิดมาก่อนและประสงคที์+จะให้เจา้หน้าที+ทางวินยัเป็นผูพ้ิจารณาความผิดและสั+งลงโทษ
ซึ+ งหากมีความผิดและไดรั้บโทษก็ไม่ถือว่าเคยตอ้งโทษทางอาญา ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้มี
ทนายความแกต่้าง แต่สามารถนาํพยานและหลกัฐานมาเสนอได้73 
 การพิจารณาคดีโดยศาลทหารชั�นตน้ของประเทศออสเตรเลียนั�น มีดงันี�  
 (1)  ศาลทหารทั+วไป (General Court Martial) 
 ศาลทหารทั+วไปนี�  ไม่ใช่ศาลที+ตั�งขึ� นมาเพื+อรับฟ้องคดีเหมือนศาลทหารของประเทศไทย 
แต่จะเป็นการจดัตั�งเมื+อมีการเสนอให้พิจารณาคดีโดยศาลนี� ตามคาํสั+งของผูมี้อาํนาจตั�งศาลทหาร 

                                                   

71 The Defence Force Discipline Act 1982.  Part VII. 
72 Ibid.  Section 3 (1). 
73 Ibid.  Part IXA. 
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(Convening Authority)74ศาลนี�มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาไดทุ้กความผิดต่อบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจ
ศาลทหาร ยกเวน้แต่ความผิดที+กระทาํในระหว่างตอ้งขงั (Custodial Offences) และความผิดที+กาํหนด
ไวใ้น มาตรา 63 ซึ+ งรวมถึงความผิดฐานกบฏ ฆ่าคนตาย ข่มขืน หรือเป็นชู ้ซึ+ งจะตอ้งไดรั้บความยินยอม
จากอยัการสูงสุด (The Director of Public Prosecution)75และโทษที+ศาลทหารทั+วไปจะลงไดสู้งสุด
คือจาํคุกตลอดชีวิต76 สําหรับองคค์ณะของศาลทหารทั+วไปจะประกอบไปดว้ยตุลาการที+เป็นประธาน
หนึ+งคนและตุลาการอื+นอีกไม่นอ้ยกวา่สี+คน ซึ+ งคุณสมบติัของตุลาการนั�นตอ้งมีคุณสมบติัสามประการ 
คือ 1) เป็นนายทหารชั�นสัญญาบตัร 2) รับราชการชั�นสัญญาบตัรมาไม่น้อยกว่าสามปี 3) ตอ้งมียศ
ไม่ตํ+ากวา่จาํเลย และสาํหรับคนที+เป็นประธานตุลาการนั�น ตอ้งมียศไม่ตํ+ากวา่ พนัเอก นาวาเอก หรือ
นาวาอากาศเอก77 

 (2)  ศาลทหารแบบจาํกดั (Restricted Court Martial) 

 ศาลทหารแบบจาํกดัมีลกัษณะเหมือนกบัศาลทหารทั+วไป คือ จะจดัตั�งเมื+อมีการเสนอ
ใหพ้ิจารณาคดีโดยศาลนี�ตามคาํสั+งของผูมี้อาํนาจตั�งศาลทหาร องคค์ณะตุลาการของศาลทหารแบบจาํกดั
ประกอบดว้ยประธานหนึ+งนายและองคค์ณะอื+นไม่นอ้ยกวา่สองนาย โดยประธานตุลาการตอ้งมียศ
ไม่ตํ+ากว่าพนัโท นาวาโท หรือนาวาอากาศโท ซึ+ งคุณสมบติัของตุลาการจะเหมือนกบัตุลาการ 
ศาลทหารทั+วไปและมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที+มีอตัราโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน 

 (3)  ศาลผูบ้งัคบับญัชาทหาร (Defense Force Magistrate) 
 ศาลผูบ้งัคบับญัชาทหารนี� เป็นศาลที+มีตุลาการนายเดียว78 ผูที้+ทาํหนา้ที+ตุลาการในศาลนี�
จะมาจากคณะนายทหารพระธรรมนูญโดยการแต่งตั�งจากเจา้กรมพระธรรมนูญ ซึ+ งคาํสั+งที+จะให้
นายทหารเขา้มาอยูใ่นคณะนายทหารพระธรรมนูญนี�จะออกโดยผูบ้ญัชาการของเหล่าทพั โดยศาล
ผูบ้งัคบับญัชาทหารนั�นมีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที+มีอตัราโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน
เช่นเดียวกบัศาลทหารแบบจาํกดั79 ซึ+ งการที+คดีใดจะขึ�นศาลทหารแบบจาํกดัหรือศาลผูบ้งัคบับญัชา
ทหารนั�นอยูใ่นอาํนาจของผูมี้อาํนาจตั�งศาลทหาร80 

                                                   

74 Ibid.  Section 102. 
75 Frank B.Healy, “The Military Justice system,” Air Force Law Review,(44), (2002), p 93. (อา้งใน 

เสนีย ์พรหมววิฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 58). 
76 The Defence Force Discipline Act 1982.  Section 67 (1), 68 (1), Schedule 2. 
77 Ibid.  Section 16 (1) (a) (b) (c), 116 (2) (a). 
78 Ibid.  Section 103 (1) (c). 
79 Ibid.  Section 129 (1). 
80 Ibid.  Section 103 (1) (c). 
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 การพิจารณาคดีโดยรวบรัดนั�น ผูที้+มีอาํนาจในการบงัคบับญัชาที+จะพิจารณาคดีโดยรวบรัด
(Summary Authorities) มีดงันี�  
 (1)  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงที+จะพิจารณาคดีโดยรวบรัด (Superior Summary Authorities) 
 ผูท้าํหนา้ที+พิจารณาจะไดรั้บการแต่งตั�งจากผูบ้ญัชาการเหล่าทพั สามารถพิจารณาคดีที+
ผูก้ระทาํความผิดเป็นนายทหารสัญญาบตัรที+มียศพนัตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรีลงมา81และ
ตอ้งมิใช่ความผิดฐานที+เกี+ยวกบักบฏ ฆ่าคนตาย ข่มขืน หรือเป็นชู ้นอกจากนี�แลว้ การพิจารณาของ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงที+จะพิจารณาคดีโดยรวบรัดนี� ยงัสามารถพิจารณาคดีที+ผูก้ระทาํผิดมีชั�นยศ
เป็นนายทหารสัญญาบตัรพิเศษ (Warrant Officer) หรือเป็นบุคคลพลเรือนที+กระทาํผิดตามกฎหมาย
นี�ดว้ย82 ซึ+ งโทษที+ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงที+พิจารณาคดีโดยรวบรัดสามารถจะลงโทษแก่จาํเลยไดสู้งสุด
คือปรับไม่เกินจาํนวนค่าจา้งสิบสี+วนั83 โดยที+คดีจะถูกส่งมาจากผูมี้อาํนาจตั�งศาลและผูบ้งัคบับญัชา84 

 (2)  นายทหารบงัคบับญัชา (Commanding Office) 

 การพิจารณาโดยผูบ้งัคบับญัชา มีอาํนาจพิจารณาคดีที+ผูก้ระทาํผิดเป็นนายทหารสัญญาบตัร
ที+มีชั�นยศร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอก ลงมา รวมทั�งบุคคลพลเรือนที+กระทาํผิดตามกฎหมายนี�  
และตอ้งไม่ใช่ความผิดฐานที+เกี+ยวกบักบฏ ฆ่าคนตาย ข่มขืน หรือเป็นชู้85 ซึ+ งผูต้อ้งหาเป็นผูเ้ลือก 
ที+จะรับการพิจารณาและลงโทษโดยผูบ้งัคบับญัชา86 โทษที+ผูบ้งัคบับญัชาสามารถลงโทษแก่จาํเลย
ไดสู้งสุดคือขงัไม่เกินสี+ สิบสองวนั87 โดยที+คดีจะถูกส่งมาจากผูมี้อาํนาจตั�งศาลและผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัรอง 

 (3)  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรอง (Subordinate Summary Authorities) 
 แต่งตั�งโดยผูบ้งัคบับญัชา มีอาํนาจตามที+คาํสั+งแต่งตั�งกาํหนดไวซึ้+ งโดยมากจะเป็น
นายทหารชั�นประทวน ซึ+ งโทษสูงสุดที+ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองจะลงโทษแก่จาํเลยไดสู้งสุดคือ 
ปรับไม่เกินเงินเดือนเจด็วนั88  

                                                   

81 Ibid.  Section 106 (2). 
82 Ibid.  Section 106 (b) (c). 
83 Ibid.  Section 67 (2), 68 (1). 
84 Ibid.  Section 110 (1) (b) (c). 
85 Ibid.  Section 107 (1) (2) (a) (b). 
86 Ibid.  Section 131. 
87 Ibid.  Section 67 (2), 68 (1), Schedule 3, table B. 
88 Ibid.  Section 67 (2), 68 (1), Schedule 3, table C. 
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 การทบทวนการพิจารณา ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัจะเป็นผูแ้ต่งตั�งผูท้าํหน้าที+ทบทวนการ
พิจารณา89 โดยการทบทวนการพิจารณานั�นมีไดด้งันี�  
 (1)  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัรอง การพิจารณาคดีโดยผูบ้งัคบับญัชาระดบัรองนั�นจะตอ้ง
ผ่านการทบทวนโดยผูบ้งัคับบญัชา90 หลังจากนั�นผูบ้งัคับบญัชาจะส่งบันทึกการพิจารณาและ
รายงานการทบทวนให้กับเจา้หน้าที+กฎหมาย หากเจา้หน้าที+กฎหมายไม่พอใจการทบทวนของ
ผูบ้งัคบับญัชา ก็จะส่งบนัทึกการพิจารณาและรายงานการทบทวนใหก้บัผูท้าํหนา้ที+ทบทวนพิจารณา91 

 (2)  นายทหารบังคับบัญชา ผู ้บังคับบัญชาระดับสูงที+จะพิจารณาคดีโดยรวบรัด 
ศาลผูบ้งัคบับญัชาทหาร ศาลทหารแบบจาํกดัและศาลทหารทั+วไป สําหรับการทบทวนการพิจารณา
ของผูที้+ทาํหน้าที+ในการพิจารณาคดี นอกเหนือไปจากผูบ้ ังคับบัญชาระดับรองนั�นจะเป็นการ
ทบทวนโดยอตัโนมติัโดยผูท้าํหนา้ที+ทบทวนการพิจารณาก่อนการทบทวน92 โดยก่อนการทบทวน
ผูท้าํหน้าที+ทบทวนการพิจารณาจะตอ้งไดรั้บรายงานจากเจา้หนา้ที+กฎหมายที+ไดรั้บการแต่งตั�งจาก 
ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัโดยคาํแนะนาํของเจา้กรมพระธรรมนูญ 

 (3)  การทบทวนโดยการยื+นคาํร้องต่อผูท้าํหนา้ที+ทบทวนการพิจารณา ซึ+ งผูที้+ถูกตดัสินวา่
มีโทษอาจยื+นคาํร้องภายใน 90 วนั93 เพื+อขอให้มีการทบทวนการพิจารณา หรือหากมีการยื+นอุทธรณ์
ต่อศาลทหารชั�นอุทธรณ์ (the Defence Force Discipline appeal Tribunal) แลว้ไดรั้บการปฏิเสธ 
ก็สามารถขอใหมี้การทบทวนการพิจารณาในส่วนที+ขออุทธรณ์ภายใน 60 วนั94 โดยก่อนการทบทวน
ผูท้าํหนา้ที+ทบทวนการพิจารณาจะตอ้งไดรั้บรายงานจากเจา้หนา้ที+กฎหมาย 

 (4)  การทบทวนโดยผูบ้ญัชาการเหล่าทพั หากมีเหตุอนัควรอาจมีการทบทวนโดย 
ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัอีกครั� ง หลงัจากที+มีการทบทวนโดยผูท้าํหนา้ที+ทบทวนการพิจารณา95ซึ+ งจะตอ้ง
ไดรั้บรายงานการพิจารณาจากเจา้กรมพระธรรมนูญหรือผูที้+ไดรั้บมอบหมายก่อนแลว้ การทบทวน
จะตอ้งเกี+ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมายที+ปรากฏอยูใ่นรายงานนั�น96 

 

                                                   

89 Ibid.  Section 225. 
90 Ibid.  Section 151 (1) (2). 
91 Ibid.  Section 151 (5). 
92 Ibid.  Section 152 (1) (2). 
93 Ibid.  Section 153 (1). 
94 Ibid.  Section 153 (2). 
95 Ibid.  Section 155 (1). 
96 Ibid.  Section 155 (4). 
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 การอุทธรณ์หรือฎีกา 

 หลงัจากที+ผา่นการพิจารณาโดยศาลทหารในชั�นตน้แลว้ หากฝ่ายหนึ+งฝ่ายใดไม่พอใจ
อาจอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลทหารชั�นตน้ไปยงัศาลทหารชั�นอุทธรณ์ได ้สําหรับศาลทหาร
ชั�นอุทธรณ์องค์คณะจะได้รับการแต่งตั�งโดยผูส้ําเร็จราชการ97 ซึ+ งประกอบด้วยตุลาการ 3 นาย  
ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานและรองประธานจะตอ้งเป็นตุลาการของศาลอุทธรณ์ (Federal Court) หรือ
ศาลสูงของรัฐ (Supreme Court of a State or Territory) ซึ+ งเป็นศาลพลเรือน ส่วนสมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั
ตามที+กล่าวมาแลว้หรือเป็นตุลาการศาลแขวงหรือศาลจงัหวดั (District Court or County of a state)98 
ซึ+ งเป็นศาลพลเรือนอีกเช่นกนั โดยศาลทหารชั�นอุทธรณ์นี� โดยหลกัแลว้จะพิจารณาเฉพาะปัญหา 
ขอ้กฎหมาย หลงัจากนั�นก็สามารถอุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์กลาง (Federal Court of Australia) ซึ+ งเป็น
ศาลพลเรือนจนถึงศาลสูง (Hight Court of Australia) หรือศาลฎีกาไดด้ว้ย 
 กล่าวโดยสรุป ศาลทหารของประเทศออสเตรเลียนั�นมีอาํนาจเหนือเฉพาะคดีที+เป็น
ความผดิต่อกฎหมายอาญาทหารและความผดิวนิยัทหารเท่านั�น โดยสามารถอุทธรณ์คาํพิพากษาของ
ศาลทหารชั�นตน้ได ้โดยอุทธรณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา อุทธรณ์ไปยงัศาลทหารชั�นอุทธรณ์ ซึ+ งองค์คณะ
ในศาลทหารชั�นอุทธรณ์นั�นจะเป็นตุลาการของศาลพลเรือน หลงัจากนั�นก็สามารถอุทธรณ์ไปยงั
ศาลอุทธรณ์กลางซึ+ งเป็นศาลพลเรือนจนถึงศาลสูงหรือศาลฎีกาของพลเรือนไดอี้กดว้ย 

3.1.5  ประเทศองักฤษ 

ก่อนปี ค.ศ. 1689 การออกกฎหมายทหารและการตั�งศาลทหารเป็นอาํนาจของกษตัริย์99

ซึ+ งมีการจดัตั�งกองทพัประจาํการขึ�นเพื+อทาํสงครามหรือปรามปรามกบฏเป็นครั� งคราว ในการส่งทหาร
ออกไปทาํสงครามแต่ละครั� ง กษตัริยจ์ะเป็นผูก้าํหนดระเบียบ (ordinance) หรือกฎหมายวา่ดว้ยยุทธวินยั 
(Article of War) ดว้ยพระองคเ์องหรืออาจมอบอาํนาจให้แม่ทพัเป็นผูก้าํหนดเพื+อควบคุมวินยัทหาร
ในกองทพั 

ในปี ค.ศ. 1689 รัฐสภาองักฤษไดอ้อกพระราชบญัญติัการก่อการกาํเริบ (Mutiny Act) 
เป็นฉบบัแรก โดยจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบเกี+ยวกบัการก่อการกาํเริบ การละทิ�งหน้าที+และ 
ให้มีการจัดตั� งศาลทหารเพื+อพิจารณาความผิดดังกล่าว ซึ+ งใช้บังคับมาจนกระทั+งประกาศใช้
พระราชบญัญติักองทพับก (Army Art 1955) 

                                                   

97 Ibid.  Section 6,7. 
98 Ibid.  Section 8. 
99 James Stuart-Smith. “Military Law : Its History, Administration and Practice” : Bicentennial Issue 

Military Law Review.  25 (1975) p.  27-28. (อา้งใน เสนีย ์พรหมววิฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 63) 
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 กฎหมายที+บญัญติัเกี+ยวกบัศาลทหารของประเทศองักฤษในปัจจุบนั คือ พระราชบญัญติั
กองทพั (Armed Force Act 1966) โดยศาลทหารของประเทศองักฤษนั�นมีอาํนาจเหนือความผิดทาง
ทหาร (Military Offenses) ตามกฎระเบียบที+ออกโดยพระมหากษตัริยห์รือแม่ทพัที+ไดรั้บมอบอาํนาจ 
และเมื+อมีการจดัตั�งกองทพัจะมีเขตอาํนาจเหนือความผิดฐานฆ่าคนตาย (Murder) และความผิดฐาน
กบฏที+กระทาํนอกสหราชอาณาจกัรดว้ย 

 บุคคลที+อยูใ่นเขตอาํนาจศาลทหารของประเทศองักฤษโดยหลกั ไดแ้ก่ ทหาร ส่วนพลเรือน
ที+ไปปฏิบติังานกบักองทพัองักฤษนอกประเทศอาจตกอยู่ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลทหารพิเศษ 
(Standing Civilian Court) ไดต้ามเงื+อนไขที+กฎหมายกาํหนด 
 ศาลทหารชั�นตน้ในประเทศองักฤษนั�น มีสองประเภท คือ 

 (1)  ศาลมณฑลทหาร (District Court-Martial) ซึ+ งมีตุลาการ 3 นาย เป็นองค์คณะ ซึ+ งสอง
ในสามนายจะตอ้งเป็นคณะลูกขนุและอีกหนึ+งนายจะตอ้งเป็นนายทหารเหล่าทหารพระธรรมนูญ ส่วน 

 (2)  ศาลทหารทั+วไป (General Court-Martial) มีองคค์ณะ 5 นาย ซึ+ งสี+ในห้านายจะตอ้ง
เป็นคณะลูกขนุและอีกหนึ+งนายจะตอ้งเป็นนายทหารเหล่าทหารพระธรรมนูญ 

 ในส่วนของกองทพัเรือนั�นจะแตกต่างกับกองทัพบกและกองทัพอากาศ เนื+องจาก
กองทพัเรือจะมีแต่ศาลทหารทั+วไปเท่านั�น และจะมีองคค์ณะห้าถึงแปดนาย โดยนายทหารพระธรรมนูญ
จะทาํหนา้ที+เป็นตุลาการนายเดียวที+พิจารณาขอ้กฎหมาย ส่วนคณะลูกขุน (Court – Martial Board) 
จะทาํหนา้ที+พิจารณาขอ้เทจ็จริงอนัเป็นขอ้แตกต่างจากกองทพับกและกองทพัอากาศ100 

 เมื+อศาลทหารชั�นตน้พิพากษาคดีแลว้ คู่ความสามารถอุทธรณ์ไปยงัที+ปรึกษาของกองทพั 
(Defense Counsel) หรือศาลทหารชั�นอุทธรณ์ (Court-Martial Appeal Court) ซึ+ งองคค์ณะจะคลา้ย
กบัศาลอุทธรณ์ของพลเรือนและตอ้งเป็นจาํนวนคี+ โดยประกอบด้วยองค์คณะไม่ตํ+ากว่าสามนาย 
และเป็นผูพ้ิพากษาที+มาจากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพลเรือนเท่านั�น โดยในการอุทธรณ์นั�น Lord 
Chancellor สามารถแต่งตั�งบุคคลที+มีความรู้ทางกฎหมายและมีคุณสมบติัที+เหมาะสมเป็นผูพ้ิพากษา 
ในศาลทหารชั�นอุทธรณ์ได้101 แต่การอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลทหารชั�นตน้ในประเทศองักฤษนั�น
ตอ้งเป็นกรณีที+ศาลอุทธรณ์ของพลเรือนอนุญาตและเป็นกรณีที+เกี+ยวกบัประโยชน์สาธารณะจึงจะ
สามารถอุทธรณ์ไดแ้ละตอ้งยื+นอุทธรณ์ภายใน 14 วนั102  

                                                   

100 The Naval Discipline Act 1957 Article 54. 
101 The Court Martial (Appeals) Act 1968 Article 2. 
102 Ibid.  Article 39-40. 
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 ในประเทศองักฤษนอกจากจะมีระบบการพิจารณาคดีโดยศาลทหารแลว้ ยงัมีองคก์รใน
ลกัษณะของการพิจารณาคดีอยา่งรวบรัด (Summary Disposal) โดยคดีที+จะรับพิจารณาจากการพิจารณา
คดีอย่างรวบรัดได้นั�น จะตอ้งเป็นการกระทาํความผิดตามกฎหมายที+เกี+ยวกบัหน้าที+ราชการ 
(ความผิดอาญาทหาร) และในกรณีที+ทหารกระทาํความผิดตามกฎหมายอาญาของพลเรือนที+เป็น
ความผิดเล็กน้อย สําหรับวิธีการพิจารณาของการพิจารณาคดีอยา่งรวบรัดจะแยกประเภทของการ
พิจารณาระหวา่งนายทหารสัญญาบตัรกบันายทหารชั�นประทวน ผูที้+จะดาํเนินกระบวนการพิจารณา
คดีอยา่งรวบรัดคือผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยทหารนั�น หรือเจา้หน้าที+ที+ไดรั้บมอบหมายและแต่งตั�ง
ให้ดาํเนินการดา้นวินยั การดาํเนินคดีในการพิจารณาคดีอยา่งรวบรัดนั�นจะไม่มีทนายความ แต่ก่อนที+
จะเขา้สู่กระบวนการพิจารณาสามารถปรึกษาเจา้หน้าที+ฝ่ายกฎหมายของหน่วยได ้(Accused Friend)103 

ซึ+ งในการสืบพยานนั�นจะเป็นหนา้ที+ของผูบ้งัคบับญัชา ซึ+ งเมื+อผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่จาํเลยกระทาํผิดจริง
ก็สามารถพิจารณาลงโทษได้ แต่จาํเลยก็สามารถอุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์ชั�นรวบรัด (Summary 
Appeal Court) ไดภ้ายใน 14 วนั โดยศาลอุทธรณ์ชั�นรวบรัดนั�นตั�งขึ�นตามพระราชบญัญติัวินยัทหาร 

(The Armed force Discipline Act 2000)โดยมีอาํนาจหนา้ที+เกี+ยวกบัการพิสูจน์ความผิดและกระบวนการ
ในการลงโทษของผูบ้งัคบับญัชา ศาลอุทธรณ์ชั�นรวบรัดจะประกอบไปดว้ยนายทหารเหล่าทหาร
พระธรรมนูญและเจา้หนา้ที+อีก 2 นาย104 โดยศาลอุทธรณ์ชั�นรวบรัดจะมีคาํวินิจฉยัยืนตามคาํวินิจฉยั
ของการพิจารณาคดีอยา่งรวบรัดหรือกลบัคาํวนิิจฉยัดงักล่าวก็ได้105 
 ตุลาการพระธรรมนูญของศาลทหารในประเทศองักฤษนั�นจะเป็นนกักฎหมายพลเรือน
ที+ไดรั้บการแต่งตั�งให้ปฏิบติัหนา้ที+ในศาลทหารแบบเต็มเวลา โดยคุณสมบติัของตุลาการพระธรรมนูญ
ตอ้งเป็นไปตามที+กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัจดัตั�งศาลและเจา้หนา้ที+ทางกฎหมาย (The Court and 
Legal Service Act 1990) หรือเคยเป็นทนายความในสก๊อตแลนดห์รือเคยเป็นทนายความ (Solicitor) 
ที+มีสิทธิเขา้ฟังการพิจารณาคดีในศาลฎีกา (Hight Court) หรือเป็นสมาชิกแห่งเนติบณัฑิตสภา
ไอร์แลนดเ์หนือมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี การทาํหนา้ที+ของตุลาการพระธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมาย
ของอิงคแ์ลนดแ์ละเวลส์ มีอาํนาจวินิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมาย วิธีปฏิบติั และการดาํเนินกระบวนพิจารณา 
และมีหน้าที+ควบคุมและแนะนาํการดาํเนินกระบวนพิจารณา รวมทั�งมีหน้าที+ในการจดัทาํรายงาน
กระบวนการพิจารณาใหถู้กตอ้ง 

                                                   

103 The Air Force Act 1955 Article 83 ZE. 
104 The Armed force Discipline Act 2000.  Article 83 ZD (1). 
105 Ibid.  Article 83 ZG. 
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 บุคคลที+จะไดรั้บการคดัเลือกเป็นคณะลูกขุนนั�นตอ้งเป็นนายทหารสัญญาบตัรชั�นยศ 
ไม่ตํ+ากว่าร้อยเอกหรือเทียบเท่า รับราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี สําหรับศาลมณฑลทหาร และ 3 ปี
สําหรับศาลทหารทั+วไป และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม คือ เป็นเจา้หนา้ที+สํานกังานศาลทหาร เป็น
นายทหารผูบ้งัคบับญัชาของจาํเลยนับแต่เวลาที+มีรายงานข้อกล่าวหาจนถึงเวลาพิจารณาคดีใน 
ศาลทหาร ผูบ้งัคบับญัชาชั�นสูงที+เป็นผูร้ับรายงานขอ้กล่าวหาของจาํเลย นายทหารที+ทาํหน้าที+
สืบสวนสอบสวนจาํเลยในขอ้กล่าวหาที+ถูกฟ้อง บุคคลดงัที+กล่าวมานั�นจะไม่ไดร้ับเลือกให้เป็น 
คณะลูกขนุในศาลทหารของประเทศองักฤษ โดยในการคดัเลือกคณะลูกขนุของเจา้หนา้ที+สํานกังาน
ศาลทหารยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์เพิ+มเติมจากพระราชบญัญติักองทพั ค.ศ. 1966 เพื+อให้เกิดความ
เป็นธรรมและมิใหมี้การโตแ้ยง้ในทางกฎหมาย โดยไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์พิ+มเติมไวด้งันี�  
 (1)  คณะลูกขุนทั�งหมดไม่ควรมาจากหน่วยเดียวกนั เพื+อป้องกนัขอ้โตแ้ยง้ว่าผูบ้งัคบั
กองพนัใชอิ้ทธิพลของอาํนาจบงัคบับญัชาต่อการวนิิจฉยัของคณะลูกขนุ 

 (2)  คณะลูกขนุไม่ควรมาจากเหล่าทหารเดียวกนั โดยคดัเลือกมาจากหลายๆ เหล่าทหาร
เนื+องจากสังคมภายในของทหารเป็นสังคมเล็กๆ เพื+อใหแ้น่ใจวา่คณะลูกขนุตอ้งไม่รู้จกักบัจาํเลย 

 (3)  คณะลูกขุนทั�งหมดไม่ควรมาจากเหล่าเดียวกนั เพื+อให้องคค์ณะมีความหลากหลาย
เท่าที+จะเป็นไปได ้

 ตามพระราชบญัญติักองทพั ค.ศ. 1966 องค์กรที+มีอาํนาจตั�งศาลทหารมี 3 องค์กรโดย 
มีอิสระต่อกนั ซึ+ งประกอบดว้ย 

 (1)  ผูบ้งัคบับญัชาชั�นสูง (Higher Authority) เป็นนายทหารสัญญาบตัรที+มีอาวุโสสูงกว่า
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง (Commanding officer) ของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย โดยมีอาํนาจวินิจฉยัวา่จะส่ง
สาํนวนคดีที+ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูต้อ้งหาส่งมาไปยงัอยัการทหารเพื+อฟ้องคดีหรือส่งสํานวน
กลบัไปยงัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงเพื+อดาํเนินกระบวนพิจารณาโดยรวบรัดหรือสั+งยกขอ้กล่าวหาและ
เมื+อมีคาํวนิิจฉยัประการใดแลว้ผูบ้งัคบับญัชาชั�นสูงนั�นจะไม่มีบทบาทใดๆ เกี+ยวกบัคดีนั�นอีก 

 (2)  อยัการทหาร (Prosecuting Authority) เป็นเจา้หนา้ที+ฝ่ายกฎหมายทาํหนา้ที+รับสํานวน
จากผูบ้งัคบับญัชาชั�นสูงมาพิจารณา โดยมีอาํนาจเด็ดขาดในการใชดุ้ลพินิจว่าจะสั+งฟ้องคดีหรือไม่ 
เช่นเดียวกบัอยัการของฝ่ายพลเรือน และกาํหนดประเภทของศาลทหารที+จะพิจารณาคดีนั�น รวมทั�ง
ดาํเนินกระบวนพิจารณาในฐานะโจทก ์

 (3)  เจา้หนา้ที+สํานกังานศาลทหาร (Court Administration Officer) ไดรั้บการแต่งตั�งโดย
สภากลาโหม (Defense Council) ในแต่ละเหล่าทพัและเป็นอิสระจากผูบ้งัคบับญัชาชั�นสูงและ
อยัการทหาร โดยมีหน้าที+ในการสั+งตั�งศาลทหารเพื+อพิจารณาคดีหรือไต่สวนการคุมขงั (custody 
hearing) และการตั�งศาลอุทธรณ์รวบรัดเพื+อพิจารณาอุทธรณ์คาํวินิจฉยัการดาํเนินกระบวนการ
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พิจารณาโดยรวบรัด จดัการระบบศาลทหารให้สามารถพิจารณาคดีไดต้ามวนั เวลา และสถานที+ที+
กาํหนด รวมทั�งคดัเลือกคณะลูกขนุ 
 กล่าวโดยสรุป ศาลทหารของประเทศองักฤษมีอาํนาจเหนือคดีที+เกี+ยวกบัความผิดอาญา
ทหารและความผดิฐานฆ่าคนตายและความผิดฐานกบฏที+กระทาํนอกราชอาณาจกัร โดยบุคคลที+อยู่
ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารคือขา้ราชการทหาร และสามารถอุทธรณ์คาํพิพากษา
ของศาลได ้โดยอุทธรณ์ต่อที+ปรึกษาของกองทพั อุทธรณ์ต่อศาลทหารชั�นอุทธรณ์ซึ+ งผูที้+ทาํหน้าที+
เป็นตุลาการในศาลอุทธรณ์ทหารคือผูพ้ิพากษาที+มาจากศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาของพลเรือน 

3.1.6  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ระบบกฎหมายทหารและกระบวนการยุติธรรมทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีรากฐานทางประวติัศาสตร์มาจากกฎหมายวา่ดว้ยยุทธวินยั106 (Article of War) ขององักฤษ โดยมี
ประมวลกฎหมายทหารมาตั�งแต่ก่อนประกาศอิสรภาพและประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ ในปี ค.ศ. 1948
รัฐสภา (Congress) ไดป้รับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยยุทธวินยัและจดัตั�งสภาตุลาการ (Judicial Council) 
ขึ�นเพื+อพิจารณาคดีที+มีโทษประหารชีวิต จาํคุกตลอดชีวิต หรือปลดนายทหารสัญญาบตัรออกจาก
ประจาํการ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดแ้บ่งระบบศาลออกเป็นศาลทหารและศาลพลเรือน โดยระบบ
ยุติธรรมทหารของประเทศสหรัฐอเมริกามีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญและมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ผ่านกฎหมายของรัฐบาลกลางและคาํสั+งของฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาอาํนาจ 
สภาคองเกรสในการออกกฎหมายเพื+อควบคุมการใชอ้าํนาจทางทหารในขณะเดียวกนัก็ให้ประธานาธิบดี
เป็นผูบ้ญัชาการกองทพั สภาคองเกรสใช้อาํนาจในระบบยุติธรรมทหารโดยการออกประมวล
ยุติธรรมทหาร (Uniform Code of Military Justice : UCMJ) ส่วนบทบาทของประธานาธิบดีนั�น 
ไดแ้ก่ การส่งเสริมและรักษาระเบียบวินยัที+ดีของกองทพัในฐานะผูน้าํของกองทพั ออกกฎระเบียบ
เพื+อใชก้บัศาลทหาร อนุมติัโทษประหารและแต่งตั�งตุลาการศาลสูงสุด 

 ภายใตก้รอบของรัฐธรรมนูญ ระบบยุติธรรมทหารไดมี้ขึ�นมาจากประมวลยุติธรรมทหาร
(Uniform Code of Military Justice : UCMJ) คู่มือศาลทหาร (Manual for Court-Martial United 
States : MCM) คาํสั+งของประธานาธิบดี และคาํตดัสินของศาลที+อยูใ่นกระบวนการยติุธรรมทหาร 

 ศาลทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา มีเขตอาํนาจดงันี�  
 (1)  เขตอาํนาจเหนือความผดิ 

                                                   

106 เสนีย ์พรหมววิฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 42. 
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  1)  ความผดิอาญาทหาร107 

  2)  ความผดิตามกฎหมายทหารและกฎหมายอื+น108 

 (2)  เขตอาํนาจเหนือบุคคล109 

  1)  กาํลงัพลประจาํการ สาํรอง นอกประจาํการ 

  2)  นกัเรียนทหาร 

  3)  พลเรือนที+สังกดัอยูใ่นราชการทหาร 

  4)  บุคคลที+อยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ที+ฝ่ายทหารตามคาํสั+งของศาลทหาร 

  5)  เชลยศึก 

 ทางเลือกก่อนนาํคดีขึ�นสู่การพิจารณาของศาลทหาร (Alternative Disposition) 
 (1)  การใชม้าตรการทางปกครอง (Administrative Corrective or Non-Punitive)110 มาตรการ
ทางปกครองเป็นเหมือนเครื+องมือในการตรวจสอบและฝึกเพื+อแกไ้ขขอ้บกพร่องและการกระทาํผิด
เล็กน้อยของกาํลงัพล ได้แก่ การให้คาํปรึกษา (counseling) การว่ากล่าวตกัเตือน การตาํหนิ 
(Admonition/Reprimand) การแนะนาํทางทหารเพิ+มเป็นพิเศษ (Extra Military Instruction-EMI) 
การระงบัสิทธิ (Administrative Withholding of Privileges) 
 (2)  การลงโทษโดยไม่ผ่านการพิจารณาของศาล (Nonjudicial Punishment) เป็นมาตรการ
ทางวนิยัที+มีความรุนแรงกวา่การใชม้าตรการทางปกครอง แต่ไม่รุนแรงเท่ากบัการถูกดาํเนินคดีโดย
ศาลทหาร ผูรั้บโทษจะไม่ถือวา่เป็นผูก้ระทาํความผิดอาญา111 วิธีการนี� ให้อาํนาจแก่ผูบ้งัคบับญัชาทหาร
ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ทหารที+กระทาํผิดตามประมวลยุติธรรมทหารซึ+ งเป็นความผิด
เล็กนอ้ย โดยคู่มือศาลทหารนั�นกาํหนดวา่ ตอ้งเป็นการกระทาํความผิดเล็กนอ้ย สําหรับการกระทาํ
ความผิดที+ถือเป็นความผิดเล็กนอ้ย คือ ความผิดที+หากการพิจารณาในศาลทหารทั+วไปจะมีอตัราโทษ
สูงสุดไม่รวมถึงการปลดออกหรือกกัขงัเกิน 1 ปี ส่วนการที+จะดูวา่ความผดิใดจะเป็นความผดิเล็กนอ้ยนั�น 
จะตอ้งดูปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั ไม่วา่จะเป็นลกัษณะของความผิด สถานการณ์แวดลอ้ม อาย ุ
ยศ ตาํแหน่ง หนา้ที+ ความรับผิดชอบ ประวติัและประสบการณ์ของผูก้ระทาํความผิด รวมทั�งอตัรา

                                                   

107 Rule for Court-Martial Rule 201 (d) (1). 
108 Ibid.  Rule 201 (d) (2). 
109 Uniform Code of Military Justice Article 2. 
110 The Defense Institute of International Legal Studies : DIILS, Sample Materials 2003 (Newport RI : 

The Defense Institute of International Legal Studies, 2003).  P. 1-1.  (อา้งในเสนีย ์พรหมววิฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 43). 
111 Uniform Code of Military Justice Article 1-5. 
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โทษของความผดิดว้ย112 ในกรณีที+ผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่การใชม้าตรการทางปกครองนั�นไม่เพียงพอ 
ผูถู้กกล่าวหาก็มีสิทธิที+จะเลือกยอมรับการดาํเนินคดีโดยศาลทหารแทนได ้หากไม่ใช่ผูที้+ประจาํการ
หรือปฏิบติัหนา้ที+อยูใ่นเรือส่วนการยอมรับใหด้าํเนินการทางวินยัไม่ถือวา่เป็นการสารภาพต่อความผิด 
แต่เป็นการปฏิเสธที+จะใชสิ้ทธิในการต่อสู่คดีในศาลทหาร หลงัจากเสร็จสิ�นกระบวนการพิจารณา
หากผลไม่เป็นที+พอใจสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ�นไปได้113 

 กระบวนการก่อนนําคดีขึ� นสู่ศาล โดยการจะนําคดีขึ�นสู่ศาลได้จะตอ้งมีการดาํเนิน
กระบวนการก่อนขึ�นศาล (Pretrial Investigation)114 ซึ+ งมีลกัษณะเดียวกบัการไต่สวนในศาลพลเรือน
เวน้แต่จาํเลยจะสละสิทธิตามกระบวนการนี�  ผูท้าํการไต่สวนตอ้งเป็นนายทหารสัญญาบตัรและ 
ตอ้งมีความเป็นกลาง การกระทาํใดๆ ที+ผูมี้อาํนาจตั�งศาลหรือผูบ้งัคบับญัชาที+ส่งผลต่อการตดัสิน
ของผูท้าํการไต่สวนถือเป็นความผดิ115 

 ศาลทหารชั�นตน้ (Court-Martial) ของประเทศสหรัฐอเมริกานั�นแบ่งออกเป็น 3 ระดบัชั�น 
ดงัต่อไปนี�  
 (1)  ศาลทหารแบบรวดรัด (Summary Court-Martial) เป็นศาลที+มีอาํนาจพิจารณาคดี 
ที+ไม่มีโทษประหารและจาํเลยไม่ใช่นายทหารสัญญาบตัรหรือนกัเรียนทหารที+ไดก้ระทาํความผิดเล็กนอ้ย 
และยนิยอมให้ดาํเนินคดีในศาลนี�  ผูพ้ิจารณาคดี คือ ตุลาการที+เป็นนายทหารสัญญาบตัรจาํนวน 1 นาย 
มีอาํนาจพิพากษาลงโทษกกัขงัไม่เกิน 1 เดือน หรือทาํงานใชแ้รงงานโดยไม่กกัขงัไม่เกิน 45 วนั 
หรือกกับริเวณไม่เกิน 2 เดือน หรือหักเงินเดือน 2 ใน 3 ส่วน เป็นเวลา 1 เดือน ผูม้ีอาํนาจตั�งศาล 
(Convening Authorities) คือ ผูมี้อาํนาจตั�งศาลทหารทั+วไปและศาลทหารพิเศษ ผูบ้งัคบัหน่วยทหาร
ในระดบักองร้อยหรือนายทหารสัญญาบตัรที+ไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม116 

