สารบัญ
บทที
๑. กล่าวนํา
๒. หลักเกณฑ์เกียวกับวินยั ทหารตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
๓. การสอบสวนเมือข้าราชการทหารกระทําผิดหรื อต้องหาว่ากระทําผิดวินยั ทหาร
๓.๑ การแต่งตังผูส้ อบสวน
๓.๒ การดําเนินการสอบสวน
๓.๓ การรายงานผลการสอบสวน
๔. การพิจารณาลงทัณฑ์
๕. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑
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บทที ๑
กล่ าวนํา
“ทหารเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ” ข้อความนีคงไม่มีผใู ้ ดปฏิเสธ แต่สิงทีปรากฎอยูเ่ สมอแม้ผบู ้ งั คับบัญชาทุก
ระดับชันจะได้พยายามให้คาํ แนะนําตักเตือนเข้มงวดกวดขันกันอยูต่ ลอดเวลาก็ตามคือ ยังมีทหารส่ วน
หนึงประพฤติผดิ วินยั ทหาร กล่าวคือ ไม่ปฏิบตั ิตามแบบธรรมเนียมของทหารซึ งได้แก่บรรดา กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง คําแนะนําและสรรพหนังสื อต่าง ๆ ทีผูบ้ งั คับบัญชาได้ออกหรื อได้วางไว้เป็ น
หลักฐานให้ทหารปฏิบตั ิ รวมทังขนบธรรมเนียมและประเพณี อนั ดีของทหารทังทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี ของทหารเรื อ
เมือทหารได้กระทําความผิดวินยั ทหาร ผูบ้ งั คับบัญชาก็มีหน้าทีต้องตักเตือน สังสอนหรื อลงทัณฑ์
ตามโทษานุโทษ มิฉะนันถือว่าเป็ นผูก้ ระทําผิดวินยั ด้วยเช่นกัน เอกสารฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือทีจะใช้
เป็ นคําแนะนําให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับชันตลอดจนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เข้าใจถึงการกระทําอันเป็ น
ความผิดวินยั ทหาร รวมทังการพิจารณาดําเนินการลงโทษทัณฑ์ผกู ้ ระทําผิดตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
วินยั ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ทังนีเพือประโยชน์สูงสุ ด ทีมุ่งหวังให้
ทหารเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ทีดีและวินยั ทหารอยูค่ ู่กบั ทหารตลอดไปอันจะนํามาซึ งความมีระเบียบเรี ยบร้อย เชือฟัง
คําสังของผูบ้ งั คับบัญชา ภาพพจน์ของกองทัพดีขึน กองทัพมีความมันคงและประเทศชาติได้รับประโยชน์
ในทีสุ ด

บทที ๒
๒. หลักเกณฑ์ เกียวกับวินัยทหารตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่ าด้ วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
๒.๑ การกระทําทีถื อว่าผิดวินยั ทหาร คือการที ทหารไม่ประพฤติให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนี ยม
ของทหาร ซึ งได้แก่ การฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง คําแนะนํา คําชี แจง และสรรพ
หนังสื อต่าง ๆ ทีผูบ้ งั คับบัญชาได้ออก หรื อได้วางไว้เป็ นหลักฐานให้ทหารปฏิบตั ิ ซึ งรวมทังขนบ
ธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของทหาร ทังทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ งมีตวั อย่างทีถือว่าเป็ นการกระทําผิด
วินยั ทหารดังทีกําหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ ดังนี
๒.๑.๑ ดือ ขัดขืน หลีกเลียง หรื อละเลย ไม่ปฏิบตั ิตามคําสังผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
๒.๑.๒ ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ย
๒.๑.๓ ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
๒.๑.๔ ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
๒.๑.๕ เกียจคร้าน ละทิงหรื อเลินเล่อต่อหน้าทีราชการ
๒.๑.๖ กล่าวคําเท็จ
๒.๑.๗ ใช้กริ ยาวาจาไม่สมควร หรื อประพฤติไม่สมควร
๒.๑.๘ ไม่ตกั เตือน สังสอน หรื อลงทัณฑ์ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทีกระทําผิดตามโทษานุโทษ
๒.๑.๙ เสพเครื องดองของเมาจนถึงเสี ยกริ ยา
การกระทําดังกล่าวมาข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างความผิดทียกขึนมาให้เห็นเท่านัน ดังนันหาก
ทหารกระทําหรื อปฏิบตั ินอกเหนือจากตัวอย่างทีกําหนดไว้แต่เป็ นการทีไม่ประพฤติปฏิบตั ิตามแบบธรรม
เนียมทหาร เช่น แต่งเครื องแบบผิดระเบียบ ขึน - ลงเรื อโดยไม่รักษาแบบธรรมเนียมของทหารเรื อ ฯลฯ ก็
ถือได้วา่ เป็ นการกระทําผิดวินยั ทหารเช่นเดียวกันจะต่างกันก็เพียงความหนักเบาหรื อลักษณะของการ
กระทําผิดเท่านัน
๒.๒ ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์ เมือมีการกระทําผิดดังกล่าวในข้อ ๒.๑ แล้ว ถือเป็ นหน้าที
ของผูบ้ งั คับบัญชาทีจะต้องตักเตือนสังสอน ลงทัณฑ์ผกู ้ ระทําผิดตามโทษานุโทษ มิฉะนันก็จะถือว่าเป็ น
ผูก้ ระทําผิดวินยั ทหารเสี ยเองด้วย ทังนีผูท้ ีจะถือว่าเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจหน้าทีดังกล่าวตลอดจนมี
อํานาจลงทัณฑ์ผกู ้ ระทําผิดวินยั ทหารได้นนต้
ั องเป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจและหน้าทีปกครองบังคับบัญชาดูแลทุกข์
สุ ขของทหาร ทังรับผิดชอบในความประพฤติ การฝึ กสอนอบรม การลงทัณฑ์ตลอดจนสังการแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและให้ความดีความชอบแก่ทหารได้เท่านัน จึงจะถือว่าเป็ น “ผูบ้ งั คับบัญชา” เมือ
พิจารณาดังนีจะเห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาของทหารสามารถแยกได้ ๒ ประเภท คือ
๒.๒.๑ ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง มีอยูค่ นเดียว คือ ผูบ้ งั คับบัญชาทีอยูใ่ กล้ชิดทีสุ ด สําหรับดูแล
ทุกข์สุขผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของพลทหารในหมู่หนึง คือ ผูบ้ งั คับหมู่นนั ๆ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูบ้ งั คับหมู่ คือ ผูบ้ งั คับหมวด และผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูบ้ งั คับหมวด คือ
ผูบ้ งั คับกองร้อย หรื อในส่ วนทีเป็ นฝ่ ายอํานวยการก็เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของข้าราชการในแผนก

-๓ต่าง ๆ คือ หัวหน้าแผนก ส่ วนผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของหัวหน้าแผนก คือ ผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อหัวหน้า
กอง ดังนีเป็ นต้น
๒.๒.๒ ผู ้บ ัง คับ บั ญ ชาตามลํา ดับ ชั น หมายถึ ง ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาตังแต่ อ ัน ดับ สู งขึ นไปจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชันของพลทหารในหมู่หนึง ๆ ได้แก่ ผูบ้ งั คับหมวด ผู ้
บัง คับ กองร้ อย ผูบ้ ังคับ กองพัน ผูบ้ ังคับ การกรม ผู บ้ ญ
ั ชาการกองพล แม่ ท ัพ ผูบ้ ัญ ชาการเหล่ าทัพ ผู ้
บัญชาการทหารสู งสุ ด และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม หรื อ กรณี กรมฝ่ ายอํานวยการของ ทร. ก็
เช่ น ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ ชันของข้าราชการในแผนกหนึ ง ก็คือ ผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อหัวหน้ากอง
เจ้ากรม
ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม เป็ นต้น
ทังนีรายละเอียดของตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหมนัน ได้กาํ หนด
ไว้แล้ว ในข้อบังคับ กห.ว่าด้วยตําแหน่ง และการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ.
๒๕๐๑ ข้อ ๓ (โปรดดูในส่ วนที ๕) ซึ งมีขอ้ สังเกตว่า ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ประจํา ผูช้ ่วย รองหรื อ
เสนาธิ การ นันไม่ถือว่าเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ แต่ถือว่าเป็ น
“ผูใ้ หญ่ ” ซึ งหมายถึ งผูท้ ี มี ย ศสู งกว่า ไม่ มี อาํ นาจบังคับ บัญ ชาแต่ มี สิ ท ธิ ในการว่ากล่ าวตักเตื อนผูน้ ้อย
ในทางทีชอบ เว้นแต่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวนี ได้รับมอบอํานาจให้บงั คับบัญชาได้ดว้ ยจึงจะมีอาํ นาจลง
ทัณฑ์ผกู ้ ระทําผิดวินยั ทหารได้
๒.๓ อํานาจลงทัณฑ์ ดังได้กล่าวแล้วว่า มีผมู ้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์แก่ผกู ้ ระทําผิดวินยั ทหารได้นนั
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบอํานาจให้บงั คับบัญชา สําหรับทัณฑ์ทีจะลงนันต้องเป็ นทัณฑ์ ๕ สถาน
และต้องเป็ นไปตามตารางกําหนดทัณฑ์ทา้ ย พ.ร.บ.ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ (รายละเอียดโปรดดูส่วนที ๕
ประกอบ) ห้ามมิให้ใช้วธิ ี ลงทัณฑ์อย่างอืน ทัณฑ์ ๕ สถานมีดงั นี
๒.๓.๑ ภาคทัณฑ์ คือผูก้ ระทําผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึงสถานใดดังกล่าว
มาแล้ว แต่มีเหตุอนั ควรปรานี จึงให้แสดงความผิดของผูน้ นให้
ั ปรากฏหรื อให้ทาํ ทัณฑ์บนไว้
๒.๓.๒ ทัณฑกรรม คือการให้ทาํ การสุ ขา การโยธา ฯลฯ เพิมจากหน้าทีประจําซึ งตนจะต้อง
ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว หรื อปรับให้อยูเ่ วรยามนอกจากหน้าทีประจํา
๒.๓.๓ กัก คือการกักตัวไว้ในบริ เวณใดบริ เวณหนึงตามแต่จะกําหนดซึ งอาจจะเป็ นสถานที
ทํางานหรื อกองรักษาการณ์ก็ได้
๒.๓.๔ ขัง คือขังไว้ในทีควบคุมเฉพาะคนเดียวหรื อรวมกันหลายคนแล้วแต่จะได้มีคาํ สัง
๒.๓.๕ จําขัง คือขังโดยส่ งไปฝากให้อยูใ่ นความควบคุมของเรื อนจําทหาร
การพิจารณาว่าผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาชันใดจะมีอาํ นาจเป็ นผูล้ งทัณฑ์ชนใด
ั และผูอ้ ยูใ่ นบังคับบัญชา
ชันใดจะเป็ นผูร้ ับทัณฑ์ชนใดให้
ั
ถือเกณฑ์ตามตารางเกณฑ์เทียบชันผูล้ งทัณฑ์และผูร้ ับทัณฑ์ตามที พ.ร.บ.
ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ กําหนดไว้

