พระราชบัญญัติ
วาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
_____________

ประชาธิปก ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่สภาผูแทนราษฏรถวายคําปรึกษาวา เพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา 7 แหงประมวล
กฎหมายอาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ไดร วมเปนกระทรวงเดียวกัน สมควรตรา
บทบัญญัติวาดวยวินัยทหารเสียใหม
จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภา
ผูแทนราษฏรดั่งตอไปนี้

หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
_____________
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖"
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกกฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันที่
๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีวาดวยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
พุทธศักราช ๒๔๖๕ และบรรดากฎขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๒
วาดวยวินัย
_____________
มาตรา ๔ วินัยทหาร คือ การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร
มาตรา ๕ วินัยเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตองรักษาโดย
เครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด
ตัวอยางการกระทําผิดวินัยมีดั่งตอไปนี้
(๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย
(๓) ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร
(๔) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕) เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ
(๖) กลาวคําเท็จ
(๗) ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร
(๘) ไมตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ

(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
มาตรา ๖ ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเปนผูบังคับบัญชาอยูนั้นโดย
กวดขัน ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้น จําเปนตองใชอาวุธ เพื่อทําการปราบปรามทหารผูกอการ
กําเริบก็ดี หรือเพื่อบังคับทหารผูละทิ้งหนาที่ใหกลับทําหนาที่ของตนก็ดี ผูบังคับบัญชาและผูที่ชวยเหลือ
ในการนั้น จะไมตองรับโทษในการที่ตนไดกระทําไปโดยความจําเปนนั้นเลย แตเมื่อมีเ หตุดั่งกลาวนี้
ผูบั ง คั บ บัญ ชาจั ก ต อ งรายงานไปยั ง ผูบั ง คับ บัญ ชาเหนือ ตน และรายงานต อ ไปตามลํา ดั บ ชั้ น จนถึ ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว
มาตรา ๗ ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีที่ ปรากฏในหมวด ๓ แหง
พระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร

หมวด ๓
อํานาจลงทัณฑ
_____________
มาตรา ๘ ทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัยทหารดั่งกลาวไวในหมวด ๒ นั้น ใหกําหนดเปน ๕
สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กัก
(๔) ขัง
(๕) จําขัง
มาตรา ๙ ภาคทัณฑ คือ ผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่งสถานใดดั่งกลาว
มาแลว แตมีเหตุอันควรปราณี จึ่งเปนแตแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏ หรือใหทําทัณฑบนไว
ทัณฑกรรม นั้น ใหกระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหนาที่ประจําซึ่งตนจะตองปฏิบัติอยู
แลว หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาที่ประจํา
กัก คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดให
ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมีคําสั่ง
จําขัง คือ ขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจําทหาร
นอกจากทัณฑที่กลาวไวนี้ หามมิใหคิดขึ้นใหม หรือใชวิธีลงทัณฑอยางอื่นเปนอันขาด
มาตรา ๑๐ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้น คือ
(๑) ผูบังคับบัญชา หรือ
(๒) ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหม สวนราชการที่ขึ้นตรงตอ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กําหนด
ในการที่จะลงทัณฑ ใหกระทําไดแตเฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนดทัณฑทายพระราชบัญญัติ
นี้
สวนผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้นใด และผูอยูในบังคับบัญชาชั้นใดจะ
เปนผูรับทัณฑชั้นใด ใหถือเกณฑเทียบดังตอไปนี้

ตารางเกณฑเทียบชั้นผูล งทัณฑและผูรับทัณฑ
ตําแหนงชั้น
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (พล.อ.,ผบ.ทบ.)
๒. แมทัพ (พล.ท.)
๓. ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน (พล.ต.)
๔. ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับกองบิน (พ.อ.พิเศษ)
๕. ผูบังคับหมูเรือชั้น ๑ (พ.อ.)
๖. ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือชั้น ๒ ผูบังคับการเรือชั้น ๑ ผูบังคับฝูงบิน (พ.ท.)
๗. ผูบังคับหมูเรือชั้น ๓ ผูบังคับการเรือชั้น ๒ ตนเรือชั้น ๑ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๑ (พ.ต.)
๘. ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ ตนเรือชั้น ๒ นายกราบเรือ
ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒ (ร.อ.)
๙. ผูบังคับหมวด ตนเรือชั้น ๓ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๓ (ร.ต. ร.ท.)
๑๐. ผูบังคับหมู นายตอน (นายทหารประทวน)
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
บุคคลซึ่งอยูในระหวางเขารับการฝกวิชาทหารโดยคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหารประทวน ลูกแถว