 (2)  ศาลทหารพิเศษ (Special Court-Martial) มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที+จาํเลยเป็น
บุคคลที+อยู่ในเขตอาํนาจของศาลทหารรวมทั�งนายทหารสัญญาบตัรด้วย โดยเป็นความผิดที+ไม่มี
โทษประหารซึ+งผูพ้ิจารณาคือ117 

 

                                                   

112 Manual for Court-Martial United States.  Part V Paragraph 1. 
113 Ibid.  Paragraph 7. 
114 Uniform Code of Military Justice Article 22. 
115 Ibid.  Article 37, 98. 
116 Ibid.  Article 24. 
117 Ibid.  Article 16. 
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  1)  ตุลาการทหาร 1 นาย และคณะลูกขุนทหารที+เป็นนายทหารสัญญาบตัรอย่าง
นอ้ย 3 นาย หรืออาจมีนายทหารประทวน 1 ใน 3 หากจาํเลยเป็นทหารประทวนและจาํเลยร้องขอ118 

  2)  ตุลาการทหาร 1 นายโดยไม่มีลูกขุนทหาร หากจาํเลยร้องขอโดยจาํเลยสามารถ
มีนายทหารสงเคราะห์ทางกฎหมายหรือทนายความเขา้ร่วมต่อสู้คดีได ้ศาลนี� มีอาํนาจในการลงโทษ
สูงกว่าศาลทหารแบบรวดรัด โดยอตัราโทษสูงสุดที+จะลงได ้คือ ปลดออก กกัขงัไม่เกิน 1 ปี  
หกัเงินเดือน 2 ใน 3 ส่วน เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ผูมี้อาํนาจตั�งศาล คือ ผูมี้อาํนาจตั�งศาลทหารทั+วไป  
ผูบ้งัคบัหน่วยทหารในระดบักองพนั หรือนายทหารสัญญาบตัรที+ไดรั้บมอบหมายจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม119 

 (3)  ศาลทหารทั+วไป (General Court-Martial) ศาลนี� มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที+จาํเลย
เป็นบุคคลที+อยู่ในเขตอาํนาจของศาลทหารและมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาลงโทษประหารชีวิต  
ผูพ้ิจารณาคือ120 

  1)  ตุลาการ 1 นาย และคณะลูกขุนทหารที+เป็นนายทหารสัญญาบตัรอยา่งนอ้ย 5 นาย
หากเป็นคดีที+มีโทษประหารจะมีลูกขนุทหารไม่นอ้ยกวา่ 12 นาย หรืออาจมีนายทหารประทวนดว้ย
หากจาํเลยเป็นทหารประทวนและจาํเลยร้องขอ 

  2)  ตุลาการ 1 นายโดยไม่มีลุกขุนทหาร หากจาํเลยร้องขอเฉพาะในคดีที+ไม่มีโทษ
ประหารชีวติโดยจาํเลยสามารถมีนายทหารสงเคราะห์ทางกฎหมายหรือทนายความเขา้ร่วมต่อสู้คดีได้121 

 สาํหรับผูมี้อาํนาจตั�งศาลทหารนั�น คือ ประธานาธิบดี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
ผู ้บัญชาการหน่วยทหารระดับกองพล และนายทหารสัญญาบัตรที+ได้รับมอบอํานาจจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม122 

 องคก์รที+มีหนา้ที+ฟ้องคดีในศาลทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ อยัการทหารเท่านั�น 
ส่วนราษฎรที+เป็นผูเ้สียหายไม่มีอาํนาจฟ้องคดีอาญา โดยที+ผูเ้สียหายทั�งในศาลทหารและศาลพลเรือน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั123 
 การทบทวนคาํพิพากษาของศาลทหาร หลังจากที+ศาลทหารชั� นต้นได้ตัดสินแล้ว 
คาํตดัสินของศาลจะไดรั้บการทบทวนโดย 

                                                   

118 Rule for Court-Martial Rule 503 (d) (1). 
119 Uniform Code of Military Justice Article 23. 
120 Ibid.  Article 16. 
121 Ibid.  Article 27. 
122 Ibid.  Article 22. 
123

 Rule for Court-Martial Rule 601.  
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 (1)  ผูมี้อาํนาจตั�งศาล124 ศาลจะส่งคาํตดัสินใหแ้ก่ผูมี้อาํนาจตั�งศาลเพื+อให้ความเห็นชอบ
ในคาํตดัสิน ผูมี้อาํนาจตั�งศาลจะทาํการพิจารณาผลของคดีประกอบกบัคาํแนะนาํของนายทหาร 
พระธรรมนูญและขอ้โตแ้ยง้จากฝ่ายจาํเลย ผูม้ีอาํนาจตั�งศาลอาจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกบั 
คาํตดัสินของศาลทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ผูมี้อาํนาจตั�งศาลอาจลดโทษแก่จาํเลยแต่ไม่สามารถ
กลบัคาํตดัสินของศาลและไม่สามารถเพิ+มโทษแก่จาํเลยได ้
 (2)  นายทหารพระธรรมนูญ (Staff Judge Advocate)125 สําหรับคดีทั+วไปจะผา่นการทบทวน
โดยนายทหารพระธรรมนูญที+ไม่มีส่วนเกี+ยวขอ้งใดๆ เลยในคดีนั�น การทบทวนจะตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์
อกัษรประกอบดว้ยขอ้พิจารณาวา่ ศาลมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือไม่ พยานหลกัฐานเพียงพอ
หรือไม่ มีการลงโทษเกินกวา่ที+กฎหมายกาํหนดหรือไม่ พร้อมดว้ยขอ้เสนอแนะต่อผูมี้อาํนาจตั�งศาล 

 (3)  เจา้กรมพระธรรมนูญ (The Judge Advocate General)126 สําหรับคดีที+ผา่นการพิจารณา
โดยศาลทหารทั+วไป หลงัจากผูมี้อาํนาจตั�งศาลเห็นชอบในคาํตดัสินแลว้ หากคดีใดไม่เขา้ข่ายที+จะ
ไดรั้บการทบทวนโดยศาลทหารชั�นทบทวนโดยอตัโนมติัหรือคดีที+จาํเลยสละสิทธิในการทบทวน
โดยศาลทหารชั�นทบทวน จะถูกส่งมาที+สาํนกังานของเจา้กรมพระธรรมนูญเพื+อทบทวนอีกครั� ง 

 (4)  ศาลทหารชั�นทบทวน (The Court of Military Review)127คดีที+ศาลสั+งลงโทษประหารชีวิต 
ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออกหรือกกัขงัตั�งแต่ 1 ปีขึ�นไป จะไดรั้บการทบทวนโดยศาลทหารชั�นทบทวน
โดยอตัโนมตัิ โดยองคค์ณะของศาลทหารชั�นทบทวนนั�นประกอบดว้ยตุลาการทหารชั�นอุทธรณ์ 
ไม่ตํ+ากวา่ 3 นาย โดยมีอาํนาจพิจารณาทั�งขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 

 (5)  ศาลทหารชั�นอุทธรณ์ (Court of Military Appeals) ศาลนี� มีลกัษณะคลา้ยกบัศาล
อุทธรณ์กลาง ประกอบดว้ยตุลาการพลเรือนจาํนวน 5 คน ซึ+ งประธานาธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั�งโดยการแนะนาํ
และรับรองของสภาครองแกรส มีระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 15 ปี ซึ+ งเป็นศาลทหารชั�นสูงสุดที+มี
อาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของฝ่ายทหาร 
 (6)  การทบทวนโดยศาลฎีกา (The Supreme Court of the United States)128 ซึ+ งเป็นศาล
สูงสุดของประเทศโดยเป็นของรัฐบาลกลาง (ศาลพลเรือน) และการพิจารณาพิพากษาคดีจะถือว่า 
ถึงที+สุดในชั�นนี�  

                                                   

 124 Uniform Code of Military Justice.  Article 60. 
 125 Ibid.  Article 64. 
 126 Ibid.  Article 69. 
 127 Ibid.  Article 66. 
 128 Ibid.  Article 67 a. 
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 ตุลาการพระธรรมนูญของศาลทหารในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดรั้บการแต่งตั�งจาก
เจา้กรมพระธรรมนูญและจะตอ้งเป็นนายทหารประจาํการในกองทพัสหรัฐอเมริกาโดยเป็นสมาชิก
แห่งเนติบัณฑิตยสภาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตแห่งมลรัฐ ซึ+ งตุลาการ 
พระธรรมนูญจะตอ้งรับผดิชอบในส่วนที+เกี+ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที+โดยตรงต่อเจา้กรมพระธรรมนูญ
และปฏิบติัหนา้ที+ตามหลกัของตุลาการเท่านั�น129 
 กล่าวโดยสรุป ศาลทหารของประเทศสหรัฐอเมริกามีเขตอาํนาจเหนือความผิดอาญาทหาร
และความผิดอื+นที+มีโทษทางอาญา ซึ+ งผูก้ระทาํความผิดเป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจของศาลทหาร 
โดยสามารถอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลทหารชั�นตน้นั�นได ้โดยอุทธรณ์ต่อ ผูมี้อาํนาจตั�งศาล นายทหาร
พระธรรมนูญ เจา้กรมพระธรรมนูญ ศาลทหารชั�นทบทวน ศาลทหารชั�นอุทธรณ์ซึ+ งองค์คณะของ
ศาลทหารชั�นอุทธรณ์นั�นจะประกอบดว้ยตุลาการพลเรือนทั�งหมด และสามารถฎีกาคาํพิพากษาของ 
ศาลทหารชั�นอุทธรณ์ไดโ้ดยยื+นฎีกาต่อศาลฎีกาซึ+ งเป็นศาลพลเรือน 

3.1.7  ประเทศแคนาดา 
 ประเทศแคนาดานั�นกระบวนกระยุติธรรมทหารจะมี 2 รูปแบบ130 คือ กระบวนการทางวินยั
ที+จะตอ้งดาํเนินการโดยวิธีพิจารณาแบบรวดรัด (Summary Trials) และการดาํเนินการทางอาญาที+
ดาํเนินการโดยวธีิพิจารณาโดยศาลทหาร (Court Martial) 

 วิธีพิจารณาคดีแบบรวดรัดนั�นมีวตัถุประสงคเ์พื+อดาํเนินการดว้ยความรวดเร็วสําหรับ
ความผิดเล็กนอ้ยและทาํให้เกิดการรักษาวินยัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการดาํเนินคดีแบบรวมรัดนั�น
สามารถตั�งขึ�นในพื�นที+ใดก็ได ้ในป้อมค่ายที+มั+น หรือแมแ้ต่ในพื�นที+การฝึก ในทะเล บนเรือรบหรือ
ระหว่างที+กองกาํลงัทหารไปปฏิบติัราชการในต่างประเทศก็ได้ การดาํเนินการโดยวิธีพิจารณา 
แบบรวดรัดนั�นจะสามารถพิจารณากนัที+หน่วย โดยผูที้+สามารถดาํเนินการไดต้อ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ของหน่วยนั�นที+ผ่านการอบรมและมีคุณสมบติัตามที+เจา้กรมพระธรรมนูญกาํหนด ในระหว่างที+มี
การดาํเนินการโดยวิธีการแบบรวบรัดนั�นผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีการจดัหาผูแ้นะนาํและช่วยเหลือ
จาํเลยในเรื+องการเตรียมคดี (Assisting Officer) แต่ก็เป็นสิทธิของจาํเลยที+จะเลือกว่าจะต่อสู้คดี
หรือไม่อยา่งไร และผูที้+แนะนาํนั�นจะตอ้งพิจารณาให้ชดัเจนจนไดค้วามวา่จาํเลยมีความผิดอยา่งไร
และอธิบายใหจ้าํเลยเขา้ใจวา่ผลของการที+จะถูกดาํเนินคดีโดยวธีิพิจารณาแบบรวดรัดและศาลทหาร
มีผลต่างกนัอยา่งไร อยา่งไรก็ดี แมมี้การลงโทษโดยวธีิพิจารณาแบบรวบรัดแลว้ จาํเลยก็สามารถขอ

                                                   

129 Rule for Court-Martial Rule 502. 
130 Jerry S.T.  Pitzul and John C.Maquire.  “Canadian Military Justice Sydtem,” Air Force Law Review, 

15, (2002) p.1.  (อา้งใน เสนีย ์พรหมววิฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 77). 
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ทบทวนไปยงัผูบ้งัคบับญัชาชั�นเหนือขึ�นไปของผูบ้งัคบับญัชาที+สั+งลงโทษได ้นอกจากนี�  จาํเลยยงั
สามารถอุทธรณ์ผลการลงโทษไปยงัศาลพลเรือนไดอี้กดว้ย 

 สําหรับการพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลทหารนั�น โดยทั+วไปแล้วทหารผูต้อ้งหาว่า
กระทาํความผิดสามารถที+จะเลือกวา่จะถูกดาํเนินคดีในศาลทหาร หรือจะดาํเนินวิธีพิจารณาแบบรวดรัด 
แต่มีอยูส่องกรณีที+ตอ้งดาํเนินคดีในศาลทหารเท่านั�นไม่สามารถเลือกได ้กรณีแรก เป็นกรณีที+ขอ้หา
เล็กน้อยแต่มีอตัราโทษตอ้งถูกลงทณัฑ์ขงั หรือถูกลดชั�นยศ หรือถูกหักเงือนเดือนเกินกว่าร้อยละ
ยี+สิบห้า กรณีที+สองเป็นกรณีที+มีความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ประมาทเลินเล่อในหนา้ที+ราชการ หรือ
ผูก้ระทาํความผดิอาญานั�นมียศพนัโทขึ�นไป หรือกฎหมายกาํหนดไวใ้หต้อ้งดาํเนินคดีในศาลทหารเท่านั�น 

 บุคคลที+อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร คือ 

 (1)  ขา้ราชการทหาร 

 (2)  ทหารชาติอื+นที+อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของกองทพัแคนาดา 

 (3)  บุคคลใดๆ ที+ปฏิบติังานกบักองทพัแคนาดานอกประเทศ 

 (4)  สายลบัของชาติศตัรู 

 ศาลทหารของประเทศแคนาดาถือว่าเป็นอาํนาจศกัดิ� และสิทธิเช่นเดียวกบัศาลสูง 
(Superior Court) ของประเทศที+มีเขตอาํนาจเหนือคดีอาญา โดยกฎหมายทหารที+สําคญัคือ
พระราชบญัญติัป้องกนัชาติ (National Defence Act) ซึ+ งเป็นบทบญัญติัที+กาํหนดเรื+องเกี+ยวกบัการ
เขา้ร่วมพิจารณาคดี และการสืบพยาน การออกเอกสาร การบงัคบัตามคาํสั+งของศาลและการกระทาํใดๆ 
ในกรณีที+จาํเป็นซึ+ งรวมทั�งการลงโทษฐานละเมิดอาํนาจศาล131 

 ตามกฎหมายทหารของประเทศแคนาดานั�น Governor in Council เป็นผูแ้ต่งตั�งตุลาการ
พระธรรมนูญจากผูซึ้+ งเป็นเนติบณัฑิตหรือทนายความซึ+ งเป็นสมาชิกเนติบณัฑิตยสภามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งตราบเท่าที+มีความประพฤติดีเป็นเวลา 5 ปี แต่อาจ 
ถูกถอดถอนโดย Governor in Council ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการไต่สวน (Inquiry Committee) 

 คณะลูกขุน (Penal) ของศาลทหารแคนาดามีเฉพาะในศาลทหารทั+วไป (General Court 
Martial) และศาลวนิยัทหาร (Disciplinary Court Martial) โดยไดรั้บการแต่งตั�งจากผูมี้อาํนาจตั�งศาล 
(Court Martial Administrator) ซึ+ งตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี� 132 

 (1)  เป็นนายทหารสัญญาบตัรหรือนายทหารประทวนที+เป็นนกักฎหมาย 

 (2)  เป็นผูที้+จะเป็นพยานโจทกห์รือพยานจาํเลยในคดีนั�น 

                                                   

131 National Defence Act.  Article 179. 
132 Ibid.  Article 168, 171. 
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 (3)  เป็นผูที้+เป็นผูบ้งัคบับญัชาของจาํเลย 

 (4)  เป็นนายทหารสัญญาบตัรหรือนายทหารประทวนที+ไดรั้บแต่งตั�งเป็นสารวตัรทหาร 

 (5)  เป็นนายทหารสัญญาบตัรที+ยศตํ+ากวา่ร้อยเอก 

 (6)  เป็นบุคคลที+มีส่วนร่วมในการสอบสวนจาํเลยในขอ้หาที+มีการฟ้องคดีต่อศาลทหาร
ในเรื+องนั�น 

 (7)  เป็นนายทหารสัญญาบตัรหรือนายทหารประทวนของกองทพัของประเทศอื+น 

 (8)  เป็นนกัเรียนนายร้อย เฉพาะกรณีศาลวนิยัทหาร(Disciplinary Courts Martial) 

 คณะลูกขนุจะทาํหนา้ที+ในการวนิิจฉยัปัญหาขอ้เทจ็จริง โดยใชเ้สียงขา้งมากของคณะลูกขุน
ส่วนตุลาการพระธรรมนูญจะทาํหนา้ที+เป็นประธานในการพิจารณาวินิจฉยัขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริง
ประกอบขอ้กฎหมายและทาํพิพากษา133 

 องคก์รที+ทาํหนา้ที+ฟ้องคดีในศาลทหารของประเทศแคนาดา ไดแ้ก่ หวัหนา้อยัการทหาร
(Director of Military Prosecutions) ซึ+ งอาจมีนายทหารอื+นซึ+ งเป็นเนติบณัฑิตหรือทนายความเป็น 
ผูช่้วยเหลือ134 รวมทั�งมอบหมายใหน้ายทหารดงักล่าวเป็นผูใ้ชอ้าํนาจหนา้ที+แทนตนได้135 

 สาํหรับการอุทธรณ์หรือฎีกาคาํพิพากษาของศาลทหารแคนาดานั�น จะมีการพิจารณา 2 ชั�น
คือ การพิจารณาชั�นศาลทหารอุทธรณ์และการพิจารณาชั�นศาลสูงสุดแคนาดา ผูม้ีสิทธิอุทธรณ์ 
คาํพิพากษาของศาลทหาร ไดแ้ก่ จาํเลย และรัฐมนตรีหรือหวัหนา้อยัการทหารตามคาํสั+งของรัฐมนตรี
ในกรณีตามที+กฎหมายกาํหนด โดยมีสิทธิยื+นคาํร้องอุทธรณ์ (Notice of Appeal) ต่อจ่าศาลทหาร 
ชั�นอุทธรณ์ภายใน 30 วนั หลงัจากวนัที+ศาลชั�นตน้สิ�นสุดการดาํเนินกระบวนพิจารณา 

 ผูมี้สิทธิยื+นฎีกาคดัคา้นคาํวนิิจฉยัของศาลทหารชั�นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดแคนาดาซึ+ งเป็น 
ศาลพลเรือน ไดแ้ก่ จาํเลย และรัฐมนตรีหรือหัวหน้าอยัการทหารตามคาํสั+งรัฐมนตรี ในปัญหาขอ้
กฎหมายใดๆ ที+ผูพ้ิพากษาศาลทหารชั�นอุทธรณ์มีความเห็นแยง้หรือปัญหาขอ้กฎหมายใดๆ ที+ศาลสูงสุด
แคนาดาอนุญาตให้ฎีกา โดยในการพิจารณานั�นศาลสูงสุดแคนาดาจะมีอาํนาจตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัชาติเช่นเดียวกบัศาลทหารชั�นอุทธรณ์136 

 กล่าวโดยสรุป ศาลทหารของประเทศแคนาดามีเขตอาํนาจเหนือความผิดอาญาทหาร
และคดีอาญาทั+วไปซึ+ งผูก้ระทาํความเป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจของศาลทหาร โดยสามารถอุทธรณ์ 

                                                   

133 Ibid.  Article 191-193. 
134 Ibid.  Article 165.15. 
135 Ibid.  Article 165.16. 
136 Ibid.  Article 245. 
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คาํพิพากษาของศาลชั�นตน้ไดโ้ดยอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ทหาร และสามารถยื+นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ทหารไดโ้ดยยื+นฎีกาต่อศาลสูงสุดของประเทศซึ+งเป็นศาลพลเรือน 

 

3.2  ศาลทหารในประเทศไทย 

 การศึกษาประวติัศาลทหารของประเทศไทยจะทาํให้ทราบถึงลาํดบัความเป็นมาของ
ศาลทหารในประวติัศาสตร์ และเขา้ใจถึงแนวความคิดและจุดมุ่งหมายของศาลทหารตั�งแต่ต้น 
ตลอดจนกิจการทหารไทย ที+ไดมี้การพฒันามาตลอดเพื+อให้เหมาะสมกบัยุคสมยั และภารกิจของ
ศาลทหารก็ไดเ้ปลี+ยนแปลงไปดว้ยเพื+อใหส้อดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหนา้ของกองทพั 

3.2.1  ประวติัศาลทหาร 
การทหารของไทยในสมยัโบราณไม่มีกองทพัประจาํการ แต่ถา้ตอ้งการกาํลงัทหารก็จะ

เกณฑ์จากชาวบา้นที+อยู่ภายใตก้ารปกครอง ซึ+ งเรียกว่า “ไพร่” มาใช้ราชการหรืองานหลวงเป็น
คราวๆ มาเขา้กองตามสังกดั ผูช้ายทุกคนจะตอ้งมีสังกดัอยู่ให้รู้ว่าขึ�นกบันายคนใดจะอยู่โดยไม่มี
สังกดัไม่ไดใ้ครอยู่สังกดัใดก็ตอ้งอยู่สังกดันั�นตลอดไปจนถึงลูกหลาน137 การควบคุมหรือการจดั
กาํลังทหารกาํหนดเอาครัวเรือนเป็นหน่วยเบื�องต้น หลายครัวเรือนรวมกันเป็นกอง หลายกอง
รวมกนัเป็นกรม กรมหนึ+งมีเจา้กรมเป็นผูบ้งัคบับญัชา มีปลดักรมเป็นผูช่้วยและสมุห์บญัชีเป็นผูท้าํ
บญัชีพล ถดัจากกรมลงมามีนายกอง รองจากนายกองเรียกว่าขุนหมื+น สําหรับดูแลไพร่พลในกรม
นั�นๆ โดยวิธีระดมพลในเวลาที+มีศึกสงครามหรือมีราชการ กรมสุรัสวดี ซึ+ งมีหนา้ที+ทาํบญัชีพลทั�ง
ในกรุงและหัวเมืองจะเป็นผูเ้กณฑ์และมีคาํสั+ง สําหรับหัวเมืองก็จดัทาํนองเดียวกัน เวลามีศึก
สงครามผูว้า่ราชการเมือง ซึ+ งเปรียบไดก้บัผูว้า่ราชการจงัหวดัในปัจจุบนัทาํหนา้ที+เป็นแม่ทพันายพล 

ไพร่จะตอ้งเขา้เวรรับราชการปีละ 6 เดือน ต่อมาลดลงเหลือ 3 เดือน มีศึกสงครามจะเรียก
เกณฑเ์ป็นกรมทั�งหมดหรือแต่บางส่วนแลว้แต่ราชการกบัความร้ายแรงของสถานการณ์วา่จาํเป็นตอ้ง
ใช้กาํลงัทหารเท่าใด เมื+อไพร่เขา้ไปอยู่ในกองทพัก็จะตอ้งอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของแม่ทพั
นายกองตามลาํดบัชั�น และเมื+อปรากฏว่ามีการกระทาํผิดเกิดขึ�น ไพร่ที+กระทาํความผิดก็จะตอ้งถูก
ลงโทษลงทณัฑ์ตามคาํสั+งของผูบ้งัคบับญัชา โดยกฎหมายที+ใช้บงัคบับญัชาจาํเลย คือกฎหมาย
ลกัษณะขบถศึก โดยมีเจา้หนา้ที+ฝ่ายกฎหมายทหาร ไดแ้ก่ นายกอง คือ ผูบ้งัคบับญัชาจาํเลย ยุกรบตัร 
คือ เจา้หนา้ที+ฝ่ายศาลหรือฝ่ายกฎหมาย เกียกกาย คือ เจา้หนา้ที+ตอ้นทหารเขา้รบ เป็นองคค์ณะพิจารณา
พิพากษาคดีทหารที+กระทาํความผดิ ซึ+ งกฎหมายลกัษณะขบถศึกนี� เป็นส่วนหนึ+งในกฎหมายตราสามดวง 
อนัเป็นส่วนหนึ+ งของบรรดาพระราชกาํหนด กฎหมายที+ปรากฏตามพระบรมราชโองการของ

                                                   

137 ไพบูลย ์ยนัตพร ก (2539).  หนังสือครบรอบ 90 ปี กรมพระธรรมนูญ.  หนา้ 21. 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื+อ พ.ศ. 2347 ซึ+ งบญัญติัว่า "ถา้ผูใ้ดต่อรบดว้ยราชศตัรู 
มิฟังบงัคบัยอ่ทอ้ในที+รบ ฟั+นเฟือนจากกระบวนทพัประการใด ถา้มีบนัดาศกัดิ� แต่นา 800 ลงมาถึง
ไพร่ใซโ้ทษหนกัเท่าใดให้ลงโทษโดยโทษานุโทษนั�น ถา้บนัดาศกัดินา 1000 ขึ�นไปให้กุมเอาตวัไป
ส่งแก่นายกอง ยกุบตัร เกียกกายใหล้งโทษ โดยโทษานุโทษนั�น แลให้เกียกกายบนัดา ถืออาญาตอ้นพล
กฎหมายเอาโทษนั�นไปบอกแก่นายกองแลยุกรบตัรเกียกกายให้พิจารณาโดยโทษ ฯลฯ”138คณะบุคคล
ซึ+ งทาํหน้าที+เป็นศาลทหารดงักล่าวใช้บงัคบัเรื+อยมาจนถึงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั และในราวปี พ.ศ. 2420 ถึง พ.ศ. 2428 ไดมี้การจดัตั�งศาลขึ�นเพื+อชาํระความในโรงทหาร 
จึงถือไดว้า่เป็นการกล่าวถึงระบบศาลทหารสมยัใหม่ที+จดัขึ�นเพื+อพิจารณาพิพากษาคดีในกองทหาร
แบบชาติตะวนัตกเป็นครั� งแรก139 

ในดา้นการปกครองแผ่นดินในสมยัโบราณตั�งแต่กรุงสุโขทยั ได้ใช้หลกัการปกครอง
โดยถือเอาการทหารเป็นสําคญั และกาํหนดว่าผูช้ายไทยทุกคนจะตอ้งเป็นทหาร ต่อมาสมยัอยุธยา
ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดท้รงแกไ้ขปรับปรุงการปกครองแผ่นดินเสียใหม่ โดย
กาํหนดหน้าที+ราชการแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ซึ+ งมีกรมพระกลาโหม 
ทาํหนา้ที+ดูแลและบงัคบับญัชาฝ่ายทหารและกรมมหาดไทยทาํหนา้ที+ดูแลและบงัคบับญัชาฝ่ายพลเรือน
และต่อมาไดมี้การเปลี+ยนแปลงในสมยัสมเด็จพระเพทราชา ไดท้รงเปลี+ยนแปลงการปกครองที+
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางไว ้โดยทรงให้ราชการทหารรับผิดชอบทั�งในราชการทหาร
และราชการพลเรือน จนกระทั+งในสมยัสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงเปลี+ยนให้กลบัไปใช้
แบบเดิมที+สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางไว ้กล่าวคือ แยกราชการทหารและราชการพลเรือน
ออกจากกนัอย่างเด็ดขาด โดยกาํหนดให้สมุห์กลาโหมเป็นหัวหน้ากรมพระกลาโหมบงัคบัทหาร
ฝ่ายทั+วไป และสมุห์นายกเป็นหวัหนา้กรมมหาดไทยบงัคบัราชการฝ่ายพลเรือนทั+วไป 

สาํหรับกิจการทหารนั�น เดิมแบ่งเป็นราชการทหารบกและราชการทหารเรือ โดยมีศาลทหาร 
คือ ศาลกลาโหม สําหรับพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที+ทหารบกและทหารเรือกระทาํผิดโดยเฉพาะ 
ซึ+ งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมพระกลาโหม ต่อมาไดแ้ยกกรมทหารบกและกรมทหารเรือออก
จากกรมพระกลาโหม และตั�งกรมยุทธนาธิการขึ�นเมื+อปี พ.ศ. 2429 เพื+อให้รับผิดชอบดูแลทหารบก
และทหารเรือ รวมถึงดา้นการทหารต่างๆ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของกรมทหารบก
และทหารเรือแทนกรมพระกลาโหม โดยมีศาลทหารสําหรับพิจารณาพิพากษาทหารบกและทหารเรือ

                                                   

138 ไพบูลย ์ยนัตพร ข (2533).  ประวัติกรมพระธรรมนูญและเหล่าทหารพระธรรมนูญ (การประชุม 

ทางวชิาการของนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ).  หนา้ 21. 
139 วรศกัดิ�  อารีเปี+ ยม.  เล่มเดิม.  หนา้ 89. 
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ที+กระทาํผิดดว้ย ส่วนศาลกลาโหมคงมีอาํนาจพิจารณาเฉพาะความอาญานอกในบริเวณหัวเมือง
ต่างๆ เท่านั�น 

ในปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ
ใหต้ั�งกระทรวงยติุธรรมขึ�น โดยรวบรวมศาลที+กระจดักระจายอยูใ่นกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เขา้
มาสังกดักระทรวงยุติธรรม ยกเวน้ศาลทหารซึ+ งยงัคงให้สังกดักรมยุทธนาธิการอยูต่ามเดิม ศาลใน
ประเทศไทยจึงแบ่งเป็น “ศาลกระทรวงยติุธรรม” และ “ศาลทหาร” ตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา140 และในปี
พ.ศ. 2435 ไดมี้การปฏิรูปการปกครองแผน่ดินครั� งใหญ่ เนื+องจากเจา้หนา้ที+บริหารราชการแผน่ดิน
ทั�งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน มีอาํนาจซํ� าซอ้นกนัจึงแบ่งราชการบริหารส่วนกลางออกเป็น 12 กระทรวง
ซึ+งกรมพระกลาโหมไดถู้กยกฐานะขึ�นเป็น “กระทรวงกลาโหม” ส่วนกรมยทุธนาธิการไดถู้กยา้ยไป
ขึ�นกบักระทรวงกลาโหม141   

โดยกรมหมื+นประจกัษศิ์ลปาคม เสนาบดีกระทรวงกลาโหมไดถ้วายหนงัสือกราบทูลต่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ถวายความเห็นวา่ ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายทหารและ
พระอยัการศึก ควรจะไดแ้ปลกฎหมายดงักล่าวจากต่างประเทศแลว้ร่างกฎหมายขึ�นเสียก่อน หากจะ
ตั�งผูพ้ิพากษาศาลทหารจะตอ้งมีผูพ้ิพากษาใหญ่อยู่ในกระทรวงกลาโหม 1 นาย และผูพ้ิพากษา
สําหรับกรมทหารบก 1 นาย ทั�งหมดให้ขึ�นอยู่ในผูพ้ิพากษากลางทั�งสองฝ่าย ทาํนองศาลกลางเป็น
กรมยติุธรรมของทหาร อยา่งไรก็ตามจาํเป็นตอ้งทาํกฎหมายเสียก่อนแลว้หาคนบรรจุภายหลงั ความ
ละเอียดในหนงัสือฉบบัดงักล่าว ดงันี� 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

140 วจิกัษ ์สจัจะเวทะ.  (2534).  “บทบาทของกระบวนการยติุธรรมทหารในการรักษาความมั+นคงแห่งชาติ.”
วารสารพระธรรมนูญ, เล่มที� 36.  หนา้ 6. 

141 ไพบูลย ์ยนัตพร ก เล่มเดิม.  หนา้ 42-43. 
142 วฒิุ มีช่วย.  (2539).  พระราชดาํริ ร.5 ให้ตัMงกรมพระธรรมนูญ 90 ปี กรมพระธรรมนูญ.  หนา้ 53-72. 

DPU



 70

ที� ๑๖๗/๒๙๗๕ 
                  ศาลาการกลาโหม 
    วนัที� 30 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๘ 
ขอเดชะฝ่าละออกธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
 พระราชหัตถเลขา ที� ๓๑/๕๘๕ ลงวนัที� ๒๙ ตุลาคม ร.ศ.๑๑๘ เรื� องจัดการตั5งผู้พิพากษา
ศาลทหาร (เอดโวเคตเยเนอราล) นั5น ได้รับพระราชทานกราบเกล้าทราบกระหม่อมแล้ว 
 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นเรื� องราวพระพิจารณา 
แลลายพระหัตถ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื�นราชบุรีฯ ซึ� งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชี5แจงในเรื� อง
พระพิจารณาคืนมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี5ด้วยแล้ว เรื� องนี5พระราชหัตถเลขาลงวันที� ๒๙ ตุลาคม
ข้าพระพุทธเจ้าได้ปกฤษากับพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื�นราชบุรีฯ เมื�อวันที�  ๒๖ พฤศจิกายน 
เปนระยะช้าอยู่ ถึง ๒๘ วัน เช่นนี5 นับว่าเปนความผิดพระราชาเปนล้นเกล้าล้นกระหม่อมขอรับ
พระราชทานโทษานุโทษอันจะควรมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ เปนเจ้าน่าที� ถือพัดความที�ได้ปฤษากัน 
ตกลงกันว่า กฎหมายทหารของเราแลพระอัยการศึกของเราที�จะเข้ากับการใหม่ๆในเวลานี5ยังไม่มี 
มีแต่ลักษณขบถศึก กล่าวความรุ่มๆร่ามๆพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื�นราชบุรีฯ ได้ประทานกฎหมาย
ทหารในประเทศอังกฤษ ข้าพระพุทธเจ้าจะขวนขวายแปลมีจ้างเขามาเปนต้นแล้วจะเรียบเรียง
พระราชบัญญัติทหาร (มิริตเตอริ ลอ) และพระอัยการศึก (มาเชล ลอ) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ในเวลานี5ถ้ามีความในกรมทหารบกหรือทหารเรือกจ็ะต้องตั5งกรรมการพิจารณาเปนคราวๆที�มีเหตุ
สาํคัญการที�จะตั5งเอดโวเคตเยเนราลนั5นต่อไป จะต้องมีผู้พิพากษาใหญ่ในกระทรวงกลาโหมนาย ๑ 
ผู้พิพากษาสําหรับกรมทหารเรือนาย ๑ สําหรับกรมทหารบกนาย ๑ แต่ขึ5นอยู่ในผู้พิพากษากลางทั5ง 
๒ ฝ่าย ทาํนองศาลกลาง เปนกรมยติุธรรมทหารผู้ที�แยกออกไปเปนกิ�งทั5ง ๒ คล้ายผู้พิพากษาศาลโปริสภา
ส่วนในเรื�องที�จะหาตัวคนประจุนั5นได้ปฤษาตกลงกันว่าในโลกย์นี5หากไม่ได้เพราะเหตุว่ามูลที�สําหรับ
ให้พวกนี5เรียนของเรายังไม่มีเพราะฉะนั5นจาํเปนจะต้องทาํกฎหมายเสียก่อน แล้วจึงหาคนมาประจุ
ตาํแหน่งทีหลัง การที�จะแปลกฎหมายทหาร แลร่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าพระพุทธเจ้าจะได้ 
ปฤษากับกรมหลวงเทวะวงษ์ฯ การที�จะร่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจะรับฉลองพระเดชพระคุณ 
แต่ต้องกินเวลาช้าสักหน่อย แต่ถ้าไว้วางพระราชหฤทัยว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไม่แฉะโดยความจาํเป็น
อย่างใดแล้ว กค็งจะฉลองพระเดชพระคุณให้ตลอด 
 ควรมิควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 
ประจักษ์ศิลปาคม 
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 เมื+อพิจารณาหนังสือดังกล่าวแล้วทาํให้เห็นได้ว่าในเบื�องแรกนั�นศาลทหารของไทย
ไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศองักฤษ 
 ต่อมาในสมยัสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงยุบกรมยุทธนาธิการและกาํหนดให้
กรมทหารบกขึ� นอยู่กับกระทรวงกลาโหม ส่วนทหารเรือก็ขึ� นอยู่กับกรมทหารเรือ โดยกรม
ทหารเรือก็ไดย้กฐานะขึ�นเป็นกระทรวงทหารเรือดว้ยตามประกาศตั�งกระทรวงทหารเรือ ลงวนัที+ 11 
ธนัวาคม พ.ศ. 2453 และกฎหมายที+ใช้บงัคบักบัทหารบกและทหารเรือในขณะนั�น คือ พระธรรมนูญ
ศาลทหารบก ร.ศ. 126 และพระธรรมนูญศาลทหารเรือ ร.ศ. 127 
 ต่อมาไดม้ีการปรับปรุงกิจการทหารไทยเมื+อปี พ.ศ. 2474 ในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หัว เนื+องจากขณะนั�นภาวะเศรษฐกิจตกตํ+ามากจึงจาํเป็นตอ้งรวมกระทรวงทหารเรือ
มาอยูก่บักระทรวงกลาโหม ซึ+ งหมายถึงการรวมกรมพระธรรมนูญทหารบกและกรมพระธรรมนูญ
ทหารเรือเป็นกรมเดียวกนัดว้ย โดยใช้ชื+อว่า กรมพระธรรมนูญทหาร ตามคาํสั+งสําหรับทหาร 
ที+ 19/10359 ลงวนัที+ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2474 และในปี พ.ศ. 2475 ไดโ้อนกรมพระธรรมนูญทหารให้
ขึ�นอยู่กบักระทรวงกลาโหมที+ไดมี้การจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหม่ และแกชื้+อเป็น 
“กรมพระธรรมนูญ”143 โดยรัฐสภาไดย้กเลิกพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2477 ทั�งฉบบั 
และไดอ้อกกฎหมายใหม่ขึ�นบงัคบัใชแ้ทน คือ พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ซึ+ งยงัคง
ใชบ้งัคบัเรื+อยมาจนถึงปัจจุบนั โดยมีการแกไ้ขเพิ+มเติมจนถึง ฉบบัที+ 7 พ.ศ.2526 และแกไ้ขโดยประกาศ
ของคณะปฏิวติั ฉบบัที+ 30 ลงวนัที+ 13 ธนัวาคม 2515 และฉบบัที+ 25 ลงวนัที+ 8 พฤศจิกายน 2520 
 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ที+ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนันี� ไดบ้ญัญติัถึง
การจดัตั�งศาลทหาร การกาํหนดชั�นของศาลทหาร องคค์ณะของแต่ละชั�นศาล อาํนาจของศาลทหาร
ทั�งในเวลาปกติ ในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึก นอกจากนี�ยงัมีบทบญัญติัเกี+ยวกบัการพิจารณาของ
ศาลทหารตลอดจนกาํหนดสิทธิและหนา้ที+ของเจา้หนา้ที+ที+เกี+ยวกบักระบวนการพิจารณาของศาลทหาร 
เช่นเจา้หนา้ที+ผูมี้อาํนาจสืบสวนสอบสวน ผูมี้อาํนาจสั+งลงโทษผูก้ระทาํผิดที+ศาลทหารไดพ้ิพากษา
ลงโทษเมื+อคดีถึงที+สุดแลว้ เป็นตน้ 