-๔๒.๔ ตารางเกณฑ์เทียบชันผูล้ งทัณฑ์และผูร้ ับทัณฑ์
ตําแหน่ งชั น
๑. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
๒. แม่ทพั
๓. ผูบ้ ญั ชากองพล ผูบ้ งั คับการกองเรื อ
ผูบ้ ญั ชาการกองพลบิน
๔. ผูบ้ งั คับการกรม ผูบ้ งั คับหมวดเรื อ
ผูบ้ งั คับกองบิน
๕. ผูบ้ งั คับหมู่เรื อชัน ๑
๖. ผูบ้ งั คับกองพัน ผูบ้ งั คับหมู่เรื อชัน ๒
ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๑ ผูบ้ งั คับฝูงบิน
๗. ผูบ้ งั คับหมู่เรื อชัน ๓ ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๒
ต้นเรื อชัน ๑ ผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๑
๘. ผูบ้ งั คับกองร้อย ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๓ ต้นเรื อชัน ๒
นายกราบเรื อ ผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๒
๙. ผูบ้ งั คับหมวด ต้นเรื อชัน ๓
ผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๓
๑๐. ผูบ้ งั คับหมู่ นายตอน
๑๑. นักเรี ยนทหารซึ งเมือสําเร็ จการศึกษาแล้วจะได้เป็ น
นายทหารชันสัญญาบัตร บุคคลผูซ้ ึ งอยูร่ ะหว่างเข้า
รับการฝึ กวิชาทหารโดยคําสังรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
กลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการฝึ กวิชา
ทหาร
๑๒. นักเรี ยนทหารซึ งเมือสําเร็ จการศึกษาแล้ว จะได้เป็ น
นายทหารประทวน ลูกแถว
๒.๕ การเทียบตําแหน่งผูล้ งทัณฑ์และผูร้ ับทัณฑ์

เป็ นผูล้ งทัณฑ์ชนั
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ถ้าผูล้ งทัณฑ์หรื อรับทัณฑ์มีตาํ แหน่งไม่ตรงตามทีกําหนดไว้ให้ถือตามทีได้เทียบตําแหน่งไว้ใน
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ.
๒๕๐๑ (รายละเอียดโปรดดูส่วนที ๕)
-๕๒.๖ การสอบสวนพิจารณาก่อนลงทัณฑ์
ก่อนลงทัณฑ์พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหาร ฯ
กําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาให้ถว้ นถีแน่นอนเสี ยก่อนว่าผูท้ ีจะต้องรับทัณฑ์นนมี
ั ความผิดจริ งแล้วจึง
สังลงทัณฑ์ตอ้ งระวังอย่าลงทัณฑ์ไปโดยโทษจริ ตหรื อลงทัณฑ์แก่ผทู ้ ีไม่มีความผิดโดยชัดเจน แม้ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหารจะกําหนดไว้เพียงว่าต้องพิจารณาให้ถว้ นถีแน่นอนไม่ได้กาํ หนดว่าต้อง
สอบสวน แต่การทีจะพิจารณาให้ถว้ นถีแน่นอนว่ามีความผิดจริ งหรื อไม่ก็จาํ เป็ นจะต้องทําการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งว่ามีอยูป่ ระการใดเสี ยก่อน อย่างไรก็ตามสําหรับความผิดบางอย่างอาจไม่จาํ เป็ นต้องสอบสวนก็
ได้ หากเห็นว่าแน่นอนแล้วว่าผูน้ นมี
ั ความผิดจริ ง เช่น การกระทําผิดวินยั ทหารทีปรากฏต่อหน้า
ผูบ้ งั คับบัญชาผูบ้ งั คับบัญชาผูน้ นก็
ั อาจสังลงทัณฑ์ไปได้เลยทีเดียวโดยไม่ตอ้ งทําการสอบสวนอย่างใดอีก
๒.๗ การชีแจงให้ผรู ้ ับทัณฑ์ทราบก่อนลงทัณฑ์ เมือได้พิจารณาความผิดโดยละเอียดแล้วต้องแจ้ง
ให้ผกู ้ ระทําผิดทราบว่ากระทําผิดข้อใด เพราะเหตุใด แล้วจึงลงทัณฑ์
๒.๘ การลงทัณฑ์ขา้ ราชการชันสัญญาบัตร การลงทัณฑ์ขา้ ราชการชันสัญญาบัตรต้องรายงานการ
ลงทัณฑ์เสนอตามลําดับชันจนถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมด้วย
๒.๙ การลงทัณฑ์เกินอํานาจ เมือปรากฎความผิดแน่นอนแล้วและควรลงทัณฑ์เกินอํานาจของตน
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องรายงานชีแจงความผิดและเสนอความเห็นว่าควรลงทัณฑ์เพียงใดเสนอตามลําดับชัน
จนถึงผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์ได้พอกับความผิดนันเพือขอให้ผบู ้ งั คับบัญชานันสังการต่อไป
๒.๑๐ การสังเพิมทัณฑ์ ลดทัณฑ์และยกทัณฑ์
๒.๑๐.๑ เมือได้สังลงทัณฑ์ขงั ไปแล้ว ถ้าผูก้ ระทําผิดนันกระทําผิดซําอีก ผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์จะ
สังเพิมทัณฑ์ได้แต่เมือรวมวันทีขังตามกําหนดเดิมทีได้สังไปแล้วกับทัณฑ์ทีสังเพิมใหม่ตอ้ งไม่ให้เกิน
อํานาจของตน ถ้าเกินอํานาจของตนก็ตอ้ งรายงานผูบ้ งั คับบัญชาชันเหนือขึนไปจนถึงผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์
ได้ตามกําหนดนัน
๒.๑๐.๒ เมือผูม้ ีอาํ นาจได้สังลงทัณฑ์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ แล้ว ผูท้ ีสังลงทัณฑ์หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาเหนือผูท้ ีสังลงทัณฑ์นนมี
ั อาํ นาจทีจะเพิมทัณฑ์หรื อลดทัณฑ์ หรื อยกทัณฑ์เสี ยก็ได้
แต่ถา้ เพิมทัณฑ์แล้วทัณฑ์ทีสังเพิมนันรวมกับทีสังไว้แล้วเดิมต้องไม่เกินอํานาจของผูท้ ีสังใหม่นนด้
ั วย
๒.๑๑ อายุความการลงทัณฑ์ทางวินยั นับตังแต่วนั ทีปรากฎหลักฐานแห่งความผิดของผูก้ ระทําผิด
ซึ งจะต้องรับทัณฑ์โดยแน่นอนแล้ว
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์มิได้จดั การทีจะให้ผนู ้ นได้
ั รับทัณฑ์ภายใน
กําหนด ๓ เดือน เป็ นอันว่าล่วงเลยเวลาทีจะลงทัณฑ์ ดังนันจะสังลงทัณฑ์โดยอํานาจของตนเองมิได้
เว้นเสี ยแต่ผทู ้ ีกระทําผิดนันขาดหนีราชการเสี ยแต่เมือก่อนครบกําหนด ๓ เดือน ดังนีมิให้นบั วันหนีนนเข้
ั า
ในกําหนดเวลาล่วงเลย แต่ให้นบั ตังแต่วนั ทีได้ตวั ผูน้ นกลั
ั บมายังทีรับราชการหรื อยังหน่วยต้นสังกัด