เปนผูลง
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มาตรา ๑๑ ผูลงทัณฑ หรือผูรับทัณฑ ถาตําแหนงไมตรงตามความในมาตรา ๑๐ แหงหมวดนี้
แลว ใหถือตามที่ไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร
มาตรา ๑๒ กําหนดอํานาจลงทัณฑตามที่ตราไวนี้ ผูมีอํานาจลงทัณฑสั่งลงทัณฑเต็มที่ไดสถาน
ใดสถานหนึ่ง
แตสถานเดียว ถาสั่งลงทัณฑทั้งสองสถานพรอมกัน ตองกําหนดทัณฑไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น
ๆ หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสองสถาน
มาตรา ๑๓ กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณาใหถวนถี่แนนอนวา
ผูที่จะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว จึ่งสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดยโทษ
จริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแลวตอง
ชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึ่งลงทัณฑ
มาตรา ๑๔ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตร ตองสงรายงานการ
ลงทัณฑนั้น
เสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๑๕ เมื่อผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซึ่งอยูในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจน
ปรากฎแนนอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑที่เหนืออํานาจจะสั่งกระทําได ก็ใหรายงานนี้แจงความผิด
นั้น ทั้งออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด
เพื่อขอใหผูนั้นสั่งการตอไป
มาตรา ๑๖ ถาเปนความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลว เชน ฐานขาดหนี
ราชการทหาร เปนตน หากกําหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะสั่งลงทัณฑได ก็ใหนําเสนอ
เพียงชั้นที่กลาวตอไปนี้
(๑) ฝายทหารบก ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับการกรม หรือชั้นผูบังคับกองพันที่
อยูตางทองถิ่นกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการกรม

(๒) ฝายทหารเรือ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับหมวดเรือ หรือชั้นผูบังคับกองพันที่
อยูตางทองถิ่นกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับหมวดเรือ
(๓) ฝายทหารอากาศ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับกองบิน
แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจก็ดี ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นที่กลาวนี้มีอํานาจลงทัณฑไดทีเดียว ไมตอง
นําเสนอตามลําดับชั้นตอไปอีก
มาตรา ๑๗ นายทหารที่เปนหัวหนาทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ใหมีอํานาจที่จะสั่งลง
ทัณฑผูอยูใตอํานาจ
ในระหวางเวลาที่ควบคุมอยูนั้นเสมอผูมีอํานาจเหนือจากตําแหนง ของตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได เวนแต
นายทหารซึ่งมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้น ๒ ขึ้นไป จึ่งไมตองเพิ่ม
มาตรา ๑๘ ถาผูมีอํานาจลงทัณฑไดสั่งลงทัณฑผูกระทําผิดในฐานขังแลว และผูที่รับทัณฑขังนั้น
กระทําผิดซ้ําอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจ ะสั่งเพิ่มทัณฑ ก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑไดสั่งไวแตเดิมนั้นกอน
หามมิใหกําหนดเวลาใหผูตองถูกขัง ทั้งกําหนดเดิมและกําหนดที่เพิ่มใหมรวมกันเกินกวากําหนดอํานาจ
ของผูสั่งลงทัณฑนั้นเปนอันขาด หากผูกระทําผิดนั้นควรตองรับทัณฑเกินกวากําหนดอํานาจของผูที่จะสั่ ง
ลงทัณฑนั้นแลว ก็ใหปฏิบัติการตามที่กลาวไวในมาตรา ๑๕ แหงหมวดนี้
มาตรา ๑๙ นับตั้งแตวันทีป่ รากฏหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซึ่งจะตองรับทัณฑ
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยแนนอนแลว ถาผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายใน
กําหนดสามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาที่จะลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้เสียแลว จะสั่งลงทัณฑโดย
อํานาจตนเองมิได เวนเสียแตผูที่กระทําผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแตเมื่อกอนครบกําหนดสามเดือน จึ่งมิ
ใหนับวันที่ขาดหนีนี้เขาในกําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแตวันที่ไดตัวผูนั้นกลับมายังที่รับราชการ
มาตรา ๒๐ เมื่อผูมีอํานาจไดสั่งลงทัณฑตามพระราชบัญ ญัตินี้แลว ผูที่สั่งลงทัณฑหรือผูมี
อํานาจบังคับบัญชาเหนือผูที่สั่งลงทัณฑนั้นมีอํานาจที่จะเพิ่มทัณฑหรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑเสียก็ได แต
ถาเพิ่มทัณฑแลว ทัณฑที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองมิใหเกินอํานาจของผูที่สั่งใหมนั้น