3.2.2  โครงสร้างของศาลทหารไทย 
 ศาลทหาร คือ ศาลที+ตั�งขึ�นตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหารเพื+อพิจารณาพิพากษา
วางบทลงโทษทหารที+กระทาํความผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื+นในทางอาญา ซึ+ งปัจจุบนั
ศาลทหารทั�งหลายสังกดัอยูใ่นกระทรวงกลาโหม144 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเป็นผูรั้บผิดชอบ

                                                   

143 ประพาฬ กลุพิจิตร.  (2539).  หนังสือครบรอบ 90 ปี กรมพระธรรมนูญ.  หนา้ 26. 
144 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 5. 
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ในงานธุรการของศาลทหารให้ดาํเนินไปโดยเรียบร้อย กรมพระธรรมนูญเป็นส่วนราชการที+มีหน้าที+
รับผิดชอบโดยตรงเกี+ยวกบัศาลทหาร ซึ+ งกรมพระธรรมนูญนั�นขึ�นตรงต่อสํานักงานปลดักระทรวง
กลาโหมมีเจา้กรมพระธรรมนูญเป็นผูบ้งัคบับญัชา มีหน้าที+ในการปกครองบงัคบับญัชาและงาน
ดา้นธุรการทั+วไปและมีหนา้ที+วางระเบียบราชการของศาลทหารและอยัการทหารเพื+อให้งานศาลทหาร
และอยัการทหารดาํเนินไปอยา่งเรียบร้อย 

3.2.2.1  ประเภทของศาลทหาร 
การจดัแบ่งประเภทของศาลทหารนั�น แบ่งตามสถานการณ์ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

(1)  ศาลทหารในเวลาปกติ คือ ศาลทหารที+มีอยูใ่นช่วงเวลาที+บา้งเมืองมีความสงบ 
ไม่มีศึกสงคราม โดยศาลทหารในเวลาปกติจะมีการพิจารณาพิพากษาคดีที+สามารถอุทธรณ์และฎีกา
ไดส้ามชั�นศาล ดงันั�น ศาลทหารในเวลาปกติจึงประกอบไปดว้ย ศาลทหารชั�นตน้ ศาลทหารกลาง 
และศาลทหารสูงสุด 

(2)  ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ145 คือ ศาลทหารที+อยูใ่นช่วงที+บา้นเมืองอยูใ่น
ภาวะที+มีการรบหรือมีการสงคราม หรือมีการประกาศใชก้ฎอยัการศึก ในช่วงนี�ความจาํเป็นทางทหาร
ยอ่มเพิ+มขึ�นบงัคบัใหก้ารพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารตอ้งดาํเนินไปดว้ยความรวดเร็วเด็ดขาด
ยิ+งกว่าในเวลาปกติ เพื+อประโยชน์ในการรบ การสงครามหรือเพื+อให้สถานการณ์กลบัคืนสู่ความ 
เป็นปกติโดยรวดเร็ว ซึ+ งศาลทหารในกรณีนี�ก็คือศาลทหารซึ+ งมีอยูแ่ลว้ในเวลาปกตินั+นเอง โดยมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดต้ามอาํนาจที+กฎหมายบญัญติัไว ้แต่ถา้ผูมี้อาํนาจประกาศใชก้ฎอยัการศึก
ไดป้ระกาศหรือผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไดส้ั+งตามกฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก ให้ศาลทหารมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ เพิ+มเติมอีก ก็ให้ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม
ประกาศหรือคาํสั+งนั�นไดด้ว้ย 

โดยเมื+อภาวะการรบหรือภาวะสงครามไดสิ้�นสุดลง หรือเลิกใชก้ฎอยัการศึก ศาลทหาร
ในเวลาไม่ปกติก็ยงัคงมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที+คา้งอยูใ่นศาลหรือที+ยงัมิไดฟ้้องได ้แต่ผูมี้อาํนาจ
แต่งตั� งตุลาการหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอาํนาจที+จะสั+งโอนคดีหรือส่งผูต้ ้องหา 
ไปดาํเนินคดียงัศาลทหารแห่งอื+นได ้ และให้ศาลที+พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี� มีอาํนาจและหน้าที+ 
ดงัศาลทหารในเวลาไม่ปกติ โดยศาลทหารในเวลาไม่ปกตินี� มีลกัษณะเป็นศาลทหารชั�นเดียว
อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้146 

                                                   

145 แหล่มเดิม.  มาตรา 36. 
146 แหล่งเดิม.  มาตรา 61. 
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(3)  ศาลอาญาศึก จดัเป็นศาลทหารพิเศษที+มีการจดัตั� งขึ� นได้ก็ต่อเมื+อหน่วย
ทหารหรือเรือรบอยูใ่นยทุธบริเวณ147 ซึ+ งปกติเป็นช่วงเดียวกนักบัเวลาที+มีการรบ มีการสงคราม หรือ
มีการประกาศใช้กฎอยัการศึก อนัถือว่าเป็นช่วงเวลาที+ไม่ปกติ จึงอาจกล่าวได้ว่า ศาลอาญาศึก
เปรียบเสมือนเป็นศาลในเวลาไม่ปกติ148 อนึ+งการตั�งศาลอาญาศึกจะเกิดขึ�นได ้เมื+อเขา้หลกัเกณฑ ์ดงันี�  

 1)  เมื+อมีการรบเกิดขึ�น โดยไดมี้การกาํหนดเขตยทุธบริเวณ 

 2)  ในเขตยุทธบริเวณดงักล่าว มีกาํลงัทหารไม่นอ้ยกวา่หนึ+งกองพนัหรือมี
เรือรบป้อม หรือที+มั+นอยา่งใดๆ ของทหาร 

 3)  ผูบ้งัคบับญัชาของกองกาํลงัทหารไม่น้อยกว่าหนึ+ งกองพนั หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาประจาํเรือรบ ป้อม หรือที+มั+นดงักล่าวตาม 2) หรือผูท้าํการแทนผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว
ไดต้ั�งศาลอาญาศึกขึ�นมาเพื+อพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที+เกิดขึ�นในยทุธบริเวณนั+นๆ 

โดยศาลอาญาศึกมีลกัษณะเป็นศาลทหารชั�นเดียวเช่นเดียวกบัศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
อุทธรณ์ฎีกาไม่ไดเ้ช่นกนั 

3.2.2.2  การแบ่งชั�นของศาลทหาร 
ตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ศาลทหารแบ่งออกเป็น 3 ชั�น ทาํนอง

เดียวกบัศาลยติุธรรมพลเรือน คือ 

(1)  ศาลทหารชั�นตน้149 เทียบได้กบัศาลชั�นตน้ของศาลพลเรือน ซึ+ งมีอยู่ 4 
ประเภท คือ 

 1)  ศาลทหารกรุงเทพ มีลกัษณะคลา้ยกบัศาลอาญาของศาลพลเรือน โดยตั�ง 
อยู่ในกรมพระธรรมนูญและมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดทุ้กบทกฎหมายโดยไม่จาํกดัพื�นที+
และไม่จาํกดัชั�นยศของจาํเลย150 แต่โดยปกติถา้มีการกระทาํผิดเกิดขึ�นในพื�นที+ที+มีศาลทหารชั�นตน้
อื+นตั�งอยู่ ก็ให้พิจารณาพิพากษาคดีในศาลทหารทอ้งถิ+นนั�นๆ151 ยกเวน้จาํเลยมียศชั�นนายพล จะตอ้ง
พิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลทหารกรุงเทพ เนื+องจากจาํเลยที+มียศชั�นนายพลนั�น จะเกินอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลมณฑลทหารและศาลจงัหวดัทหารบก นอกจากนี� ยงัมีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาคดีที+การกระทาํผิดเกิดขึ� นนอกราชอาณาจักรซึ+ งผูก้ระทาํความผิดจะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจกัรดว้ย จึงมีผลให้ศาลทหารกรุงเทพมีเขตอาํนาจครอบคลุม กรุงเทพมหานคร นครปฐม 

                                                   

147 แหล่งเดิม.  มาตรา 39. 
148 วรีะ โชคเหมาะ.  (2529).  คาํอธิบายกฎหมายทหาร.  หนา้ 294. 
149 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 7. 
150 แหล่งเดิม.  มาตรา 22. 
151 แหล่งเดิม.  มาตรา 17 (2). 
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นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ+ งเป็นพื�นที+ที+อยูใ่นเขตอาํนาจของมณฑลทหารบกที+ 11 ซึ+ ง
เป็นพื�นที+ที+ไม่มีศาลมณฑลทหาร 

 2)  ศาลมณฑลทหาร มีลักษณะคล้ายศาลจงัหวดัของศาลพลเรือนโดยมี
อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั� งปวงเฉพาะความผิดที+ เกิดขึ� นในเขตพื�นที+มณฑลทหารนั� นๆ  
แต่จาํกดัชั�นยศของจาํเลยวา่จาํเลยจะตอ้งไม่ใช่นายทหารชั�นนายพล152 โดยในแต่ละมณฑลทหารจะ
มีศาลมณฑลทหารหนึ+ งศาล ยกเวน้มณฑลทหารอนัเป็นที+ตั�งของศาลทหารกรุงเทพ153 ดงันั�นมณฑล
ทหารบกที+ 11 อนัเป็นที+ตั�งของศาลทหารกรุงเทพจึงไม่มีศาลมณฑลทหาร ซึ+ งในปัจจุบนัมีศาลมณฑล
ทหาร 13 ศาล ไดแ้ก่154 

1.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 12 อยูที่+จงัหวดัปราจีนบุรี มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัปราจีนบุรี 
และจงัหวดันครนายก 

2.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 13 อยู่ที+จงัหวดัลพบุรี มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัลพบุรี 
จงัหวดัชยันาท จงัหวดัสิงห์บุรี และจงัหวดัอ่างทอง 

3.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 14 อยู่ที+จงัหวดัชลบุรี มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัชลบุรี 
จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด และจงัหวดัระยอง 

4.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 15 อยูที่+จงัหวดัเพชรบุรี มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัเพชรบุรี 
และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

5.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 21 อยูที่+จงัหวดันครราชสีมา มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดั
นครราชสีมา และจงัหวดัชยัภูมิ 

6.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 22 อยูที่+จงัหวดัอุบลราชธานี มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดั
อุบลราชธานี จงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

7.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 23 อยูที่+จงัหวดัขอนแก่น มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัขอนแก่น 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดัมหาสารคาม 

8.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 24 อยูที่+จงัหวดัอุดรธานี มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัอุดรธานี 
จงัหวดัหนองคาย และจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

                                                   

152 แหล่งเดิม.  มาตรา 21. 
153 แหล่งเดิม.  มาตรา 8. 
154 พระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตอาํนาจศาลจงัหวดัทหารและศาลมณฑลทหาร พ.ศ. 2533, พระราชกฤษฎีกา

กาํหนดเขตอาํนาจศาลจงัหวดัทหารและศาลมณฑลทหาร (ฉบบัที+ 2) พ.ศ. 2537, พระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตอาํนาจ
ศาลจงัหวดัทหารและศาลมณฑลทหาร (ฉบบัที+ 3) พ.ศ. 2552. 
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9.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 31 อยู่ที+จงัหวดันครสวรรค์ มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดั
นครสวรรค ์จงัหวดักาํแพงเพชร และจงัหวดัอุทยัธานี 

10.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 32 อยูที่+จงัหวดัลาํปาง มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัลาํปาง 

11.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 33 อยูที่+จงัหวดัเชียงใหม่ มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัเชียงใหม่
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจงัหวดัลาํพนู 

12.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 41 อยู่ที+จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเขตอาํนาจครอบคลุม
จงัหวดันครศรีธรรมราช (นอกจากอาํเภอทุ่งสง) จงัหวดักระบี+ จงัหวดัพงังา และจงัหวดัภูเก็ต 

13.  ศาลมณฑลทหารบกที+ 42 อยูที่+จงัหวดัสงขลา มีเขตอาํนาจครอบคลุมจงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสตูล  

 3)  ศาลจงัหวดัทหาร มีลกัษณะคลา้ยศาลแขวงของศาลพลเรือน โดยมีเขต
อาํนาจตามพื�นที+จงัหวดัทหาร โดยทุกจงัหวดัทหารจะมีศาลจงัหวดัทหารหนึ+งศาล แต่ถา้จงัหวดัทหาร
นั�นเป็นที+ตั�งกองบญัชาการมณฑลทหารก็จะไม่มีศาลจงัหวดัทหาร สําหรับอาํนาจการพิจารณาคดีนั�น 
ศาลจงัหวดัทหารมีเขตอาํนาจตามพื�นที+จงัหวดัทหารและมีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาไดทุ้กบทกฎหมาย 
เวน้แต่ คดีที+จาํเลยเป็นนายทหารสัญญาบตัร155 จะตอ้งนาํไปพิจารณาพิพากษาคดีในศาลมณฑลทหาร
หรือศาลทหารกรุงเทพแลว้แต่กรณี ปัจจุบนัมีศาลจงัหวดัทหารบกที+เปิดทาํการ 13 ศาล ไดแ้ก่ 

1.  ศาลจงัหวดัทหารบกกาญจนบุรี อยูใ่นเขตพื�นที+ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอาํนาจครอบคลุม
จงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดัสุพรรณบุรี 

2.  ศาลจงัหวดัทหารบกสระแกว้ อยูใ่นเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 12 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัสระแกว้ 

3.  ศาลจงัหวดัทหารบกสระบุรี อยูใ่นเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 13 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4.  ศาลจงัหวดัทหารบกราชบุรี อยู่ในเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 15 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัสมุทรสงคราม 

5.  ศาลจงัหวดัทหารบกสุรินทร์ อยู่ในเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 21 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัสุรินทร์ 

6.  ศาลจงัหวดัทหารบกร้อยเอ็ด อยูใ่นเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 22 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดัยโสธร 

                                                   

155 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 19. 
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7.  ศาลจงัหวดัทหารบกเพชรบูรณ์ อยู่ในเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 31 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดัพิจิตร 

8.  ศาลจงัหวดัทหารบกพิษณุโลก อยูใ่นเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 31 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัพิษณุโลก และจงัหวดัสุโขทยั 

9.  ศาลจงัหวดัทหารบกอุตรดิตถ์ อยูใ่นเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 32 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัอุตรดิตถ ์และจงัหวดัแพร่ 

10.  ศาลจงัหวดัทหารบกเชียงราย อยูใ่นเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 33 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัเชียงราย 

11.  ศาลจงัหวดัทหารบกชุมพร อยู่ในเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 41 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัชุมพร และจงัหวดัระนอง 

12.  ศาลจงัหวดัทหารบกทุ่งสง อยู่ในเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 41 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมอาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัตรัง 

13.  ศาลจงัหวดัทหารบกปัตตานี  อยูใ่นเขตพื�นที+ศาลมณฑลทหารบกที+ 42 มีเขตอาํนาจ
ครอบคลุมจงัหวดัปัตตานี จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัยะลา 

 4)  ศาลประจาํหน่วยทหาร156 สามารถจดัตั�งขึ�นไดเ้มื+อมีหน่วยทหารไปปฏิบติั
หน้าที+อยู่นอกราชอาณาจกัรหรือกาํลงัเดินทางเพื+อไปปฏิบติัหน้าที+นอกราชอาณาจกัร และมีกาํลงั
ทหารไม่นอ้ยกว่าหนึ+งกองพนั โดยศาลประจาํหน่วยทหารนี� จะมีลกัษณะต่างกบัศาลทหารชั�นตน้อื+นๆ 
ในขอ้ที+ไม่คาํนึงถึงวา่การกระทาํความผดิจะเกิดขึ�นในพื�นที+ใด แต่คาํนึงถึงวา่บุคคลผูก้ระทาํความผิด
เป็นผูที้+สังกดัหน่วยทหารนั�นหรือไม่ ถา้เป็นผูที้+สังกดัหน่วยทหารนั�นศาลประจาํหน่วยก็มีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีได ้

(2)  ศาลทหารกลาง เทียบไดก้บัศาลอุทธรณ์ของศาลพลเรือน มีศาลเดียวตั�งอยู่ที+
กรมพระธรรมนูญ โดยเป็นศาลทหารชั�นอุทธรณ์ มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที+อุทธรณ์
คดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั+งของศาลทหารชั�นตน้157 

(3)  ศาลทหารสูงสุด เทียบไดก้บัศาลฎีกาของศาลพลเรือน เป็นศาลทหารชั�นฎีกา 
มีอยูศ่าลเดียวตั�งอยูที่+กรมพระธรรมนูญ โดยมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที+มีการโตแ้ยง้คดัคา้น

                                                   

156 แหล่งเดิม.  มาตรา 9. 
157 แหล่งเดิม.  มาตรา 23. 
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คาํพิพากษาหรือคาํสั+งของศาลทหารกลาง คดีที+ศาลทหารสูงสุดไดพ้ิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสั+งแลว้
ถือวา่เป็นที+สุด158 

3.2.2.3  ประเภท  คุณสมบติัและองคค์ณะของตุลาการศาลทหาร 

บุคคลที+ทาํหนา้ที+พิจารณาพิพากษาคดีในศาลทหาร เรียกวา่ “ตุลาการ” ส่วนในศาลพลเรือน
เรียกวา่ “ผูพ้ิพากษา” ซึ+ งต่างก็เป็นผูพ้ิจารณาพิพากษาคดีและกระทาํการในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย์
เช่นเดียวกนั159 

ตุลาการศาลทหาร แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

(1)  “ตุลาการพระธรรมนูญ” คือ นายทหารสัญญาบตัร ซึ+ งสําเร็จการศึกษาทางกฎหมาย
และมีคุณสมบติัครบถว้นตามที+กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498160 และ
ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528161 โดยตุลาการพระธรรมนูญจะเป็น
ผูด้าํเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

                                                   

158 แหล่งเดิม.  มาตรา 24. 
159 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 197 วรรคหนึ+ง. 
160 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498  
มาตรา 31 ตุลาการพระธรรมนูญ ตอ้งเป็นนายทหารสัญญาบตัร โดยสามารถเป็นตุลาการในศาลทหารได้

ทุกศาลแต่ตอ้งมียศทหารตามชั�นศาล ดงัต่อไปนี�  
(1)  ศาลทหารชั�นตน้ ตอ้งเป็นนายทหารยศร้อยตรี เรือตรี หรือเรืออากาศตรีขึ�นไป 

(2)  ศาลทหารกลาง ตอ้งเป็นนายทหารยศพนัตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรีขึ�นไป 

(3)  ศาลทหารสูงสุด  
ก.  ตอ้งเป็นนายทหารยศพนัเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอกขึ�นไป 

ข.  นายทหารชั�นนายพล. 
161

 ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528  
ขอ้ 4 ตุลาการพระธรรมนูญตอ้งมีคุณสมบติัและพื�นฐานความรู้ ดงัต่อไปนี�  

4.1  เป็นนายทหารสญัญาบตัร 

4.2  อายไุม่ต ํ+ากวา่ยี+สิบหา้ปีบริบูรณ์ 

4.3  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตั�งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ�นไปในสาขานิติศาสตร์ 

4.4  เป็นสมาชิกแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

4.5  รับราชการและประกอบอาชีพในหน้าที+ที+ตอ้งใชค้วามรู้ทางกฎหมายเป็นประจาํมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือไดเ้ป็นตุลาการศาลทหารมาแลว้ 

4.6  มีความประพฤติเหมาะสมแก่การปฏิบติัหนา้ที+ตุลาการ. 
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(2)  “ตุลาการ” คือ นายทหารสัญญาบตัร ซึ+ งปกติเป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยที+ไดรั้บการแต่งตั�งจากผูบ้งัคบับญัชาทหารของหน่วยต่างๆ ในพื�นที+ของศาลทหารนั�น โดยเขา้
ร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที+บุคคลซึ+ งอยู่ในอาํนาจศาลทหารกระทาํ
ความผิดซึ+ งไม่จาํเป็นตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาทางกฎหมาย โดยในศาลชั�นตน้ตุลาการประเภทนี�ตอ้งมี
ยศทหารสูงกวา่หรือเท่ากบัจาํเลยที+มียศทหารสูงสุดในขณะฟ้องโดยมีฐานะเป็นตุลาการที+มิใช่ตุลาการ
พระธรรมนูญหรือตุลาการร่วม162 

องคค์ณะของศาลทหาร มีดงันี�  
(1)  ศาลทหารชั�นตน้ มีองคค์ณะตุลาการ 3 นาย โดยแยกพิจารณาเป็น 

 1)  ศาลจงัหวดัทหาร มีองค์คณะตุลาการจาํนวน 3 นาย ประกอบด้วยตุลาการ 
พระธรรมนูญ 1 นาย และนายทหารชั�นสัญญาบตัร 2 นาย ซึ+ งตอ้งมียศทหารสูงกวา่หรือเทียบเท่ากบั
จาํเลยที+มียศทหารสูงสุดโดยยศของจาํเลยถือขณะที+ฟ้องคดี163 

 2)  ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลทหารประจาํหน่วย มีองค์คณะ
ตุลาการ 3 นาย ประกอบดว้ยตุลาการพระธรรมนูญ 1 นาย และนายทหารชั�นสัญญาบตัร 2 นาย164 

(2)  ศาลทหารกลาง มีองค์คณะตุลาการจาํนวน 5 นาย ประกอบดว้ยตุลาการพระธรรมนูญ  
2 นาย และนายทหารชั�นสัญญาบตัรชั�นนายพลหนึ+งหรือสองนาย นายทหารชั�นนายพนั นายนาวา 
หรือนายนาวาอากาศขึ�นไป หนึ+งหรือสองนาย165 

(3)  ศาลทหารสูงสุด มีองคค์ณะตุลาการจาํนวน 5 นาย ประกอบดว้ยตุลาการพระธรรมนูญ 
3 นาย และนายทหารชั�นนายพล 2 นาย166 

(4)  ศาลอาญาศึก มีองคค์ณะตุลาการจาํนวน 3 นาย ซึ+ งตอ้งเป็นนายทหารสัญญาบตัร167 

3.2.2.4  การแต่งตั�งและถอดถอนตุลาการศาลทหาร 

การแต่งตั�งและถอดถอนตุลาการศาลทหารนั�น พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร  
พ.ศ. 2498 มาตรา 10 ไดก้าํหนดใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเป็นผูถ้วายคาํแนะนาํ เพื+อทรง
กรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดและตุลาการศาลทหารกลาง และ
มาตรา 5 วรรคสอง กาํหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบงานธุรการของศาลทหาร  

                                                   

162 วรีะ โชคเหมาะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 274. 
163 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 26, มาตรา 32. 
164 แหล่งเดิม.  มาตรา 27. 
165 แหล่งเดิม.  มาตรา 28. 
166 แหล่งเดิม.  มาตรา 29. 
167 แหล่งเดิม.  มาตรา 41. 
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ซึ+ งในเรื+องการถวายคาํแนะนาํเพื+อทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ นั�น กระทรวงกลาโหมตอ้งเสนอไปยงั
สํานกันายกรัฐมนตรีเพื+อดาํเนินการ เมื+อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�ง นายกรัฐมนตรี
จะเป็นผูล้งนามสนองพระบรมราชโองการ 

สาํหรับการแต่งตั�งและถอดถอนศาลทหารชั�นตน้และศาลอาญาศึกนั�น พระมหากษตัริย์
ไดท้รงมอบพระราชอาํนาจใหผู้บ้งัคบับญัชาและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเป็นผูแ้ต่งตั�งและ
ถอดถอนไดเ้อง กล่าวคือ ตุลาการศาลจงัหวดัทหารให้ผูม้ีอาํนาจบงัคบับญัชาจงัหวดัทหารเป็น 
ผูมี้อาํนาจแต่งตั�งและถอดถอน ตุลาการศาลมณฑลให้ผูม้ีอาํนาจบงัคบับญัชามณฑลทหารเป็น 
ผูมี้อาํนาจแต่งตั�งและถอดถอน ตุลาการศาลประจาํหน่วยทหารให้ผูมี้อาํนาจบงัคบับญัชาหน่วยทหาร
เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั�งและถอดถอน ตุลาการศาลอาญาศึกให้ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ณ ที+นั�นซึ+ งมีกาํลงั
ทหารอยู่ในบงัคบับญัชาไม่น้อยกว่าหนึ+ งกองพนัหรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาในเรือรบ ป้อม หรือที+มั+น
อย่างใดๆ ของทหารหรือผูท้าํการแทนเป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั�งและถอดถอน และตุลาการศาลทหาร
กรุงเทพให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั�งและถอดถอน168ในกรณีที+ทหารบก 
ทหารเรือ หรือทหารอากาศ กระทาํการร่วมกนัให้ผูบ้งัคบับญัชาทหารสูงสุด ณ ที+นั�นเป็นผูมี้อาํนาจ
แต่งตั�งและถอดถอน โดยไดท้รงมอบพระราชอาํนาจไวเ้ป็นการถาวรตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื+องมอบพระราชอาํนาจในการแต่งตั�งและถอดถอนตุลาการศาลทหาร ฉบบัลงวนัที+ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2498 และหลกัเกณฑก์ารแต่งตั�งตุลาการศาลทหารชั�นตน้นั�น ระเบียบราชการศาลทหาร พ.ศ. 2532 
ไดก้าํหนดใหแ้ต่งตั�งได ้2 แบบ คือ แต่งตั�งเฉพาะคดี และแต่งตั�งประจาํ169 

อยา่งไรก็ตาม การแต่งตั�งและถอดถอนตุลาการศาลทหารนั�นจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ที+กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528 ดว้ยกล่าวคือ การแต่งตั�ง
หรือถอดถอนตุลาการทุกชั�นศาลจะตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการศาลทหาร หรือ 
กตท. เสียก่อน 

                                                   

168 แหล่งเดิม.  มาตรา 30, มาตรา 39 วรรคสาม. 
169 ระเบียบราชการศาลทหาร พ.ศ. 2532 ขอ้ 7  การแต่งตั�งประจาํนั�นกาํหนดหลกัเกณฑไ์ว ้5 ประการ ดงันี�  

(1)  ควรแต่งตั�งคราวเดียวหลายนาย 
(2)  แต่งตั�งจากผูส้าํเร็จการศึกษาชั�นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ�นไปในสาขานิติศาสตร์เท่าที+จะเป็นไปได ้ 
(3)  ควรแต่งตั�งจากนายทหารซึ+งมียศไม่ตํ+ากวา่ ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอก 
(4)  คาํสั+งแต่งตั�งตุลาการประจาํนั�น ถา้ตุลาการพระธรรมนูญอยูใ่นลาํดบัใดให้ระบุลาํดบันั�นวา่เป็น

ตุลาการพระธรรมนูญดว้ย 
(5)  ตุลาการประจาํที+แต่งตั�งไวค้วรแต่งตั�งใหม่ทุกระยะ 1 ปี หรืออาจจะแต่งตั�งตุลาการที+พน้ตาํแหน่ง

ใหเ้ป็นตุลาการใหม่อีกได ้โดยในคาํสั+งใหม่ใหย้กเลิกคาํสั+งเดิมดว้ย. 
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ในทางปฏิบติั การแต่งตั�งตุลาการประจาํศาลทหารชั�นตน้ สําหรับศาลทหารในส่วนภูมิภาค
ผูมี้อาํนาจแต่งตั�งตุลาการจะเสนอรายชื+อนายทหารสัญญาบตัรที+ประสงค์จะแต่งตั�งเป็นตุลาการ  
(ที+มิใช่ตุลาการพระธรรมนูญ) มาให้ กตท. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อนจึงจะแต่งตั�งได ้ส่วน
กรณีการแต่งตั�งตุลาการศาลทหารกรุงเทพนั�น สํานักตุลาการทหารจะดาํเนินการนาํรายชื+อเสนอ 
กตท. เพื+อขอความเห็นชอบเองและจะเสนอไปยงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเพื+อออกคาํสั+ง
แต่งตั�งต่อไป  

นอกจากนี�  ผูมี้อาํนาจแต่งตั�งตุลาการตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
ตามมาตรา 30 สามารถแต่งตั�งผูที้+มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นตุลาการสาํรองได ้สาํหรับกรณีที+ตุลาการ
ไม่สามารถที+จะนั+งพิจารณาคดีไดค้รบองคค์ณะ ซึ+ งตุลาการสํารองนี� จะมีอาํนาจหนา้ที+เช่นเดียวกบั
ตุลาการทุกประการ170 

3.2.3  อาํนาจศาลทหารในเวลาปกติ 

อาํนาจศาลทหารในการที+จะพิจารณาพิพากษาคดีและมีอาํนานเหนือบุคคลใดนั� น
พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑไ์วด้งันี�  

3.2.3.1  คดีที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร 
อาํนาจของศาลทหารที+จะพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 

พ.ศ. 2498 มาตรา 13 นั�น บญัญติัใหศ้าลทหารมีอาํนาจดงัต่อไปนี�  
(1)  อาํนาจในการพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูก้ระทาํผิดต่อกฎหมายทหาร

หรือกฎหมายอื+นในทางอาญา ในคดีที+ผูก้ระทาํผิดเป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารในขณะ
กระทาํผดิ 

(2)  อาํนาจในการสั+งลงโทษบุคคลใดๆ ที+กระทาํผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล 
ตามที+บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่วา่บุคคลผูน้ั�นจะเป็นบุคคลที+อยู่ใน
อาํนาจศาลทหารหรือเป็นบุคคลพลเรือนทั+วไป หากไดก้ระทาํเป็นความทาํผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล
ตามหลกัเกณฑ์ที+บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 30 ถึงมาตรา 33 ศาลทหาร
มีอาํนาจสั+งลงโทษผูล้ะเมิดอาํนาจศาลทหารนั�นได ้ซึ+ งความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาลนั�น ศาลมีอาํนาจ
พิจารณาลงโทษได ้4 สถาน คือ ไล่ออกจากบริเวณศาล จาํคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท 
หรือทั�งจาํคุกทั�งปรับ นอกจากนี�ศาลทหารยงัมีอาํนาจเกี+ยวกบัคดีแพ่งเกี+ยวเนื+องกบัคดีอาญาโดยมีอาํนาจ

                                                   

170 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 34. 
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พิพากษาใหจ้าํเลยคืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพย ์หรือใชค่้าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่รัฐบาลใน
กรณีที+จาํเลยกระทาํผดิ171 

สรุปไดว้า่ คดีที+อยูใ่นศาลทหารมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
1.  การกระทาํความผดิไดก้ระทาํโดยบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารตามมาตรา 16  
2.  การกระทาํความผดิเกิดขึ�นในขณะที+ผูก้ระทาํผดิเป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร 

3.  การกระทาํความผดิในคดีนั�นไม่ใช่กรณีที+ถือเป็นขอ้ยกเวน้เรื+องคดีที+ไม่อยูใ่นอาํนาจ
ศาลทหารตามที+บญัญติัไวใ้นมาตรา 14  

การกระทาํความผิดไดเ้กิดขึ�นในขณะที+ผูก้ระทาํผิดเป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจศาลทหาร
นั�น ซึ+ งหากมีลกัษณะที+คาบเกี+ยวระหวา่งเวลาที+ผูก้ระทาํความผิดเป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร 
และมิไดเ้ป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร เช่น กรณีกระทาํผิดออกเช็คในขณะเป็นทหาร แต่ธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื+อพน้จากการเป็นทหารแลว้ หรือออกเช็คขณะยงัไม่ไดเ้ป็นทหาร แต่ธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงินขณะที+เป็นทหาร หรือในกรณีความผดิต่อเนื+อง เช่น หน่วงเหนี+ยวกกัขงัผูอื้+นไวใ้น
ขณะที+ตนยงัไม่ไดเ้ป็นทหารจนกระทั+งตนไดเ้ป็นทหารแลว้ผูที้+ถูกหน่วงเหนี+ยวกกัขงัจึงหลุดพน้จาก
การหน่วงเหนี+ยวไปได ้กรณีเหล่านี� เป็นคดีที+ไม่อยู่ในอาํนาจศาลทหารเพราะบุคคลที+อยู่ในอาํนาจ
ศาลทหารในขณะกระทาํผดินั�น หมายถึง บุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารตั�งแต่ขณะลงมือกระทาํผิด
จนกระทั+งความผิดสําเร็จ ซึ+ งบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารขณะกระทาํผิดนั�นอาจถูกดาํเนินคดีใน
ศาลทหารในขณะที+มิไดเ้ป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจศาลทหารได ้เช่น กระทาํผิดขณะที+ยงัเป็นทหาร 
แต่ความผิดมาปรากฏหรือถูกจบักุมภายหลงัที+ถูกปลดออกจากราชการไปแลว้ แต่หากกระทาํผิด
สําเร็จในขณะที+ยงัไม่ไดเ้ป็นทหารแต่ความผิดไดป้รากฏหรือถูกจบักุมในขณะที+เป็นทหารก็ถือว่า
การกระทาํความผิดนั�นไม่ไดอ้ยูใ่นอาํนาจศาลทหารซึ+ งเป็นไปตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ. 2498 มาตรา 15 วรรคแรก ดงันั�น จึงตอ้งดาํเนินคดีกบัทหารที+กระทาํความผดินั�นในศาลพลเรือน 

อาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามมาตรา 13 นี�  ไดบ้ญัญติัโดยใช้ถ้อยคาํว่า 
“วางบทลงโทษผูก้ระทาํผิดในทางอาญา” ซึ+ งมีความหมายว่า เมื+อศาลทหารพิจารณาแลว้เห็นว่า
จาํเลยกระทาํผิดจริงก็มีอาํนาจลงโทษจาํเลยเฉพาะคดีอาญาเท่านั�น กล่าวคือ ลงโทษจาํเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ซึ+ งมีอยู ่5 สถาน ไดแ้ก่ โทษประหารชีวิต โทษจาํคุก โทษกกัขงั 
โทษปรับ และโทษริบทรัพยสิ์น โดยที+ศาลทหารไม่มีอาํนาจที+จะพิจารณาพิพากษา หรือมีคาํสั+ง
บงัคบัเป็นอย่างอื+นนอกเหนือจากการระวางโทษดงักล่าว เวน้แต่ในเรื+องการรอการลงโทษจาํคุก 
การพิพากษายกฟ้อง หรือการสั+งจาํหน่ายคดี ดงันั�น ศาลทหารจึงไม่มีอาํนาจที+จะนาํวิธีการเพื+อความ

                                                   

171 แหล่งเดิม.  มาตรา 51. 
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ปลอดภยัตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บงัคบั รวมถึงไม่มีอาํนาจในเรื+องที+กฎหมายซึ+ งมี
บทลงโทษทางอาญาไดใ้ห้อาํนาจไว ้เช่น อาํนาจในการสั+งจ่ายรางวลันาํจบั อาํนาจในการสั+งขบัไล่
ออกจากพื�นที+ หรืออาํนาจในการสั+งให้รื� อถอนสิ+งปลูกสร้าง และไม่มีอาํนาจสั+งให้จาํเลยคืนทรัพย ์
ใช้ราคาทรัพย ์หรือใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผูเ้สียหาย172 เวน้แต่เป็นกรณีที+รัฐบาล
ไดรั้บความเสียหาย 

3.2.3.2  คดีที+ไม่อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร 

คดีที+ไม่อยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารตามพระราชบญัญติัธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 14 นั�น มี 4 ประเภท คือ  

(1)  คดีที+บุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารกบับุคคลที+มิไดอ้ยูใ่นอาํนาจศาลทหาร
กระทาํผดิดว้ยกนั 

กรณีที+ทหารร่วมกระทาํผิดกบัพลเรือน หรือในกรณีที+จาํเลยเป็นทหารและมีพรรคพวก
ที+ร่วมกระทาํผดิดว้ยกนัแต่ยงัจบัตวัไม่ได ้ซึ+ งไม่ปรากฏวา่พรรคพวกที+ร่วมกระทาํผิดดว้ยกนันั�นเป็น
ทหารหรือพลเรือนจะตอ้งถือว่าเป็นพลเรือน กรณีนี� มุ่งพิจารณาที+ตวับุคคลเป็นหลกัว่าบุคคลที+
กระทาํผิดนั�นเป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจศาลทหารกบับุคคลที+มิไดอ้ยูใ่นอาํนาจของศาลทหารกระทาํผิด
ดว้ยกนัหรือไม่ ถา้หากกระทาํผดิดว้ยกนัแลว้ คดีนั�นยอ่มไม่อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร173 

คาํว่า “กระทาํผิดดว้ยกนั” ในพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 14 (1) 
นั�น มีความหมายกวา้งกวา่การร่วมกระทาํผดิดว้ยกนัตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 กล่าวคือ 
ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเรื+องที+ทหารกบัพลเรือนไดร่้วมกนักระทาํความผิดเสมอไป โดยศาลฎีกาไดว้ินิจฉัย
เป็นบรรทดัฐานไวว้า่ กรณีที+พลเรือนกบัทหารวิวาททาํร้ายกนัตกเป็นจาํเลยทั�งสองฝ่ายถือไดว้า่เป็น
การกระทาํผิดดว้ยกนั174 และวินิจฉัยวางหลกัไวอี้กว่า ทหารและพลเรือนขบัรถสวนทางกนัดว้ย
ความประมาทของทั�งสองฝ่ายทาํให้รถเฉี+ยวและชนกนัเป็นเหตุให้ผูโ้ดยสารในรถถึงแก่ความตาย 
ถือวา่เป็นเรื+องที+ “กระทาํผดิดว้ยกนั” ตอ้งดาํเนินคดีในศาลพลเรือน175   