๒.๑๒ การลงทัณฑ์ทหารหญิง ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๐๗ ข้อ
๑๔ ได้กาํ หนดไว้วา่ “ข้อ ๑๔ ทหารหญิงต้องมีวนิ ยั และอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายและแบบธรรมเนียม
ของทหาร” ดังนันเมือทหารหญิงกระทําผิดวินยั ทหาร ย่อมได้รับทัณฑ์เช่นเดียวกับทหารชายตาม พ.ร.บ.
- ๖ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ แต่ในการกัก ขัง หรื อจําขังต้องแยกทีควบคุมต่างหากจากผูต้ อ้ งขังชายดังทีกําหนดไว้
ในข้อบังคับทหารว่าด้วยเรื อนจํา
๒.๑๓ การลงทัณ ฑ์ ท หารโดยพลการหรื อลงทัณ ฑ์ น อกเหนื อจากทัณ ฑ์ น อกเหนื อ จากทัณ ฑ์ ที
กําหนดไว้หรื อลงทัณฑ์ผทู ้ ีไม่ใช่ทหาร ทัณฑ์ทีจะลงแก่ผกู ้ ระทําผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ นันมี
เพียง ๕ สถาน ดังกล่าวในข้อ ๒.๓ เท่านัน การลงทัณฑ์ประการอืน เช่น ทุบ ตี ตบ ต่อย เตะถีบ ด่าว่า
ด้วยถ้อยคําหยาบคายหรื อดู ถูก ดู หมิ น ฯลฯ จึ งไม่ อาจกระทําได้
นอกจากนันแล้ว ข้าราชการ
กลาโหมพลเรื อน คนงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมไม่ใช่ทหารจะพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินยั
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ นีไม่ได้ ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดกระทําการดังกล่าวมาข้างต้นอาจมีความผิด
ได้ทงทางวิ
ั
นยั และทางอาญาฐานทําร้ายร่ างกายหรื อดูหมิน / หมินประมาทได้ดงั นันจึงต้องระมัดระวังเป็ น
พิเศษด้วย

บทที ๓
๓. การสอบสวนเมือข้ าราชการทหารกระทําผิดหรื อต้ องหาว่ ากระทําผิดวินัยทหาร
เมือปรากฏว่าข้าราชการ ทหาร ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ทหาร หรื อต้องหาว่ากระทําผิดวินยั
ทหาร ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาได้พบเห็นด้วยตนเอง เช่น พบเห็นแต่งกายผิดระเบียบ, ไว้ผม
ยาว, เดินออกนอกชายคาไม่สวมหมวก, เมาสุ ราอาละวาดในร้านอาหาร เป็ นต้น หรื อมีผแู ้ จ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบซึ งอาจเป็ นการรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ได้ เช่น มี
หนังสื อรายงานจากบุคคลภายนอก หรื อข้าราชการทหารด้วยกัน หรื อปรากฏรายงานจากนายทหารเวร
ยามผูม้ ี
หน้าทีส่ งหรื อเสนอถึงผูบ้ งั คับบัญชาว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูใ้ ดผูห้ นึงกระทําผิดวินยั ทหารหรื อกรณี มีบตั ร
สนเท่ห์ หรื อมีผแู ้ จ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยวาจาถึงการกระทําผิดวินยั ทหาร หากพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะมี
มูลน่าเชือถือได้
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูท้ าํ การสอบสวนควรใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดําเนินการต่อผูก้ ระทําผิดหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาตามลําดับดังนี
๓.๑ แต่งตังกรรมการหรื อผูส้ อบสวนขึนสอบสวน
๓.๑.๑ แม้วา่ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินยั ทหาร ฯ ไม่ได้กาํ หนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าจะต้องมีการตัง
กรรมการหรื อตังผูส้ อบสวนขึนสอบสวนผูก้ ระทําผิดหรื อผูถ้ ูกกระทําผิดหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินยั ทหาร แต่ก็ได้กาํ หนดไว้วา่ ก่อนทีผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์หรื อผูบ้ งั คับบัญชาจะลงทัณฑ์ผกู ้ ระทําผิดวินยั
ทหารคราวใดให้พิจารณาให้ถว้ นถีแน่นอนว่าได้กระทําผิดจริ ง แล้วจึงสังลงทัณฑ์และระวังอย่าให้เป็ น
การลงทัณฑ์ไปโดยโทษจริ ต หรื อลงทัณฑ์แก่ผไู ้ ม่มีความผิดโดยชัดเจนเป็ นอันขาด ดังนันเพือให้ได้ความ
ชัดเจนว่ากระทําผิดจริ งหรื อไม่
จึงมีความจําเป็ นต้องมีการสอบสวนขึนซึ งอาจเป็ นในรู ปของ
คณะกรรมการหรื อผูส้ อบสวนเพียงคนเดียว ทําการสอบสวนผูเ้ กียวข้องให้ได้ความชัดเจนเสี ยก่อนลง
ทัณฑ์ การตังกรรมการหรื อผูส้ อบสวนนีนอกจากจะทําให้ได้ความชัดเจนตามที พ.ร.บ.วินยั ทหาร ฯ
กําหนดไว้แล้ว ยังสามารถป้ องกันการโต้แย้งหรื อร้องเรี ยนจากผูถ้ ูกสอบสวนได้ดว้ ย เพราะหากมีการ
สอบสวนย่อมปรากฏรายงาน พยานหลักฐานใช้ยนื ยันหรื อแสดงต่อผูก้ ระทําผิดตลอดจนผูเ้ กียวข้องที
สงสัยได้
๓.๑.๒ จํานวนของกรรมการผูส้ อบสวน และ ชันยศของผูท้ ีจะเป็ นกรรมการหรื อผูส้ อบสวน
ก็เช่นเดียวกัน พ.ร.บ.วินยั ทหาร ฯ ไม่ได้กาํ หนดไว้ แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วหากตังเป็ นคณะกรรมการก็ควรมี
อย่างน้อย ๓ คน (ซึ งอาจเป็ นนายทหารชันสัญญาบัตรทังหมด หรื อมีนายทหารประทวนร่ วมด้วยก็ได้)
และควรมีชนยศที
ั
สู งหรื ออาวุโสกว่าผูถ้ ูกสอบสวนด้วย และไม่ควรแต่งตังผูท้ ีเคยมีกรณี ขดั แย้งกับผูถ้ ูก
สอบสวนมาก่อน หรื อเป็ นผูท้ ีมีประวัติกระทําผิดวินยั ทหารมาก่อนเป็ นกรรมการหรื อผูส้ อบสวน ทังนีเพือ
ความเหมาะสมรอบคอบและให้เกิดความยุติธรรมมากทีสุ ด
ตลอดจนเป็ นการป้ องกันข้อโต้แย้งหรื อ

ร้องเรี ยนจากผูถ้ ูกสอบสวนในภายหลังว่าการสอบสวนกระทําไปโดยมีอคติ ลําเอียงหรื อปราศจากความ
ยุติธรรม
๓.๑.๓ วิธีการแต่งตังหรื อสังการให้สอบสวน
การแต่งตังหรื อสังการให้สอบสวนหลังจากได้พิจารณาตัวบุคคลผูท้ ีเห็นสมควรเป็ นกรรมการ
หรื อผูท้ าํ การสอบสวนแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาควรสังการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยจะสังในลักษณะสังการต่อ
-๘ท้ายบันทึกรายงานของหน่วยหรื ออนุมตั ิต่อท้ายบันทึกของฝ่ ายอํานวยการทีเสนอแนะขึนมาหรื อสังการ
ต่อท้ายหนังสื อหรื อรายงานของผูก้ ล่าวโทษก็ได้หรื อกรณี ทีเห็นว่าเป็ นเรื องทีสําคัญ เกียวกับข้าราชการ
หน่วยงานอืน หรื อบุคคลภายนอกหรื อเป็ นเรื องการกระทําผิดวินยั ร้ายแรง ก็ควรสังการให้มีการสอบสวน
โดยจัดทําเป็ นรู ปแบบคําสังของหน่วย
สํ าหรั บ ข้อความในคํา สั งหรื อการสั งการให้ ส อบสวนก็ ค วรระบุ ใ ห้ ชัด เจนว่าให้ มี ผูใ้ ดบ้างเป็ น
กรรมการสอบสวน และผูใ้ ดเป็ นประธานกรรมการสอบสวนเรื องใด และควรให้ผเู ้ ป็ นกรรมการ
สอบสวนเสนอแนะทัณฑ์ทีจะลงมาด้วย
หากเห็นว่าผูถ้ ูกสอบสวนได้กระทําผิดวินยั ทหารจริ ง
นอกจากนันยังอาจจะกําหนดเวลาการสอบสวนให้เแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาตามทีเห็นสมควรไว้ดว้ ยก็
ได้
๓.๒ การดําเนินการสอบสวน เมือได้รับคําสังแต่งตังเป็ นกรรมการสอบสวน แนวทางปฏิบตั ิของ
กรรมการหรื อผูส้ อบสวนควรดําเนินการดังนี
๓.๒.๑ เตรี ยมการเบืองต้นในการสอบสวน ก่อนลงมือทําการสอบสวนควรมีการเตรี ยมการ
เบืองต้นเสี ยก่อน ดังนี
- ศึกษารายละเอียดของข้อกล่าวหาและผูก้ ล่าวหา หรื อลักษณะของการกระทําผิด
- ศึกษาระเบียบ คําสัง กฎ ข้อบังคับ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ของทหาร ซึ งจะ
เกียวข้องกับเรื องทีจะทําการสอบสวน
- กําหนดประเด็นทีจะต้องสอบสวน หรื อแนวทางการสอบสวนหรื อรวบรวมไว้เพือใช้
เป็ นพยานหลักฐาน แล้วจัดลําดับในการสอบสวนก่อนหลัง
๓.๒.๒ วิธีการสอบสวน แบ่งออกเป็ นการสอบสวนตัวผูต้ อ้ งหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินยั ทหาร, การสอบสวนพยานบุคคลทีเกียวข้อง, การสอบสวนผูก้ ล่าวหา, การสอบสวนพยานเอกสาร ซึ ง
ในการสอบสวนมีแนวทางในการปฏิบตั ิทีแตกต่างกันดังนี
๓.๒.๒.๑ การสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อผูต้ อ้ งหาว่ากระทําผิดวินยั ทหาร
เมือผูถ้ ูก
กล่าวหา หรื อผูต้ อ้ งหามาอยูต่ ่อหน้ากรรมการแล้ว กรรมการต้องแจ้งให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบว่ามีการ
กล่าวหาว่ากระทําผิดอย่างไรบ้าง และให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาชีแจงและนําพยานหลักฐานมาให้สอบสวน
แก้ขอ้ กล่าวหา หรื อนํามาแสดงยืนยันความบริ สุทธิ ของตน แล้วจึงลงมือทําการสอบสวนไปตามลําดับ
ประเด็นดังนี