หมวด 4
วิธีรองทุกข
_____________
มาตรา ๒๑ ในการที่จะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ยอมเปนการจําเปนที่
ผูบังคับบัญชาจักตองมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา แตผูบังคับบัญชาบาง
คนอาจใชอํานาจในทางที่ผิดยุติธรรม ซึ่งเปนการสมควรที่จะใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทาง
เปนระเบียบไมกาวกาย
มาตรา ๒๒ คําชี้แจงของทหารวา ผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรม หรือ
ผิดกฎมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารวา ตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามที่ควรจะไดรับในราชการนั้น
เรียกวา "รองทุกข"
มาตรา ๒๓ ทหารจะรองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทนผูอื่นเปนอัน
ขาด และหามมิใหลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิใหประชุมกันเพื่อหารือ
เรื่องจะรองทุกข
มาตรา ๒๔ หามมิใหรองทุกขในเวลาที่ตนกําลังเขาแถว หรือในขณะที่กําลังทําหนาที่ราชการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชนเวลาเปนยาม เปนเวร ดั่งนี้เปนตน และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลวยี่สิบสี่
ชั่งโมง นับตั้งแตที่มีเหตุจะตองรองทุกขเกิดขึ้น

มาตรา ๒๕ หามมิใหรองทุกขวา ผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้น
มิไดลงทัณฑเกินอํานาจที่จะทําไดตามความในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น จะรองทุ กขดวย
วาจา หรือจะเขียนเปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการรองทุกขจดขอความ
สําคัญของเรื่องที่รองทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบ
ชัดวา ตนไดรับความเดือดรอนเพราะผูใดแน ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอไป
ตามลําดับชั้นจนถึงที่สุด คือผูที่จะสั่งการไตสวน และแกความเดือดรอนนั้นได
มาตรา ๒๗ ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนั้นตองลงลายมือชื่อของผูรองทุกข
ใบรองทุกขฉบับใดไมมีลายมือชื่อ ผูบังคับบัญชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา
มาตรา ๒๘ เมื่อใดไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่วามานี้แลว และเวลาลวงพนไปสิบ
หาวันยังไมไดรับ ความชี้แจงประการใด ทั้งความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ใหรองทุกขใหมตอ
ผูบัง คับ บัญ ชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเปนลําดั บอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหชี้แจงดวยวา ไดรองทุก ขตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นใดมาแลวแตเมื่อใด
มาตรา ๒๙ ถาผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขเมื่อใด ตองรีบไตสวนและจัดการแกไขความ
เดือดรอน หรือชี้แจงใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด ผูใดเพิกเฉยนับวากระทําผิด
ตอวินัยทหาร
มาตรา ๓๐ ถาผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขไดชี้แจงใหผูรองทุกขทราบแลว แตผูรองทุกขยัง
ไมหมดความสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได และตองชี้แจงดวยวาไดรองทุกขนี้ตอ
ผูใด และไดรับคําชี้แจงอยางไรแลวดวย
มาตรา ๓๑ ถาหากปรากฏชัดวา ขอความที่รองทุกขเปนความเท็จ หรือการรองทุกขนั้นกระทําไป
โดยผิดระเบียบ ที่กลาวมา ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัยทหาร
มาตรา ๓๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๖)
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ชั้น ก

ชั้น ข

ชั้น ค

ชั้น ง

ชั้น จ

ชั้น ฉ

ทัณฑกรรม
ผูรับทัณฑ
ชั้น ช ชั้น ซ ชั้น ฌ ชั้น ซ ชั้น ฌ
๓ ด ๓ ด ๔ ด ๓ วัน ๓ วัน
๒ ด ๒ ด ๓ ด ๓ วัน ๓ วัน
๔๕ว ๔๕ว ๒ ด ๓ วัน ๓ วัน
๑ ด ๑ ด ๔๕ว ๓ วัน ๓ วัน
๒๐ว ๒๐ว ๑ ด ๓ วัน ๓ วัน
๑๕ว ๑๕ว ๑ ด ๓ วัน ๓ วัน
๑๐ว ๑๐ว ๒๐ว ๑ วัน ๒ วัน
๗ว ๗ว ๑๕ว ๑ วัน ๒ วัน
๓ว ๓ว ๗ว
- ๑ วัน

๑. กําหนดทัณฑในตารางนี้ คือ กําหนดที่สูงที่สุด ผูลงทัณฑจะสั่งเกินกําหนดนี้ไมได แตต่ํากวานั้นได
๒. ทัณฑกรรมที่กําหนดไวเปนวัน ๆ หมายความวาทําทัณฑกรรมทุก ๆ วันจนกวาจะครบกําหนดในวันหนึ่งนั้น ผูที่จะสั่งลงทัณฑจะกําหนดทัณฑกรรม
ไดไมเกินกวาวันละ ๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยามในวันหนึ่งไมเกินกําหนดเวลาอยูเวรยามตามปกติ ผูใดจะสั่งลงทัณฑกรรมใหกําหนดโดยชัดเจนวา
ทัณฑกรรมกี่วัน และวันละเทาใด
(ตารางกําหนดทัณฑแกไขใหมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗)