(2)  คดีที+เกี+ยวพนักบัคดีที+อยูใ่นอาํนาจของศาลพลเรือน 

คดีที+จะถือวา่เป็นคดีที+เกี+ยวพนักนันั�นมีหลายกรณี แต่ยงัไม่มีการชี�ชดัถึงความหมายของ 
“คดีที+เกี+ยวพนั” ที+บญัญติัไวใ้นประกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 24 และมาตรา 25 เช่น 
นายดาํประกอบกิจการรับซื�อของโจร สิบเอกเขียวลกัทรัพยข์องทางราชการไปขายให้นายดาํเป็น

                                                   

172 แหล่งเดิม.  มาตรา 53. 
173 วรีะ โชคเหมาะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 239. 
174 คาํพิพากษาศาลฎีกาที+ 1648/2521. 
175 คาํพิพากษาศาลฎีกาที+ 1104/2513 (ป). 
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ประจาํ หรือนายแดงทาํหนงัสือเดินทางปลอมให้สิบเอกเขียว สิบเอกเขียวนาํหนงัสือเดินทางปลอม
นั�นไปใช้ กรณีตามตวัอย่างหากอาศยัความหมายของ “คดีเกี+ยวพนักนั” ตามบทบญัญติัมาตรา 24 
และมาตรา 25 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลกัในการพิจารณาแลว้ก็จะถือวา่
เป็นคดีที+ไม่อยู่ในอาํนาจศาลทหาร เนื+องจากเกี+ยวพนักบัคดีที+อยู่ในอาํนาจศาลพลเรือน โดยคดีที+
บุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารกบับุคคลที+มิไดอ้ยูใ่นอาํนาจศาลทหารกระทาํความผิดดว้ยกนั และ
คดีที+เกี+ยวพนักบัคดีที+อยู่ในอาํนาจของศาลพลเรือนนี�  มกัจะเรียกกนัว่า “คดีปะปน”เนื+องจาก
กฎหมายทหารในยุคแรกได้ใช้ถ้อยคาํดงักล่าวจึงใช้ติดต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั โดยจะเห็นไดจ้าก
พระธรรมนูญศาลทหารบก ร.ศ. 126 มาตรา 62 บญัญติัว่า “เมื+อใดผูที้+อยู่ในอาํนาจศาลทหารบก 
ไดก้ระทาํความผดิและมีผูที้+ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหารบกปะปนอยูด่ว้ย เป็นผูต้น้เหตุหรือพรรคพวก
ก็ดีใหค้ดีนั�นไปพิจารณาในศาลพลเรือน” หรือกรณีตามธรรมนูญศาลทหารเรือ ร.ศ. 127 มาตรา 55 
บญัญติัวา่ “เมื+อใดผูที้+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารเรือไดก้ระทาํความผิด และผูที้+ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหารเรือ
ปะปนอยู่ด้วย เป็นผูต้น้เหตุหรือพรรคพวกก็ดี ให้คดีนั�นไปพิจารณาในศาลพลเรือน” ดงันั�น  
หากกล่าวถึงคดีปะปน จึงเป็นที+เขา้ใจไดว้า่หมายถึงคดีที+บุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารกบับุคคลพลเรือน
กระทาํผดิดว้ยกนั หรือคดีที+เกี+ยวพนักบัคดีที+อยูใ่นอาํนาจของศาลพลเรือน 

(3)  คดีที+ตอ้งดาํเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว 

การกระทาํความผิดที+เป็นคดีที+อยู่ในเขตอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชน
และครอบครัวตามพระราชบญัญติัจดัตั�งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 10 โดยบุคคลที+อยู่ในอาํนาจของศาลทหารที+เขา้หลกัเกณฑ์ไม่อยู่ใน
อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีในศาลทหารไดเ้พราะอายุยงัไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์นั�น ปัจจุบนัคงมี
เฉพาะนักเรียนทหารตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16 (4) เท่านั�น  
เพราะบุคคลที+จะบรรจุเขา้รับราชการได้จะตอ้งมีอายุกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แล้ว ส่วนทหาร 
กองประจาํการซึ+ งเขา้รับราชการตามพระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ก็จะตอ้งมีอาย ุ
ยี+สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ จึงไม่อยู่ในข่ายที+จะตอ้งถูกดาํเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว นอกจาก
นกัเรียนทหารแลว้บุคคลที+อายตุ ํ+ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์อาจมีไดใ้นกรณีที+เป็นชนชาติศตัรู  

อาํนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวที+จะพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที+มีขอ้หาว่าเด็ก
หรือเยาวชนกระทาํความผิดนั�น ไม่จาํกดัประเภทความผิดในทางอาญา ความผิดทางอาญาทุกบท
กฎหมายที+เด็กหรือเยาวชนมีขอ้หาวา่กระทาํความผิด ศาลเยาวชนและครอบครัวยอ่มมีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาไดท้ั�งสิ�น176 แมค้วามผิดทางอาญานั�นตามปกติอยูใ่นอาํนาจของศาลชาํนญัพิเศษที+จะพิจารณา

                                                   

176 คาํพิพากษาศาลฎีกาที+ 3666/2531. 
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พิพากษาคดีได ้รวมทั�งไม่จาํกดัอตัราโทษวา่มากนอ้ยเพียงใด สถานใด แมก้ฎหมายกาํหนดอตัราโทษ
ความผดินั�นถึงจาํคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ 

(4)  คดีที+ศาลทหารเห็นวา่ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร  
คดีที+ศาลทหารเห็นวา่ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหารมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 2 ประการ คือ 

1)  ศาลทหารเป็นผูว้ินิจฉัย ซึ+ งหมายความว่า ได้มีการยื+นฟ้องคดีต่อ
ศาลทหารแลว้ 

2)  ศาลทหารส่งเรื+ องไปให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี� ขาดอาํนาจหน้าที+
ระหวา่งศาลเป็นผูว้นิิจฉยั ทั�งกรณีที+มีการยื+นฟ้องต่อศาลทหารแลว้ และกรณีจะยื+นฟ้องต่อศาลทหาร 

คดีที+ศาลทหารเห็นว่าเป็นคดีที+ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหารนั�นยงัไม่ปรากฏวา่ศาลทหาร
เคยวินิจฉยัไว ้เท่าที+ปรากฏมีแต่วินิจฉัยเกี+ยวกบัตวับุคคลที+ฟ้องคดี ไม่ไดว้ินิจฉยัถึงลกัษณะของคดี 
แต่อยา่งไรก็ตาม มีอยูก่รณีหนึ+งที+น่าจะเขา้หลกัเกณฑ์นี� ได ้เนื+องจากไม่เขา้หลกัเกณฑ์ในขอ้ (1) (2) 
และ (3) ซึ+ งไดแ้ก่กรณีความผิดที+กระทาํคาบเกี+ยวกนัระหวา่งที+เป็นบุคคลซึ+ งไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร
ดงัที+ได้กล่าวไวแ้ล้ว กรณีนี� ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไวว้่า ทหารกบัพวกที+ยงัหลบหนีอยู่ ร่วมกนั
กระทาํความผิด เมื+อไม่มีหลกัฐานใดแสดงให้เห็นชัดว่าพวกที+หลบหนีอยู่นั�นเป็นบุคคลที+อยู่ใน
อาํนาจศาลทหาร คดีจึงอยูใ่นอาํนาจศาลพลเรือน177 

คดีที+ไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารตามที+กล่าวมาขา้งตน้ให้ดาํเนินคดี
ในศาลพลเรือน ซึ+ งหากเป็นคดีที+ไม่อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร ศาลทหารตอ้งจาํหน่ายคดีเพื+อให้ไป
ดาํเนินคดีในศาลพลเรือน ดงันั�น หากเป็นกรณีที+ศาลพลเรือนไดส้ั+งประทบัฟ้องไวแ้ลว้ แมจ้ะปรากฏ
ตามทางพิจารณาในภายหลงัว่าเป็นคดีที+อยู่ในอาํนาจศาลทหาร ศาลพลเรือนก็มีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาต่อไปได้178 แต่ถา้ความปรากฏแก่ศาลพลเรือนตั�งแต่แรกว่าจาํเลยหรือผูที้+ถูกนาํมาฝากขงั
เป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร ศาลพลเรือนจะรับไวพ้ิจารณาพิพากษาไม่ได้179ซึ+ งตามบทบญัญติันี�
ศาลฎีกาไดว้างหลกัเกณฑ์ไวว้า่ ถา้ความปรากฏต่อศาลก่อนเริ+มพิจารณาศาลพลเรือนก็ไม่มีอาํนาจ 
ที+จะพิจารณาพิพากษาคดีนั�นต่อไป ซึ+ งกรณีที+ศาลพลเรือนมีอาํนาจที+จะพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปไดน้ั�น 
เกิดขึ�นก็ต่อเมื+อปรากฏขอ้เท็จจริงในชั�นพิจารณาเท่านั�น กล่าวคือ ได้มีการสืบพยานไปบา้งแล้ว 
จึงเห็นวา่เป็นคดีที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร ส่วนศาลทหารนั�นหากพิจารณาคดีใดแลว้ปรากฏตามทาง
พิจารณาในภายหลงัว่าเป็นคดีที+ไม่อยู่ในอาํนาจศาลทหารก็ตอ้งจาํหน่ายคดีหรือพิพากษายกฟ้อง

                                                   

177 คาํพิพากษาศาลฎีกาที+ 1105/2513, 191/2532. 
178 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 15. 
179 คาํพิพากษาศาลฎีกาที+ 34/2508, 59/2520, 522/2522. 
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แลว้แต่กรณี เพื+อที+จะนาํคดีนั�นไปฟ้องในศาลพลเรือนต่อไปซึ+ งสาเหตุที+โจทก์สามารถนาํคดีที+ศาลทหาร
ยกฟ้องไปฟ้องต่อศาลพลเรือนได ้เนื+องจากศาลทหารมิไดพ้ิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที+ฟ้อง 
เพียงแต่เป็นการฟ้องผดิศาลเท่านั�น180 

ขอ้สังเกต 

ศาลฎีกาไดว้นิิจฉยัไวว้า่ “แมใ้นขณะกระทาํความผดิจาํเลยเป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร 
แต่เมื+ออยัการทหารเห็นว่าเป็นคดีที+ไม่อยู่ในอาํนาจศาลทหารและส่งสํานวนการสอบสวนให้พนกังาน
อยัการพิจารณาดาํเนินคดี ความเห็นของอยัการทหารที+วินิจฉัยว่าคดีไม่อยู่ในอาํนาจศาลทหาร 
เป็นที+สุด แมพ้นกังานอยัการจะมีความเห็นที+แตกต่างก็ไม่อาจส่งสาํนวนการสอบสวนกลบัคืนไปยงั
อยัการทหารอีกได ้ และในกรณีเช่นนี� ศาลพลเรือนจะปฏิเสธไม่ประทบัฟ้องคดีดงักล่าวโดยเหตุว่า
เป็นคดีที+อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารอีกมิได”้181 

ตามคาํพิพากษาของศาลฎีกาดงักล่าว เห็นได้ว่าหากเป็นกรณีที+อยัการทหารเห็นว่า 
เป็นคดีที+ไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาศาลทหารและไดส่้งสํานวนการสอบสวนไปให้พนกังาน
อยัการเพื+อดาํเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว้ กรณีเช่นนี� แมว้่าพนกังาน
อยัการจะเห็นวา่เป็นคดีที+อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารก็จะส่งสํานวนการสอบสวน
กลบัไปยงัอยัการทหารเพื+อดาํเนินคดีในศาลทหารไม่ได้182 ดงันั�น แมว้า่ศาลพลเรือนจะเห็นวา่กรณี
เป็นคดีที+อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร ก็จะไม่รับฟ้องโดยอา้งเหตุดงักล่าวไม่ได ้เนื+องจากหากศาลพลเรือน
ไม่รับฟ้องก็จะทาํใหค้ดีนั�นไม่สามารถดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิได ้

3.2.3.3  บุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร 

ศาลทหารเป็นองคก์รที+จดัตั�งขึ�นเพื+อพิจารณาพิพากษาคดีที+มีการกระทาํผิดบางประเภท
หรือจดัตั�งเพื+อพิจารณาพิพากษาบุคคลบางกลุ่ม ซึ+ งจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโดยศาลทหาร 
ดงันั�น บุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารในเวลาปกติจึงอาจเป็นทหารหรือพลเรือนก็ได ้ซึ+ งพระราชบญัญติั
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16 บญัญติัให้บุคคลดงัต่อไปนี� เป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร  

(1)  นายทหารชั�นสัญญาบตัรประจาํการ 

นายทหารชั�นสัญญาบตัร คือ ผูที้+ไดรั้บยศทหารตั�งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีขึ�นไป 
ซึ+ งมีตาํแหน่งราชการประจาํในกระทรวงกลาโหม และให้รวมตลอดถึงผูที้+ไดว้า่ที+ยศในชั�นนั�นๆ ดว้ย 

                                                   

180 วรีะ โชคเหมาะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 244. 
181 คาํพิพากษาศาลฎีกาที+ 2713/2543. 
182 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 50. 
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เพราะผูที้+ไดว้า่ที+ในยศสัญญาบตัรชั�นใดนั�น เป็นผูที้+ไดรั้บแต่งตั�งจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
ให้รับราชการทหารชั�นสัญญาบตัรและอยู่ในระหว่างนาํรายชื+อถวายเพื+อพระมหากษตัริยท์รงลง 
พระปรมาภิไธยแต่งตั�งยศนายทหารสัญญาบตัรต่อไป จึงคงคาํวา่ “วา่ที+” นาํหนา้ยศนั�นๆ ระยะหนึ+ง
ในระหวา่งที+รอโปรดเกลา้ฯ 

(2)  นายทหารชั�นสัญญาบตัรนอกประจาํการ เฉพาะเมื+อกระทาํผิดต่อคาํสั+งหรือขอ้บงัคบั
ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

นายทหารชั�นสัญญาบตัรนอกประจาํการ คือ นายทหารสัญญาบตัรที+มิไดเ้ป็นนายทหาร
ชั�นสัญญาบตัรประจาํการ ตามขอ้บงัคบัทหารวา่ดว้ยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบตัร183 

โดยนายทหารชั�นสัญญาบตัรนอกประจาํการนั�น จะเป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร
ไดก้็ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื+อนไขวา่ไดก้ระทาํผดิต่อคาํสั+งหรือขอ้บงัคบั ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

(3)  นายทหารประทวนและพลทหารกองประจาํการหรือประจาํการ หรือบุคคลที+ 
รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร184 

                                                   

183 ขอ้บงัคบัทหารว่าดว้ยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบตัร มาตรา 1 ขอ้ 2 นายทหารสัญญาบตัร 
แบ่งเป็นประเภทดงัต่อไปนี�  

(1)  นายทหารประจาํการ 

(2)  นายทหารนอกกอง 

(3)  นายทหารพิเศษและผูบ้งัคบัการพิเศษ 

(4)  นายทหารกองหนุน 

(5)  นายทหารนอกราชการ 

(6)  นายทหารพน้ราชการ. 
184 1)  นายทหารประทวน คือ นายทหารที+มีชั�นยศตามที+พระราชบญัญตัิยศทหาร พ.ศ. 2479 มาตรา 4 

บญัญติัไว ้กล่าวคือ กรณีที+เป็นทหารบก ยศสิบตรีถึงจ่าสิบเอก กรณีที+เป็นทหารเรือ ยศจ่าตรีถึงพนัจ่าเอก และกรณี
ที+เป็นทหารอากาศ ยศจ่าอากาศตรีถึงพนัจ่าอากาศเอก 

2)  พลทหารกองประจาํการ คือ ผูซึ้� งขึ�นทะเบียนกองประจาํการ และไดเ้ขา้รับราชการในกองประจาํการ
จนกวา่จะไดป้ลดจากกองประจาํการ (ทหารเกณฑ)์ ทั�งนี�  ตามพระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 4 (3) 

3)  พลทหารประจาํการ คือ ทหารที+ไม่มียศทหารแต่ก็ถือวา่เป็นขา้ราชการทหารเพราะไดรั้บเงินเดือนจาก
งบประมาณแผ่นดินประเภทเงินเดือนซึ+ งเรียกอีกอย่างหนึ+ งว่า “พลอาสาสมคัร” ตามพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการทหาร พ.ศ. 2521 มาตรา 12 ทว ิ(2) 

4)  บุคคลที+รับราชการทหารตามพระราชบญัญติัรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 คือ ทหารกองเกินหรือ
ทหารกองหนุนซึ+งมีหนา้ที+รับราชการทหารเมื+อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการระดมพลเตรียมศึกหรือเรียกเขา้ฝึกวิชาทหาร 
หรือทดลองความพรั+งพร้อม ตามมาตรา 36. 
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(4)  นกัเรียนทหารตามที+กระทรวงกลาโหมกาํหนด 
นักเรียนทหารตามความหมายนี� ตอ้งเป็นนักเรียนทหารที+ได้เรียนในโรงเรียนทหาร

ตามที+กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยโรงเรียนทหาร185ซึ+ งเป็นขอ้บงัคบัที+ไดก้าํหนด
รายละเอียดเกี+ยวกบัเรื+องโรงเรียนทหารไว ้อยา่งไรก็ตาม อาจมีนกัเรียนทหารบางคนซึ+ งมีอายุต ํ+ากวา่ 
18 ปี แมเ้ป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจศาลทหารก็ตาม หากกระทาํผดิอาญาก็ตอ้งดาํเนินคดีที+ศาลเยาวชน
และครอบครัวตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 14 (3) 

(5)  ทหารกองเกินที+ถูกเขา้กองประจาํการ ซึ+ งเจา้หน้าที+ฝ่ายทหารไดรั้บตวัไวเ้พื+อให้ 
เขา้รับราชการประจาํอยูใ่นหน่วยทหาร 

ทหารกองเกินที+ถูกเขา้กองประจาํการ หมายถึง ทหารกองเกินที+ไดรั้บการตรวจเลือก
และถูกเขา้กองประจาํการ กล่าวคือ เมื+อทหารกองเกินไดร้ับตรวจเลือกเขา้กองประจาํการแลว้ 
ทางอาํเภอก็จะออกหมายเรียกกาํหนดวนัเวลาให้ไปที+อาํเภอ เมื+อถึงกาํหนดวนันดัทางอาํเภอก็จะนาํ
ตวัทหารกองเกินที+มารายงานตวัส่งต่อไปให้จงัหวดัทหารบก ในส่วนกองทพัเรือจะส่งต่อไปให ้
ศูนยฝึ์กทหารใหม่ กรมยทุธศึกษาทหารเรือ เพื+อดาํเนินการขึ�นทะเบียนกองประจาํการ อยา่งไรก็ตาม
เมื+อเจา้หนา้ที+ฝ่ายทหารไดรั้บตวัไวเ้พื+อให้เขา้รับราชการประจาํอยูใ่นหน่วยทหารแลว้ แต่ยงัไม่ได้
ขึ�นทะเบียนกองประจาํการ ก็ตอ้งถือว่าเป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร
ตั�งแต่เวลาที+เจา้หนา้ที+ฝ่ายทหารไดรั้บตวัไวห้ากกระทาํความผดิอาญาใดๆ ระหวา่งนั�นตอ้งดาํเนินคดี
ในศาลทหาร 

(6)  พลเรือนที+สังกดัอยูใ่นราชการทหาร186 เมื+อกระทาํผิดในหนา้ที+ราชการทหารหรือ
กระทาํผดิอยา่งอื+นเฉพาะใน หรือบริเวณ อาคาร ที+ตั�งหน่วยทหาร ที+พกัร้อน พกัแรม เรืออากาศยาน 
หรือยานพาหนะใดๆ ในควบคุมของเจา้หนา้ที+ฝ่ายทหาร 

                                                   

185 ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ยโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2543 ขอ้ 5 แกไ้ขเพิ+มเติมโดยขอ้บงัคบั
กระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยโรงเรียนทหาร (ฉบบัที+ 3) พ.ศ. 2554 บญัญติัไวว้า่ โรงเรียนทหารตามขอ้บงัคบันี�  คือ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนแผนที+ของกรม
แผนที+ทหาร วทิยาลยัแพทยศ์าสตร์พระมงกฎุเกลา้ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนมหาเลก็ราชวลัลภรักษาพระองค ์
หน่วยมหาดเล็กราชวลัลภรักษาพระองค์ โรงเรียนประจาํเหล่าชั�นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบก 
โรงเรียนจ่า และโรงเรียนจ่าอากาศ. 

186 พลเรือนที+สงักดัอยูใ่นราชการทหาร ไดแ้ก่ บุคคลดงัต่อไปนี�  
1.  ขา้ราชการกลาโหมพลเรือน หมายความวา่ ขา้ราชการที+ไดรั้บการบรรจุและแต่งตั�งให้รับราชการ

ในกระทรวงกลาโหมในตาํแหน่งที+มิใช่อตัราทหาร และไม่มีชั�นยศเพื+อปฏิบติัหนา้ที+ที+ตอ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะทาง 
ตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 4 
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บุคคลพลเรือนที+สังกดัอยู่ในราชการทหาร ซึ+ งจะเป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจของศาลทหาร
ไดก้็แต่เฉพาะคดีที+ไดก้ระทาํผิดตามหลกัเกณฑ์ที+กฎหมายกาํหนด โดยกฎหมายถือประเภทคดีกบั
พื�นที+ที+กระทาํความผดิมาเป็นตวักาํหนด กล่าวคือ พลเรือนที+สังกดัอยูใ่นราชการทหารจะเป็นบุคคล
ที+อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารไดด้งันี�  คือ 

1)  ไดก้ระทาํผดิในหนา้ที+ราชการทหาร โดยไม่จาํกดัพื�นที+วา่กระทาํผดิ ณ ที+ใด 
2)  ไดก้ระทาํผิดทางอาญาใดๆ ก็ตามที+มิไดเ้กี+ยวขอ้งกบัหน้าที+ราชการทหารแต่จาํกดั

พื�นที+ที+กระทาํความผิดเฉพาะในอาคาร ที+ตั�งหน่วยทหาร ที+ตั�งหน่วยทหารที+พกัร้อน ที+พกัแรม หรือ
ในบริเวณสถานที+ดงักล่าว ซึ+ งอยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ที+ฝ่ายทหาร ตลอดจนในเรือ อากาศยาน 
หรือยานพาหนะใดๆ ในความควบคุมของเจา้หนา้ที+ฝ่ายทหาร 

(7)  บุคคลซึ+งตอ้งขงัหรืออยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ที+ฝ่ายทหารโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
บุคคลต้องขงัที+จะเป็นบุคคลที+อยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารนั� น 

พระราชบญัญติัเรือนจาํทหาร พุทธศกัราช 2479 ไดบ้ญัญติัความหมายของผูต้อ้งขงัไวว้า่ หมายความ
รวมตลอดถึง นกัโทษ คนตอ้งขงั และคนฝาก187 ส่วนบุคคลที+อยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ที+ฝ่ายทหาร
โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น พยานที+ถูกออกหมายจบั และถูกจบัตวัมาโดยเจา้หน้าที+ฝ่ายทหาร  
โดยกกัขงัไวก่้อนเขา้เบิกความในศาลทหาร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 111 (2) 
บุคคลเหล่านี� เมื+อไดก้ระทาํผิดขณะที+ถูกขงัหรือควบคุม ซึ+ งการพิจารณาวา่จะเป็นบุคคลที+อยูใ่นอาํนาจ

                                                                                                                                                  

2.  ลูกจา้งประจาํ ไดแ้ก่ บุคคลที+เขา้รับการบรรจุเขา้มาสังกดัในราชการทหาร ตามขอ้บงัคบักระทรวง 
กลาโหมวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํ พ.ศ. 2542 

3.  ลูกจา้งชั+วคราว ไดแ้ก่ บุคคลที+ไดรั้บการบรรจุเขา้มาทาํงานในราชการของกระทรวงกลาโหมเป็น
การชั+วคราว มีระยะเวลาการจา้งไม่เกินหนึ+งปีงบประมาณ กรณีที+ลูกจา้งเป็นชาวต่างประเทศที+กองทพัจา้งเขา้มา 
ในลกัษณะสญัญาจา้งแรงงานในฐานะผูเ้ชี+ยวชาญ มิใช่บุคคลพลเรือนที+สังกดัอยูใ่นราชการทหาร เนื+องจากไม่อยู่
ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายทหาร เพียงแต่จะตอ้งปฏิบติัตามสัญญาจา้งเท่านั�น หากตอ้งปฏิบติังาน
อยูใ่นที+ตั�งหน่วยทหาร และไดก้ระทาํผิดทางอาญาก็ตอ้งถูกดาํเนินคดีในศาลพลเรือน 

4.  อาสาสมคัรทหารพราน ถือวา่เป็นบุคคลพลเรือนที+สังกดัอยูใ่นราชการทหารเพราะไดรั้บการบรรจุ
เขา้มาเช่นเดียวกบัการบรรจุลูกจา้งชั+วคราว มีตาํแหน่งหนา้ที+ในหน่วยราชการทหารพรานที+ตนสังกดั และตอ้งอยู่
ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายทหาร. 

187 พระราชบญัญติัเรือนจาํทหาร พทุธศกัราช 2479 มาตรา 4 (2) ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “ผูต้อ้งขงั” หมายความ
รวมตลอดถึง นกัโทษ คนตอ้งขงั และคนฝาก 

(ก)  นกัโทษ หมายความวา่ บุคคลซึ+งถูกจาํคุกภายหลงัคาํพิพากษาถึงที+สุด 
(ข)  คนตอ้งขงั หมายความวา่ บุคคลที+ถูกขงัไวต้ามหมายขงัของศาล 
(ค)  คนฝาก หมายความวา่ บุคคลที+ถูกฝากใหค้วบคุมไวใ้นเรือนจาํทหาร. 
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พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารหรือไม่นั�น จะพิจารณาเฉพาะตวัผูค้วบคุมเป็นสําคญั กล่าวคือ  
ผูค้วบคุมตอ้งเป็นทหาร ส่วนผูถู้กควบคุมนั�นจะเป็นพลเรือนหรือทหารก็ได ้

(8)  เชลยศึกหรือชนชาติศตัรูซึ+ งอยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ที+ฝ่ายทหาร 
เชลยศึก หมายถึง ขา้ศึกที+ฝ่ายไทยจบัมาไดจ้ากการสู้รบ ไม่วา่จะเป็นทหารหรือพลเรือน 

ส่วนชนชาติศตัรู หมายถึง คนต่างชาติที+เป็นศตัรูกบัฝ่ายไทยหรือฝ่ายตรงขา้มกบัฝ่ายไทย เมื+อถูก
เจา้หนา้ที+ฝ่ายทหารของไทยควบคุมตวัในระหวา่งนั�น บุคคลเหล่านี�ถา้กระทาํความผิดอาญาจะตอ้ง
ถูกดาํเนินคดีในศาลทหาร 

3.2.4  อาํนาจศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ไดบ้ญัญติัเกี+ยวกบัศาลทหารในเวลาไม่ปกติ

ไวใ้น มาตรา 36 โดยบญัญติัว่า “ในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที+มีการรบหรือสถานะสงครามหรือ 
ไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศึก ศาลทหารซึ+งมีอยูแ่ลว้ในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดต้ามอาํนาจ 
แต่ถา้ผูมี้อาํนาจประกาศใชก้ฎอยัการศึกไดป้ระกาศหรือผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไดส้ั+งตามกฎหมาย
วา่ดว้ยกฎอยัการศึก ให้ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ อีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือคาํสั+งนั�นไดด้ว้ย 

เมื+อหมดสภาวะการรบหรือสภาวะสงครามหรือเลิกใชก้ฎอยัการศึกแลว้ ศาลทหารยงัคง
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที+คา้งอยู่ในศาลหรือที+ยงัมิไดฟ้้อง แต่ผูมี้อาํนาจแต่งตั�งตุลาการหรือ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมมีอาํนาจสั+งโอนคดีหรือส่งผูต้อ้งหาไปดาํเนินคดียงัศาลทหารแห่ง
อื+นได ้และใหศ้าลที+พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี� มีอาํนาจและหนา้ที+ดงัศาลทหารในเวลาไม่ปกติ” 

ศาลทหารในเวลาไม่ปกติมิใช่เป็นศาลทหารที+ก่อตั�งขึ�นใหม่ โดยที+การพิจารณาพิพากษา
คดียงัคงใชศ้าลทหารชั�นตน้ที+มีอยูต่ามปกติ เพียงแต่กระบวนพิจารณากระทาํในนามของศาลทหาร
ในเวลาไม่ปกติ ซึ+ งคดีของศาลทหารในเวลาไม่ปกติคือคดีที+มีการกระทาํความผิดในเวลาที+มีการรบ
หรือสถานะสงครามหรือไดป้ระกาศใช้กฎอยัการศึก โดยนาํเอาบทบญัญตัิที+เกี+ยวกบัศาลทหาร 
ในเวลาปกติมาใชบ้งัคบัในศาลทหารในเวลาไม่ปกติดว้ยโดยอนุโลม188 

อาํนาจของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั�น โดยหลกัมีอาํนาจเช่นเดียวกบัศาลทหารในเวลาปกติ 
แต่ถา้ผูมี้อาํนาจประกาศกฎอยัการศึกหรือผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดสั+งให้ศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั�น 
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดเพิ+มเติม ศาลก็จะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามคาํสั+ง
นั�นได ้

                                                   

188 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 38. 
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เหตุผลที+มีการจดัตั�งศาลทหารในเวลาไม่ปกติ189 เช่นเดียวกบัการประกาศใชก้ฎอยัการศึก
กล่าวคือ เพื+อให้สอดคลอ้งกบัการประกาศใชก้ฎอยัการศึกที+กาํหนดให้เจา้หนา้ที+ฝ่ายทหารมีอาํนาจ
มากกวา่เจา้หนา้ที+ฝ่ายพลเรือนซึ+ งรวมทั�งอาํนาจศาลทหารดว้ย อีกทั�ง อาจมีคดีอุกฉกรรจ์ที+ตอ้งการ
ป้องกนัและปราบปรามเพื+อให้สถานการณ์สงบเรียบร้อยโดยเร็ว จึงจาํตอ้งมีการกาํหนดให้ศาลทหาร
นั�นเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติเพราะพิจารณาพิพากษาคดีไดร้วดเร็วเด็ดขาดกว่า เนื+องจากไม่มี
การอุทธรณ์ฎีกา 

3.2.5  อาํนาจศาลอาญาศึก 

ศาลทหารในประเทศไทยนั�น นอกจากศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลา 
ไม่ปกติแลว้ ยงัมีศาลทหารอีกประเภทหนึ+ง นั�นก็คือ ศาลอาญาศึก ซึ+ งตามพระราชบญัญติัธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 39 วรรคแรก บญัญติัวา่ “เมื+อหน่วยทหารหรือเรือรบอยูใ่นยุทธบริเวณ
จะตั�งศาลอาญาศึกก็ได”้ 

ศาลอาญาศึก จะมีการจดัตั�งขึ�นไดก้็ต่อเมื+อหน่วยทหารหรือเรือรบอยู่ในยุทธบริเวณ  
ศาลประเภทนี�จะไม่ประจาํอยู่เหมือนศาลทหารในเวลาปกติซึ+ งทาํหนา้ที+ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ  
ศาลอาญาศึกเป็นศาลที+ตั�งอยูก่บัหน่วยทหารหรือเรือรบในเขตยุทธบริเวณ แลว้แต่หน่วยทหารหรือ
เรือรบจะไปอยูใ่นยุทธบริเวณใด จะเป็นในราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัรก็ได ้ซึ+ งศาลอาญา
ศึกที+ตั�งขึ�นแลว้เมื+อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใช้กฎอยัการศึก ศาลอาญาศึกก็
ยงัคงมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที+คา้งอยูใ่นศาลได ้แต่ผูมี้อาํนาจแต่งตั�งตุลาการศาลอาญาศึกหรือ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมมีอาํนาจสั+งโอนคดีให้ศาลทหารแห่งอื+นพิจารณาพิพากษาได้190

ส่วนคดีที+อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอาญาศึกแต่ยงัไม่ไดฟ้้องให้นาํไปฟ้องยงัศาลทหาร
แห่งอื+นและใหศ้าลที+พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี� มีอาํนาจและหนา้ที+ดงัศาลอาญาศึก191 

เหตุที+ตอ้งมีศาลอาญาศึก ก็เพื+อสนับสนุนการรบให้เกิดผลดียิ+งขึ�น แต่การจดัให้มี 
ศาลอาญาศึกนั�นจะมีหรือไม่ก็ได ้

พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 42 บญัญติัว่า “ศาลอาญาศึก 
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั�งปวงซึ+ งการกระทาํผิดเกิดขึ�นในเขตอาํนาจไดทุ้กบทกฎหมาย
และไม่จาํกดัตวับุคคล” 

                                                   

189 วรีะ โชคเหมาะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 289. 
190 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 43. 
191 แหล่งเดิม.  มาตรา 40. 
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เขตอาํนาจของศาลอาญาศึก ปกติมีเขตอาํนาจเฉพาะภายในเขตอาํนาจหนา้ที+ของหน่วย
ทหารนั�นๆ เนื+องจากหน่วยทหารที+อยูใ่นยุทธบริเวณยอ่มมีเขตอาํนาจและหนา้ที+ครอบคลุมพื�นที+ใน
ยุทธบริเวณนั�น หรือภายในเขตพื�นที+รับผิดชอบของหน่วยทหารนั�นๆ ซึ+ งผูบ้งัคบับญัชาของหน่วย
ทหารนั�นๆ จะไดป้ระกาศกาํหนดขึ�น ทั�งนี�  แลว้แต่ความจาํเป็นในการยทุธของหน่วยทหารนั�นๆ 

ศาลอาญาศึกมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเหนือบุคคลทุกคนไม่จาํกดัวา่เป็นทหารหรือ
พลเรือนซึ+ งกระทาํผิดอาญา โดยมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาไดทุ้กบทกฎหมายที+เกิดขึ�นในเขตพื�นที+
หรือในเขตอาํนาจของศาลอาญาศึก ดงันั�น จึงไม่ตอ้งคาํนึงถึงบุคคลผูก้ระทาํผิดวา่จะเป็นบุคคลที+อยู่
ในอาํนาจศาลทหารหรือไม่ หรือสังกดักรมกองทหารใด ทั�งไม่จาํกดัสัญชาติของผูก้ระทาํผิด เวน้แต่ 
ศาลอาญาศึกในต่างประเทศซึ+ งอาจมีขอ้ตกลงกนัให้ศาลอาญาศึกมีอาํนาจเหนือบุคคลบางประเภท 
ก็ไดแ้ละขอ้ตกลงดงักล่าวไม่ขดักบัมาตรา 42 นี�  นอกจากศาลอาญาศึกจะตอ้งปฏิบติัภายใตก้ฎหมาย
ที+บญัญติัไวโ้ดยตรงแลว้ บทบญัญติัใดๆ ที+มีผลใชบ้งัคบักบัศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ก็ให้นาํมาใช้
บงัคบักบัศาลอาญาศึกโดยอนุโลมดว้ย192 

                                                   

192 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 44. 
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บทที� 4 

วเิคราะห์ปัญหาเกี�ยวกบัอาํนาจพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลทหาร 

และแนวทางแก้ไข 
 

กระบวนการยุติธรรมทหารเป็นระบบย่อยในระบบการเมืองการปกครองในวิถีทาง
ประชาธิปไตยในการใหค้วามยติุธรรมเพื�อเป็นการป้องกนัและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที�อยู่
ในอาํนาจของศาลทหาร อย่างไรก็ตาม กระบวนการยุติธรรมทหารจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
กระบวนการยุติธรรมของไทยทั,งระบบ เพื�อให้มีความเป็นเอกภาพและเพื�อให้เกิดความเสมอภาค
เท่าเทียมกนัในเรื�องสิทธิต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมของคู่ความระหว่างศาลทหารและศาลพลเรือน 
การปรับปรุงและพฒันากระบวนการยุติธรรมทหารให้มีความสอดคลอ้งกบักระบวนการยุติธรรม
ของพลเรือนนั,น มีประเด็นปัญหาที�จะตอ้งพิจารณาดงัต่อไปนี,  

 
4.1  ปัญหาเกี�ยวกบัความอสิระของศาลทหาร 

ความอิสระของศาลทหาร ถือเป็นปัญหาสําคญัที�ตอ้งพิจารณา เนื�องจากในปัจจุบนั 
ศาลทหารเป็นหน่วยงานที�อยู่ภายใตห้ลกัการบงัคบับญัชา ซึ� งอาจทาํให้ฝ่ายบริหารสามารถเขา้มา
กา้วก่ายความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�ตุลาการได ้และศาลทหารก็เป็นองคก์รตุลาการหนึ�งที�ทาํ
หนา้ที�ในการพิจารณาพิพากษาคดีที�กระทาํในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริยเ์ช่นเดียวกบัศาลพลเรือน  

สาํหรับการวางระบบที�จะเป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระของตุลาการนั,น จะตอ้งทราบ
ถึงปัจจยัหรือสิ�งที�อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของตุลาการเสียก่อน ซึ� งสมมติฐานเกี�ยวกบั
ปัจจยัที�จะมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของตุลาการนั,น มีทั,งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายในนั,น ไดแ้ก่ สิ�งที�มาจากตวัตุลาการเอง ตุลาการเป็นมนุษยย์่อมมีความโลภ 
โกรธ หลง มีอารมณ์ ความรู้สึก ความรัก ความชอบ ความเกลียด นอกจากนี, ยงัมีสิ�งเร้าอื�นที�มีอิทธิพล
ต่อความคิดความอ่านของตุลาการดว้ย ไม่วา่จะเป็น ความเชื�อ วฒันธรรม สังคม เช่น ตุลาการที�เติบโต
มาในชนชั,นทางสังคมที�แตกต่างกนัอาจจะมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนัได ้

ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สิ�งที�มาจากอิทธิพลของฝ่ายต่างๆ หรือองคก์รต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นองคก์รทางการเมือง องคก์รฝ่ายปกครอง หรือองคก์รภาคเอกชน ฯลฯ ที�สามารถจะส่งผลกดดนั
ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการ 
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ดงันั,น การที�ตุลาการจะสามารถพิจารณาพิพากษาคดีอยา่งเป็นกลางและปราศจากอคติ 
จึงตอ้งมีหลกัประกนัความเป็นอิสระแก่ตุลาการ เพื�อขจดัปัจจยัต่างๆ ที�อาจส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเป็นกลางของตุลาการ เพื�อให้ตุลาการพน้จากอคติส่วนตวั และมิให้ตุลาการ
ตอ้งตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ�ง 