๓.๒.๒.๑.๑ สอบถามผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทําผิดจริ งหรื อไม่ จะให้การรับสารภาพ
หรื อให้การปฏิเสธ
๓.๒.๒.๑.๒ ในการให้การรับสารภาพ ก็ให้มีการบันทึกหรื อระบุรายละเอียดใน
การกระทําผิดว่าได้กระทําเมือใด ทีไหน อย่างไร ตลอดจนมีผใู ้ ดร่ วมกระทําผิดหรื อเกียวข้องด้วยบ้าง
หรื อไม่อย่างไร
-๙๓.๒.๒.๑.๓ ถ้าให้การปฏิเสธ ผูถ้ ูกกล่าวหามีขอ้ แก้ตวั อย่างไร อ้างพยาน
หลักฐานใดเป็ นข้อยืนยันโต้แย้งหรื อเพือพิสูจน์ความบริ สุทธิ ของตน
๓.๒.๒.๒ การสอบสวนพยานบุคคล
พยานบุคคลทีจะทําการสอบต้องเป็ นพยาน
ประเภทประจักษ์พยานคือพบเห็นการกระทําผิดด้วยตนเองหรื อเกียวข้องอยูใ่ นเหตุการณ์ทีผูถ้ ูกกล่าวหา
กระทําผิด ส่ วนวิธีการเรี ยกพยานมาสอบสวนนัน หากเป็ นข้าราชการนอกหน่วยหรื อบุคคลภายนอก
ก็ควรมีหนังสื อไปยังผูบ้ งั คับบัญชาพยาน หรื อมีถึงตัวพยานโดยตรง กรณี เป็ นบุคคลภายนอกขอความ
ร่ วมมือให้มาพบกรรมการสอบสวน เพือสอบสวนเป็ นพยานในเรื องดังกล่าวโดยตรง และควรมีประเด็นที
เป็ นสาระสําคัญทีจะสอบสวนดังนี
๓.๒.๒.๒.๑ พยานเกียวข้องกับกรณี ทีเกิดขึนอย่างไร
๓.๒.๒.๒.๒ พยานได้รู้เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดอย่างไร รายละเอียดของ
เหตุการณ์ หรื อการกระทําผิดของผูถ้ ูกกล่าวหามีอย่างไร
๓.๒.๒.๒..๓ นอกจากพยานแล้วยังมีผรู ้ ู ้เห็นอืนอีกหรื อไม่
๓.๒.๒.๒.๔ พยานเคยรู ้จกั หรื อมีความเกียวข้องหรื อมีสาเหตุโกรธเคืองขัดแย้ง
กับผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อไม่
๓.๒.๒.๓ การสอบสวนผูก้ ล่าวหา กรณี มีผกู ้ ล่าวหาหรื อผูร้ ายงานการกระทําผิดวินยั ทหาร
กรรมการหรื อผูส้ อบสวนต้องสอบสวนผูก้ ล่าวหาหรื อผูร้ ายงานการกระทําผิดวินยั ทหารนันไว้โดยมี
ประเด็นทีมีสาระสําคัญทีจะสอบสวนดังนี
๓.๒.๒.๓.๑ ผูก้ ล่าวหาเกียวข้องกับกรณี ทีเกิดขึนอย่างไร ผูถ้ ูกกล่าวหากระทํา
ผิดอย่างไร รายละเอียดของพฤติการณ์และวิธีการในการกระทําผิด
๓.๒.๒.๓.๒ ในขณะเกิดเหตุมีผใู ้ ดรู ้เห็นหรื ออยูใ่ นบริ เวณทีเกิดเหตุบา้ ง
๓.๒.๒.๓.๓ ผูก้ ล่าวหาเคยรู ้จกั หรื อมีสาเหตุโกรธเคืองหรื อขัดแย้งกับผูถ้ ูก
กล่าวหามากก่อนหรื อไม่ อย่างไร
๓.๒.๒.๔ การสอบสวนพยานเอกสาร ควรดําเนินการดังนี
๓.๒.๒.๔.๑ ตรวจสอบและพิจารณาว่ามีเอกสารใดทีเกียวข้องกับกรณี ทีเกิดขึน
บ้างและอยูท่ ีใด จากนันจึงไปติดต่อหรื อทําหนังสื อติดต่อขอเอกสารดังกล่าวมาใช้เป็ นพยานหลักฐาน

๓.๒.๒.๔.๒ กรณี ไม่มีตน้ ฉบับของเอกสารหรื อหาต้นฉบับไม่พบก็ให้คดั สําเนา
หรื อถ่ายภาพแล้วให้ผมู ้ ีหน้าทีรับผิดชอบรับรองว่าเป็ นสําเนาทีถูกต้องมาใช้เป็ นพยานได้
๓.๒.๒.๔.๓ พยานเอกสาร รวมทังพยานวัตถุใดถ้าเห็นเป็ นการสมควรก็ให้ผูถ้ ูก
กล่ าวหา ผูก้ ล่ าวหาหรื อพยานบุ คคลรั บ รองว่าเป็ นผูท้ ี เกี ยวข้องกับ เอกสารหรื อวัตถุ นันได้ตรวจดู และ
สอบถามว่าจะยอมรับรองหรื อไม่อย่างไรแล้วบันทึกไว้ในเอกสารประกอบพยานเอกสารนันด้วยก็ได้
- ๑๐ ๓.๒.๒.๕ วิธีการบันทึกถ้อยคําในการสอบสวน
ในการสอบสวนกรรมการสอบสวนต้องบันทึกถ้อยคําของผูถ้ ูกสอบสวนทังหมด
ไม่วา่ จะเป็ นผูต้ อ้ งหาหรื อถูกกล่าวหา พยานบุคคล ผูก้ ล่าวหาโดยให้เริ มต้นบันทึกถึงสถานทีทําการ
สอบสวน วัน/เดือน/ปี ทีทําการสอบสวน จากนันควรเริ มต้นและสิ นสุ ดในการบันทึกถ้อยคําผูเ้ กียวข้อง
ดังนี
๓.๒.๒.๕.๑
การเริ มต้นบันทึกถ้อยคําสําหรับผูก้ ล่าวหาและพยานบุคคลที
เกียวข้อง ควรเริ มต้นดังนี
ข้า ฯ ...............(ยศ ชือ สกุล).................อายุ................ปี อาชีพหรื อสังกัด................................
สัญชาติ..............ศาสนา........................ตังบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที........................หมู่ที........................ถนน
........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................
ขอให้ถอ้ ยคําต่อหน้า...............(ยศชือสกุลของกรรมการสอบสวน)กรรมการสอบสวนด้วยความสัตย์จริ ง
ดังต่อไปนี.....................(บันทึกข้อเท็จจริ งตามประเด็นทีเป็ นสาระสําคัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น)
การลงท้ายในบันทึกถ้อยคํา เมือจะสิ นสุ ดในการสอบสวนสําหรับผูก้ ล่าวหาหรื อพยานบุคคลควรจะ
ลงท้ายว่า “ข้า ฯ ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถ้ ูกกล่าวหามาก่อนข้อความทังหมดเป็ นความจริ งอ่านให้
ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง
(ลงชือ).......................................ผูก้ ล่าวหา (หรื อพยาน)
(ลงชือ).......................................กรรมการสอบสวน
(ลงชือ).......................................กรรมการสอบสวน
(ลงชือ).......................................กรรมการสอบสวน/บันทึก/อ่าน
๓.๒.๒.๕.๒ การเริ มต้นในการบันทึกถ้อยคําสําหรับผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อผูต้ อ้ งหา
การเริ มต้นกระทําเช่นเดียวกับการบันทึกถ้อยคําผูก้ ล่าวหาหรื อพยานบุคคลดังกล่าวในข้อ ๓.๒.๒.๕.๑ แต่
ให้เพิมเติมข้อความดังนีต่อท้ายข้อความดังกล่าวไปอีกว่า
“ตามทีคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อ
กล่าวหาให้ขา้ ฯ ทราบว่าข้า ฯ ถูกกล่าวหา.....................................................และกรรมการสอบสวนได้
แจ้ง/อธิ บายข้อความหาให้ขา้ ฯ ทราบแล้ว ข้า ฯ ขอให้การ................................................(รับสารภาพหรื อ

ปฏิเสธ) ในกรณี รับสารภาพควรต่อท้ายด้วยคําว่า “โดยขอให้การในรายละเอียดประกอบคํารับสารภาพ
ดังต่อไปนี” หรื อหากเป็ นการให้การปฏิเสธก็ควรต่อท้ายด้วยคําว่า “โดยขอแถลงความจริ งในรายละเอียด
ดังต่อไปนี”
ส่ วนการลงท้ายในบันทึกถ้อยคําของผูถ้ ูกกล่าวหา ควรลงท้ายด้วยคําว่า “ข้อความทังหมดเป็ นความ
จริ ง อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง” แล้วให้ผถู ้ ูกกล่าวหาและกรรมการสอบสวนลงชือไว้เช่นเดียวกับการ
สอบสวนผูก้ ล่าวหาหรื อพยาน
- ๑๑ ๓.๓ การรายงานผลการสอบสวน
เมือกรรมการสอบสวนได้สอบสวนผูต้ อ้ งหาหรื อถูกกล่าวหา ผูก้ ล่าวหา พยานบุคคลตลอดจน
พยานเอกสารเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ควรประชุมปรึ กษากันแล้วจัดทํารายงานการสอบสวนโดยมีรูปแบบและ
เนือหาสาระทีสําคัญดังนี
๓.๓.๑ ขึนต้นด้วยการกล่าวถึงคําสังตังกรรมการสอบสวนจากนันย่อหรื อสรุ ปคําให้การของ
ผูต้ อ้ งหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา ผูก้ ล่าวหา พยานบุคล พยานเอกสาร ตลอดจนข้อเท็จจริ งอืนทีเกียวข้องกับ
ประเด็นทีย่อหรื อสรุ ป
๓.๓.๒ ข้อพิจารณาหรื อความเห็นว่าผูต้ อ้ งหาหรื อถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินยั อย่างไรหรื อไม่
โดยอาศัยพยานหลักฐานและเหตุผลอย่างไร
ซึ งข้อพิจารณาหรื อความเห็นนีได้มาจากการชังนําหนัก
พยานหลักฐานทีได้จากการสอบสวนหรื อรวบรวมไว้ในการสอบสวน และต้องมีนาหนั
ํ ก มีความ
น่าเชือถืออย่างเพียงพอทีจะสรุ ปได้วา่ ผูต้ อ้ งหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําผิดจริ ง
หากยังมีขอ้ สงสัย
ประการใดอยู่
หรื อพยานหลักฐานไม่น่าเชือถือหรื อยังขัดแย้งกันอยูก่ ็ควรยกผลประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ูก
กล่าวหาหรื อผูต้ อ้ งหา
๓.๓.๓ สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการว่าผูต้ อ้ งหามีความผิดวินยั ทหารหรื อไม่ ถ้าเห็นว่ามี
ความผิด เป็ นความผิดต่อกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง คําแนะนํา หรื อขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม
ของทหารประการใด โดยให้ระบุให้ชดั เจน เช่น กรณี ทีเห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อผูต้ อ้ งหากระทําผิดฐาน
ประพฤติตนไม่สมควร ก็ควรระบุให้ชดั ว่าประพฤติตนในลักษณะใด หรื อกระทําอย่างไรไปไว้ดว้ ย และ
ควรได้รับโทษทัณฑ์สถานใดไว้ดว้ ย เพือเป็ นข้อพิจารณาสําหรับผูบ้ งั คับบัญชา ในการสังลงทัณฑ์ต่อไป

บทที ๔
๔. การพิจารณาลงทัณฑ์
๔.๑ หลักเกณฑ์การกําหนดทัณฑ์ทีจะลงต่อผูก้ ระทําผิดวินยั ทหาร
เมือได้ทาํ การสอบสวนแล้วและปรากฏผลว่าได้กระทําผิดวินยั ทหารจริ ง ปั ญหาทีพบอยูเ่ สมอคือ
การพิจารณากําหนดทัณฑ์ทีจะลงต่อผูก้ ระทําผิดวินยั ทหารนัน จะใช้หลักเกณฑ์ใดเป็ นข้อพิจารณา ใน
เรื องนี พ.ร.บ.วินยั ทหาร ฯ ก็ไม่ได้กาํ หนดไว้โดยแน่ชดั เพียงแต่ให้เป็ นดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ี
อํานาจลงทัณฑ์ทีจะพิจารณากําหนดทัณฑ์สถานใดสถานหนึงใน ๕ สถานทีกําหนดไว้ และจะลงทัณฑ์
จํานวนกีวันก็ได้หากไม่เกินอํานาจการสังลงทัณฑ์ของตนตามเกณฑ์ตารางทีกําหนดไว้ ดังนันจึงมักเกิด
ความแตกต่างกันเสมอในระหว่างการเลือกทัณฑ์ทีจะลงและจํานวนทัณฑ์ทีจะลงต่อผูก้ ระทําผิดซึ งอยูต่ ่าง
หน่วยต่างสังกัดกัน
ทังนีเป็ นเพราะผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์ตลอดจนผูเ้ ป็ นกรรมการ
สอบสวนใช้ดุลพินิจกําหนดทัณฑ์ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามเพือขจัดปั ญหาความแตกต่างหรื อ
ความลักลันในการลงทัณฑ์ต่อผูก้ ระทําผิดวินยั ทหารในลักษณะหรื อความผิดเช่นเดียวกันของข้าราชการ
ทหารต่างหน่วยต่างสังกัด ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์ของทุกหน่วย รวมทังกรรมการผูส้ อบ
สวนซึ งเป็ นผูท้ ีให้ความเห็นเสนอแนะทัณฑ์ทีจะลงต่อผูบ้ งั คับบัญชาในการสรุ ปผลรายงานการสอบสวน
ควรใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนีเป็ นข้อพิจารณาตัดสิ นใจกําหนดทัณฑ์และจํานวนของวันทีจะลงทัณฑ์ต่อ
ผูก้ ระทําผิดวินยั ทหาร
๔.๑.๑ ความหนักเบาแห่งการกระทําผิด ผลของการกระทําผิดมีผลต่อภาพพจน์ของทหารของ
หน่วยหรื อกองทัพมากน้อยเพียงใด หรื อมีผลกระทบต่อการปกครองบังคับบัญชามากน้อยเพียงใด
๔.๑.๒ ชันยศของผูก้ ระทําผิด การศึกษาอบรม ความประพฤติและประวัติของผูก้ ระทําผิด
๔.๑.๓ ความผิดทีได้กระทํานันผูบ้ งั คับบัญชาได้มีการสังการ ตักเตือน แนะนํา หรื อชีแจงเพือมิ
ให้ประพฤติปฏิบตั ิผดิ วินยั ทหารในเรื องทีได้กระทําผิดอยูเ่ สมอหรื อไม่
๔.๑.๔ นโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาในเรื องเกียวกับวินยั ทหาร
๔.๒ การสังลงทัณฑ์
ในการสังลงทัณฑ์นนผู
ั บ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้
ในส่ วนที ๒ ข้อ ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๗, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑ และ ๒.๑๒ และนอกจากนันแล้วเมือได้มี
การลงทัณฑ์ผกู ้ ระทําผิดวินยั ทหารไปแล้วจะต้องปฏิบตั ิดงั นีด้วย

๔.๒.๑ ส่ งเรื องให้เจ้าหน้าทีฝ่ ายกําลังพลหมายความผิดไว้ในประวัติดว้ ยทุกครัง
๔.๒.๒ ให้ เจ้า หน้ า ที ฝ่ ายกํา ลัง พลตรวจสอบด้ ว ยว่า ความผิ ด และการถู ก ลงทัณ ฑ์ นั นเข้า
หลักเกณฑ์ของการงดบําเหน็จประจําปี หรื อปลดออกจากราชการหรื อไม่รับสมัครต่อ หรื อต้องสัง
ให้พกั
ราชการ ตามระเบี ยบ ข้อบังคับ ดังต่อไปนี หรื อไม่ (หากเข้าหลัก เกณฑ์ ก็ ต้องพิ จารณาดําเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์ทีได้กาํ หนดไว้อีกส่ วนหนึงด้วย)
๔.๒.๒.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการปลดออกจากราชการ ไม่รับสมัครต่อ งดบําเหน็จ
ประจําปี และถอดยศสําหรับทหารประจําการตํากว่าชันสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔
- ๑๓ ๔.๒.๒.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสังให้ขา้ ราชการทหารพักราชการ
พ.ศ.๒๕๒๘ (คําสัง ทร.ที ๔๔๘/๒๕๓๐ ลง ๑๔ ก.ย.๓๐ เรื อง แนวทางปฏิบตั ิในการพิจารณาสังพัก
ราชการข้าราชการทหารและลูกจ้างประจํา)
๔.๒.๒.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผูซ้ ึ งไม่สมควรจะดํารงอยูใ่ นยศทหาร
และบรรดาศักดิพ.ศ.๒๕๐๗

บทที ๕
พระราชบัญญัติ
ว่ าด้ วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
--------------------ประชาธิปก ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิ ปก พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีสภาผูแ้ ทนราษฎรถวายคําปรึ กษาว่า เพือปฏิบตั ิการตามความในมาตรา ๗ แห่งประมวล
กฎหมายอาชญาทหาร และเนืองจากทหารบก ทหารเรื อ ได้รวมเป็ นกระทรวงเดียวกัน สมควรตรา
บทบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหารเสี ยใหม่
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึนไว้โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรดังต่อไปนี
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทัวไป
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีให้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖”
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินีตังแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกกฎว่าด้วยยุทธวินยั และการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินยั ลงวันที ๒๓
กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีวา่ ด้วยอํานาจลงอาญาทหารเรื อ ลงวันที ๑๑ กันยายน
พุทธศักราช ๒๔๖๕ และบรรดากฎข้อบังคับอืน ๆ ในส่ วนทีมีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี หรื อซึ ง
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี

หมวด ๒
ว่ าด้ วยวินัย
มาตรา ๔ วินยั ทหารนัน คือการทีทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
มาตรา ๕ วินยั เป็ นหลักสําคัญทีสุ ดสําหรับทหาร เพราะฉะนันทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่ ง
ครัดอยูเ่ สมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นท่านให้ถือว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิด
ตัวอย่างการกระทําผิดวินยั ทหารมีดงต่
ั อไปนี
(๑) ดือ ขัดขืน หลีกเลียง หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามคําสังผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
(๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผูใ้ หญ่ผนู ้ อ้ ย
(๓) ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
(๔) ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕) เกียจคร้าน ละทิง หรื อเลินเล่อต่อหน้าทีราชการ
(๖) กล่าวคําเท็จ
(๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรื อประพฤติไม่สมควร
(๘) ไม่ตกั เตือนสังสอน หรื อลงทัณฑ์ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทีกระทําผิดตามโทษานุโทษ
(๙) เสพเครื องดองของเมาจนถึงเสี ยกิริยา
มาตรา ๖ ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีจัดการระวังรักษาวินยั ทหารทีตนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาอยูน่ นโดย
ั
กวดขัน ถ้าหากว่าในการรักษาวินยั ทหารนันจําเป็ นต้องใช้อาวุธ เพือทําการปราบปรามทหารผูก้ ่อการ
กําเริ บก็ดี หรื อเพือบังคับทหารผูล้ ะทิงหน้าทีให้กลับทําหน้าทีของตนก็ดี ผูบ้ งั คับบัญชาและผูท้ ีช่วยเหลือ
ในการนันจะไม่ตอ้ งรับโทษในการทีตนได้กระทําไปโดยความจําเป็ นนันเลย
แต่เมือมีเหตุดงกล่
ั าวนี
ผูบ้ งั คับบัญชาจักต้องรายงานไปยังผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
และรายงานต่อไปตามลําดับชันจนถึง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมโดยเร็ ว
มาตรา ๗ ทหารผูใ้ ดกระทําผิดต่อวินยั ทหารจักต้องรับทัณฑ์ตามวิธีทีปรากฎในหมวด ๓ แห่ง
พระราชบัญญัตินี และอาจต้องถูกปลดจากประจําการ หรื อถูกถอดจากยศทหาร

หมวด ๓
อํานาจลงทัณฑ์
มาตรา ๘ ทัณฑ์ทีจะลงแก่ผกู ้ ระทําผิดต่อวินยั ทหารดังกล่าวไว้ในหมวด ๒ นัน ให้มีกาํ หนดเป็ น ๕
สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กัก
(๔) ขัง
(๕) จําขัง
มาตรา ๙ ภาคทัณฑ์ คือ ผูก้ ระทําผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึงสถานใดดังกล่าว
มาแล้ว แต่มีเหตุอนั ควรปราณี จึงเป็ นแต่แสดงความผิดของผูน้ นให้
ั ปรากฏหรื อให้ทาํ ทัณฑ์บนไว้
ทัณฑกรรมนัน ให้กระทําการสุ ขา การโยธา ฯลฯ เพิมจากหน้าทีประจําซึ งตนจะต้องปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว
หรื อปรับให้อยูเ่ วรยาม นอกจากหน้าทีประจํา
กัก คือ กักตัวไว้ในบริ เวณใดบริ เวณหนึงตามแต่จะกําหนดให้
ขัง คือ ขังในทีควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรื อรวมกันหลายคนแล้วแต่จะได้มีคาํ สัง
จําขัง คือ ขังโดยไปฝากให้อยูใ่ นความควบคุมของเรื อนจําทหาร
นอกจากทัณฑ์ทีกล่าวไว้นี ห้ามมิให้คิดขึนใหม่ หรื อใช้วธิ ี ลงทัณฑ์อย่างอืนเป็ นอันขาด
มาตรา ๑๐ ผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาซึ งจะลงทัณฑ์แก่ผกู ้ ระทําผิดได้นนั คือ
(๑) ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
(๒) ผูซ้ ึ งได้รับมอบอํานาจให้บงั คับบัญชาตามทีกระทรวงกลาโหม ส่ วนราชการทีขึนตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ กําหนด
ในการทีจะลงทัณฑ์นนั
ให้กระทําได้แต่เฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนดทัณฑ์ทา้ ย
พระราชบัญญัตินี
ส่ วนผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาชันใดจะมีอาํ นาจเป็ นผูล้ งทัณฑ์ชนใด
ั
และผูอ้ ยูใ่ นบังคับบัญชาชันใดจะ
เป็ นผูร้ ับทัณฑ์ชนใด
ั ให้ถือเกณฑ์เทียบดังต่อไปนี

ตารางเกณฑ์ เทียบชั นผู้ลงทัณฑ์ และผู้รับทัณฑ์
ตําแหน่ งชั น
๑. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
๒. แม่ทพั
๓. ผูบ้ ญั ชากองพล ผูบ้ งั คับการกองเรื อ
ผูบ้ ญั ชาการกองพลบิน
๔. ผูบ้ งั คับการกรม ผูบ้ งั คับหมวดเรื อ
ผูบ้ งั คับกองบิน
๕. ผูบ้ งั คับหมู่เรื อชัน ๑
๖. ผูบ้ งั คับกองพัน ผูบ้ งั คับหมู่เรื อชัน ๒
ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๑ ผูบ้ งั คับฝูงบิน
๗. ผูบ้ งั คับหมู่เรื อชัน ๓ ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๒
ต้นเรื อชัน ๑ ผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๑
๘. ผูบ้ งั คับกองร้อย ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๓ ต้นเรื อชัน ๒
นายกราบเรื อ ผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๒
๙. ผูบ้ งั คับหมวด ต้นเรื อชัน ๓
ผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๓
๑๐. ผูบ้ งั คับหมู่ นายตอน
๑๑. นักเรี ยนทหารซึ งเมือสําเร็ จการศึกษาแล้วจะได้เป็ น
นายทหารชันสัญญาบัตร บุคคลผูซ้ ึ งอยูร่ ะหว่างเข้า
รับการฝึ กวิชาทหารโดยคําสังรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
กลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการฝึ กวิชา
ทหาร
๑๒. นักเรี ยนทหารซึ งเมือสําเร็ จการศึกษาแล้ว จะได้เป็ น
นายทหารประทวน ลูกแถว
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มาตรา ๑๑ ผูล้ งทัณฑ์ หรื อรับทัณฑ์ ถ้าตําแหน่งไม่ตรงตามความในมาตรา ๑๐ แห่งหมวดนีแล้ว ให้
ถือตามทีได้เทียบตําแหน่งไว้ในข้อบังคับสําหรับทหาร
มาตรา ๑๒ กําหนดอํานาจลงทัณฑ์ตามทีตราไว้นี ผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์สังลงทัณฑ์เต็มทีได้สถานใด
สถานหนึงแต่สถานเดียว ถ้าสังลงทัณฑ์ทงสองสถานพร้
ั
อมกัน ต้องกําหนดทัณฑ์ไว้เพียงกึงหนึงของอัตรา
ในสถานนัน ๆ ห้ามมิให้ลงทัณฑ์คราวเดียวมากกว่าสองสถาน
- ๑๘ มาตรา ๑๓ ก่อนทีผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์จะลงทัณฑ์ครังคราวใดก็ดี ให้พิจารณาให้ถว้ นถีแน่นอนว่า ผูท้ ี
จะต้องรับทัณฑ์นนมี
ั ความผิดจริ งแล้ว จึงสังลงทัณฑ์นนั ต้องระวังอย่าให้เป็ นการลงทัณฑ์ไปโดยโทษ
จริ ต หรื อลงทัณฑ์แก่ผทู ้ ีไม่มีความผิดโดยชัดเจนนันเป็ นอันขาด เมือพิจารณาความละเอียดแล้วต้องชีแจง
ให้ผกู ้ ระทําผิดนันทราบว่ากระทําผิดในข้อใด เพราะเหตุใด แล้วจึงลงทัณฑ์
มาตรา ๑๔ ถ้าผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาได้ลงทัณฑ์ขา้ ราชการชันสัญญาบัตร ต้องส่ งรายงานการลง
ทัณฑ์นนเสนอตามลํ
ั
าดับชันถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๑๕ เมือผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาได้ทราบว่า ผูซ้ ึ งอยูใ่ นบังคับบัญชาของตนมีความผิดจน
ปรากฏแน่นอนแล้ว แต่ความผิดนันควรรับทัณฑ์ทีเหนืออํานาจจะสังกระทําได้ก็ให้รายงานชีแจงความผิด
นัน ทังออกความเห็นว่าควรลงทัณฑ์เพียงใด เสนอตามลําดับชันจนถึงผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์ได้พอกับ
ความผิด เพือขอให้ผนู ้ นสั
ั งการต่อไป
มาตรา ๑๖ ถ้าเป็ นความผิดซึ งมีวธิ ี วางอัตรากําหนดทัณฑ์ไว้แน่นอนแล้ว เช่น ฐานขาดหนีราชการ
ทหาร เป็ นต้น หากกําหนดทัณฑ์นนเหนื
ั
ออํานาจของผูบ้ งั คับบัญชาทีจะสังลงทัณฑ์ได้ ก็ให้นาํ เสนอเพียง
ชันทีกล่าวต่อไปนี
(๑) ฝ่ ายทหารบก ผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาตําแหน่งชันผูบ้ งั คับการกรม หรื อชันผูบ้ งั คับกองพันทีอยู่
ต่างท้องถินกับผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาชันผูบ้ งั คับการกรม
(๒) ฝ่ ายทหารเรื อ ผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาตําแหน่งชันผูบ้ งั คับหมวดเรื อ หรื อชันผูบ้ งั คับกองพันทีอยู่
ต่างท้องถินกับผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาชันผูบ้ งั คับหมวดเรื อ
(๓) ฝ่ ายทหารอากาศ ผูม้ ีอาํ นาจบังคับบัญชาตําแหน่งชันผูบ้ งั คับกองบิน
แม้วา่ กําหนดทัณฑ์นนจะเหนื
ั
ออํานาจก็ดี ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชาชันทีกล่าวนีมีอาํ นาจลงทัณฑ์ได้ทีเดียว
ไม่ตอ้ งนําเสนอตามลําดับชันต่อไปอีก
มาตรา ๑๗ นายทหารทีเป็ นหัวหน้าทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ให้มีอาํ นาจทีจะสังลงทัณฑ์ผู ้
อยูใ่ ต้อาํ นาจในระหว่างเวลาทีควบคุมอยูน่ นเสมอผู
ั
ม้ ีอาํ นาจเหนือจากตําแหน่งของตนขึนไปอีกชันหนึงได้
เว้นแต่นายทหารซึ งมีอาํ นาจเป็ นผูล้ งทัณฑ์ชนั ๒ ขึนไป จึงไม่ตอ้ งเพิม