ระบบวธีิพิจารณาคดีตอ้งมุ่งทาํใหตุ้ลาการหลุดพน้จากปัจจยัภายในตวัตุลาการเองที�อาจ
ส่งผลต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยรูปแบบของวิธีพิจารณา
พิพากษาคดีนั,น จะตอ้งเป็นรูปแบบที�สามารถขจดัความเคลือบแคลงสงสัยในความมีอคติลาํเอียง
ของตวัตุลาการใหห้มดสิ,นไปอยา่งเป็นภาวะวสิัย (Objective) หรือเป็นรูปธรรม  

หากการทาํหนา้ที�ของตุลาการอาจถูกแทรกแซงไดจ้ากองคก์รภายนอก หรือภายในของ
ศาลเองก็ตาม ยอ่มส่งผลกระทบต่อหลกัความเป็นกลางและความอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้ดงันั,น องคก์รตุลาการจึงตอ้งมีระบบการบริหารงานบุคคลที�ปลอดจาก
การถูกแทรกแซงจากองคก์รภายนอกและภายในองคก์รตุลาการ เพื�อให้ตุลาการสามารถวินิจฉยัคดี
ได้อย่างเป็นอิสระตั, งอยู่บนความเป็นกลางไม่ต้องกังวลว่าผลการตัดสินของตนจะส่งผลต่อ 
ความเจริญกา้วหนา้ในหน้าที�การงาน ซึ� งปัญหาเกี�ยวกบัความอิสระของตุลาการศาลทหารที�สําคญั
อนัควรไดรั้บการแกไ้ข เพื�อให้ตุลาการศาลทหารสามารถวินิจฉัยคดีไดอ้ย่างเป็นอิสระปราศจาก 
การแทรกแซงทั,งภายในและภายนอก ในการปฏิบติัหน้าที�และสามารถวินิจฉัยคดีไปโดยถูกตอ้ง 
ตามกฎหมายและดว้ยความยติุธรรมไดอ้ยา่งแทจ้ริง มีดงันี,  
 4.1.1  โครงสร้างองคก์รของศาลทหาร 
 โครงสร้างองคก์รของศาลทหารควรมีการปรับปรุง เพื�อให้ศาลทหารมีความเป็นอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีมากขึ,นกวา่ที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนัที�มีลกัษณะเป็นสายการบงัคบับญัชา
ทางทหาร แต่ตอ้งคงไวซึ้� งอาํนาจของผูบ้งัคบับญัชาทหารในการปกครองบงัคบับญัชา และสอดคลอ้ง
กบัหลกัการที�ว่าศาลทหารควรสังกดัอยู่ในกระทรวงกลาโหม เนื�องจากเป็นองค์กรที�จดัตั,งขึ,นเพื�อ
พิจารณาพิพากษาคดีที�ขา้ราชการทหารเป็นผูก้ระทาํผิด ซึ� งในปัจจุบนัโครงสร้างองคก์รของศาลทหาร 
ไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 5 ความว่า “ศาลทหารทั,งหลาย
ใหส้ังกดัอยูใ่นกระทรวงกลาโหม 
 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผูรั้บผิดชอบในงานธุรการของศาลทหาร 
ให้ดาํเนินไปโดยเรียบร้อย แต่การพิจารณาคดีตลอดจนถึงการที�จะมีคาํสั�งหรือคาํพิพากษาบงัคบัคดีนั,น 
ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของศาลทหารโดยเฉพาะ  
 โดยอนุมติัของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เจา้กรมพระธรรมนูญเป็นผูว้าง
ระเบียบราชการศาลทหาร เพื�อใหกิ้จการของศาลทหารและอยัการทหารดาํเนินไปโดยเรียบร้อย”  
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 กฎหมายกาํหนดให้ศาลทหารเป็นหน่วยงานที�สังกดักระทรวงกลาโหม และกาํหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผูรั้บผิดชอบในงานธุรการของศาลทหาร แต่ลกัษณะการ 
จดัส่วนราชการศาลทหารกลบัเป็นส่วนราชการที�ขึ,นอยูก่บักรมพระธรรมนูญ ซึ� งกรมพระธรรมนูญ
เป็นหน่วยงานที�ขึ,นตรงของสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม จึงเห็นไดว้า่ ศาลทหารเป็นหน่วยงาน
ที�อยูใ่นลาํดบัที� 4 ตามสายการบงัคบับญัชาจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม สํานกัปลดักระทรวง
กลาโหม และกรมพระธรรมนูญ ซึ� งอาจมีผลจะกระทบต่อความอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�พิจารณา
พิพากษาคดีของตุลาการศาลทหารได ้ทาํให้มีโอกาสในการที�จะถูกแทรกแซงไดง่้าย และเป็นการ 
ไม่ชอบดว้ยเหตุผลของลกัษณะงานของงานตุลาการหรือศาล 
 โดยที�กรมพระธรรมนูญมีเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดขึ,นตรงต่อ
สาํนกัปลดักระทรวงกลาโหม แมจ้ะมีการบญัญติัวา่การพิจารณาคดีตลอดจนถึงการที�จะมีคาํสั�งหรือ
คาํพิพากษาบงัคบัคดีนั,น ให้อยูใ่นดุลพินิจของศาลทหารโดยเฉพาะก็ตาม แต่ตามสายการบงัคบับญัชา
ประกอบกบัเจา้กรมพระธรรมนูญมีอาํนาจในการโยกยา้ยตาํแหน่งตุลาการศาลทหารได ้ซึ� งการที�
เจา้กรมพระธรรมนูญมีอาํนาจในส่วนนี,  อาจทาํให้มีการให้คุณหรือโทษแก่ตุลาการศาลทหารได ้
หากไม่ปฏิบติัตามคาํสั�ง และอาจเขา้มามีส่วนกา้วก่ายการทาํหนา้ที�ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
ของตุลาการศาลทหารได ้
 นอกจากนี,  กรมพระธรรมนูญยงัเป็นหน่วยงานที�มีอาํนาจในการบงัคบับญัชาอยัการทหาร
และนายทหารพระธรรมนูญดว้ย ซึ� งบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจหน้าที�ในการฟ้องคดีและทาํการสอบสวน 
เห็นไดว้่าเจา้กรมพระธรรมนูญเป็นผูค้วบคุมดูแลและสั�งการกระบวนการยุติธรรมทหารทั,งระบบ 
กล่าวคือ ทั,งตุลาการศาลทหาร อยัการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ ต่างอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชา
ของกรมพระธรรมนูญ ซึ� งอาจส่งผลกระทบทาํให้กระบวนการยุติธรรมทหารขาดหลกัประกนั 
ในระบบที�จะผดุงความยุติธรรม และเป็นการไม่ชอบดว้ยการกาํหนดรูปแบบการจดักระบวนการ
ยติุธรรมที�ดีและลกัษณะงานของศาลทหารซึ�งใชอ้าํนาจตุลาการ 

 โดยที�ประเทศไทยจดัได้ว่าเป็นประเทศที�ใช้ระบบศาลคู่ ศาลแต่ละประเภทที�กาํหนด 
ไวใ้นรัฐธรรมนูญควรที�จะมีความเป็นอิสระในตวัเอง โดยเมื�อนาํลกัษณะการจดัองค์กรของศาลทหาร
เปรียบเทียบกบัศาลพลเรือนแล้ว เห็นได้ว่าในอดีตศาลพลเรือนนั,นสังกดักระทรวงยุติธรรม  
โดยกระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรของฝ่ายบริหาร เป็นผูใ้ช้อาํนาจตุลาการและมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นผูก้าํกบัดูแล แต่ต่อมาไดมี้การปฏิรูประบบศาลพลเรือนเพื�อแกปั้ญหาความ 
ไม่เป็นอิสระของอาํนาจตุลาการที�ถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารได ้โดยไดมี้การกาํหนดให้ศาลพลเรือน
มีหน่วยงานธุรการของศาลพลเรือนที�เป็นอิสระ มีเลขาธิการสํานกังานศาลยุติธรรมเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และมีประธานศาลฎีกาเป็นประมุขสูงสุด มีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
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ดาํเนินการอื�นๆ ดงันั,น เมื�อศาลทหารซึ� งเป็นองค์กรที�ใช้อาํนาจตุลาการเช่นเดียวกบัศาลพลเรือน  
จึงควรกาํหนดให้ศาลทหารเป็นส่วนราชการในกาํกบัดูแลของกระทรวงกลาโหมเพื�อที�จะไม่ให ้
ฝ่ายบริหารใช้อาํนาจการบงัคบับญัชาเหนือองคก์รที�ใชอ้าํนาจตุลาการ หรือแทรกแซงอาํนาจตุลาการ
ของศาลทหารได ้โดยกระทรวงกลาโหมคงมีอาํนาจเพียงการกาํกบัดูแล ให้การสนบัสนุนในเรื�อง
งบประมาณ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการที�ศาลทหารตอ้งเป็นหน่วยงานที�สังกดักระทรวงกลาโหม 
และควรมีหน่วยงานธุรการของศาลทหารที�เป็นอิสระโดยจดัตั,งเป็นสํานกังานศาลทหาร มีเลขาธิการ
สาํนกังานศาลทหาร เป็นผูบ้งัคบับญัชา มีหนา้ที�ควบคุมดูแลโดยทั�วไปซึ� งราชการของสํานกังานศาลทหาร 
และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสํานกังานศาลทหาร ขึ,นตรงต่อประธานศาลทหารสูงสุด และ 
มีประธานศาลทหารสูงสุดเป็นประมุขสูงสุด มีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
ดาํเนินการอื�นๆ เมื�อองคก์รศาลทหารมีการบริหารงานบุคลากรดว้ยความเป็นอิสระ ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณอยา่งเพียงพอแลว้ ยอ่มทาํใหก้ารอาํนวยความยติุธรรมของศาลทหารมีประสิทธิภาพมากขึ,น 
 4.1.2  การแต่งตั,งและโยกยา้ยตาํแหน่งตุลาการศาลทหาร 
 ในปัจจุบนัการแต่งตั,งตุลาการพระธรรมนูญประจาํไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ์ไวโ้ดยให้
มีการแต่งตั,งใหม่ทุกระยะ 1 ปี193 และยงัมีการโยกยา้ยตุลาการพระธรรมนูญในลกัษณะหมุนเวียน
กล่าวคือ เป็นการโยกยา้ยตาํแหน่งตุลาการพระธรรมนูญเปลี�ยนไปเป็นตาํแหน่งในสายงานอื�นของ
เหล่าพระธรรมนูญได ้เช่น ยา้ยจากตุลาการศาลทหารไปดาํรงตาํแหน่งอยัการทหาร หรือยา้ยจาก
อยัการทหารไปดาํรงตาํแหน่งตุลาการศาลทหาร เป็นตน้ ซึ� งการโยกยา้ยในลกัษณะเช่นนี,อาจทาํให้
ตุลาการพระธรรมนูญมีความรู้สึกวา่ไม่มีความมั�นคงในตาํแหน่งหนา้ที�ราชการ เนื�องจากการแต่งตั,ง
และโยกยา้ยตาํแหน่งตุลาการพระธรรมนูญเป็นอาํนาจและดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั,น 
ซึ� งเป็นกรณีที�ขดักบัหลกัประกนัความอิสระของผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ ดงันั,น การแต่งตั,งและโยกยา้ย
ในลกัษณะดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของตุลาการ
ศาลทหารได ้อีกทั,ง รัฐธรรมนูญไดก้าํหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของศาลไวเ้พื�อเป็นกรอบ
ในการดาํเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือ การโยกยา้ยตุลาการโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากตุลาการนั,น
จะกระทาํมิได ้เวน้แต่ เป็นการโยกยา้ยตามวาระตามที�กฎหมายบญัญติั เป็นการเลื�อนตาํแหน่งให้สูงขึ,น 
เป็นกรณีที�อยูใ่นระหวา่งถูกดาํเนินการทางวนิยัหรือตกเป็นจาํเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที�กระทบกระเทือน
ต่อความยติุธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือจาํเป็นอื�นอนัไม่อาจกา้วล่วงได้
เท่านั,น194  

                                                        
193 ระเบียบราชการศาลทหาร พ.ศ. 2532 ขอ้ 7. 
194 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 197 วรรคสาม. 
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 การแต่งตั,งและโยกยา้ยในลกัษณะหมุนเวยีนของตุลาการพระธรรมนูญจากตาํแหน่งตุลาการ
พระธรรมนูญไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานอื�นไดน้ั,น ยอ่มส่งผลให้ตุลาการพระธรรมนูญขาดความ
มั�นใจในการใชดุ้ลพินิจของตนอยา่งเตม็ที�ในการปฏิบติัหนา้ที� และอาจตอ้งตกอยูภ่ายใตค้วามกดดนั
จากความเห็นและนโยบายของผูบ้งัคบับญัชาที�มีอาํนาจในการปรับยา้ยตุลาการได ้ดว้ยเหตุนี,  การแต่งตั,ง
และโยกยา้ยจึงเป็นอีกประการหนึ� งที�ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี
ของตุลาการศาลทหาร 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา ดงัที�วิเคราะห์มาขา้งตน้เห็นควรกาํหนดให้ศาลทหารเป็นส่วนราชการ
ในการกาํกบัดูแลของกระทรวงกลาโหม แยกออกจากกรมพระธรรมนูญ และมีหน่วยงานธุรการ
ของศาลซึ� งเป็นหน่วยงานที�ดาํเนินงานดา้นบริหารที�เป็นอิสระ โดยจดัตั,งเป็นสาํนกังานศาลทหาร  
มีเลขาธิการสาํนกังานศาลทหารเป็นผูบ้งัคบับญัชา มีหน้าที�ควบคุมดูแลโดยทั�วไปซึ� งราชการของ
สาํนักงานศาลทหาร และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสํานักงานศาลทหาร และรับผิดชอบ 
งานธุรการทั,งปวงของศาลทหาร ขึ,นตรงต่อประธานศาลทหารสูงสุด และในการแต่งตั,งและโยกยา้ย
ตุลาการพระธรรมนูญตอ้งไม่เป็นการแต่งตั,งและโยกยา้ยในลกัษณะหมุนเวียนจากตาํแหน่งตุลาการ
พระธรรมนูญไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานอื�นๆ 
 
4.2  ปัญหาเกี�ยวกบัความเสมอภาค 

หลกัความเสมอภาคนั,นมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัหลกัสิทธิเสรีภาพ เนื�องจากเป็น
หลกัการที�จะทาํให้การใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอกนัทุกคน แต่หากสิทธิและเสรีภาพ
สามารถใชไ้ดเ้พียงบุคคลบางคน ในขณะที�บุคคลบางคนเขา้ถึงไม่ได ้กรณีเช่นนี,ก็ไม่ถือวา่เป็นสิทธิ
และเสรีภาพแต่ประการใด ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของสิทธิและเสรีภาพและเป็นหลกัประกนั 
ในการทาํให้สิทธิและเสรีภาพเกิดขึ,นไดจ้ริง ดงันั,น หลกัความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายจึงเป็นหลกัการ
ที�ทาํให้มีการปฏิบติัต่อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนั,นๆ อย่างเท่าเทียมกนัหรือไม่เลือกปฏิบติั ทั,งนี,  
การปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาคนั,นจะตอ้งปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสําคญัเหมือนกนัอยา่งเท่าเทียมกนั 
และจะตอ้งปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสําคญัแตกต่างกนั ให้แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเรื�องนั,นๆ  
จึงจะทาํใหเ้กิดความยติุธรรมภายใตห้ลกัความเสมอภาค 

การที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที�บุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหาร
กระทาํความผิดอาญาทหารและความผิดตามบทบญัญติัอื�นที�มีโทษทางอาญา ซึ� งรวมถึงการกระทาํ
ความผิดที�ไม่เกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ราชการทหารดว้ยนั,น น่าจะไม่ถูกตอ้งตามหลกัความเสมอภาค 
เนื�องจากบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด รับราชการในตาํแหน่งใด หรือว่ามีฐานะในสังคมอย่างไร 
ย่อมมีความเสมอกันในกฎหมายและจะเลือกปฏิบติัมิได้ ซึ� งทหารนั,นในอีกสถานะหนึ� งก็เป็น
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ประชาชนเช่นเดียวกบัพลเรือนทั�วไป เมื�อทหารกระทาํความผิดกฎหมายของฝ่ายพลเรือนหรือ
ความผิดที�ไม่เกี�ยวกบัการปฏิบติัหน้าที�ในราชการทหาร ก็ควรที�จะไดรั้บพิจารณาพิพากษาในศาล
เดียวกนักบักรณีที�พลเรือนกระทาํความผดิต่อกฎหมายเดียวกนั การที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษา
การกระทาํความผิดต่อกฎหมายอื�นที�มีโทษทางอาญาที�ไม่เกี�ยวกับการปฏิบติัราชการทหารนั,น  
อาจทาํให้สังคมมองว่าเป็นการให้อภิสิทธิV แก่ทหาร และไม่มีเหตุผลใดที�ตอ้งให้ทหารซึ� งกระทาํ
ความผิดต่อกฎหมายของฝ่ายพลเรือนไดรั้บการพิจารณาพิพากษาโดยศาลทหารซึ� งเป็นการปฏิบติั 
ที�แตกต่างไปจากประชาชน และอาจทาํให้ผูเ้สียหายหรือประชาชนไม่เชื�อมั�นในกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารได ้

นอกจากนี,  กระบวนการยุติธรรทหารในปัจจุบนัยงัมีประเด็นปัญหาเกี�ยวกบัความเสมอภาค
ของคู่ความในศาลพลเรือนกบัศาลทหารอีกหลายประเด็น เช่น สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลทหารของ
ผูเ้สียหายที�ไม่ใช่บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร สิทธิในการมีทนายของจาํเลย สิทธิในการอุทธรณ์
หรือฎีกาคาํพิพากษาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึก การดาํเนินคดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบั
คดีอาญา ระยะเวลาในการยื�นอุทธรณ์ฎีกาของคู่ความ เป็นตน้ ซึ� งประเด็นเหล่านี, คู่ความในศาลทหาร
ยงัไดรั้บความคุม้ครองที�แตกต่างจากศาลพลเรือน 

 4.2.1  การฟ้องคดี 
 การฟ้องคดีในศาลทหารนั,น พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 49 
บญัญติัไวว้า่ “ศาลทหารในเวลาปกติใหอ้ยัการทหารหรือผูเ้สียหายซึ� งเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร
มีอาํนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา แต่ถา้เป็นผูเ้สียหายที�มิไดเ้ป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารแลว้ 
ตอ้งมอบคดีใหอ้ยัการทหารเป็นโจทก ์
 ศาลทหารในเวลาไม่ปกติหรือศาลอาญาศึก หรือศาลที�พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึก
ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 43 ใหอ้ยัการทหารเท่านั,นมีอาํนาจเป็นโจทก์ ผูเ้สียหายจะเป็นบุคคล
ที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารหรือไม่ก็ตามตอ้งมอบคดีใหอ้ยัการทหารเป็นโจทก”์ 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว ผูมี้อาํนาจฟ้องคดีอาญาในศาลทหาร คือ 
 (1)  อยัการทหาร195 

                                                        
195 ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยอยัการทหาร พ.ศ. 2499 ขอ้ 5 อยัการทหารมีอาํนาจและหนา้ที� ดงันี,  
(1)  ตรวจสํานวนการสอบสวนคดีอาญา แลว้เสนอความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื�อสั�งฟ้องหรือไม่ฟ้อง 

หรือสั�งการอื�นแลว้แต่กรณี 
(2)  เป็นโจทกฟ้์อง และดาํเนินคดีอาญาในศาลทหาร 
(3)  ร้องขอศาลทหารที�มีอาํนาจใหพิ้พากษาใหจ้าํเลยคืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพย ์หรือใชค้่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายใหแ้ก่รัฐบาล ในกรณีที�จาํเลยมีเจตนากระทาํผิดต่อทรัพยน์ั,นโดยตรง 
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 (2)  ผูเ้สียหายซึ� งเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร (มาตรา 16) 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวผูมี้อาํนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาปกติ คือ อยัการทหาร
และผูเ้สียหายที�เป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหาร แต่ถา้เป็นผูเ้สียหายที�มิใช่บุคคลที�อยู่ในอาํนาจ
ศาลทหาร ตอ้งมอบคดีใหอ้ยัการทหารเป็นโจทก์ฟ้องคดีแทน การที�กฎหมายจาํกดัสิทธิของผูเ้สียหาย
ซึ� งเป็นบุคคลที�มิใช่บุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารดงักล่าว เป็นกรณีที�ขดัต่อหลกัความเสมอภาค 
ที�บุคคลทั�วไปควรจะไดรั้บ ก่อใหเ้กิดปัญหาเกี�ยวกบัการฟ้องคดีอาญาในศาลทหารโดยเป็นการจาํกดัสิทธิ
หรือเป็นการปิดกั,นประชาชนทาํใหไ้ม่มีโอกาสร้องขอความเป็นธรรมไดอ้ยา่งเสรี และเป็นการจาํกดัสิทธิ
ในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั�วถึงตามที�รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 40 (1) บญัญตัิรับรองไว ้ทาํให้สิทธิขั,นพื,นฐาน
ของผูเ้สียหายในคดีอาญาสูญเสียไป อีกทั,ง เป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการถ่วงดุลการใช้อาํนาจใน
การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาอยัการทหาร เกิดความไม่เท่าเทียมกนัในสิทธิและ
เสรีภาพเมื�อเปรียบเทียบกบัผูมี้อาํนาจฟ้องคดีในศาลพลเรือน ที�กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั�วไปที�เป็นผูเ้สียหายมีอาํนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลไดเ้ช่นเดียวกบัพนกังานอยัการ  
 การที�กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ผูเ้สียหายที�ใช่บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารฟ้องคดีอาญา
ในศาลทหารไดเ้องนั,น ส่งผลกระทบเป็นการตดัสิทธิในหลายประการ เช่น 
 (1)  ตดัสิทธิในการดาํเนินคดีอาญาต่อไปหากผูบ้งัคบับญัชาอยัการทหารมีสั�งไม่ฟ้อง 
ซึ� งจะทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผดิได ้
 (2)  ตดัสิทธิในการจดัการแทนผูเ้สียหาย 
 (3)  ตดัสิทธิในการเขา้ร่วมเป็นโจทกก์บัอยัการทหาร 
 (4)  ตดัสิทธิในการเสนอพยานหลกัฐานของฝ่ายผูเ้สียหาย 

                                                                                                                                                               
(4)  ร้องขอศาลทหารที�มีอาํนาจเกี�ยวกบัการยดึทรัพยจ์าํเลยเพื�อชาํระหนี,  ตามคาํพิพากษาศาลทหารใหแ้ก่รัฐบาล 
(5)  สอบสวนคดีอาญาทั,งปวงซึ�งอยูใ่นอาํนาจศาลทหารตามคาํสั�งของผูบ้งัคบับญัชา 
(6)  สอบสวนเพิ�มเติม หรือจะสั�งใหผู้มี้หนา้ที�สอบสวนทาํการสอบสวนเพิ�มเติมก็ได ้
(7)  ออกหมายเรียกใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรือใหส่้งเอกสารวตัถุ หรือสิ�งอื�นใดที�จะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้
(8)  ส่งสาํนวนการสอบสวนคดีอาญาให้พนกังานอยัการ เมื�อเห็นวา่คดีไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร และ

แจง้ใหผู้ส้อบสวนคดีนั,นทราบ 
(9)  ในคดีที�ศาลทหารชั,นตน้ลงโทษบุคคลใดโดยลาํพงั ถา้ศาลทหารกลางพิพากษาให้ปล่อยผูน้ั, น  

เมื�ออยัการทหารเห็นสมควรจะฎีกาก็ได ้
(10)  นอกจากนี, ใหมี้อาํนาจและหนา้ที�อื�นๆ ตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั และระเบียบซึ�งบญัญติัวา่เป็นอาํนาจ

หนา้ที�ของอยัการทหาร. 
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 (5)  ตดัสิทธิในการรับมรดกความ 
 (6)  ตดัสิทธิในการฟ้องคดีใหม่ในกรณีที�อยัการทหารถอนฟ้องคดีจากศาลทหาร 
 (7)  ตดัสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาในกรณีที�อยัการทหารมีความเห็นไม่อุทธรณ์หรือฎีกา 
 ผลกระทบดงัที�กล่าวมานั,น หากผูเ้สียหายเป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารจะมีสิทธิ
ดงัที�กล่าวมาทุกประการ จึงเห็นไดว้า่การตดัสิทธิผูเ้สียหายที�มิใช่บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารนั,น 
เป็นกรณีที�รัฐให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและอาํนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ไม่เท่าเทียมกนัอนัเป็นการไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ และแมว้า่จะกาํหนดทางแกไ้ว้
โดยให้อยัการทหารฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายที�มิใช่บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร แต่อยัการทหารก็
เป็นเพียงตวัแทนของรัฐในการฟ้องคดีเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองเท่านั,น ไม่ไดเ้ป็น
ผูที้�ไดรั้บผลร้ายโดยตรงจากการกระทาํความผิด ซึ� งหากเป็นกรณีที�ผูบ้งัคบับญัชาอยัการทหารมีคาํสั�ง
ไม่ฟ้องคดี ก็จะทาํให้ไม่สามารถดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดได้ ดงันั,น เพื�อให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัและใหเ้กิดความเสมอภาคกนัระหวา่งสิทธิผูเ้สียหายในศาลทหารและศาลพลเรือน 
จึงควรเปิดโอกาสใหสิ้ทธิแก่ผูเ้สียหายที�มิใช่บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารสามารถฟ้องคดีอาญาใน
ศาลทหารในเวลาปกติไดเ้ช่นเดียวกนัผูเ้สียหายที�เป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร กล่าวคือ 
กาํหนดให้บุคคลที�มีอาํนาจฟ้องคดีอาญาในศาลทหารได ้คือ อยัการทหาร และผูเ้สียหาย ส่วนใน
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึกนั,นคงหลกัการเดิมเนื�องจากเป็นช่วงเวลาที�บา้นเมือง 
อยูใ่นภาวะไม่ปกติหรือมีศึกสงคราม อาํนาจฟ้องคดีจึงควรถูกจาํกดัใหเ้ป็นของอยัการทหารเท่านั,น 

นอกจากกรณีดงัที�กล่าวมาขา้งตน้แลว้ มีกฎหมายที�เกี�ยวกบัการฟ้องคดีในศาลทหาร ดงันี,  
 1.  ในปัจจุบนัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2554 ไดบ้ญัญติัใหอ้าํนาจอยัการสูงสุด หรือคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) หรือทนายความที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แต่งตั,งให้ฟ้องคดีแทน มีอาํนาจฟ้องคดีในศาลทหารได ้กล่าวคือ เป็นกรณีที�เจา้หน้าที�ของรัฐตั,งแต่
ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือขา้ราชการซึ� งดาํรงตาํแหน่งตั,งแต่ผูอ้าํนวยการกองรํ� ารวยผิดปกติ กระทาํผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที�หรือกระทาํผิดต่อตาํแหน่งหน้าที�ราชการ196 ซึ� งขา้ราชการทหารที�อยู่ในอาํนาจ

                                                        
196 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี,  
(4)  ไต่สวนและวินิจฉัยวา่ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองอื�นซึ� งมิใช่บุคคลตาม (2) หรือเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ตั,งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือขา้ราชการซึ�งดาํรงตาํแหน่งตั,งแต่ผูอ้าํนวยการกองรํ� ารวยผิดปกติ กระทาํความผิดฐาน
ทุจริตต่อหนา้ที�หรือกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที�ราชการหรือความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที�ในการยติุธรรมหรือ
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ไต่สวนและวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ ขา้ราชการทหารในตาํแหน่งชั,นยศตั,งแต่ พนัเอก 
นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ขึ,นไปที�มีฐานะและหนา้ที�ในการบริหารตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด197  

ในกรณีที�ขอ้กล่าวหาใดที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่มีความผิดทางอาญา ประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. จะส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัอยัการสูงสุด เพื�อดาํเนินคดีอาญาในศาล
ซึ� งมีเขตอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยให้ถือวา่รายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวน 
การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและให้ศาลประทบัฟ้องไวพ้ิจารณา 
โดยไม่ตอ้งไต่สวนมูลฟ้อง  

กรณีที�อยัการสูงสุดเห็นว่าความเห็นจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที�ส่งให้ยงัไม่สมบูรณ์
พอที�จะดาํเนินคดีได ้จะมีการตั,งคณะทาํงานร่วมระหว่างผูแ้ทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผูแ้ทน
อยัการสูงสุดเพื�อดาํเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานให้สมบูรณ์แลว้ส่งให้อยัการสูงสุดเพื�อฟ้องคดี 
แต่หากเป็นกรณีที�คณะทาํงานร่วมไม่อาจหาขอ้ยติุเกี�ยวกบัการดาํเนินการฟ้องคดีได ้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอาํนาจฟ้องคดีเองหรือแต่งตั,งทนายความใหฟ้้องคดีแทน 

โดยกรณีที�ขา้ราชการทหารเป็นผูถู้กกล่าวหานี,  อยัการสูงสุดจะเป็นผูฟ้้องคดีโดยถือวา่เป็น
อยัการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะมอบให้อยัการทหารเป็นผูฟ้้องคดี
แทนก็ได ้หรือกรณีที�การตั,งคณะทาํงานร่วมระหวา่งผูแ้ทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผูแ้ทนอยัการสูงสุด
เพื�อดาํเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานให้สมบูรณ์ แต่คณะทาํงานร่วมดงักล่าวไม่อาจหาขอ้ยุติ
เกี�ยวกบัการดาํเนินการฟ้องคดีไดด้งัที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทนายความที�ไดรั้บ
การแต่งตั,งใหฟ้้องคดีแทน มีอาํนาจฟ้องและดาํเนินคดีอาญาในศาลทหารได้198 

                                                                                                                                                               
ความผิดที�เกี�ยวขอ้งกนั รวมทั,งดาํเนินการกบัเจา้หนา้ที�ของรัฐหรือขา้ราชการในระดบัตํ�ากวา่ที�ร่วมกระทาํความผิด
กบัผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว หรือกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือที�กระทาํความผิดในลกัษณะที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควรดาํเนินการดว้ย ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา. 

197 ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื�อง กาํหนดตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ
ระดบัตน้หรือเทียบเท่าขึ,นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554  

ขอ้ 10 ตาํแหน่งขา้ราชการทหาร ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบราชการทหาร ประกอบพระราชกฤษฎีกา
การไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการทหาร ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารที�ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งประเภทบริหาร
ระดบักลาง ตามกฎหมายวา่ดว้ยการไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการทหารในตาํแหน่งชั,นยศ พนัเอก นาวาเอก 
หรือนาวาอากาศเอก ที�มีฐานะและหน้าที�ในการบริหาร ไดแ้ก่ หัวหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดัทหารบก กรม 
กองพนั กอง หมวดเรือ กองบิน ศูนย ์สาํนกังาน สถานี ป้อม สถาบนั สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงงาน หรือเทียบเท่า. 

198 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 97 . 
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พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี, ก ําหนดให้ศาลที�มีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาคดีดาํเนินกระบวนการพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวน199 ดงันั,น ในปัจจุบนัหากเป็นกรณีที�
ขา้ราชทหารที�มีชั,นยศตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด ถูกกล่าวหาต่อคณะกรรม ป.ป.ช. กระทาํผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที� หรือกระทาํผิดต่อตาํแหน่งหน้าที�ราชการ หรือความผิดต่อตาํแหน่งหน้าที�ในการ
ยติุธรรมดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ ซึ� งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่มีความผิดทางอาญา และมีการฟ้องขา้ราชการ
ทหารนั,นเป็นคดีอาญาต่อศาลทหาร ศาลทหารจะตอ้งดาํเนินกระบวนการพิจารณาโดยใชร้ะบบไต่สวน  

ดงันั,น กรณีขา้ราชทหารกระทาํความผิดดงัที�กล่าวมานี,  เป็นการตดัอาํนาจการดาํเนินคดี
ของอยัการทหารในศาลทหาร ส่งผลให้ผูบ้งัคบับญัชาของอยัการทหารไม่มีอาํนาจสั�งคดีตามขอ้บงัคบั
กระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยอยัการทหาร พ.ศ. 2499 ขอ้ 5 (1) และอยัการทหารไม่มีอาํนาจเป็นโจทก์
ฟ้องคดีในศาลทหารตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 49 โดยกรณีดงักล่าวนี,  
การฟ้องคดีจะเป็นอาํนาจของอยัการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทนายความที�คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งตั,งใหฟ้้องคดีต่อศาลทหารแทน 

2.  พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2551 ได้บญัญติัให้พนักงานอยัการมีอาํนาจฟ้องคดีในศาลทหารได้ กล่าวคือ เป็นกรณีที�
เจา้หนา้ที�ของรัฐกระทาํการทุจริตในภาครัฐ200 ซึ� งขา้ราชการทหารที�อยูใ่นอาํนาจไต่สวนและวินิจฉยั
ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) คือ 
ขา้ราชการทหารที�ไม่อยู่ในอาํนาจไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวคือ  
เป็นขา้ราชการทหารชั,นยศตํ�ากวา่ พนัเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ลงมา 

                                                        
199 แหล่งเดิม.  มาตรา 98/1 วรรคสาม ประกอบ ขอ้ 4 แห่งระเบียบที�ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญ

ในศาลทหารสูงสุดวา่ดว้ยการดาํเนินกระบวนพิจารณาโดยใชร้ะบบไต่สวน ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 98/1 พ.ศ. 2554. 

200 พระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความวา่ ทุจริตต่อหนา้ที�หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
“เจา้หน้าที�ของรัฐ” หมายความว่า เจา้หน้าที�ของรัฐตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต... 
มาตรา 17 ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี,  
(4)  ไต่สวนขอ้เท็จจริงและชี, มูลเกี�ยวกบัการกระทาํการทุจริตในภาครัฐของเจา้ที�ของรัฐ 
(5)  ไต่สวนขอ้เท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมทั, งความเห็นส่งพนักงานอยัการเพื�อฟ้องคดีอาญาต่อ

เจา้หนา้ที�ของรัฐ. 
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ในกรณีที�ขอ้กล่าวหาใดที�คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติว่าเจา้หน้าที�ของรัฐกระทาํการ
ทุจริตในภาครัฐและเป็นความผิดทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ท. จะส่งเรื�องพร้อมทั,งสํานวน 
การไต่สวนขอ้เทจ็จริง รายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท ให้พนกังานอยัการ 
ดาํเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่าการดาํเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงของของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เป็นสาํนวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา201  

กรณีที�ผูถู้กกล่าวหาเป็นขา้ราชการทหาร ในการดาํเนินคดีอาญาที�คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี
มติวา่เจา้หนา้ที�ของรัฐผูใ้ดกระทาํการทุจริตในภาครัฐ ให้พนกังานอยัการเป็นผูฟ้้องคดี โดยถือเป็น
อยัการทหารตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหารหรือจะมอบหมายให้อยัการทหารเป็น 
ผูฟ้้องคดีแทนก็ได้202  

ดงันั,น กรณีขา้ราชทหารกระทาํการทุจริตในภาครัฐอนัเป็นความผิดอาญาที�อยูใ่นอาํนาจไต่
สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ� งเป็นอีกกรณีหนึ� งที�ตดัอาํนาจการดาํเนินคดีของ
อยัการทหารในศาลทหารเช่นเดียวกบัการกระทาํความผิดของขา้ราชการทหารที�อยู่ในอาํนาจไต่สวน
และวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 อาํนาจของอยัการสูงสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทนายความที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แต่งตั,งให้ฟ้องคดีแทน หรือพนกังานอยัการ ในการดาํเนินคดีอาญาในศาลซึ� งมีเขตอาํนาจพิจารณา 
พิพากษาคดีตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 มาตรา 97 และพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 47 เป็นอาํนาจตามกฎหมายพิเศษ จึงยกเวน้อาํนาจสั�งคดีของผูบ้งัคบับญัชา
ของอยัการทหารตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 11 และขอ้บงัคบั
กระทรวงกลาโหมว่าดว้ยอยัการทหาร พ.ศ. 2499 ขอ้ 5 (1) และยกเวน้อาํนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีของ
อยัการทหารตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 49 ซึ� งเป็นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัฝ่ายทหารอนัเป็นกฎหมายทั�วไปในกระบวนการยติุธรรมทหาร 
 จากบทบญัญติัในกฎหมายทั,งสองฉบบันี,  เห็นไดว้่าหากเป็นกรณีที�ขา้ราชการทหารซึ� ง
อยูใ่นอาํนาจไต่สวนและวนิิจฉยัของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามหลกัเกณฑ์
ที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ไดก้ระทาํผิดฐานทุจริตต่อหน้าที�หรือกระทาํผิดต่อตาํแหน่งหน้าที�ราชการ  
ก็จะเป็นการตดัอาํนาจการดาํเนินคดีของอยัการทหารในศาลทหาร ส่งผลให้ผูบ้งัคบับญัชาของ
อยัการทหารไม่มีอาํนาจสั�งคดี และอยัการทหารไม่มีอาํนาจเป็นโจทกฟ้์องคดีในศาลทหาร  

                                                        
201 แหล่งเดิม.  มาตรา 45 วรรคหนึ�ง. 
202 แหล่งเดิม.  มาตรา 47. 