มาตรา ๑๘ ถ้าผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์ได้สังลงทัณฑ์ผกู ้ ระทําผิดในฐานขังแล้ว และผูท้ ีรับทัณฑ์ขงั นัน
กระทําผิดซําอีก ผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์จะสังเพิมทัณฑ์ก็ให้พิจารณาดูกาํ หนดทัณฑ์ทีได้สังไว้แต่เดิมนันก่อน
ห้ามมิให้กาํ หนดเวลาให้ผตู ้ อ้ งถูกขังทังกําหนดเดิมและกําหนดทีเพิมใหม่รวมกันเกินกว่ากําหนดอํานาจ
ของผูท้ ีจะสังลงทัณฑ์นนแล้
ั ว ก็ให้ปฏิบตั ิการตามทีกล่าวไว้ใน มาตรา ๑๕ แห่งหมวดนี
มาตรา ๑๙ นับตังแต่วนั ทีปรากฎหลักฐานแห่งความผิดของผูก้ ระทําผิดซึ งจะต้องรับทัณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตินีโดยแน่นอนแล้ว
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจลงทัณฑ์มิได้จดั การทีจะให้ผนู ้ นได้
ั รับทัณฑ์ภายใน
กําหนดสามเดือน เป็ นอันนับว่าล่วงเลยเวลาทีจะลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินีเสี ยแล้ว จะสังลงทัณฑ์โดย
อํานาจ
- ๑๙ ตนเองมิได้ เว้นเสี ยแต่ผทู ้ ีกระทําผิดนันขาดหนีราชการเสี ยแต่เมือก่อนครบกําหนดสามเดือน จึงมิให้นบั
วันทีขาดหนีนีเข้าในกําหนดเวลาล่วงเลย ให้นบั ตังแต่วนั ทีได้ตวั ผูน้ นกลั
ั บมายังทีรับราชการ
มาตรา ๒๐ เมือผูม้ ีอาํ นาจได้สังลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินีแล้ว ผูท้ ีสังลงทัณฑ์หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
บังคับบัญชาเหนือผูท้ ีสังลงทัณฑ์นนมี
ั อาํ นาจทีจะเพิมทัณฑ์ หรื อลดทัณฑ์ หรื อยกทัณฑ์เสี ยก็ได้ แต่ถา้ เพิม
ทัณฑ์แล้ว ทัณฑ์ทีสังเพิมขึนนันรวมกับทีสังไว้แล้วเดิม ต้องมิให้เกินอํานาจของผูท้ ีสังใหม่นนั

หมวด ๔
วิธีร้องทุกข์
มาตรา ๒๑ ในการทีจะรักษาวินยั ทหารให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ ย่อมเป็ นการจําเป็ นที
ผูบ้ งั คับบัญชาจักต้องมีอาํ นาจในการบังคับบัญชา หรื อลงทัณฑ์อยูเ่ องเป็ นธรรมดา แต่ผบู ้ งั คับบัญชาบาง
คนอาจใช้อาํ นาจในทางทีผิดยุติธรรม ซึ งเป็ นการสมควรทีจะให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีโอกาสร้องทุกข์ได้
ในทางเป็ นระเบียบไม่กา้ วก่าย
มาตรา ๒๒ คําชีแจงของทหารว่า ผูบ้ งั คับบัญชากระทําแก่ตนด้วยการอันไม่เป็ นยุติธรรม หรื อผิด
กฎหมาย หรื อแบบธรรมเนียมทหารว่า ตนมิได้รับผลประโยชน์ หรื อสิ ทธิ ตามทีควรจะได้รับในราชการ
นัน เรี ยกว่า “ร้องทุกข์”
มาตรา ๒๓ ทหารจะร้องทุกข์ได้แต่สาํ หรับตนเองเท่านัน ห้ามมิให้ร้องทุกข์แทนผูอ้ ืนเป็ นอันขาด
และห้ามมิให้ลงชือรวมกัน หรื อเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้ประชุมกันเพือหารื อเรื อง
จะร้องทุกข์
มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในเวลาทีตนกําลังเข้าแถว หรื อในขณะทีกําลังทําหน้าทีราชการอย่าง
ใดอย่างหนึง เช่นเวลาเป็ นยาม เป็ นเวร ดังนีเป็ นต้น และห้ามมิให้ร้องทุกข์ก่อนเวลาล่วงไปแล้วยีสิ บสี
ชัวโมง นับตังแต่ทีมีเหตุจะต้องร้องทุกข์เกิดขึน
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ร้องทุกข์วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาลงทัณฑ์แรงเกินไป ถ้าหากว่าผูบ้ งั คับบัญชานันมิได้
ลงทัณฑ์เกินอํานาจทีจะทําได้ตามความในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๒๖ ถ้าจะกล่าวโทษผูใ้ ดให้ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูน้ นั จะร้องทุกข์ดว้ ยวาจา
หรื อจะเขียนเป็ นหนังสื อก็ได้ ถ้าผูร้ ้องทุกข์มาร้องทุกข์ดว้ ยวาจา ให้ผรู ้ ับการร้องทุกข์จดข้อความสําคัญ
ของเรื องทีร้องทุกข์นนั ให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ถ้าหากว่าผูร้ ้องทุกข์ไม่ทราบชัดว่า ตนได้รับความเดือดร้อนเพราะผูใ้ ดแน่ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน เพือเสนอไปตามลําดับชันจนถึงทีสุ ด คือ ผูท้ ีจะสังการไต่สวน และ
แก้ความ
เดือดร้อนนันได้

มาตรา ๒๗ ถ้าเขียนความร้องทุกข์เป็ นจดหมายแล้ว จดหมายนันต้องลงลายมือชือของผูร้ ้องทุกข์ ใบ
ร้องทุกข์ฉบับใดไม่มีลายมือชือ ผูบ้ งั คับบัญชาไม่มีหน้าทีจะต้องพิจารณา
มาตรา ๒๘ เมือผูใ้ ดได้ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามระเบียบทีว่านีแล้ว และเวลาล่วงพ้นไปสิ บห้า
วันยังไม่ได้รับความชีแจงประการใดทังความเดือดร้อนก็ยงั ไม่ปลดเปลืองไป
ให้ร้องทุกข์ใหม่ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาชันทีสู งถัดขึนไปเป็ นลําดับอีก และในการร้องทุกข์ครังนีให้ชีแจงด้วยว่า ได้ร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาชันใดมาแล้วแต่เมือใด
มาตรา ๒๙ ถ้าผูบ้ งั คับบัญชา ได้รับเรื องร้องทุกข์เมือใด ต้องรี บไต่สวน และจัดการแก้ไขความ
เดือดร้อน หรื อชีแจงให้ผยู ้ นใบร้
ื
องทุกข์เข้าใจ จะเพิกเฉยเสี ยไม่ได้เป็ นอันขาด ผูใ้ ดเพิกเฉยนับว่ากระทํา
ผิดต่อวินยั ทหาร
- ๒๑ มาตรา ๓๐ ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาทีได้รับเรื องร้องทุกข์ได้ชีแจงให้ผรู ้ ้องทุกข์ทราบแล้ว แต่ผรู ้ ้องทุกข์ยงั
ไม่หมดความสงสัย ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาชันเหนือขึนไปได้ และต้องชีแจงด้วยว่าได้ร้องทุกข์นี
ต่อผูใ้ ด และได้รับคําชีแจงอย่างไรแล้วด้วย
มาตรา ๓๑ ถ้าหากปรากฏชัดว่า ข้อความทีร้องทุกข์เป็ นความเท็จ หรื อการร้องทุกข์นนกระทํ
ั
าไป
โดยผิดระเบียบทีกล่าวมา ผูร้ ้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระทําผิดต่อวินยั ทหาร
มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม มีหน้าทีรักษาการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี
ประกาศมา ณ วันที ๑๒ สิ งหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เป็ นปี ที ๙ ในรัชกาลปั จจุบนั
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