DPU



 103

 4.2.2  การตั,งทนายความ 
 การแต่งตั,งทนายความเขา้ว่าต่างหรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในศาลทหารนั,น
พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑไ์วด้งันี,  
 มาตรา 55 วรรคสอง “ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ให้จาํเลย
แต่งทนายได”้ และวรรคสี�  “ศาลอาญาศึกหรือศาลที�พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตาม
มาตรา 40 และมาตรา 43 หา้มแต่งทนาย” 
 มาตรา 56 “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 55 
 (1)  ในคดีที�มีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงตั,งแต่สิบปีขึ,นไป ก่อนเริ�มพิจารณาให้ศาลถาม
จาํเลยวา่มีทนายหรือไม่ ถา้ไม่มีและจาํเลยตอ้งการก็ใหศ้าลตั,งทนายให ้
 (2)  ในคดีที�มีอตัราโทษอย่างสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ถา้จาํเลยแถลงต่อศาลก่อนเริ�ม
พิจารณาวา่จาํเลยยากจนและตอ้งการทนาย ก็ให้ศาลตั,งทนายให้ ในการนี,ศาลอาจไต่สวนเพื�อให้ได้
ความวา่จาํเลยเป็นคนยากจนจริง” 
 ตามบทบญัญติัดงักล่าว เห็นไดว้า่จาํเลยในศาลทหารจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในเรื�อง
การมีทนายความที�แตกต่างจากจาํเลยในศาลพลเรือน กล่าวคือ พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร
พ.ศ. 2498 มาตรา 56 กาํหนดให้คดีที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงตั,งแต่สิบปีขึ,นไป ก่อนเริ�มพิจารณา
ใหศ้าลถามจาํเลยวา่มีทนายความหรือไม่ ถา้ไม่มีและจาํเลยตอ้งการให้ศาลตั,งทนายความให้ ดงันั,น 
ในคดีที�มีอตัราโทษประหารชีวิต ศาลทหารจึงเพียงแต่สอบถามจาํเลยว่ามีทนายความหรือไม่ถา้จาํเลย 
ไม่ตอ้งการศาลก็จะไม่ตั,งทนายความใหเ้ช่นเดียวกบัคดีที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงตั,งแต่สิบปีขึ,นไป 
 คดีที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ถา้จาํเลยแถลงต่อศาลก่อนเริ�มการ
พิจารณาวา่จาํเลยยากจนและตอ้งการทนายความก็ให้ศาลตั,งให้ แต่ถา้จาํเลยไม่แถลงต่อศาล ศาลทหาร 
ก็จะไม่ตั,งทนายความให ้หรือถา้จาํเลยแถลงต่อศาลวา่ตอ้งการทนายความ แต่ปรากฏวา่จาํเลยไม่เป็น
คนยากจน ศาลก็จะไม่ตั,งทนายความให้อีกเช่นกนั ดงันั,น ในกรณีคดีที�มีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูง
ตั,งแต่ห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี การที�ศาลทหารจะตั,งทนายความให้แก่จาํเลยนั,นจึงเป็นหนา้ที�ของจาํเลยที�
ตอ้งแถลงต่อศาล  
 คดีที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกินหา้ปีพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่ไดบ้ญัญติัคุม้ครอง
สิทธิของจาํเลยในเรื�องการตั,งทนายความไว ้เพราะฉะนั,นศาลทหารจึงไม่ตอ้งถามจาํเลยเรื�องทนายความ 
จึงทาํใหจ้าํเลยในศาลทหารกลุ่มนี,ไม่ไดรั้บความคุม้ครองในเรื�องสิทธิการมีทนาย  
 หลักเกณฑ์ในเรื�องการตั,งทนายความของศาลทหารมีการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยที�
แตกต่างจากจาํเลยในศาลพลเรือน ซึ� งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 กาํหนดให้
ในคดีที�มีอตัราโทษประหารชีวิตศาลตอ้งถามจาํเลยก่อนเริ�มพิจารณาวา่มีทนายความหรือไม่ ถา้จาํเลย

DPU



 104

ไม่มีทนายความ ศาลจะตอ้งตั,งทนายความให้เสมอทุกครั, ง ไม่ว่าจาํเลยจะตอ้งการหรือไม่ก็ตาม  
ส่วนในคดีที�มีอตัราโทษจาํคุก ศาลจะตอ้งถามจาํเลยก่อนเริ�มพิจารณาคดีว่ามีทนายความหรือไม่  
ถา้จาํเลยไม่มีและตอ้งการศาลก็จะตอ้งตั,งให้ทุกกรณี จึงเห็นไดว้า่ จาํเลยในศาลพลเรือนไดรั้บความ
คุม้ครองอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งอตัราโทษจาํคุกและเป็นหนา้ที�ของศาลที�จะตอ้งตั,งทนายความ
ให้จาํเลยหากจาํเลยต้องการโดยไม่ต้องคาํนึงถึงความยากจนของจาํเลยเหมือนเช่นหลักเกณฑ ์
การตั,งทนายความให้จาํเลยในศาลทหาร จึงเห็นไดว้่า สิทธิการมีทนายความของจาํเลยในศาลทหาร
และศาลพลเรือนไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐอยา่งไม่เท่าเทียม 
 นอกจากนี,  ในกรณีที�เป็นคดีที�อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาศึกพระราชบญัญติั
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 55 วรรคสี�  กาํหนดห้ามมิให้แต่งทนายความเขา้วา่ต่างในคดี 
หลกัเกณฑใ์นบทบญัญติัดงักล่าวเป็นกรณีที�ขดัต่อความเสมอภาคที�บุคคลทั�วไปควรที�จะไดรั้บ และ
ขดัต่อหลกัการคุม้ครองสิทธิของจาํเลยในคดีอาญา ซึ� งศาลอาญาศึกนอกจากจะมีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาคดีซึ� งผูก้ระทาํความผิดเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารที�กระทาํความผิดต่อกฎหมายทหาร
หรือกฎหมายอื�นในทางอาญาแลว้ ยงัมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�บุคคลซึ� งมิใช่บุคคลที�อยู่ใน
อาํนาจศาลทหารหรือเป็นพลเรือนซึ� งกระทาํความผิดอาญาในเขตอาํนาจของศาลอาญาศึกด้วย 
ดงันั,น จึงไม่ควรตดัสิทธิการมีทนายความของจาํเลยในศาลอาญาศึก อีกทั,ง รัฐมีหน้าที�ในการให้
ความคุม้ครองสิทธิแก่บุคคลในรัฐเสมอ ไม่ว่ารัฐจะตกอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร และถา้จะมีการ
จาํกดัสิทธิก็จะตอ้งเป็นไปโดยจาํเป็นและตอ้งใหน้อ้ยที�สุดเท่าที�จะทาํได ้
 นอกจากนี,  ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ว่าจาํเลยในศาลอาญาศึกนั,นอาจเป็นเชลยศึก การห้าม
แต่งทนายความเขา้วา่ต่างในคดียอ่มเป็นการไม่สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาเจนีวาเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อ
เชลยศึก ขอ้ 105 เนื�องจากบทบญัญติัดงักล่าวนั,นไดใ้ห้สิทธิในการต่อสู้คดีของเชลยศึกไม่วา่จะเป็น
การจดัหาล่ามหรือทนายความตามที�เชลยศึกตอ้งการ และตามพระราชบญัญติับงัคบัการให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาเจนีวาเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อเชลยศึก ลงวนัที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2498 ไดบ้ญัญติั
หา้มมิใหศ้าลพิพากษาลงโทษเชลยศึกโดยไม่ไดใ้ห้โอกาสแก่เชลยศึกในการต่อสู้คดี หรือโดยไม่ให้
ไดรั้บการช่วยเหลือตามเงื�อนไขที�บญัญติัไวใ้นขอ้ 105 แห่งอนุสัญญา และการที�กฎหมายห้ามมิให้มี
การตั,งทนายในศาลอาญาศึกนั,นยงัเป็นการขดัต่อกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ขอ้ 14 (3) (d) ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ และยงัขดัต่อสิทธิในกระบวนการ
ยติุธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มาตรา 40 (7) อีกดว้ย 
 ดงันั,น เพื�อใหก้ารคุม้ครองสิทธิของจาํเลยในกระบวนการยติุธรรมตามรัฐธรรมนูญและ
ใหก้ระบวนการยติุธรรมทางอาญาในเรื�องการแต่งตั,งทนายความเป็นมาตรฐานเดียวกนั และเกิด
ความเสมอภาคในการคุม้ครองและเสรีภาพขั,นพื,นฐานของจาํเลยในคดีอาญา ทั,งในศาลทหารและ
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ศาลพลเรือน ควรกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั,งทนายความใหจ้าํเลยในศาลทหารใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั,งทนายความใหก้บัจาํเลยในศาลพลเรือน และควรใหจ้าํเลยมีสิทธิแต่งตั,ง
ทนายความเขา้วา่ความแกต่้างในศาลทหารไดทุ้กคดีและทุกศาล ไม่วา่จะเป็นศาลทหารในเวลาปกติ 
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ หรือศาลอาญาศึก 
 4.2.3  การดาํเนินคดีแพง่เกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญา 
 การฟ้องคดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญาในศาลทหารนั,น พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ. 2498 ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑไ์ว ้ดงันี,  
 มาตรา 51 “เมื�ออยัการทหารร้องขอศาลทหารมีอาํนาจพิพากษาให้จาํเลยคืนทรัพย ์
ใช้ราคาทรัพย ์หรือใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายใหแ้ก่รัฐบาลไดใ้นกรณีที�จาํเลยกระทาํผดิ” 
 มาตรา 53 “ผูเ้สียหายจะร้องขอใหจ้าํเลยคืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพยห์รือใชค่้าสินไหมทดแทน
ความเสียหายในศาลทหารไม่ได”้ 
 ตามบทบญัญติัดงักล่าว เห็นไดว้่าการดาํเนินคดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญาของศาลทหาร
และศาลพลเรือนมีขอ้แตกต่างกนับางประการ กล่าวคือ ผูมี้อาํนาจร้องขอให้ศาลพิพากษาคืนทรัพย ์
หรือใช้ราคาทรัพยใ์นศาลพลเรือนมีทั,งพนกังานอยัการและผูเ้สียหาย ซึ� งพนกังานอยัการมีอาํนาจ
ขอให้คืนทรัพยห์รือใชร้าคาทรัพยแ์ทนผูเ้สียหายไดต้ามฐานความผิดที�บญัญติัในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43203 ส่วนในศาลทหารนั,นผูม้ีอาํนาจฟ้องขอให้คืนทรัพยห์รือ 
ใช้ราคาทรัพยห์รือใช้ค่าสินไหมทดแทนมีเฉพาะอยัการทหารเท่านั,น และศาลทหารจะพิพากษา 
ไดเ้ฉพาะใหคื้นทรัพย ์ใชร้าคาทรัพย ์หรือใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่รัฐบาลเท่านั,น ส่วนผูเ้สียไม่วา่
จะเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารหรือไม่ก็ตาม จะถูกจาํกดัสิทธิโดยไม่มีอาํนาจร้องขอให้จาํเลย
คืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพยห์รือใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ซึ� งก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติั 
และเกิดความไม่สะดวกทาํให้ผูเ้สียหายตอ้งไปฟ้องร้องต่อศาลพลเรือนเพื�อเรียกค่าเสียหาย หรือ 
ค่าสินไหมทดแทนอีกครั, งหนึ�ง 

การดาํเนินคดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญาในศาลทหาร ตามพระราชบญัญติัธรรมนูญ 
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 53 ไดบ้ญัญติั ห้ามมิให้ผูเ้สียหายที�เป็นโจทก์ร้องขอให้จาํเลยคืนทรัพย ์
ใช้ราคาทรัพย ์หรือใช้ค่าสินไหมทดแทนในการดาํเนินกระบวนพิจารณาในศาลทหาร เห็นไดว้่า
ผูเ้สียหายไม่สามารถดาํเนินกระบวนพิจารณาเป็นคดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญาในศาลทหารไดเ้ลย

                                                        
203 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 คดีลกัทรัพย ์วิ�งราว ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์โจรสลดั 

กรรโชก ฉ้อโกง ยกัยอกหรือรับของโจร ถา้ผูเ้สียหายมีสิทธิที�จะเรียกร้องทรัพยสิ์นหรือราคาที�เขาสูญเสียไป
เนื�องจากการกระทาํผิดคืน เมื�อพนกังานอยัการยื�นฟ้องคดีอาญา ก็ใหเ้รียกทรัพยสิ์นหรือราคาแทนผูเ้สียหายดว้ย. 
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ผูเ้สียหายจะตอ้งไปฟ้องร้องในส่วนค่าเสียหายต่อศาลพลเรือนต่างหาก ก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่
ผูเ้สียหายและสิ,นเปลืองค่าใชจ่้าย ซึ� งเป็นอีกกรณีหนึ� งที�เป็นการจาํกดัสิทธิของบุคคลในการเขา้ถึง
กระบวนการยติุธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 40 
 โดยที�รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัมุ่งส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ใหมี้ความเท่าเทียมกนั แต่บทบญัญติัมาตรา 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ. 2498 ที�จาํกดัสิทธิของผูเ้สียหายในการร้องขอให้จาํเลยคืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพยห์รือใชค้่าสินไหม
ทดแทนในศาลทหารนั,น นอกจากจะไม่สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญในเรื�องความเสมอภาคแล้ว  
ยงัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรา 81 วรรคแรก (1) ของรัฐธรรมนูญ ที�บญัญติัว่า “รัฐตอ้งดูแลให้มีการปฏิบติั
และบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและทั�วถึง ส่งเสริมการให้
ความช่วยเหลือและใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจดัระบบราชการและงานของรัฐอยา่งอื�น
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยติุธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” 
 การเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที�เกิดจากการกระทาํความผิดอาญานั, น 
เป็นสิทธิที�มาจากการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมโดยรวดเร็วอนัเป็นหลกัที�คุม้ครองความยุติธรรม
ในการดาํเนินกระบวนการยติุธรรมใหเ้สร็จสิ,นไปโดยปราศจากความล่าชา้ ดงันั,น บทบญัญติัมาตรา 51 
และมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 จึงไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 81 กล่าวคือ การจาํกดัสิทธิของผูเ้สียหายและ 
ให้อาํนาจเฉพาะอยัการทหารที�จะร้องขอให้คืนทรัพย ์ใช้ราคาทรัพย ์หรือใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่รัฐบาลเท่านั,น ทาํให้ผูเ้สียหายตอ้งไปฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งที�ศาลพลเรือน ทั,งๆ ที�มูลความแห่งคดี 
ทั,งคดีแพง่และคดีอาญาเป็นเรื�องเดียวกนั แต่กลบัตอ้งพิจารณาถึงสองศาลทาํให้เกิดความไม่สะดวก 
และทาํให้คดีล่าช้า และทาํให้ผูเ้สียหายหรือผูที้�ไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํความผิดไดรั้บการ
เยียวยาที�ล่าช้า อีกทั,ง ผูเ้สียหายจะตอ้งเสียหายค่าใช้จ่ายอีกจาํนวนมาก เช่น ค่าจา้งทนายความ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเอกสารต่างๆ เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งรัฐจะตอ้งสิ,นเปลืองงบประมาณ 
ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยไม่จาํเป็น 
 ดงันั,น จึงควรแกไ้ขบทบญัญติัดงักล่าวให้อยัการทหารมีอาํนาจร้องขอให้จาํเลยคืนทรัพย ์
ใชร้าคาทรัพยห์รือค่าสินไหมทดแทน แทนผูเ้สียหายในศาลทหารได ้เช่นเดียวกบัศาลพลเรือนและ
หากผูเ้สียหายฟ้องคดีต่อศาลทหารเอง ก็ใหมี้สิทธิร้องขอให้คืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพยห์รือค่าสินไหม
ทดแทนไดด้ว้ย เพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการดาํเนินคดีที�ผูเ้สียหายจะไดไ้ม่ตอ้งไปฟ้องเป็น
คดีแพ่งต่อศาลพลเรือนอีก เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียในศาลทหารให้มีความเท่าเทียมกบั
ผูเ้สียหายในศาลพลเรือน 
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 4.2.4  การอุทธรณ์และฎีกา 
 สิทธิของคู่ความในการอุทธรณ์หรือฎีกาในศาลทหารนั,น พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ. 2498 มาตรา 61 บญัญติัหลกัเกณฑ์ไวว้า่ “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 62 และมาตรา 63 คาํพิพากษา
หรือคาํสั�งของศาลทหารในเวลาปกติ โจทก์หรือจาํเลยอุทธรณ์หรือฎีกาไดภ้ายในสิบห้าวนั ผูมี้อาํนาจ
แต่งตั,งตุลาการตามมาตรา 30 หรือผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษ อุทธรณ์หรือฎีกาไดภ้ายในสามสิบวนั ทั,งนี,
นบัแต่วนัอ่านหรือถือวา่ไดอ่้านคาํพิพากษาหรือคาํสั�งใหจ้าํเลยฟัง 
 คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึกหรือศาลที�พิจารณา
พิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 หา้มอุทธรณ์หรือฎีกา” 
 บญัญติัดงักล่าวกาํหนดใหคู้่ความที�ประสงคจ์ะยื�นอุทธรณ์หรือฎีกาจะตอ้งยื�นภายใน 15 วนั
นับแต่วนัอ่านคาํพิพากษาหรือถือว่าได้อ่านคาํพิพากษาของศาลทหาร ซึ� งหลกัเกณฑ์ดงักล่าวนี,  
ไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาและหลกัเกณฑใ์นการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 198 และมาตรา 216 ที�กาํหนดให้คู่ความตอ้งยื�นอุทธรณ์หรือฎีกาภายในหนึ�งเดือน
นบัแต่วนัที�ได้อ่านคาํพิพากษาหรือถือว่าไดอ่้านคาํพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที�อุทธรณ์หรือฎีกาฟัง 
นอกจากนี,  ศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึกนั,น พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
กาํหนดหา้มมิใหมี้การอุทธรณ์หรือฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารทุกกรณี เห็นไดว้า่
สิทธิของคู่ความในศาลทหารและศาลพลเรือนไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐอยา่งไม่เสมอภาคเท่าเทียมกนั 
อีกทั,งระยะเวลาเพียงสิบหา้วนัที�โจทกห์รือจาํเลยมีสิทธิในการยื�นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลทหารนั,น 
เป็นระยะเวลาที�สั,นอาจทาํให้ผูที้�จะใชสิ้ทธิอุทธรณ์หรือฎีกาไม่สามารถดาํเนินการอุทธรณ์หรือฎีกา
ได้ทนัตามกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ซึ� งเป็นหลกัเกณฑ์ที�ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกบัหลกัเกณฑ์ 
ในการอุทธรณ์หรือฎีกาของคู่ความในศาลพลเรือน 
 กรณีที�มีการห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ
และศาลอาญาศึกนั,น ย่อมเป็นการจาํกดัสิทธิของคู่ความในการต่อสู้คดีและทาํให้การเขา้ถึง
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไดร้ับความคุม้ครองอย่างไม่เต็มที� อีกทั,ง
ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิกของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ซึ� งในขอ้ที� 14 (5) ไดก้าํหนดให้หลกัประกนัสิทธิในการอุทธรณ์คาํพิพากษาไวด้งัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ 
ว่าบุคคลทุกคนที�ตอ้งคาํพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิที�จะให้คณะตุลาการระดบั
เหนือขึ,นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคาํพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย ดงันั,น การห้ามมิให้
มีการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึกยอ่มเป็นการขดั
ต่อหลกัประกนัสิทธิในการอุทธรณ์คาํพิพากษาที�ระบุไวใ้นกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมือง
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และสิทธิทางการเมืองดว้ย ซึ� งศาลทหารในต่างประเทศที�อนุญาตให้คู่ความมีสิทธิที�จะอุทธรณ์หรือ
ฎีกาคาํพิพากษาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติได ้เช่น ประเทศฝรั�งเศส ประเทศเยอรมนี เป็นตน้  
 ดงันั,น เพื�อใหเ้กิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของสิทธิในการอุทธรณ์ระหวา่งคู่ความใน
ศาลทหารและศาลพลเรือน จึงควรแกไ้ขระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือฎีกาของคู่ความในศาลทหาร
เป็นหนึ�งเดือนเพื�อเป็นการรับรองสิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของคู่ความ และเพื�อความ
บูรณาการระหวา่งระบบยติุธรรมทหารและระบบยติุธรรมพลเรือน อีกทั,ง ควรกาํหนดใหค้าํพิพากษาหรือ
คาํสั�งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึกสามารถอุทธรณ์ไปยงัศาลทหารสูงสุดได ้
เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิของประชาชนและสอดคลอ้งกบัหลกัสากล 

 แนวทางแกไ้ขปัญหา ดงัที�วิเคราะห์มาขา้งตน้เห็นควรกาํหนดให้ผูเ้สียหายที�มิใช่บุคคลที�
อยู่ในอาํนาจศาลทหารมีอาํนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาปกติไดเ้ช่นเดียวกบั
ผูเ้สียหายที�เป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจของศาลทหาร กล่าวคือ กาํหนดให้ผูเ้สียหายจากการกระทาํ
ความผดิอาญาฐานใดฐานหนึ�งมีอาํนาจเป็นโจทกฟ้์องคดีอาญาต่อศาลทหารไดโ้ดยไม่ตอ้งพิจารณาวา่
ผูเ้สียหายนั,นเป็นบุคคลใด หากเป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายก็มีอาํนาจที�จะฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหาร
ในเวลาปกติไดเ้พื�อให้ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกนั และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงกระบวน
ยติุธรรมทหาร 

 กาํหนดให้จาํเลยมีสิทธิแต่งทนายความเขา้วา่ความแกต่้างไดใ้นศาลทหารทุกศาล และ
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารแต่งตั,งทนายความให้จาํเลยในศาลทหาร ให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์
ในการแต่งตั,งทนายความให้กบัจาํเลยในศาลพลเรือน กล่าวคือ กาํหนดให้การพิจารณาของศาลทหาร
ในคดีที�มีอตัราโทษประหารชีวิต ก่อนเริ�มพิจารณาให้ศาลถามจาํเลยวา่มีทนายความหรือไม่ ถา้ไม่มี
ใหศ้าลตั,งทนายความให ้และในคดีที�มีอตัราโทษจาํคุก ก่อนเริ�มพิจารณาใหศ้าลถามจาํเลยวา่มีทนายความ
หรือไม่ ถา้ไม่มีและจาํเลยตอ้งการทนายความ ก็ให้ศาลตั,งทนายความให้ โดยไม่ตอ้งพิจารณาถึง
ความยากจนของจาํเลย เพื�อให้จาํเลยในคดีอาญามีสิทธิที�จะมีทนายความในการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนัในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

 กาํหนดให้คดีที�อยัการทหารไดย้ื�นฟ้องต่อศาลทหาร ถา้ผูเ้สียหายมีสิทธิที�จะเรียกร้อง
ทรัพยสิ์น หรือราคาที�สูญเสียไปเนื�องจากการกระผิดคืน ให้อยัการทหารมีอาํนาจร้องขอให้จาํเลย 
คืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพย ์หรือค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหายในศาลทหารไดเ้ช่นเดียวกบัศาลพลเรือน 
และกาํหนดใหผู้เ้สียหายที�ฟ้องคดีต่อศาลทหาร มีสิทธิร้องขอให้จาํเลยคืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพย ์หรือ
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายไดเ้ช่นเดียวกบัการดาํเนินกระบวนพิจารณาในศาลพลเรือน 

 กาํหนดใหคู่้ความ ผูมี้อาํนาจแต่งตั,งตุลาการ หรือผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษ สามารถยื�นอุทธรณ์
หรือฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และ 

DPU



 109

ศาลอาญาศึกหรือศาลที�พิจารณาพิพากษาแทนศาลอาญาศึกได ้ภายในระยะเวลาหนึ�งเดือน นบัแต่วนัอ่าน
หรือถือวา่ไดอ่้านคาํพิพากษาหรือคาํสั�งให้จาํเลยฟัง แต่กรณีการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของ
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึก หรือศาลที�พิจารณาพิพากษาแทนศาลอาญาศึกนั,น  
ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลทหารสูงสุด เพื�อให้สิทธิของคู่ความในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญไดรั้บความคุม้ครอง และสอดคลอ้งกบัหลกัสากล 

 
4.3  ปัญหาเกี�ยวกบัคุณสมบัติและองค์คณะของตุลาการศาลทหาร 

องค์คณะตุลาการในศาลทหารนั,น ตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
ประกอบกบัขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528 204 มี 2 ประเภท คือ 
“ตุลาการพระธรรมนูญ” ซึ� งมีคุณสมบตัิและพื,นฐานความรู้โดยเป็นนายทหารชั,นสัญญาบตัร 
ซึ� งมีอายุไม่ต ํ�ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ สําเร็จการศึกษาตั,งแต่ชั,นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ,นไปในสาขา
นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบณัฑิตยสภา รับราชการหรือประกอบอาชีพในหน้าที�ที�ตอ้งใช้
ความรู้ทางกฎหมายเป็นประจาํมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือไดเ้ป็นตุลาการศาลทหารมาแลว้ และ 
มีความประพฤติเหมาะสมแก่การปฏิบติัหนา้ที�ตุลาการ และ “ตุลาการ” มีคุณสมบติัและพื,นฐานความรู้
โดยเป็นนายทหารชั,นสัญญาบตัรที�รับราชการอยูใ่นพื,นที�ทหารแห่งนั,นซึ� งไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูส้ําเร็จ
การศึกษาในสาขาวชิากฎหมาย โดยเขา้ร่วมเป็นองคค์ณะตุลาการเหมือนเป็นผูแ้ทนของผูบ้งัคบับญัชาทหาร 
มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาพิพากษาไดเ้ท่ากบัตุลาการพระธรรมนูญ 

บทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัคุณสมบติั และพื,นความรู้ของ
ตุลาการศาลทหาร โดยมิไดบ้ญัญติัถึงวิธีการเขา้สู่ตาํแหน่งของตุลาการไวอ้ย่างชดัเจนว่ามีหลกัเกณฑ์
ในการคดัเลือกบุคคลเขา้สู่ตาํแหน่งอยา่งใด ซึ� งจะมีความแตกต่างกบัการเขา้สู่ตาํแหน่งของผูพ้ิพากษา
ในศาลพลเรือนที�นอกจากจะกาํหนดคุณสมบติัของผูที้�จะไดรั้บการบรรจุเขา้เป็นขา้ราชการตุลาการ
ไวแ้ลว้ ยงัไดก้าํหนดวิธีการเขา้สู่ตาํแหน่งขา้ราชการตุลาการศาลพลเรือนไวเ้ป็น 3 กรณี คือ การสอบ
คดัเลือก การทดสอบความรู้ และการคดัเลือกพิเศษ 205 

                                                        
204 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 11 ประกอบกบัขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม 

วา่ดว้ยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528 ขอ้ 4. 
205 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 27 ผูส้มคัรสอบคดัเลือก

ตามมาตรา 26 ตอ้งมีคุณวฒิุและไดป้ระกอบวชิาชีพทางกฎหมายดงัต่อไปนี,  
(1)  เป็นนิติศาสตรบณัฑิต หรือสอบไล่ไดป้ริญญาหรือประกาศนียบตัรทางกฎหมายจากต่างประเทศ  

ซึ�ง ก.ต. เทียบไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
(2)  สอบไล่ไดต้ามหลกัสูตรของสาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา และ 
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(3)  ไดป้ระกอบวชิาชีพทางกฎหมายเป็นจ่าศาล รองจ่าศาล เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เจา้พนกังานบงัคบัคดี 

หรือพนกังานคุมประพฤติของศาลยติุธรรม พนกังานอยัการ นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ ทนายความ หรือประกอบ
วชิาชีพอยา่งอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบักฎหมายตามที� ก.ต. กาํหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปี ทั,งนี,  ให้ ก.ต. มีอาํนาจออก
ระเบียบกาํหนดเงื�อนไขเกี�ยวกบัการประกอบวชิาชีพนั,นๆ ดว้ย 

… 
มาตรา 28 ผูส้มคัรทดสอบความรู้ตามาตรา 26 ตอ้งมีคุณวฒิุและไดป้ระกอบวชิาชีพดงัต่อไปนี,  
(1)  สอบไล่ไดต้ามหลกัสูตรของสาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา และ 

(2)  มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี,  
(ก)  สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลกัสูตรเดียว 

ไม่น้อยกว่าสามปี ซึ� ง ก.ต. เทียบไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรีหรือสอบไล่ไดป้ริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลยั 
ในประเทศไทย ซึ�ง ก.ต. รับรอง 

(ข)  สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลกัสูตรเดียว 
ไม่นอ้ยกวา่สองปีหรือหลายหลกัสูตรรวมกนัไม่นอ้ยกวา่สองปี ซึ�ง ก.ต. เทียบไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรี และไดป้ระกอบ
วชิาชีพตามที�ระบุไวใ้นมาตรา 27 (3) เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

(ค)  สอบไล่ไดป้ริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ซึ� ง ก.ต. รับรอง และไดป้ระกอบ
วชิาชีพตามที�ระบุไวใ้นมาตรา 27 (3) เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

(ง)  เป็นนิติศาสตรบัณฑิตชั,นเกียรตินิยมและได้ประกอบวิชาชีพเป็นอาจารยใ์นคณะนิติศาสตร์ 
ในมหาวทิยาลยัของรัฐเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

(จ)  เป็นนิติศาสตรบณัฑิตและเป็นขา้ราชการศาลยุติธรรมที�ไดป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายใน
ตาํแหน่งตามที� ก.ต. กาํหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หกปี และเลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมรับรองวา่มีความซื�อสัตยสุ์จริต 
มีความรู้ความสามารถดีและมีความประพฤติดีเป็นที�ไวว้างใจวา่จะปฏิบติัหนา้ที�ขา้ราชการตุลาการได ้

(ฉ)  สอบไล่ไดป้ริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที� ก.ต. กาํหนด และเป็นนิติศาสตรบณัฑิต 
และไดป้ระกอบวิชาชีพตามที�ระบุไวใ้นมาตรา 27 (3) หรือไดป้ระกอบวิชาชีพตามที� ก.ต. กาํหนดเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่สามปี หรือ 

(ช)  สอบไล่ไดป้ริญญาตรีหรือที� ก.ต. เทียบไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีในสาขาวชิาที� ก.ต. กาํหนด และได้
ประกอบวิชาชีพตามที� ก.ต. กาํหนดเป็นเวลาไม่น้อยกวา่สิบปี จนมีความรู้ความเชี�ยวชาญในวิชาชีพนั,นและเป็น
นิติศาสตรบณัฑิต 

… 

มาตรา 29 ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกพิเศษตามมาตรา 26 ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี,  
(1)  มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อปีนี,  
 (ก)  เป็นหรือเคยเป็นศาสตราจารยห์รือรองศาสตราจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรัฐ 

 (ข)  เป็นหรือเคยเป็นอาจารยใ์นคณะนิติศาสตร์ในมหาวทิยาลยัของรัฐเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
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เมื�อพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการเขา้สู่ตาํแหน่งของผูพ้ิพากษาศาลพลเรือนจะเห็นไดว้่า
คุณสมบติัของบุคคลที�จะไดรั้บการแต่งตั,งให้เป็นตุลาการพระธรรมนูญของศาลทหารนั,น มีคุณสมบติั
ที�แตกต่างกบับุคคลที�จะไดรั้บแต่งตั,งให้เป็นผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือน โดยผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือน
จะมีคุณสมบติัที�สูงกวา่ตุลาการในศาลทหาร ซึ� งเมื�อการดาํเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาลทหารก็กระทาํในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริยต์ามที�รัฐธรรมนูญกาํหนดเช่นเดียวกบั
ศาลพลเรือน แมว้า่ศาลทหารจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะคดีอาญาทหารและคดีอื�นตามที�
กฎหมายบญัญติัก็ตาม แต่ตุลาการศาลทหารก็ควรที�จะเป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกบัผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือน และควรมีวิธีการในการคดัเลือกตุลาการศาลทหารที�จะเขา้สู่
ตาํแหน่งเช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือน อีกทั,ง ตุลาการศาลทหารที�มิใช่ตุลาการพระธรรมนูญนั,น 
มีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีและไดเ้ช่นเดียวกบัตุลาการพระธรรมนูญ ซึ� งการพิพากษาคดี
ของศาลทหารนั,นจะใชเ้สียงขา้งมากในการวินิจฉัยคดีเช่นเดียวกบัศาลพลเรือน องค์คณะตุลาการ
ศาลทหารมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการตดัสินคดีไดห้นึ�งเสียงเท่ากนั ซึ� งองคค์ณะของศาลทหาร 
เช่น ศาลทหารชั,นตน้ จะมีองค์คณะที�เป็นตุลาการพระธรรมนูญ 1 นาย ตุลาการที�มิใช่ตุลาการ 
พระธรรมนูญ 2 นาย เป็นตน้ เห็นไดว้่าตุลาการที�มิใช่ตุลาการพระธรรมนูญมีจาํนวนมากกวา่ตุลาการ
พระธรรมนูญ ดงันั,น ตุลาการที�มิใช่ตุลาการพระธรรมนูญควรที�จะตอ้งมีคุณสมบติัและมีวิธีการ
คดัเลือกในการเขา้สู่ตาํแหน่งเช่นเดียวกนั โดยอาจเทียบเคียงกบัคุณสมบติัและวิธีการคดัเลือกผูพ้ิพากษา
หรือผูพ้ิพากษาสมทบในศาลพลเรือน เพื�อทาํให้กระบวนการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลทหาร
เกิดความน่าเชื�อถือ ถูกตอ้ง เป็นธรรม ตามหลกักฎหมาย ดงัเช่นในต่างประเทศที�ไดก้าํหนดคุณสมบติั
ของผูที้�จะไดรั้บแต่งตั,งให้เป็นตุลาการในศาลทหารไว ้ซึ� งศาลทหารในต่างประเทศส่วนใหญ่จะ
กาํหนดคุณสมบติัของตุลาการศาลทหารไวเ้ช่นเดียวกนัหรือเทียบเท่าผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือน เช่น 
ประเทศฝรั�งเศสไดก้าํหนดให้ตุลาการของศาลทหารตอ้งเป็นตุลาการที�มาจากผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือน 
ประเทศเยอรมนีกาํหนดใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งผูพ้ิพากษาประจาํในศาลทหารจะตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั

                                                                                                                                                               
 (ค)  เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัหรือขา้ราชการประเภทอื�นในตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่า

ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ,นไป 

 (ง)  เป็นหรือเคยเป็นทนายความมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบปี 

(2)  สอบไล่ไดต้ามหลกัสูตรของสาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

(3)  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดีเด่นในสาขาวชิากฎหมายตามที� ก.ต. กาํหนด และ 

(4)  เป็นผูมี้ความซื�อสัตยสุ์จริต มีบุคลิกภาพ มีความประพฤติ และทศันคติที�เหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หนา้ที�ขา้ราชการตุลาการ  

…. 

DPU



 112

ผูด้าํรงตาํแหน่งผูพ้ิพากษาของศาลทั�วไป ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กาํหนดให้ตุลาการในศาลทหาร
ชั,นอุทธรณ์ตอ้งมีความรู้ทางกฎหมาย และศาลทหารชั,นฎีกาตุลาการทุกนายตอ้งสําเร็จการศึกษาทาง
กฎหมาย ประเทศองักฤษกาํหนดให้ตุลาการพระธรรมนูญจะตอ้งเป็นนกักฎหมายพลเรือนที�ไดรั้บ
การแต่งตั,งให้ปฏิบติัหนา้ที�ในศาลทหารแบบเต็มเวลา หรือประเทศแคนาดากาํหนดให้แต่งตั,งตุลาการ
พระธรรมนูญในศาลทหารจากผูซึ้� งเป็นเนติบณัฑิตหรือทนายความซึ� งเป็นสมาชิกเนติบณัฑิตยสภา
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ บุคคลที�จะไดรั้บแต่งตั,งให้ดาํรงตาํแหน่งตุลาการของ
ศาลทหารในต่างประเทศ จะแต่งตั,งจากบุคคลที�มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย และมีประสบการณ์
ที�เป็นประโยชน์ในการทาํหนา้ที�ตุลาการศาลทหาร 

นอกจากนี,  หากเป็นกรณีที�ผูก้ระทาํความผดิเป็นหรือเคยเป็นผูที้�อยูใ่นสายการบงัคบับญัชา
ของนายทหารซึ� งเป็นองค์คณะตุลาการที�พิจารณาพิพากษาคดีนั,น การตดัสินคดีอาจไม่เป็นไปดว้ย
ความยุติธรรม อาจเกิดความโนม้เอียงในการทาํหน้าที�ของตุลาการนั,นได ้ซึ� งจะทาํให้คู่ความไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรม อีกทั,ง เนื�องจากระบบการปกครองของทหารนั,น จะถือหลกัการบงัคบับญัชาเป็นหลกั
ในการปฏิบติัหน้าที� การพิจารณาพิพากษาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลทหารอาจจะเกิดความ
เกรงใจกนัระหวา่งองคค์ณะตุลาการที�มีชั,นยศต่างกนัได ้กล่าวคือ องคค์ณะตุลาการที�มีชั,นยศตํ�ากวา่
อาจมีความเกรงใจในความเห็นขององคค์ณะตุลาการนายอื�นที�มีชั,นยศสูงกวา่ได ้

ในส่วนของจาํนวนองคค์ณะตุลาการศาลทหารนั,น พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ. 2498206 ไดบ้ญัญติัจาํนวนขององคค์ณะตุลาการศาลทหารที�มีลกัษณะตายตวัแน่นอนวา่จะตอ้ง

                                                        
206 พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
มาตรา 26 ศาลจงัหวดัทหารตอ้งมีตุลาการสามนายเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั,นสญัญาบตัรสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ�งนาย 
มาตรา 27 ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลประจาํหน่วยทหารตอ้งมีตุลาการสามนายเป็น

องคค์ณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั,นสญัญาบตัรสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ�งนาย 
มาตรา 28 ศาลทหารกลางตอ้งมีตุลาการหา้นายเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั,นนายพลหนึ�งหรือสองนาย 
นายทหารชั,นนายพนั นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ,นไป หนึ�งหรือสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญสองนาย 
มาตรา 29 ศาลทหารสูงสุดตอ้งมีตุลาการหา้นายเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั,นนายพลสองนาย 
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ประกอบดว้ยตุลาการพระธรรมนูญ และตุลาการที�มิใช่ตุลาการพระธรรมนูญจาํนวนเท่าใด ซึ� งแตกต่าง
กบัองคค์ณะผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม207 ที�มีลกัษณะไม่ตายตวัสามารถ
ยืดหยุ่นได ้เพราะตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมกาํหนดองคค์ณะผูพ้ิพากษาของแต่ละชั,นศาลโดย
ใช้ถ้อยคาํว่า “อย่างน้อย” ตามจาํนวนที�บญัญติัไวใ้นแต่ละชั,นศาล จึงเป็นองค์คณะผูพ้ิพากษาที�มี
อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีได ้ดงันั,น ในคดีที�มีความยุง่ยากหรือเป็นคดีที�มีขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมาย
สลบัซบัซ้อน ศาลพลเรือนอาจจะกาํหนดจาํนวนองคค์ณะผูพ้ิพากษามากกว่าที�กฎหมายกาํหนดขั,นตํ�า
ไวก้็ได ้ส่วนองคค์ณะตุลาการในศาลทหารนั,นถึงแมจ้ะเป็นคดีที�มีความยุง่ยาก หรือเป็นคดีที�มีขอ้เท็จจริง
หรือขอ้กฎหมายที�มีความสลบัซบัซ้อน ก็ไม่สามารถกาํหนดจาํนวนองคค์ณะตุลาการให้เป็นอยา่งอื�นได ้
เพราะตามพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ใชถ้อ้ยคาํวา่ “ตอ้งมีตุลาการ” ตามที�บญัญติัไว้
สาํหรับแต่ละชั,นศาลเท่านั,น ดงันั,น ควรกาํหนดองคค์ณะตุลาการของศาลทหารในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีวา่ควรมีองคค์ณะไม่ตํ�ากวา่จาํนวนเท่าใด เช่นเดียวกบัองคค์ณะของศาลพลเรือน 

แนวทางแกไ้ขปัญหา ดงัที�วิเคราะห์มาขา้งตน้เห็นควรมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบั
การเขา้สู่ตาํแหน่งของตุลาการพระธรรมนูญให้ชดัเจน วา่มีวิธีการในการเขา้สู่ตาํแหน่งไดอ้ยา่งไรบา้ง 
และตุลาการศาลทหารควรเป็นบุคคลที�มีคุณสมบตัิเช่นเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกบัผูพ้ิพากษาใน 
ศาลพลเรือน และควรมีวิธีการในการคดัเลือกตุลาการศาลทหารที�จะเขา้สู่ตาํแหน่งเช่นเดียวกบั 
ผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือน และกาํหนดจาํนวนองค์คณะตุลาการศาลทหารโดยกาํหนดเป็นจาํนวน
ขั,นตํ�าว่าตอ้งมีองค์คณะตุลาการในแต่ละชั,นศาลจาํนวนเท่าใด เช่นเดียวกบัองค์คณะผูพ้ิพากษา 
ในศาลพลเรือน  
 

4. 4  ปัญหาเกี�ยวกบัการกาํหนดเขตอาํนาจของศาลทหาร 

อาํนาจของศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีนั,น พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 
พ.ศ. 2498 มาตรา 13 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูก้ระทาํ

                                                                                                                                                               
ตุลาการพระธรรมนูญสามนาย. 
207 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 26 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 25 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั,นตน้ 

นอกจากศาลแขวงและศาลยติุธรรมอื�นซึ� งพระราชบญัญติัจดัตั,งศาลนั,นกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น ตอ้งมีผูพิ้พากษา
อยา่งนอ้ยสองคนและตอ้งไม่เป็นผูพิ้พากษาประจาํศาลเกินหนึ�งคน จึงเป็นองคค์ณะที�มีอาํนาจพิจารณาพิพากษา
คดีแพง่หรือคดีอาญาทั,งปวง 

มาตรา 27 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลฎีกา ตอ้งมีผูพิ้พากษา
อยา่งนอ้ยสามคนจึงเป็นองคค์ณะที�มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีได ้

.... 
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ผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื�นในทางอาญา ในคดีซึ� งผูก้ระทาํผิดเป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจ
ศาลทหารในขณะกระทาํความผดิ และมีอาํนาจสั�งลงโทษบุคคลใดๆ ที�กระทาํผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล
ตามที�บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” ซึ� งมาตรา 16 ไดก้าํหนดบุคคลที�อยูใ่น
อาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารไวด้งัที�ไดก้ล่าวมาแลว้  

จากบทบญัญติัดงักล่าว เมื�อพิจารณาตามหลกัการกาํหนดเขตอาํนาจของศาล จะเห็นว่า
ศาลทหารมีเขตอาํนาจตามหลกัการ ดงัต่อไปนี,  

(1)  เขตอาํนาจทั�วไป เป็นกรณีที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี�ยวกบัการ
กระทาํความผิดฐานละเมิดอาํนาจศาล ซึ� งเป็นอาํนาจทั�วไปที�ศาลทุกศาลมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดี
ในการกระทาํความผิดดงักล่าวนี, ได ้เพื�อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล และเพื�อให้การดาํเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลไปดว้ยความเที�ยงธรรมและรวดเร็ว 

(2)  เขตอาํนาจตามหลกัดินแดน เป็นกรณีที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที� 
พลเรือนซึ�งสังกดัอยูใ่นราชการทหารกระทาํความผิดในการปฏิบติัหนา้ที�ราชการทหาร หรือกรณีที�
กระทาํผิดอยา่งอื�นเฉพาะในหรือบริเวณ อาคารที�ตั,งหน่วยทหาร ที�พกัร้อน พกัแรม เรือ อากาศยาน 
หรือยานพาหนะใดๆ ที�อยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหาร 

(3)  เขตอาํนาจตามหลกัสัญชาติ เป็นกรณีที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�
ผูก้ระทาํความผดิเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร 

(4)  เขตอาํนาจตามหลกัความผิด เป็นกรณีที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�
เกี�ยวกบัการกระทาํความผดิต่อกฎหมายอาญาทหารและความผดิต่อกฎหมายอื�นที�มีโทษทางอาญา 

เขตอาํนาจของศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดี ในขอ้ (2) และ (4) มีความไม่เหมาะสม
และไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสากล กล่าวคือ การที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาการกระทาํความผิด
ต่อกฎหมายอื�นที�มีโทษทางอาญานอกจากกฎหมายอาญาทหารนั,น เช่น ความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย 
ความผิดฐานหมิ�นประมาท ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย ์ความผิดเกี�ยวกบัเช็ค ความผิดเกี�ยวกบัยาเสพยติ์ด 
ความผิดที�กระทาํโดยประมาท เป็นตน้ เห็นไดว้่าความผิดดงัที�ยกตวัอย่างมานั,น เป็นความผิดที� 
ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที�ราชการทหารแต่อยา่งใด ซึ� งในปัจจุบนัหากความผิดดงักล่าว บุคคล
ที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารเป็นผูก้ระทาํความผิดก็จะเป็นคดีที�อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร 
การที�ศาลมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีประเภทนี, เห็นวา่น่าจะไม่ถูกตอ้ง เนื�องจากการพิจารณาเพียงวา่
เป็นการกระทาํความผิดที�มีโทษทางอาญาซึ� งไดก้ระทาํโดยบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารหรือไม่ 
โดยไม่พิจารณาว่าการกระทาํนั,นเป็นความผิดที�เกี�ยวกบัการปฏิบติัหน้าที�ในราชการทหารหรือไม่ 
ถือไดว้า่เป็นกรณีที�ขดัต่อหลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ เนื�องจากทหารนั,นในอีกสถานะหนึ�ง
ก็เป็นประชาชนทั�วไป ซึ� งบุคคลไม่วา่จะอยูใ่นสถานภาพใด รับราชการในตาํแหน่งใด หรือมีฐานะ
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ในสังคมอย่างไร ย่อมเสมอกนัในกฎหมายและจะเลือกปฏิบติัไม่ได ้เมื�อบุคคลที�อยู่ในอาํนาจของ
ศาลทหารกระทาํความผิดต่อกฎหมายของฝ่ายพลเรือนซึ� งมิได้เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที� 
ราชการทหาร ก็ควรที�จะไดร้ับการพิจารณาพิพากษาคดีนั,นโดยศาลเดียวกนักบักรณีที�พลเรือน
กระทาํความผิดต่อกฎหมายนั,น  

ดงันั,น การที�ศาลทหารในเวลาปกติมีอาํนาจเหนือคดีอาญาทั�วไปที�ผูก้ระทาํความผิด 
เป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารถือไดว้า่เป็นการขดัต่อหลกัความเสมอภาค ศาลทหารในเวลาปกติ
จึงควรมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาการกระทาํความผิดต่อกฎหมายอาญาทหาร หรือความผิดอาญา 
ที�เกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ในตาํแหน่งราชการทหาร หรือความผิดต่อกฎหมายที�เกี�ยวกบัความมั�นคง
ของประเทศเท่านั,น เช่นเดียวกบัศาลทหารในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั�งเศสศาลทหารมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีความผิดที�กระทาํต่อผลประโยชน์ของประเทศ ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
ศาลทหารในเวลาปกติ มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความมั�นคงของชาติ ประเทศออสเตรเลียศาลทหารมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีที�เป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาทหารและความผิดวินัยทหาร หรือ
ประเทศองักฤษศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�เกี�ยวกบัความผิดอาญาทหารและความผิด
ฐานฆ่าคนตายและความผดิฐานกบฏที�กระทาํนอกราชอาณาจกัร เป็นตน้ 

นอกจากนี,  การที�ศาลทหารมีเขตอาํนาจเหนือพลเรือนที�กระทาํผิดอย่างอื�นที�มิใช่การ
กระทาํผดิในหนา้ที�ราชการทหารซึ�งกระทาํในบริเวณอาคารที�ตั,งหน่วยทหาร ที�พกัร้อน พกัแรม เรือ
อากาศยาน หรือยานพาหนะใดๆ ในควบคุมของเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหารดว้ยนั,น ถือไดว้า่เป็นการเลือกปฏิบติั
ขดัต่อหลกัความเสมอภาค เนื�องจากความผิดดงักล่าวก็เป็นความผิดที�มิไดเ้กี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติั
หน้าที�ราชการทหารเช่นกนั เช่น กรณีที�พลเรือนที�สังกดัอยู่ในราชการทหารทาํร้ายร่างกายผูอื้�น 
ซึ� งได้กระทาํในพื,นที�ของหน่วยทหาร เป็นตน้ กรณีดงักล่าวนี, ปัจจุบนัเป็นกรณีที�อยู่ในอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลทหาร เห็นไดว้่ากรณีนี, เป็นกรณีที�พลเรือนกระทาํความผิดต่อกฎหมายอาญา
ของฝ่ายพลเรือน มิได้เกี�ยวข้องกบัการปฏิบติัหน้าที�ราชการแต่อย่างใด กรณีเช่นนี, จึงควรได้รับ 
การพิจารณาพิพากษาโดยศาลพลเรือน 

ในปัจจุบนัมีคดีบางประเภทที�ศาลทหารไม่ควรมีอาํนาจพิจารณาพิพากษา และคดี 
บางประเภทที�ศาลทหารควรมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีได ้กล่าวคือ คดีที�ศาลทหารไม่ควรมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคือความผิดที�ตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญเป็นพิเศษขององค์คณะในเรื�องนั,น 
เช่น ความผิดที�กฎหมายบญัญติัให้เป็นคดีที�อยู่ในอาํนาจของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศ หรือศาลภาษี ซึ� งเป็นศาลชาํนญัพิเศษในศาลพลเรือน เป็นตน้ ส่วนคดีที�ศาลทหาร
ควรมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาเพิ�มเติมจากปัจจุบนั คือ คดีที�เกี�ยวกบัการดาํเนินการทางวนิยัทหาร 
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การดาํเนินการวินยัทหารซึ� งเป็นการกระทาํทางปกครอง แต่ตามพระราชบญัญติัจดัตั,ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (1) บญัญติัให้การดาํเนินการ
เกี�ยวกบัวนิยัทหารเป็นกรณีที�ไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อีกทั,งพระราชบญัญติั
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 ไดบ้ญัญติัให้ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะ
คดีที�มีโทษทางอาญาเท่านั,น มิไดใ้หอ้าํนาจศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทอื�น ดงันั,น 
การดาํเนินการทางวินยัทหาร ศาลทหารไม่มีอาํนาจตรวจสอบการดาํเนินการเกี�ยวกบัวินยัทหาร  
ซึ� งทหารมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในการที�จะไม่ถูกลงทณัฑ์ตามอาํเภอใจ โดยเฉพาะการคุม้ครองสิทธิ
ในเชิงป้องกนั หรือการดาํเนินการเพื�อพิจารณาทณัฑ์ทางวินัยทหาร ซึ� งการดาํเนินการดงักล่าว
จะตอ้งคาํนึงถึงหลกันิติรัฐที�ถือวา่การกระทาํของฝ่ายปกครองตอ้งเป็นการกระทาํที�ชอบดว้ยกฎหมาย
และโดยชอบธรรม อนัไดแ้ก่ หลกัความไม่มีส่วนไดเ้สีย หลกัการรับฟัง และหลกัการตอ้งให้เหตุผล 
พร้อมไปกบัหลกัความเด็ดขาดในการบงัคบับญัชา อีกทั,ง การให้อาํนาจอยา่งมากแก่ผูบ้งัคบับญัชา
ในกรณีความผิดที�ปรากฏชดัแจง้ การไม่กาํหนดคุณสมบติัของผูด้าํเนินการทางวินยั อาจมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินการทางวินัยทหารได้ และการดาํเนินการเกี�ยวกับวินัยทหารนั,น นอกจากทณัฑ ์
ทางวินยัทหารโดยแทต้ามพระราชบญัญติัวินยัทหาร พุทธศกัราช 2476 208 อนัเป็นเครื�องมือของ
ผูบ้งัคบับญัชาทหารที�ใช้ในการปกครองบงัคบับญัชาที�เป็นหลกัการสากลของการทหารโดยทั�วไปแลว้ 
ยงัหมายความรวมถึง การบริหารงานบุคลากรในราชการทหารดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุเขา้รับ
ราชการทหาร การแต่งตั,งหรือไม่แต่งตั,ง การปรับยา้ยหนา้ที� การถอดยศ อนัเป็นการดาํเนินการของ
ผูบ้งัคบับญัชาทหารที�จะบริหารจดัการในราชการทหาร ดงันั,น เมื�อมีปัญหาเกิดขอ้พิพาทบุคคลที�ไดรั้บ
ผลกระทบจากการดาํเนินการทางวินยัทหาร ทาํไดเ้พียงร้องทุกขว์่า ผูบ้งัคบับญัชากระทาํดว้ยการ 
อนัไม่เป็นธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหาร ซึ� งตนมิไดรั้บผลประโยชน์หรือสิทธิ
ตามที�ควรจะไดรั้บในราชการนั,น209 โดยเป็นการร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาที�สูงขึ,นซึ� งเป็นการภายใน
เท่านั,น  

                                                        
208 พระราชบญัญติัวนิยัทหาร พทุธศกัราช 2476 มาตรา 8 ทณัฑที์�จะลงแก่ผูก้ระทาํผิดต่อวินยัทหารดั�งกล่าว

ไวใ้นหมวด 2 นั,น ใหมี้กาํหนดเป็น 5 สถาน คือ  
(1)  ภาคทณัฑ ์
(2)  ทณัฑกรรม 
(3)  กกั 
(4)  ขงั 
(5)  จาํขงั. 
209 แหล่งเดิม.  มาตรา 22. 

DPU



 117

นอกจากนี,  การกระทําความผิดของทหารยงัมีกรณีการลงทณัฑ์ทางว ินยัแทน 
การดาํเนินคดีในศาลทหารตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร210 ซึ� งไดก้าํหนดให้การกระทาํความผิด
ตามที�กาํหนดไว ้ถา้ผูมี้อาํนาจบงัคบับญัชาพิจารณาเห็นว่าเป็นการเล็กน้อยไม่สําคญั ให้ถือว่าเป็น
ความผดิต่อวนิยัทหาร และใหมี้อาํนาจลงทณัฑ์แก่ทหารผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร 
จากบทบัญญัติดังกล่าวหากผูบ้ ังคับบัญชาที�ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้กระทาํความผิดต่อกฎหมาย 
อาญาทหารนั,น ใช้ดุลพินิจในดา้นที�ไม่เป็นธรรมหรือในดา้นที�เป็นคุณเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง 
ขอ้เทจ็จริงในการพิจารณาดงักล่าวอาจถูกบิดเบือนไปได ้และหากเป็นกรณีที�เรื�องดงักล่าวผูบ้งัคบับญัชา
มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัความผิดนั,นดว้ย อาจจะมีการใชอ้าํนาจตามบทบญัญติัดงักล่าวในทางที�ไม่ถูกตอ้งได ้
ซึ� งเมื�อมีการกระทาํผิดต่อกฎหมายไม่วา่จะเป็นกฎหมายอาญาทหารหรือกฎหมายอาญาของฝ่ายพลเรือน 
ก็ควรที�จะเขา้สู่กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล 

ดงันั,น ศาลทหารจึงไม่ควรมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�กฎหมายบญัญติัให้อยูใ่นอาํนาจ
ของศาลชาํนญัพิเศษ และศาลทหารควรมีอาํนาจในการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการ
ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหารเช่นเดียวกบัศาลทหารของประเทศออสเตรเลียที�นอกจาก
จะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีที�เป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาทหารแลว้ ยงัมีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาความผิดเกี�ยวกบัวินยัทหารดว้ย ทั,งนี,  เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูที้�ไดรั้บผลกระทบ
จากการดาํเนินการดงักล่าว 

 แนวทางแกไ้ขปัญหา ดงัที�วเิคราะห์มาขา้งตน้เห็นควรกาํหนดให้ศาลทหารในเวลาปกติ 
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํความผิดต่อกฎหมายอาญาทหาร กฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร 
และกฎหมายอื�นในทางอาญาที�เกี�ยวกบัการปฏิบติัหน้าที�ราชการทหาร ในคดีซึ� งผูก้ระทาํผิดเป็น
บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารในขณะกระทาํผิด และมีอาํนาจสั�งลงโทษบุคคลใดๆ ที�กระทาํผิด
ฐานละเมิดอาํนาจศาลตามที�บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
 กาํหนดให้คดีที�อยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชาํนญัพิเศษ เป็นคดีที�ไม่อยู่
ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร 

                                                        
210 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 8 การกระทาํความผิดอยา่งใดๆ ที�บญัญติัไวใ้นมาตรา 21 มาตรา 23 

มาตรา 24 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 
มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 46 และมาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายนี,  
ถา้ผูมี้อาํนาจบงัคบับญัชาตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร พิจารณาเห็นวา่เป็นการเล็กนอ้ยไม่สาํคญัให้ถือเป็นความผิด
ต่อวนิยัทหาร และใหมี้อาํนาจลงทณัฑต์ามมาตรา 7 เวน้แต่ ผูมี้อาํนาจแต่งตั,งตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญ
ศาลทหารจะสั�งให้ส่งตวัผูก้ระทาํความผิดไปดาํเนินคดีในศาลทหาร หรือจะมีการดาํเนินคดีนั,นในศาลพลเรือน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหาร จึงใหเ้ป็นไปตามนั,น. 
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บทที� 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมที�เปลี�ยนแปลงไปย่อมส่งผลให้กฎหมายที�เป็นเครื�องมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเปลี�ยนแปลงไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในปัจจุบนัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้
อย่างกวา้งขวาง เช่น ความเสมอภาคในกฎหมายและการไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายอย่าง 
เท่าเทียมกนั สิทธิต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม เป็นตน้ ซึ� งหากมีบทบญัญติัใดแห่งกฎหมาย กฎ หรือ
ขอ้บงัคบั ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ บทบญัญติันั8นก็จะมีผลเป็นอนัใชบ้งัคบัไม่ได้211 เช่น บทบญัญติั
มาตรา 19 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ที�กาํหนดให้ “คดีที�ศาล
จงัหวดัทหารไม่มีอาํนาจพิพากษา ให้ศาลจงัหวดัทหารทาํความเห็นส่งสํานวนไปให้ศาลมณฑลทหาร
หรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา แลว้แต่กรณี” ซึ� งศาลรัฐธรรมนูญไดว้ินิจฉัยไวใ้นคาํวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญที� 24/2546 ลงวนัที� 26 มิถุนายน 2546 สรุปไดว้่า “บทบญัญติัดงักล่าว เป็นกรณีที�
ศาลมณฑลทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพจะตอ้งพิพากษาคดีที�ศาลจงัหวดัทหารทาํความเห็นส่งสํานวน
มาให้พิพากษาโดยมิไดอ้อกนั�งพิจารณาคดี เพียงแต่ตรวจสํานวนความเห็นของศาลจงัหวดัทหาร 
ที�ส่งมาให้พิพากษา โดยไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใดยกเวน้ถึงเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจาํเป็นอื�น 
อนัมิอาจกา้วล่วงได ้บทบญัญติัดงักล่าวจึงไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ เพราะขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 236 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540) ที�บญัญติัว่า ...ผูพ้ิพากษาหรือ
ตุลาการซึ� งมิไดน้ั�งพิจารณาคดีใดจะทาํคาํพิพากษาหรือคาํวินิจฉยัคดีนั8นมิได ้เวน้แต่ มีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจาํเป็นอื�นอนัมิอาจกา้วล่วงได ้ทั8งนี8  ตามที�กฎหมายบญัญติั” เป็นตน้ 
 กระบวนการยุติธรรมทหารในประเทศไทย ซึ� งได้ดําเนินการและมีวิวฒันาการมา 
อยา่งยาวนาน ตั8งแต่สมยัสุโขทยัมาถึงปัจจุบนั ซึ� งศาลทหารของประเทศไทยนั8นมีประวติัและระบบ
ศาลแตกต่างจากศาลพลเรือนดว้ยเหตุผลและความจาํเป็นทางทหาร เพื�อดาํรงไวซึ้� งวินยัทหาร 
เพื�อให้ทหารทาํหน้าที�ป้องกนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  
โดยกฎหมายเกี�ยวกบัวิธีพิจารณาคดีของศาลทหารที�สําคญั คือ พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร 

                                                 
211 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 6. 
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พ.ศ. 2498 ซึ� งตามพระราชบญัญติัดงักล่าวศาลทหารแบ่งออกเป็น 3 ชั8น คือ ศาลทหารชั8นตน้ 
ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด นอกจากนี8  ยงัมีศาลอาญาศึกซึ� งมีลกัษณะพิเศษอีกศาลหนึ� งดว้ย
โดยศาลทหารนั8นเมื�อแบ่งตามสถานการณ์แลว้สามารถแบ่งไดเ้ป็น ศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหาร
ในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึกซึ�งเป็นศาลทหารที�จดัตั8งขึ8นในเขตยทุธบริเวณ  
 ในเวลาปกตินั8นศาลทหารจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร
ในขณะกระทาํความผิด ซึ� งไดก้ระทาํผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื�นที�มีโทษทางอาญา ส่วน
ในเวลาไม่ปกติหรือเวลาที�มีศึกสงครามศาลทหารจะมีอาํนาจเพิ�มมากขึ8น เนื�องจากผูมี้อาํนาจตาม
กฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศึกหรือผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด มีอาํนาจประกาศหรือสั�งให้ศาลทหาร 
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางประเภทเพิ�มขึ8นได ้อนัเป็นผลใหบุ้คคลพลเรือนทั�วไปที�กระทาํผิด
คดีอาญาบางประเภทที�ผูมี้อาํนาจตามกฎหมายว่าดว้ยกฎอยัการศึกหรือผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดได้
ประกาศหรือสั�งดงักล่าวตอ้งถูกดาํเนินคดีในศาลทหารดว้ย ส่วนศาลอาญาศึกที�ตั8งขึ8นในยุทธบริเวณ
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีไดโ้ดยไม่จาํกดัตวับุคคลและไม่จาํกดัชั8นยศ 
 ปัญหาเรื�องอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารในเวลาปกติ ถือเป็นปัญหาสําคญั
ประการหนึ�งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที�ควรนาํมาพิจารณา เนื�องจากในปัจจุบนัศาลทหาร
นั8นนอกจากจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารแลว้ ยงัมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอื�นๆ 
ที�มีโทษทางอาญาซึ� งบุคคลที�กระทาํความผิดเป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารในขณะกระทาํ
ความผิดดว้ย โดยมิไดพ้ิจารณาว่าความผิดดงักล่าวนั8นเป็นความผิดที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที�
ราชการทหารหรือไม่ การที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีดงักล่าว มีปัญหาว่าขดัต่อ 
หลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เห็นไดว้่าในการกระทาํความผิดต่อกฎหมายที�มีโทษ
ทางอาญาในบทบญัญติักฎหมายเดียวกนัระหว่างประชาชนทั�วไปและบุคคลที�อยู่ในอาํนาจของ 
ศาลทหารซึ� งเป็นความผิดที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที�ในราชการทหาร เหตุใดจึงไดรั้บการ
พิจารณาพิพากษาคดีต่างศาลกนั ซึ� งบุคคลที�อยู่ในอาํนาจของศาลทหารนั8นในอีกสถานหนึ� งก็เป็น
พลเมืองของประเทศเช่นเดียวกบัประชาชนทั�วไป เมื�อบุคคลดงักล่าวกระความผิดต่อกฎหมายของ
พลเรือนที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที�ราชการทหารก็ควรไดรั้บการพิจารณาพิพากษาคดีโดย
ศาลพลเรือนเช่นเดียวกบัการกระทาํผิดของบุคคลที�มิใช่บุคคลที�อยู่ในเขตอาํนาจของศาลทหาร 
ดงันั8น การที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอื�นๆ ที�มีโทษทางอาญาซึ� งไม่เกี�ยวกบัการ
ปฏิบตัิหน้าที�ราชการทหารนั8น ถือไดว้่าเป็นการเลือกปฏิบติัอนัเป็นการขดัต่อหลกัความเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญ 
 ในปัจจุบนั ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้วา่ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอื�นๆ ที�มีโทษ
ทางอาญาซึ�งผูก้ระทาํความผดิเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหารในขณะกระทาํความผิด ซึ� งคดี
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ที�ศาลทหารไม่มีอาํนาจพิจารณาพิพากษามีเฉพาะที�บญัญติัไวใ้นมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติั
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 เท่านั8น กล่าวคือ ศาลทหารไม่มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�บุคคล
ที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารกบับุคคลที�มิใช่บุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารกระทาํผิดดว้ยกนั คดีที�
เกี�ยวพนักบัคดีที�อยู่ในอาํนาจของศาลพลเรือน คดีที�ตอ้งดาํเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว และ 
คดีที�ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอาํนาจศาลทหาร เห็นไดว้่าในบทบญัญติัดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดให้ 
คดีที�อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชาํนญัพิเศษ เป็นคดีที�ไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลทหาร ดงันั8น คดีที�เกี�ยวกบัการคา้ระหว่างประเทศ คดีทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือคดีภาษีอากร 
ซึ� งโดยหลกัแล้วเป็นคดีที�อยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศ หรือศาลภาษี แต่หากผูก้ระทาํความผิดเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารในขณะ
กระทาํความผิดก็ตอ้งพิจารณาพิพากษาคดีดงักล่าวโดยศาลทหาร ซึ� งความผิดที�อยู่ในอาํนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลชาํนญัพิเศษนั8น ผูพ้ิพากษาหรือศาลจะตอ้งใช้ความรู้ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 
ในการพิจารณาพิพากษาคดีในเรื�องนั8นๆ ซึ� งตุลาการในศาลทหารอาจขาดความรู้ ความเชี�ยวชาญ 
ในเรื�องดงักล่าว เพราะฉะนั8นการที�ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีซึ� งเป็นคดีที�อยูใ่นอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลชาํนญัพิเศษอาจจะส่งผลกระทบต่อความยติุธรรมที�จะเกิดแก่คดีนั8นได ้
 นอกจากนี8  กรณีเกี�ยวกบัการดาํเนินการทางวินยัทหารนั8น เมื�อพิจารณาพระราชบญัญติั
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 ซึ� งกาํหนดให้ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาวาง
บทลงโทษผูก้ระทาํผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื�นในทางอาญาเท่านั8น ส่งผลให้ศาลทหาร 
มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีที�มีโทษทางอาญาเท่านั8น ไม่มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี�ยวกบั
การดาํเนินการทางวนิยัทหาร อีกทั8ง บทบญัญติัในมาตรา 9 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั8ง
ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองก็ไม่มีอาํนาจในการพิจารณาพิพากษา
คดีที�เกี�ยวกบัการดาํเนินการทางวนิยัทหารได ้ซึ� งนอกจากทณัฑท์างวนิยัทหารโดยแทต้ามพระราชบญัญติั
วินัยทหาร พ.ศ. 2479 อนัได้แก่ ภาคทณัฑ์ ทณัฑกรรม กกั ขงั และจาํขงั อนัเป็นเครื�องมือของ
ผูบ้งัคบับญัชาที�ใชใ้นการปกครองบงัคบับญัชาแลว้ และการดาํเนินการทางวนิยัทหาร ยงัหมายความรวมถึง
การบริหารงานบุคลากรในราชการทหารดว้ย ไม่วา่จะเป็นการบรรจุเขา้รับราชการ การแต่งตั8งหรือไม่
แต่งตั8ง การปรับยา้ยหนา้ที� การถอดยศ อนัเป็นการดาํเนินการของผูบ้งัคบับญัชาทหารที�จะบริหาร
จดัการในราชการทหาร กรณีเช่นนี8 เมื�อมีปัญหาขอ้พิพาทในเรื�องการดาํเนินการเกี�ยวกบัวินยัทหาร 
ทหารผูที้�ไดรั้บผลกระทบจากคาํสั�งที�เกี�ยวกบัวินยัทหารดงักล่าวไม่สามารถใช้สิทธิในการฟ้องคดี
ต่อศาลทหารหรือศาลปกครองได ้ซึ� งกรณีดงักล่าวนี8ควรจะมีการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการดาํเนินการทางวินยัดงักล่าว โดยการพิจารณาพิพากษาโดยศาลทหาร เนื�องจากศาลทหาร
ยอ่มเป็นผูรู้้ถึงหลกัการและแนวคิดในการปกครองบงัคบับญัชาทหารและระบบวนิยัทหารมากที�สุด 
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 คู่ความในกระบวนการยุติธรรมควรได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งสิทธิต่างๆ ในเรื�องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่วา่ในระบบศาลทหาร
หรือระบบศาลพลเรือนก็ควรที�จะมีความเท่าเทียมกนั ซึ� งในปัจจุบนัสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของคู่ความในศาลทหารและศาลพลเรือนมีความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกนัในหลายเรื�อง เช่น  
การจาํกดัสิทธิในการฟ้องคดีในศาลทหารของบุคคลที�มิใช่บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร สิทธิของ
จาํเลยในการตั8งทนายและหลกัเกณฑ์ในการตั8งทนายในศาลทหารที�ไดรั้บความคุม้ครองที�ดอ้ยกว่า
จาํเลยในศาลพลเรือน การจาํกดัสิทธิในการดาํเนินคดีแพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดีอาญาในศาลทหาร และ
ระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือฎีกาที�มีระยะเวลาสั8นกวา่ระยะเวลาในการอุทธรณ์ฎีกาในศาลพลเรือน 
เป็นตน้ 
 จากการศึกษาในเรื�องเขตอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร จะเห็นไดว้า่ อาํนาจ
ของศาลทหารมีทั8งส่วนที�ควรไดรั้บการแกไ้ขและส่วนที�ควรเพิ�มเติม โดยการดาํเนินกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลทหารยงัมีปัญหาเกี�ยวกบัความเสมอภาคในการให้ความคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพของคู่ความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ� งคู่ความในศาลทหารจะไดรั้บความ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพที�ดอ้ยกวา่ศาลพลเรือน จึงขอเสนอแนะดงัต่อไปนี8  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวเิคราะห์เห็นควรแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ดงัต่อไปนี8  
 1.  ความอิสระของศาลทหาร 
 (1)  แกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 5 โดยกาํหนดให้
ศาลทหารเป็นส่วนราชการในกาํกบัดูแลของกระทรวงกลาโหม โดยมีประธานศาลทหารสูงสุดเป็น
ผูรั้บผดิชอบ และมีสาํนกังานศาลทหารเป็นหน่วยงานธุรการที�เป็นอิสระ มีเลขาธิการศาลทหารเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา มีหนา้ที�ควบคุมดูแลโดยทั�วไปซึ�งราชการของสาํนกังานศาลทหาร และเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ขา้ราชการในสาํนกังานศาลทหารขึ8นตรงต่อประธานศาลทหารสูงสุด  
 (2)  แกไ้ขเพิ�มเติมบทบญัญติัที�เกี�ยวกบัการบริหารบุคลากรของศาลทหาร โดยการแต่งตั8ง
และโยกยา้ยตุลาการพระธรรมนูญนั8น ตอ้งไม่เป็นการแต่งตั8งและโยกยา้ยในลกัษณะหมุนเวียน 
จากตุลาการพระธรรมนูญไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานอื�นๆ 

2.  ความเสมอภาค 

 (1)  แกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 49 โดยกาํหนดให้
ผูเ้สียหายที�มิไดเ้ป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารมีอาํนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหาร 
ในเวลาปกติไดเ้ช่นเดียวกบัผูเ้สียหายที�เป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร  
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 (2)  แกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 55 โดยกาํหนดให้
จาํเลยมีสิทธิแต่งทนายความเขา้วา่ความแกต่้างไดใ้นศาลทหารทุกศาล และแกไ้ขเพิ�มเติมบทบญัญติั
มาตรา 56 โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การแต่งตั8งทนายความให้จาํเลยในศาลทหารให้มีความสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั8งทนายความให้กบัจาํเลยในศาลพลเรือน กล่าวคือ กาํหนดให้การพิจารณา
ของศาลทหารในคดีที�มีอตัราโทษประหารชีวิต ก่อนเริ�มพิจารณาให้ศาลถามจาํเลยวา่มีทนายความ
หรือไม่ ถา้ไม่มีใหศ้าลตั8งทนายความให ้และในคดีที�มีอตัราโทษจาํคุก ก่อนเริ�มพิจารณาให้ศาลถาม
จาํเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจาํเลยตอ้งการทนายความ ก็ให้ศาลตั8งทนายความให้  
โดยศาลไม่ตอ้งพิจารณาถึงความยากจนของจาํเลย 
 (3)  แกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 51 โดยกาํหนดให้
คดีที�อยัการทหารไดย้ื�นฟ้องต่อศาลทหาร ถา้ผูเ้สียหายมีสิทธิที�จะเรียกร้องทรัพยสิ์น หรือราคาที�
สูญเสียไปเนื�องจากการกระผดิคืน ใหอ้ยัการทหารมีอาํนาจร้องขอให้จาํเลยคืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพย ์
หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้สียหายในศาลทหารไดเ้ช่นเดียวกบัศาลพลเรือน และแกไ้ขเพิ�มเติม
บทบญัญติัในมาตรา 53 โดยกาํหนดให ้กรณีที�ผูเ้สียหายฟ้องคดีต่อศาลทหาร มีสิทธิร้องขอให้จาํเลย
คืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพย ์หรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายได ้
 (4)  แกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 61 โดยกาํหนดให้
คู่ความ ผูมี้อาํนาจแต่งตั8งตุลาการ หรือผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษ สามารถยื�นอุทธรณ์หรือฎีกาคดัคา้น 
คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึกหรือ
ศาลที�พิจารณาพิพากษาแทนศาลอาญาศึกได ้ภายในระยะเวลาหนึ� งเดือน นบัแต่วนัอ่านหรือถือว่า 
ไดอ่้านคาํพิพากษาหรือคาํสั�งให้จาํเลยฟัง แต่กรณีการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหาร
ในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึก หรือศาลที�พิจารณาพิพากษาแทนศาลอาญาศึกนั8น ให้อุทธรณ์ไป
ยงัศาลทหารสูงสุด 

3.  คุณสมบติัและองคค์ณะของตุลาการศาลทหาร 
 (1)  แกไ้ขเพิ�มเติมบทบญัญติัที�เกี�ยวกบัการเขา้สู่ตาํแหน่งของตุลาการพระธรรมนูญ และ
ตุลาการที�มิใช่ตุลาการพระธรรมนูญ โดยกาํหนดคุณสมบติัของบุคลากร และหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
การเขา้สู่ตาํแหน่ง การโยกยา้ย หรือหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาบริหารบุคลากรให้ชดัเจนโดยกาํหนด 
ใหตุ้ลาการพระธรรมนูญมีคุณสมบติัและวธีิการคดัเลือกเช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาศาลพลเรือน 

 (2)  แก้ไขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 26 มาตรา 27 
มาตรา 28 มาตรา 29 โดยกาํหนดให้จาํนวนองค์คณะตุลาการศาลทหารในเวลาปกติ มีจาํนวนองค์
คณะตุลาการในแต่ละชั8นศาลอยา่งน้อยตามที�กาํหนดไว ้หรือกาํหนดเป็นขั8นตํ�าไวว้า่ในแต่ละชั8นศาล
ตอ้งมีองคค์ณะตุลาการศาลทหารจาํนวนเท่าใด เช่นเดียวกบัจาํนวนองคค์ณะผูพ้ิพากษาในศาลพลเรือน 
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4.  การกาํหนดเขตอาํนาจของศาลทหาร 
 (1)  แกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 โดยกาํหนดว่า
ภายใตบ้งัคบั มาตรา 36 และมาตรา 42 ศาลทหารในเวลาปกติ มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาลงโทษ
ผูก้ระทาํความผิดต่อกฎหมายอาญาทหาร กฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร และกฎหมายอื�นในทางอาญา 
ที�เกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ราชการทหาร ในคดีซึ� งผูก้ระทาํผิดเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจของศาลทหาร
ในขณะกระทาํผิด และมีอาํนาจสั�งลงโทษบุคคลใดๆ ที�กระทาํผิดฐานละเมิดอาํนาจศาลตามที�บญัญติั
ไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
 (2)  แกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 14 โดยกาํหนดให้
คดีที�อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชาํนญัพิเศษ เป็นคดีที�ไม่อยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลทหาร กล่าวคือ บญัญติัเพิ�มเติมเป็น (5) ของมาตราดงักล่าววา่ “คดีที�อยูใ่นอาํนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลชาํนญัพิเศษ” 
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พระราชบัญญตัิ 

ธรรมนูญศาลทหาร 

พ.ศ. 2498 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� 6 ตุลาคม พ.ศ. 2498 

เป็นปีที� 10 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหาร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ6นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอม

ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี6  
มาตรา 1 พระราชบญัญติันี6 เรียกวา่ “พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498” 
มาตรา 21

 พระราชบญัญติันี6 ให้ใชบ้งัคบัตั6งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา 3 ใหย้กเลิก 
(1) พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พุทธศกัราช 2477 
(2) พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบบัที� 2) พุทธศกัราช 2487 
(3) พระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหารพุทธศกัราช 2477 

พุทธศกัราช 2488 และพระราชบญัญติัอนุมติัพระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญ
ศาลทหาร พุทธศกัราช 2477 พุทธศกัราช 2488 พุทธศกัราช 2488 

(4) พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2490 
(5) พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2496 
(6) บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอ้บงัคบัอื�นๆ ในส่วนที�มีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติันี6

หรือซึ� งขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติันี6  
 

                                                           

 1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72/ตอนที� 83/หนา้ 1415/18 ตุลาคม 2498. 
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มาตรา 4 ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบญัญติันี6และให้มี
อาํนาจออกกฎกระทรวงเพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี6  

กฎกระทรวงนั6น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

ภาค 1 

ศาลทหาร 
 

ลกัษณะ 1 

บททั"วไป 

   
 

มาตรา 5 ศาลทหารทั6งหลายตามพระราชบญัญติันี6  ใหส้ังกดัอยูใ่นกระทรวงกลาโหม 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผูรั้บผิดชอบในงานธุรการของศาลทหาร 

ใหด้าํเนินไปโดยเรียบร้อย แต่การพิจารณาคดีตลอดถึงการที�จะมีคาํสั�งหรือคาํพิพากษาบงัคบัคดีนั6น  
ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของศาลทหารโดยเฉพาะ 

โดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ให้เจา้กรมพระธรรมนูญวางระเบียบราชการ
ของศาลทหารและอยัการทหารเพื�อใหกิ้จการของศาลทหารและอยัการทหารดาํเนินไปโดยเรียบร้อย 

มาตรา 6 ศาลทหารตามพระราชบญัญติันี6แบ่งออกเป็นสามชั6น คือ 
(1) ศาลทหารชั6นตน้ 
(2) ศาลทหารกลาง 
(3) ศาลทหารสูงสุด 
ภายใตบ้งัคบัมาตรา 39 ในเวลาที�มีการรบหรือการสงคราม หรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก 

จะใหมี้ศาลอาญาศึกก็ได ้
มาตรา 7 ศาลทหารชั6นตน้ไดแ้ก่ 
(1) ศาลจงัหวดัทหาร 
(2) ศาลมณฑลทหาร 
(3) ศาลทหารกรุงเทพ 
(4) ศาลประจาํหน่วยทหาร 
มาตรา 8 ทุกจงัหวดัทหารให้มีศาลจงัหวดัทหารศาลหนึ� ง เวน้แต่จงัหวดัทหารที�ตั6ง

กองบญัชาการมณฑลทหาร และทุกมณฑลทหารให้มีศาลมณฑลทหารศาลหนึ�ง เวน้แต่มณฑลทหาร
ที�ตั6งศาลทหารกรุงเทพ 
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ศาลทหารเหล่านี6อาจไปนั�งพิจารณา ณ ที�ใดภายในเขตอาํนาจไดต้ามความจาํเป็น 
มาตรา 9 เมื�อหน่วยทหารปฏิบติัหนา้ที�อยูน่อกราชอาณาจกัร หรือกาํลงัเดินทางเพื�อไป

ปฏิบติัหนา้ที�นอกราชอาณาจกัรและมีกาํลงัทหารไม่นอ้ยกวา่หนึ�งกองพนัจะให้ตั6งศาลประจาํหน่วย
ทหารนั6นก็ได ้

กาํลงัทหารกองทพัใดมีจาํนวนเท่าใดจึงจะถือว่าไม่นอ้ยกวา่หนึ�งกองพนันั6นให้เป็นไป
ตามที�กระทรวงกลาโหมกาํหนด 

มาตรา 10 การแต่งตั6งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดและศาลทหารกลางให้นาํความ
กราบบงัคมทูลเพื�อทรงแต่งตั6งและถอดถอน 

ส่วนการแต่งตั6งและถอดถอนตุลาการศาลทหารอื�นๆ พระมหากษตัริยอ์าจทรงมอบพระราช
อาํนาจแก่ผูบ้งัคบับญัชาทหารและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเป็นผูแ้ต่งตั6งและถอดถอนตาม
พระราชบญัญติันี6วา่ดว้ยการแต่งตั6งตุลาการ 

มาตรา 11 ใหมี้ตุลาการพระธรรมนูญ อยัการทหาร นายทหารพระธรรมนูญและจ่าศาลทหาร 
หรือผูช่้วยตาํแหน่งดงักล่าวแลว้ ตามจาํนวนที�กระทรวงกลาโหมกาํหนด 

คุณสมบติั พื6นความรู้ และอาํนาจหนา้ที�ของบุคคลดงักล่าวในวรรคก่อน ให้เป็นไปตามที�
กระทรวงกลาโหมกาํหนด 

มาตรา 12 โดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมให้ผูที้�สอบความรู้ทางกฎหมาย
ไดป้ริญญาตรี หรือเทียบไดไ้ม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรี ฝึกหดัดาํเนินคดีในศาลทหารได ้และเมื�อแจง้ให้ศาล
ทราบแลว้ ก็ใหผู้น้ั6นดาํเนินคดีไดด้งัอยัการทหาร 
 

ลกัษณะ 2 

อาํนาจศาลทหาร 
   

 

มาตรา 13 ศาลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูก้ระทาํผิดต่อกฎหมาย
ทหารหรือกฎหมายอื�นในทางอาญา ในคดีซึ� งผูก้ระทาํผดิเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารในขณะ
กระทาํผิด และมีอาํนาจสั�งลงโทษบุคคลใดๆ ที�กระทาํผิดฐานละเมิดอาํนาจศาลตามที�บญัญติัไวใ้น
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

มาตรา 14 คดีที�ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร คือ 
(1) คดีที�บุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารกบับุคคลที�มิไดอ้ยู่ในอาํนาจศาลทหารกระทาํ

ผดิดว้ยกนั 
(2) คดีที�เกี�ยวพนักบัคดีที�อยูใ่นอาํนาจศาลพลเรือน 
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(3) คดีที�ตอ้งดาํเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน 
(4) คดีที�ศาลทหารเห็นวา่ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร 
มาตรา 15 คดีที�ไม่อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร ใหด้าํเนินคดีในศาลพลเรือน 
เมื�อศาลพลเรือนไดส้ั�งรับประทบัฟ้องไวแ้ลว้ แมจ้ะปรากฏตามทางพิจารณาในภายหลงั

วา่เป็นคดีที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร ก็ใหศ้าลพลเรือนมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาได ้
 

ภาค 2  

ศาลทหารในเวลาปกติ 
 

ลกัษณะ 1 

เขตอาํนาจศาล 

   
 

มาตรา 16 บุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร คือ 
(1) นายทหารชั6นสัญญาบตัรประจาํการ 
(2) นายทหารชั6นสัญญาบตัรนอกประจาํการ เฉพาะเมื�อกระทาํผิดต่อคาํสั�งหรือขอ้บงัคบั

ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
(3) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจาํการหรือประจาํการ หรือบุคคลที�รับ

ราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 
(4) นกัเรียนทหารตามที�กระทรวงกลาโหมกาํหนด 
(5) ทหารกองเกินที�ถูกเขา้กองประจาํการ ซึ� งเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหารไดรั้บตวัไวเ้พื�อให้เขา้

รับราชการประจาํอยูใ่นหน่วยทหาร 
(6) พลเรือนที�สังกดัอยูใ่นราชการทหาร เมื�อกระทาํผดิในหนา้ที�ราชการทหารหรือกระทาํผิด

อย่างอื�นเฉพาะใน หรือบริเวณ อาคาร ที�ตั6งหน่วยทหาร ที�พกัร้อน พกัแรม เรืออากาศยาน หรือ
ยานพาหนะใดๆ ในควบคุมของเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหาร 

(7) บุคคลซึ�งตอ้งขงัหรืออยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหารโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
(8) เชลยศึกหรือชนชาติศตัรูซึ� งอยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ที�ฝ่ายทหาร 
มาตรา 172 ศาลทหารชั6นตน้มีเขตอาํนาจ ดงันี6  
(1) ศาลจงัหวดัทหารและศาลมณฑลทหาร มีเขตอาํนาจตามที�กาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

                                                           

 2 มาตรา 17 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2526. 
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(2) ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอาํนาจไม่จาํกดัพื6นที� แต่โดยปกติถ้าการกระทาํผิดนั6น
เกิดขึ6นในทอ้งถิ�นที�มีศาลทหาร ก็ใหพ้ิจารณาพิพากษาในศาลทหารทอ้งถิ�นนั6น 

(3) ศาลประจาํหน่วยทหาร มีอาํนาจเหนือบุคคลที�สังกดัหน่วยทหารนั6นโดยไม่จาํกดัพื6นที� 
มาตรา 18 เมื�อมีคาํร้องขอของอยัการทหารหรือผูต้อ้งหา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม

มีอาํนาจสั�งใหส่้งผูต้อ้งหาไปดาํเนินคดีในศาลทหารตามที�ร้องขอได ้
มาตรา 193

 ศาลจงัหวดัทหาร มีอาํนาจพิจารณาคดีอาญาไดทุ้กบทกฎหมายเวน้แต่คดี
ที�จาํเลยมียศทหารชั6นสัญญาบตัร 

คดีที�กฎหมายมิไดก้าํหนดอตัราโทษอยา่งตํ�า หรือกาํหนดอตัราโทษอยา่งตํ�าไวใ้ห้จาํคุก
ไม่เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั6งจาํทั6งปรับไม่เกินกาํหนดนี6  ถา้ศาลจงัหวดัทหาร
เห็นควรยกฟ้องโจทก์ หรือเห็นควรลงโทษจาํเลยแต่ละกระทงจาํคุกไม่เกินหนึ�งปีหรือปรับไม่เกิน
สองพนับาท หรือทั6งจาํทั6งปรับไม่เกินกาํหนดนี6  ก็ใหพ้ิพากษาได ้

วรรคสาม (ยกเลิก) 
(มีคาํวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ที� 24/2546 ลงวนัที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546 วินิจฉยัวา่ 

พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2489 มาตรา 19 วรรคสาม ขดัต่อรัฐธรรมนูญ)4 
มาตรา 20 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมมีอาํนาจสั�งให้ตุลาการพระธรรมนูญหนึ�งนาย

ไปนั�งร่วมกบัตุลาการศาลจงัหวดัทหารอีกสองนายเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา ในกรณีเช่นนี6 ให้
ศาลจงัหวดัทหารมีอาํนาจและหนา้ที�ดงัศาลมณฑลทหาร 

มาตรา 21 ศาลมณฑลทหารและศาลประจาํหน่วยทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ไดทุ้กบทกฎหมาย เวน้แต่คดีที�จาํเลยมียศทหารชั6นนายพลหรือเทียบเท่า 

มาตรา 22 ศาลทหารกรุงเทพมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดทุ้กบทกฎหมายโดย
ไม่จาํกดัยศของจาํเลย 

มาตรา 23 ศาลทหารกลางมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที�อุทธรณ์คาํพิพากษาหรือ
คาํสั�งของศาลทหารชั6นตน้ 

มาตรา 24 ศาลทหารสูงสุดมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที�อุทธรณ์คาํพิพากษา 
หรือคาํสั�งของศาลทหารกลาง 

คดีที�ศาลทหารสูงสุดไดพ้ิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสั�งแลว้ใหเ้ป็นอนัถึงที�สุด 
 

                                                           

 
3
 มาตรา 19 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� 302 ลงวนัที� 13 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2515. 

 4 คดีที�ศาลจังหวดัทหารไม่มีอาํนาจพิพากษา ให้ศาลจังหวดัทหารทาํความเห็นส่งสาํนวนไปให้ศาล
มณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา แลว้แต่กรณี. 
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ลกัษณะ 2 

องค์คณะตุลาการ 

   
 

มาตรา 25 ในการดาํเนินกระบวนพิจารณา ตุลาการนายเดียวมีอาํนาจ 
(1) ออกหมายเรียก ออกหมายอาญา ออกหมายสั�งใหส่้งคนมาจากหรือไปยงัจงัหวดัอื�น 
(2) ออกคาํสั�งใดๆ ซึ� งมิใช่เป็นไปในทางวนิิจฉยัชี6ขาดขอ้พิพาทแห่งคดี 
ถา้ตุลาการนั6นเป็นตุลาการพระธรรมนูญ ก็ใหมี้อาํนาจทาํการไต่สวนหรือสืบพยานไดด้ว้ย 
มาตรา 265 ศาลจงัหวดัทหารตอ้งมีตุลาการสามนายเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั6นสัญญาบตัรสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ�งนาย 
มาตรา 27 ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลประจาํหน่วยทหารตอ้งมีตุลาการ

สามนายเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั6นสัญญาบตัรสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญหนึ�งนาย 
มาตรา 28 ศาลทหารกลางตอ้งมีตุลาการหา้นายเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั6นนายพลหนึ�งหรือสองนาย 
นายทหารชั6นนายพนั นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ6นไป หนึ�งหรือสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญสองนาย 
มาตรา 29 ศาลทหารสูงสุดตอ้งมีตุลาการหา้นายเป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษา คือ 
นายทหารชั6นนายพลสองนาย 
ตุลาการพระธรรมนูญสามนาย 

 

ลกัษณะ 3 

การแต่งตั4งตุลาการ 

   

มาตรา 30 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 10 ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการ คือ 
(1) ผูมี้อาํนาจบงัคบับญัชาจงัหวดัทหาร เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั6งนายทหารชั6นสัญญาบตัร 

ซึ� งรับราชการประจาํอยูใ่นพื6นที�จงัหวดัทหารนั6นๆ เป็นตุลาการศาลจงัหวดัทหาร 

                                                           

 5 มาตรา 26 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� 302 ลงวนัที� 13 ธนัวาคมพทุธศกัราช 2515. 
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(2) ผูมี้อาํนาจบงัคบับญัชามณฑลทหาร เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั6งนายทหารชั6นสัญญาบตัร 
ซึ� งรับราชการประจาํอยูใ่นพื6นที�มณฑลทหารนั6นๆ เป็นตุลาการศาลมณฑลทหาร 

(3) ผูมี้อาํนาจบงัคบับญัชาหน่วยทหาร เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั6งนายทหารชั6นสัญญาบตัร 
ซึ� งรับราชการประจาํอยูใ่นหน่วยทหารนั6นๆ เป็นตุลาการศาลประจาํหน่วยทหาร 

(4) รัฐมนตรีวา่การระทรวงกลาโหม เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการศาลทหารกรุงเทพ 
ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการตามความในมาตรานี6  จะแต่งตั6งนายทหารนอกประจาํการเป็นตุลาการก็ได ้

มาตรา 316
 ตุลาการพระธรรมนูญเป็นตุลาการในศาลทหารไดทุ้กศาล แต่ตอ้งมียศทหาร

ตามชั6นศาล ดงันี6  
(1) ศาลทหารชั6นตน้ ตอ้งเป็นนายทหารชั6นนายร้อย นายเรือ หรือนายเรืออากาศขึ6นไป 
(2) ศาลทหารกลาง ตอ้งเป็นนายทหารชั6นนายพนั นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ6นไป 
(3) ศาลทหารสูงสุด ตอ้งเป็น 

ก. นายทหารชั6นพนัเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ� งรับเงินเดือนอตัราพนัเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ หรือนาวาอากาศเอกพิเศษ 

ข. นายทหารชั6นนายพล 
มาตรา 327 ในศาลทหารชั6นตน้ ตุลาการซึ� งมิใช่ตุลาการพระธรรมนูญตอ้งมียศทหารสูงกวา่

หรือเท่าจาํเลยที�มียศทหารสูงสุด 
ยศจาํเลยใหถื้อในขณะฟ้อง 
มาตรา 33 ในศาลทหารชั6นตน้ ถา้ไม่มีนายทหารที�มียศสมควรเป็นตุลาการครบองคค์ณะ 

ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการตามความในมาตรา 30 จะแต่งตั6งนายทหารที�เห็นสมควรเป็นตุลาการก็ได ้
มาตรา 34 ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการตามความในมาตรา 30 จะแต่งตั6งตุลาการสาํรองไวก้็ได ้
ตุลาการสาํรองตอ้งเป็นผูมี้ลกัษณะตามพระราชบญัญติันี6วา่ดว้ยการแต่งตั6งตุลาการ 
เมื�อตุลาการไม่สามารถจะนั�งพิจารณาครบองคค์ณะ ให้ตุลาการสํารองนั�งเป็นตุลาการ

เพื�อใหค้รบองคค์ณะและใหมี้อาํนาจหนา้ที�ดงัตุลาการ 
มาตรา 35 ใหตุ้ลาการที�มีอาวโุสสูงสุดเป็นประธานในการพิจารณาพิพากษา 

 

ภาค 3 

ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 

   

                                                           

 6 มาตรา 31 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที�  3) พ.ศ. 2506. 
 7 มาตรา 32 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที�  2) พ.ศ. 2503. 
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มาตรา 368 ในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที�มีการรบหรือสถานะสงครามหรือไดป้ระกาศใช้
กฎอยัการศึก ศาลทหารซึ� งมีอยูแ่ลว้ในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไดต้ามอาํนาจ แต่ถา้ 
ผูมี้อาํนาจประกาศใชก้ฎอยัการศึกไดป้ระกาศหรือผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดไดส้ั�งตามกฎหมายวา่ดว้ย
กฎอยัการศึก ใหศ้าลทหารมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ อีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามประกาศหรือคาํสั�งนั6นไดด้ว้ย 

เมื�อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใชก้ฎอยัการศึก ศาลทหารยงัคงมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที�คา้งอยูใ่นศาลหรือที�ยงัมิไดฟ้้อง แต่ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการหรือรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหมมีอาํนาจสั�งโอนคดีหรือส่งผูต้อ้งหาไปดาํเนินคดียงัศาลทหารแห่งอื�นได ้และให้ศาล
ที�พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี6 มีอาํนาจและหนา้ที�ดงัศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 

มาตรา 37 ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการตามความในมาตรา 30 มีอาํนาจแต่งตั6งผูพ้ิพากษา
ศาลพลเรือนเป็นตุลาการได ้และแต่งตั6งพนกังานอยัการ จ่าศาลพลเรือน หรือผูท้รงคุณวุฒิที�เหมาะสม
เป็นอยัการทหารและจ่าศาลทหารได ้

มาตรา 38 ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยศาลทหารในเวลาปกติมาใชบ้งัคบัในศาลทหารในเวลา
ไม่ปกติโดยอนุโลม 

 

ภาค 4 

ศาลอาญาศึก 

   
 

มาตรา 39 เมื�อหน่วยทหารหรือเรือรบอยูใ่นยทุธบริเวณจะตั6งศาลอาญาศึกก็ได ้
ภายใตบ้งัคบัมาตรา 10 ให้ผูบ้งัคบับญัชาทหารสูงสุด ณ ที�นั6น ซึ� งมีกาํลงัทหารอยู่ใน

บงัคบับญัชาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งกองพนั หรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาในเรือรบ ป้อม หรือที�มั�นอยา่งใดๆ ของ
ทหารหรือผูท้าํการแทน เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการศาลอาญาศึก เพื�อพิจารณาคดีอาญาที�เกิดขึ6น
เฉพาะในเขตอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยทหารนั6นได ้

เมื�อทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ กระทาํการร่วมกนั ให้ผูบ้งัคบับญัชาทหารสูงสุด 
ณ ที�นั6นเป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการศาลอาญาศึก 

มาตรา 40 ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการศาลอาญาศึกมีอาํนาจส่งผูต้อ้งหาไปยงัศาลทหาร
แห่งอื�นให้ดาํเนินการพิจารณาพิพากษาได ้ และให้ศาลที�พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี6 มีอาํนาจและ
หนา้ที�ดงัศาลอาญาศึก 

                                                           

 8 มาตรา 36 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที�  2) พ.ศ. 2503. 
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มาตรา 41 ศาลอาญาศึกตอ้งมีตุลาการสามนาย เป็นองคค์ณะพิจารณาพิพากษาตุลาการ
ตอ้งเป็นนายทหารชั6นสัญญาบตัร 

มาตรา 42 ศาลอาญาศึกมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั6งปวงซึ� งการกระทาํผิด
เกิดขึ6นในเขตอาํนาจไดทุ้กบทกฎหมายและไม่จาํกดัตวับุคคล 

มาตรา 439 เมื�อหมดภาวะการรบหรือสถานะสงครามหรือเลิกใชก้ฎอยัการศึกศาลอาญาศึก
ยงัคงมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีที�คา้งอยู่ในศาล แต่ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการศาลอาญาศึกหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอาํนาจสั�งโอนคดีให้ศาลทหารแห่งอื�นพิจารณาพิพากษาได ้
ส่วนคดีที�อยู่ในอาํนาจศาลอาญาศึกแต่ยงัมิไดฟ้้อง ให้นาํไปฟ้องยงัศาลทหารแห่งอื�นและให้ศาลที�
พิจารณาพิพากษาคดีเช่นนี6 มีอาํนาจและหนา้ที�ดงัศาลอาญาศึก 

มาตรา 44 ใหน้าํบทบญัญติัวา่ดว้ยศาลทหารในเวลาไม่ปกติมาใชบ้งัคบัในศาลอาญาศึก
โดยอนุโลม 
 

ภาค 5 

วธีิพจิารณาความอาญาทหาร 
 

ลกัษณะ 1 

บททั"วไป 

   
 

มาตรา 45 วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ให้นาํกฎหมาย กฎและขอ้บงัคบัซึ� งออกตาม
กฎหมายฝ่ายทหารมาใชบ้งัคบั ถา้ไม่มีกฎหมาย กฎและขอ้บงัคบัฝ่ายทหารก็ใหน้าํประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ถา้วธีิพิจารณาขอ้ใดซึ� งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะให้นาํบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใชบ้งัคบัเท่าที�จะใชไ้ด ้
 

ลกัษณะ 2 

การควบคุม 

   
 

                                                           

 
9 มาตรา 43 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2503. 
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มาตรา 4610
 การควบคุมผูต้อ้งหาซึ� งเป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหาร ตามความใน

มาตรา 16 นั6น ไม่วา่จะเป็นผูต้อ้งหาในคดีอาญาที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารหรือไม่ก็ตาม ให้ผูบ้งัคบับญัชา
ทหารมีอาํนาจสั�งควบคุมได ้โดยอนุโลมตามอาํนาจลงทณัฑ์ขงัในกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร แต่การ
สั�งควบคุมตามอาํนาจดงักล่าวของผูล้งทณัฑข์งัทุกชั6นรวมกนัตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั11 

ในกรณีที�กฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหารมิไดร้ะบุผูมี้อาํนาจลงทณัฑ์ขงัหรือผูรั้บทณัฑ์ขงัไว้
หรือใหอ้าํนาจลงทณัฑข์งัไวอ้ยา่งสูงไม่ถึงเกา้สิบวนั ให้นายทหารซึ� งมีตาํแหน่งตั6งแต่ชั6นผูบ้ญัชาการ
กองพลขึ6นไปเป็นผูมี้อาํนาจสั�งควบคุมหลายครั6 งติดๆ กนัได ้แต่ครั6 งหนึ�งตอ้งไม่เกินสิบสองวนั และ
รวมกนัทั6งหมดตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนั ถา้ไม่มีนายทหารซึ�งมีตาํแหน่งตั6งแต่ผูบ้ญัชาการกองพลขึ6นไป 
หรือผูต้อ้งหาอยูต่่างทอ้งถิ�นกบัผูบ้งัคบับญัชาก็ให้ผูบ้งัคบับญัชาทหารสูงสุด ณ ที�นั6น เป็นผูมี้อาํนาจ
สั�งควบคุม 

ในกรณีที�ผูต้อ้งหาเป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารในขณะกระทาํความผิดและเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญาที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร แต่ขณะที�ตกเป็นผูต้อ้งหาผูน้ั6นมิไดรั้บราชการในสังกดั
กระทรวงกลาโหม หรือเป็นผูที้�ถูกปลดจากกองประจาํการแลว้ หรือเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหาร
ตามมาตรา 16 (5) แต่เจา้หนา้ที�ฝ่ายทหารยงัมิไดจ้ดัเขา้รับราชการในกองประจาํการในสังกดัหน่วย
ทหารใด ให้นายทหารซึ� งมีตาํแหน่งตั6งแต่ผูบ้งัคบัการจงัหวดัทหารบกขึ6นไปในทอ้งที�ที�การกระทาํ
ความผิดเกิดขึ6นหรือในทอ้งที�ที�จบัตวัผูต้อ้งหาได ้เป็นผูม้ีอาํนาจสั�งควบคุมหลายครั6 งติดๆ กนัได ้ 
แต่ครั6 งหนึ� งตอ้งไม่เกินสิบสองวนัและรวมกนัทั6งหมดตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนัการควบคุมผูต้อ้งหานี6  
ใหถื้อวา่เป็นการควบคุมตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 

ลกัษณะ 3 

การสอบสวน 

   
 

มาตรา 47 นายทหารพระธรรมนูญหรืออยัการทหาร มีอาํนาจทาํการสอบสวนคดีอาญา
ทั6งปวงซึ� งอยูใ่นอาํนาจศาลทหาร แต่ถา้มีเหตุอนัสมควรผูบ้งัคบับญัชาจะสั�งให้นายทหารชั6นสัญญาบตัร
ทาํการสอบสวนก็ได ้ ทั6งนี6  ไม่ตดัอาํนาจของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

                                                           

 10 มาตรา 46 ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับที� 302 ลงวนัที� 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515. 
 11 มาตรา 46 วรรคหนึ�ง แกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2520. 
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การสอบสวนดงักล่าวในวรรคก่อนให้ถือว่าเป็นการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความอาญาดว้ย 

เพื�อประโยชน์แก่การสอบสวนให้ผูมี้หนา้ที�ทาํ การสอบสวนมีอาํ นาจออกหมายเรียก
ใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยคาํ หรือส่งสิ�งใดที�จะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้

มาตรา 48 อยัการทหารมีอาํนาจทาํการสอบสวนเพิ�มเติมหรือจะสั�งให้ผูมี้หนา้ที�สอบสวน
ทาํการสอบสวนเพิ�มเติมก็ได ้
 

ลกัษณะ 4 

การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที"เกี"ยวเนื"องกบัคดีอาญา 

   
 

มาตรา 49 ศาลทหารในเวลาปกติให้อยัการทหารหรือผูเ้สียหายซึ� งเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจ
ศาลทหารมีอาํนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา แต่ถา้ผูเ้สียหายมิไดเ้ป็นบุคคลที�อยู่ในอาํนาจศาลทหารแลว้ 
ตอ้งมอบคดีใหอ้ยัการทหารเป็นโจทก ์

ศาลทหารในเวลาไม่ปกติหรือศาลอาญาศึก หรือศาลที�พิจารณาพิพากษาคดีแทน 
ศาลอาญาศึกตามความในมาตรา 40 และมาตรา 43 ให้อยัการทหารเท่านั6นมีอาํนาจเป็นโจทก์
ผูเ้สียหายจะเป็นบุคคลที�อยูใ่นอาํนาจศาลทหารหรือไม่ก็ตามตอ้งมอบคดีใหอ้ยัการทหารเป็นโจทก ์

มาตรา 50 เมื�ออยัการทหารเห็นว่าเป็นคดีที�ไม่อยู่ในอาํนาจศาลทหาร ให้ส่งสํานวน 
การสอบสวนใหพ้นกังานอยัการเพื�อพิจารณาดาํเนินคดีนั6นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในกรณีเช่นนี6พนกังานอยัการจะส่งสาํนวนการสอบสวนกลบัคืนไปยงัอยัการทหารเพื�อให้ดาํเนินคดี
นั6นมิได ้

มาตรา 51 เมื�ออยัการทหารร้องขอศาลทหารมีอาํนาจพิพากษาให้จาํเลยคืนทรัพย ์ 
ใชร้าคาทรัพย ์หรือใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายใหแ้ก่รัฐบาลไดใ้นกรณีที�จาํเลยกระทาํผดิ 

มาตรา 52 ถา้โจทก์ร้องขอให้ยึดทรัพยจ์าํเลย ให้ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการส่งคดีนั6นไป
ยงัศาลพลเรือนในทอ้งถิ�นที�ทรัพยน์ั6นตั6งอยู ่และให้ศาลพลเรือนสั�งจดัการยึดทรัพยใ์นคดีนั6นต่อไป
ตามกฎหมายโดยไม่ตอ้งฟ้องอีกสํานวนหนึ� ง ส่วนหน้าที�อยัการทหารให้มอบให้พนกังานอยัการ
จดัการวา่ความในศาลพลเรือนชั6นยดึทรัพยต่์อไปจนกวา่จะถึงที�สุด 

มาตรา 53 ผูเ้สียหายจะร้องขอใหจ้าํเลยคืนทรัพย ์ใชร้าคาทรัพย ์หรือใชค้่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายในศาลทหารไม่ได ้

มาตรา 54 ในการพิพากษาคดีแพ่ง ศาลพลเรือนจาํตอ้งถือขอ้เท็จจริงตามที�ปรากฏใน 
คาํพิพากษาคดีอาญาของศาลทหาร 
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ลกัษณะ 5 

การพจิารณา 

   
 

มาตรา 5512
 ศาลทหารในเวลาปกติ ให้ผูเ้สียหายซึ� งมีอาํนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาได้

ตามมาตรา 49 วรรคหนึ�ง 
ศาลทหารในเวลาปกติและศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ใหจ้าํเลยแต่งทนายได ้
ทนายตอ้งเป็นทนายความตามกฎหมายวา่ดว้ยทนายความหรือทนายความที�กระทรวงกลาโหม

กาํหนด เมื�อทนายไดรั้บอนุญาตจากศาลแลว้ ใหว้า่ต่างหรือแกต่้างได ้
ศาลอาญาศึกหรือศาลที�พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 

หา้มแต่งทนาย 
มาตรา 5613  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 55 
(1) ในคดีที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงตั6งแต่สิบปีขึ6นไป ก่อนเริ�มพิจารณาให้ศาลถามจาํเลย

วา่มีทนายหรือไม่ ถา้ไม่มีและจาํเลยตอ้งการก็ใหศ้าลตั6งทนายให ้
(2) ในคดีที�มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินห้าปีแต่ไม่ถึงสิบปี ถา้จาํเลยแถลงต่อศาลก่อน

เริ�มพิจารณาวา่จาํเลยยากจนและตอ้งการทนาย ก็ใหศ้าลตั6งทนายให้ ในการนี6ศาลอาจไต่สวนเพื�อให้
ไดค้วามวา่จาํเลยเป็นคนยากจนจริง 

ใหศ้าลจ่ายเงินรางวลัแก่ทนายที�ศาลตั6งตาม (1) และ (2) ตามที�กระทรวงกลาโหมกาํหนด 
มาตรา 57 เมื�อมีเหตุผลที�อาจเป็นการขดัขวางหรือไม่สะดวก หรือไม่อาจดาํเนินคดีใน

ศาลทหารทอ้งถิ�นได ้ถา้โจทกห์รือจาํเลยยื�นเรื�องราวต่อศาลทหารสูงสุดขอให้โอนคดีไปยงัศาลทหาร
แห่งอื�น และศาลทหารสูงสุดอนุญาตตามคาํขอนั6น ก็ใหส้ั�งโอนคดีไปยงัศาลดงัที�ศาลทหารสูงสุดระบุไว ้

คาํสั�งของศาลทหารสูงสุดนี6 ใหเ้ป็นอนัถึงที�สุด 
มาตรา 5814

 ศาลทหารมีอาํนาจส่งประเด็นให้ศาลทหารแห่งอื�นหรือศาลพลเรือนสืบพยาน 
ใหศ้าลที�รับประเด็นมีอาํนาจและหนา้ที�ดงัศาลเดิม และใหมี้อาํนาจส่งประเด็นไปยงัศาลอื�นอีกต่อหนึ�งได ้

การส่งประเด็นไปยงัศาลพลเรือนตามความในวรรคแรก ถา้อยัการทหารไม่ไปดาํเนินคดีเอง 
ก็ใหพ้นกังานอยัการดาํเนินคดีแทนอยัการทหาร 

                                                           

 12 มาตรา 55 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� 25 ลงวนัที� 8 พฤศจิกายน พทุธศกัราช 2520. 
 13 มาตรา 56 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2526 
 14 มาตรา 58 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2503. 
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มาตรา 59 การพิจารณาและสืบพยานในศาลทหาร ถ้าจาํเลยให้การรับสารภาพหรือ 
ไม่ติดใจฟัง จะไม่ทาํต่อหนา้จาํเลยนั6นก็ได ้

มาตรา 60 ในการพิจารณาของศาลทหาร ถา้ปรากฏวา่ขอ้เท็จจริงในทางพิจารณาต่างกบั
ขอ้เท็จจริงดงัที�กล่าวในฟ้องเพียงรายละเอียด เช่นเกี�ยวกบัเวลาหรือสถานที�กระทาํความผิด หรือต่างกนั
ระหวา่งการกระทาํผิดฐานลกัทรัพย ์ กรรโชก ฉ้อโกง ยกัยอก รับของโจรหรือต่างกนัระหวา่งการ
กระทาํผิดฐานโดยเจตนากบัประมาท มิให้ถือวา่ต่างกนัในขอ้สาระสําคญัอนัจะเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้อง 
เวน้แต่จะปรากฏแก่ศาลวา่การที�ฟ้องผดิไปเป็นเหตุใหจ้าํเลยหลงขอ้ต่อสู้ 
 

ลกัษณะ 6 

การอุทธรณ์และฎกีา 

   
 

มาตรา 6115 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 62 และมาตรา 63 คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหาร
ในเวลาปกติ โจทก์หรือจาํเลยอุทธรณ์หรือฎีกาไดภ้ายในสิบห้าวนั ผูม้ีอาํนาจแต่งตั6งตุลาการตาม
มาตรา 30 หรือผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษอุทธรณ์หรือฎีกาไดภ้ายในสามสิบวนั ทั6งนี6นบัแต่วนัอ่านหรือ
ถือวา่ไดอ่้านคาํพิพากษาหรือคาํสั�งใหจ้าํเลยฟัง 

คาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึกหรือศาลที�พิจารณา
พิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 หา้มอุทธรณ์หรือฎีกา 

มาตรา 62 ในคดีที�ศาลทหารกลางพิพากษายนืตามศาลทหารชั6นตน้ให้ยกฟ้องโจทก์โดย
อาศยัขอ้เท็จจริง หรือพิพากษายืนให้ลงโทษ หรือแกไ้ขเล็กนอ้ย และจาํคุกจาํเลยไม่เกินห้าปี หรือปรับ
หรือทั6งจาํทั6งปรับแต่โทษจาํคุกไม่เกินห้าปี หรือศาลทหารชั6นตน้พิพากษาให้ลงโทษจาํคุกจาํเลยไม่
เกินหนึ�งปี หรือปรับไม่เกินหนึ�งพนับาท หรือทั6งจาํทั6งปรับแมศ้าลทหารกลางพิพากษาแกไ้ขมากก็ตาม 
ถา้ศาลทหารกลางยงัคงลงโทษจาํเลยไม่เกินกาํหนดที�วา่มานี6  ห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาขอ้เท็จจริง และ
ในกรณีเช่นนี6 มิใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาใชบ้งัคบั 

มาตรา 63 ห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาขอ้กฎหมายที�มิไดย้กขึ6นมาวา่กนัตั6งแต่
ศาลทหารชั6นตน้ เวน้แต่จะเป็นขอ้กฎหมายที�เกี�ยวกบัความสงบเรียบร้อยหรือเกี�ยวกบัการไม่ปฏิบติั
ตามบทบญัญติัอนัวา่ดว้ยการอุทธรณ์และฎีกา 
 
 
 

                                                           

 15 มาตรา 61 แกไ้ขเพิ�มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� 25 ลงวนัที� 8 พฤศจิกายน พทุธศกัราช 2520. 
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ลกัษณะ 7 

การบังคับตามคําพพิากษา 

   
 

มาตรา 6416
 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 246 ถึงมาตรา 248 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา และมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัเรือนจาํทหารพุทธศกัราช 2479 ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดย
พระราชบญัญติัเรือนจาํทหาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2500 คาํพิพากษาของศาลทหารเวน้แต่ศาลอาญาศึก
หรือศาลที�พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 เมื�อคดีถึงที�สุดแลว้ ให้ผูมี้อาํนาจสั�ง
ลงโทษจดัการใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษา ถา้เป็นคาํพิพากษาของศาลทหารซึ� งนั�งพิจารณา ณ ศาลพลเรือน
และมีผูพ้ิพากษาศาลพลเรือนเป็นตุลาการตามมาตรา 37 ให้บงัคบัคดีไปตามมาตรา 245 วรรคหนึ�ง 
แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

ส่วนคาํพิพากษาของศาลอาญาศึก หรือศาลที�พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตาม
มาตรา 40 ใหผู้มี้อาํนาจสั�งลงโทษจดัการใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาไดที้เดียว เวน้แต่ผูต้อ้งคาํพิพากษา
ใหป้ระหารชีวติเป็นหญิงและมีครรภอ์ยู ่ใหร้อไวจ้นคลอดบุตรเสียก่อนแลว้จึงใหป้ระหารชีวติ 

ในคดีที�อุทธรณ์ไดต้ามพระราชบญัญติันี6  ศาลทหารชั6นตน้มีหนา้ที�ตอ้งส่งสํานวนคดีที�
พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต หรือจาํคุกตลอดชีวิตไปยงัศาลทหารกลางในเมื�อไม่มีการอุทธรณ์
คาํพิพากษานั6น และคาํพิพากษาเช่นวา่นี6ยงัไม่ถึงที�สุด เวน้แต่ศาลทหารกลางจะไดพ้ิพากษายนื 

มาตรา 65 ผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษ คือ 
(1) นายทหารผูบ้งัคบับญัชาจาํเลยซึ� งมีตาํแหน่งตั6งแต่ชั6นผูบ้ญัชาการกองพลขึ6นไป หรือ

มีตาํแหน่งตั6งแต่ชั6นผูบ้งัคบักองพนัขึ6นไปที�อยูต่่างทอ้งถิ�นกบัผูบ้งัคบับญัชาตาํแหน่งชั6นผูบ้ญัชาการ
กองพลขึ6นไป เป็นผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษตามคาํพิพากษาของศาลจงัหวดัทหาร ศาลมณฑลทหาร หรือ
ศาลทหารกรุงเทพ 

(2) ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการศาลทหารชั6นตน้เป็นผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษในกรณีที�จาํเลย
อยูต่่างทอ้งถิ�นกบัผูบ้งัคบับญัชาหรือไม่อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของทหาร 

(3) ผูมี้อาํนาจแต่งตั6งตุลาการศาลประจาํหน่วยทหารหรือศาลอาญาศึกเป็นผูมี้อาํนาจสั�ง
ลงโทษตามคาํพิพากษาของศาลนั6น ๆ 
 
 
 
 

                                                           

 16 มาตรา 64 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญติัธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2511. 
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บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา 66 บรรดาคดีที�ศาลฎีกาไดรั้บไวพ้ิจารณาพิพากษาก่อนวนัใชพ้ระราชบญัญติันี6  
ใหบ้งัคบัตามกฎหมายซึ�งใชอ้ยูก่่อนวนัใชพ้ระราชบญัญติันี6จนกวา่คดีนั6นๆ จะถึงที�สุด 
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
      จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
              นายกรัฐมนตรี 

DPU



 144

ประวตัิผู้เขียน 

 

ชื�อ-นามสกุล  นายโกเมศ สุบงกช 
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พุทธศกัราช 2552 สาํนกัอบรมวชิาวา่ความสภาทนายความ  
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