ตารางกําหนดทัณฑ์
ผูล้ งทัณฑ์

ชัน ๑
ชัน ๒
ชัน ๓
ชัน ๔
ชัน ๕
ชัน ๖
ชัน ๗
ชัน ๘
ชัน ๙

จําขัง
ผูร้ ับทัณฑ์
ชัน ช.
ชัน ฌ.
๔ เดือน
๖ เดือน
๓ เดือน
๕ เดือน
๔๕ วัน
๓ เดือน
๑ เดือน
๒ เดือน
๒๐ วัน
๔๕ วัน
๑๕ วัน
๑ เดือน
๗ วัน
๑๕ วัน
-

ชัน ก.
-

ชัน ข.
-

-

ชัน ค.
-

ขัง
ผูร้ ับทัณฑ์
ชัน ง. ชัน จ. ชัน ฉ. ชัน ช. ชัน ซ. ชัน ฌ.
๒ เดือน ๓ เดือน ๔ เดือน ๔ เดือน ๕ เดือน
๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๓ เดือน ๔ เดือน
๑๕ วัน ๑ เดือน ๒ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน
๗ วัน ๑๕วัน ๑ เดือน ๑ เดือน ๒ เดือน
๓ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน ๒๐ วัน ๔๕ วัน
- ๗ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน
- ๓ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน
- ๗ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน
-

ชัน ก.
๑๕ วัน
๗ วัน
-

ชัน ข. ชัน ค.
๒๐ วัน ๒๐ วัน
๑๐ วัน ๑๕ วัน
๕ วัน ๗ วัน
๓ วัน
-

กัก
ผูร้ ับทัณฑ์
ชัน ง. ชัน จ. ชัน ฉ. ชัน ช. ชัน ซ. ชัน ฌ.
๑ เดือน ๔๕ วัน ๒ เดือน ๓ เดือน ๓ เดือน ๔ เดือน
๒๐ วัน ๑ เดือน ๔๕ วัน ๒ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน
๑๐ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๔๕ วัน ๔๕ วัน ๒ เดือน
๕ วัน ๗ วัน ๑๐วัน ๑ เดือน ๑ เดือน ๔๕ วัน
๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ๒๐ วัน ๒๐ วัน ๑ เดือน
๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน
๕ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน
๓ วัน ๗ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน
๓ วัน ๓ วัน ๗ วัน

คําอธิ บาย ๑. กําหนดทัณฑ์ในตารางนีคือกําหนดทีสู งทีสุ ด ผูล้ งทัณฑ์จะสังเกินกําหนดนีไม่ได้ แต่ตากว่
ํ านันได้
๒. ทัณฑกรรมทีกําหนดไว้เป็ นวัน ๆ หมายความว่าทําทัณฑกรรมทุก ๆ วัน จนกว่าจะครบกําหนด ในวันหนึงนันผูท้ ีสังลงทัณฑ์จะกําหนด
ทัณฑกรรมได้ไม่เกินกว่าวันละ ๖ ชัวโมง แต่ถา้ ให้อยูเ่ วรยามในวันหนึงไม่เกินกําหนดเวลาอยูเ่ วรยามตามปกติ ผูใ้ ดจะสังลงทัณฑกรรม
ให้กาํ หนดโดยชัดเจนว่าทัณฑกรรมกีวัน และวันละเท่าใด
(ตารางกําหนดทัณฑ์นีเป็ นข้อความในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยวินยั ทหารแก้ไขเพิมเติม พ.ศ.๒๔๗๗)

ทัณฑกรรม
ผูร้ ับทัณฑ์
ชัน ซ. ชัน ฌ.
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๑ วัน
๒ วัน
๑ วัน
๒ วัน
๑ วัน

ข้ อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
ข้าราชการกลาโหม
พ.ศ.๒๕๐๑
----------------โดยทีเป็ นการสมควรกําหนดตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหมไว้ให้แน่นอน
และเหมาะสมแก่การสมัย จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑. ข้อบังคับนีเรี ยกว่า "ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตําแหน่ง และการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑"
ข้อ ๒. ให้ใช้ขอ้ บังคับนีตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม ให้เป็ นไปตามลําดับ ดังนี.(๑) ผูบ้ งั คับหมู่ หรื อนายตอน
(๒) ผูบ้ งั คับหมวด ต้นเรื อชัน ๓ หรื อผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๓
(๓) ผูบ้ งั คับกองร้อย ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๓ ต้นเรื อชัน ๒ หรื อผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๒
(๔) ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๒ ต้นเรื อชัน ๑ หรื อผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๑
(๕) ผูบ้ งั คับกองพัน ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๑ หรื อผูบ้ งั คับฝูงบิน
(๖) ผูบ้ งั คับการกรม ผูบ้ งั คับหมวดเรื อ หรื อผูบ้ งั คับการกองบิน
(๗) ผูบ้ ญั ชาการกองพล ผูบ้ งั คับการกองเรื อ หรื อผูบ้ ญั ชาการกองพลบิน
(๘) แม่ทพั
(๙) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๔. ข้าราชการกลาโหม ซึ งมิได้ดาํ รงตําแหน่งบังคับบัญชาตรงตามทีกําหนดไว้ใน ข้อ ๓ ให้ถืออัตรา
เงินเดือนของตําแหน่งทีดํารงอยูเ่ ป็ นหลักในการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
หากเทียบอัตราเงินเดือนของตําแหน่งทีดํารงอยูต่ ามความในวรรคแรกไม่ได้ ก็ให้ถือยศทหารหรื อเงินเดือนที
ได้รับเป็ นหลักในการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
ข้อ ๕. การเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาตามความใน ข้อ ๔ ให้เทียบดังนี
(๑) อัตราเงินเดือน นายทหารประทวน หรื อยศนายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรื อน
ทีได้รับเงินเดือนในอัตรานายทหารประทวน ให้เทียบตําแหน่งผูบ้ งั คับหมู่ หรื อนายตอน
(๒) อัตราเงินเดือน ร้อยตรี เรื อตรี เรื ออากาศตรี ร้อยโท เรื อโท เรื ออากาศโท หรื อยศร้อยตรี เรื อตรี
เรื ออากาศตรี ร้อยโท เรื อโท เรื ออากาศโท ตลอดจนว่าทียศนัน ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรื อน ทีได้รับเงินเดือน
นายทหารชันสัญญาบัตรในอัตราชันยศดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผูบ้ งั คับหมวด ต้นเรื อชัน ๓ หรื อ ผูบ้ งั คับหมวด
บินชัน ๓
(๓) อัตราเงินเดือน ร้อยเอก เรื อเอก เรื ออากาศเอก หรื อยศ ร้อยเอก เรื อเอก เรื ออากาศเอก ตลอดจน
ว่าทียศนัน ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรื อน ทีได้รับเงินเดือนนายทหารชันสัญญาบัตร ในอัตราชันยศดังกล่าว
ให้เทียบตําแหน่งผูบ้ งั คับกองร้อย ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๓ ต้นเรื อชัน ๒ หรื อผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๒

- ๒๔ (๔) อัตราเงินเดือน พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรื อยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ตลอดจนว่า
ทียศนัน ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรื อนทีได้รับเงินเดือนนายทหารชันสัญญาบัตรในอัตราชันยศดังกล่าว ให้
เทียบตําแหน่งผูบ้ งั คับกองพัน ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๒ ต้นเรื อชัน ๑ หรื อผูบ้ งั คับหมวดบินชัน ๑
(๕) อัตราเงินเดือน พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรื อยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ตลอดจน
ว่าทียศนัน ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรื อนทีได้รับเงินเดือนนายทหารชันสัญญาบัตรในอัตราชันยศดังกล่าว ให้
เทียบตําแหน่งผูบ้ งั คับกองพัน ผูบ้ งั คับการเรื อชัน ๑ หรื อผูบ้ งั คับฝูงบิน
(๖) อัตราเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ หรื อยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลจัตวา พลเรื อจัตวา พลอากาศจัตวาตลอดจนว่าทียศนัน ๆ และ
ข้าราชการกลาโหมพลเรื อนทีได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร ในอัตราชันยศดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผูบ้ งั คับ
การกรม ผูบ้ งั คับหมวดเรื อ หรื อผูบ้ งั คับการกองบิน
(๗) อัตราเงินเดือน พลตรี พลเรื อตรี พลอากาศตรี หรื อยศ พลตรี พลเรื อตรี พลอากาศตรี ตลอดจนว่า
ทียศนัน ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรื อนทีได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรในอัตราชันยศดังกล่าว ให้เทียบ
ตําแหน่งผูบ้ ญั ชาการกองพล ผูบ้ งั คับการกองเรื อ หรื อผูบ้ งั คับการกองพลบิน
(๘) อัตราเงินเดือน พลโท พลเรื อโท พลอากาศโท ขึนไป หรื อยศพลโท พลเรื อโท พลอากาศโท ขึน
ไป ตลอดจนว่าทียศนัน ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรื อนทีได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร ในอัตราชันยศ
ดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งแม่ทพั
ประกาศ ณ วันที ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๐๑
(ลงชือ) พลเอก ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม

