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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
บังคับการใหเปนไปตามอนสัุญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัตติอเชลยศึก 

ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายเพื่อบังคับการใหเปนไปตามอนุสัญญาเจนีวา

เก่ียวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาค ี
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบังคับการใหเปนไปตาม

อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว

ในพระราชบัญญัตินี้หรืออนุสัญญา หรือแยงหรือขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือ
อนุสัญญา มิใหนํามาใชบังคับแกเชลยศึก 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อนุสัญญา” หมายความวา อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ลง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ 
“เชลยศึก” หมายความวา บุคคลที่ระบุไวในขอ ๔ แหงอนุสัญญา 
 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

สวนที่ ๑ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒/ตอนที่ ๘๓/หนา ๑๔๔๓/๑๘ ตุลาคม ๒๔๙๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความผดิที่เชลยศึกกระทํา 
   

 
มาตรา ๖  กฎหมาย ขอบังคับ และคําส่ังที่ใชบังคับในกองทหารไทย ใหใชบังคับ

แกเชลยศึก และเมื่อเชลยศึกกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ และคําส่ัง
นั้นๆ อาจนําวิธีการทางศาลและทางวินัยในสวนที่เก่ียวกับความผิดนั้น ๆ มาใชแกเชลยศึกได แต
ตองไมขัดตออนุสัญญา 

หามมิใหศาลพิพากษาลงโทษและมิใหเจาหนาที่ฝายทหารสั่งลงทัณฑอยางหนึ่ง
อยางใดแกเชลยศึก เวนแตจะเปนโทษหรือทัณฑที่ไดบัญญัติไวสําหรับผูสังกัดกองทหารไทยซึ่งได
กระทําความผิดอยางเดียวกัน 

 
มาตรา ๗  ใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดที่เชลยศึก

กระทํา เวนแตในกรณีที่มีกฎหมายที่ใชอยูเวลานั้นบัญญัติใหศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาผู
สังกัดกองทหารไทยได จึงใหศาลพลเรือนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาความผิดซึ่งเชลยศึกกระทํา
นั้น 

 
มาตรา ๘  หามมิใหศาลพิพากษาลงโทษเชลยศึกโดยไมไดใหโอกาสแกเชลยศึก

ในการตอสูคดี หรือโดยไมใหไดรับการชวยเหลือตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในขอ ๑๐๕ แหง
อนุสัญญา 

 
มาตรา ๙  ทัณฑทางวินัยที่จะพึงลงแกเชลยศึกนั้น ใหมีไดเฉพาะดังตอไปนี้ 
(๑) ปรับไมเกินกวารอยละหาสิบของเงินจายลวงหนา และเงินคาจางแรงงาน

สําหรับระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน ซึ่งเชลยศึกหากจะไดรับ ตามขอ ๖๐ และขอ ๖๒ แหง
อนุสัญญา 

(๒) งดเอกสิทธิ์ที่ใหไดรับนอกเหนือจากผลปฏิบัติที่บัญญัติไวในอนุสัญญา 
(๓) ใหทํางานเหน็ดเหนื่อยไมเกินวันละสองชั่วโมง 
(๔) ขัง 
มิใหใชการลงทัณฑที่ระบุไวใน (๓) แกนายทหารสัญญาบัตร 
การลงทัณฑครั้งหนึ่งจะตองมีกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน ระยะเวลาขังขณะรอ

การพิจารณาทัณฑทางวินัยหรือคําส่ังลงทัณฑทางวินัยนั้น ใหหักออกจากกําหนดเวลาในคําส่ังลง
ทัณฑเชลยศึก 

กําหนดเวลาอยางสูงสามสิบวันตามที่บัญญัติไวในมาตรานี้จะเพิ่มขึ้นมิได แมวา
เชลยศึกจะตองไดรับทัณฑสําหรับกรรมหลายกรรมดวยกันในขณะที่ถูกส่ังใหลงทัณฑนั้น ทั้งนี้ไมวา
กรรมหลายกรรมนั้นจะเกี่ยวเนื่องกันหรือไม 

ระยะเวลาระหวางการออกคําส่ังลงทัณฑทางวินัยและการบังคับตามคําส่ังลงทัณฑ
จะตองไมเกินหนึ่งเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการออกคําส่ังลงทัณฑเชลยศึกทางวินัยอีก การบังคับตามคําส่ังลง
ทัณฑสองคราวตอเนื่องกัน หากวาคราวใดคราวหนึ่งมีกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบวัน ใหเวน
ระยะหางกันอยางนอยสามวัน 

 
มาตรา ๑๐  ถามีคําพิพากษาใหประหารชีวิตเชลยศึก หามมิใหบังคับตามคํา

พิพากษากอนครบกําหนดเวลาไมนอยกวาหกเดือนนับแตวันมีคําพิพากษา หรือในกรณีที่มีรัฐซึ่ง
ทําหนาที่คุมครอง นับแตวันที่รัฐนั้นไดรับทราบการแจงตามที่ไดบัญญัติไวในขอ ๑๐๗ แหง
อนุสัญญา 

 
มาตรา ๑๑  เชลยศึกที่หลบหนีไปไดตามความหมายของขอ ๙๑ แหงอนุสัญญา

แลวถูกจับตัวได ไมตองรับโทษหรือทัณฑใด ๆ สําหรับการหลบหนีนั้น 
เชลยศึกที่หลบหนีและถูกจับตัวไดกอนที่หลบหนีไปไดตามความหมายของขอ 

๙๑ แหงอนุสัญญา จะตองรับผิดสําหรับการหลบหนีนั้นเพียงทัณฑทางวินัยเทานั้น 
ในกรณีที่เชลยศึกถูกฟองตอศาลสําหรับความผิดที่ไดกระทําในระหวางหลบหนี

หรือพยายามหลบหนี มิใหถือเอาการหลบหนีหรือพยายามหลบหนีเปนเหตุลงโทษใหหนักข้ึน ไม
วาการหลบหนีหรือพยายามหนีนั้นจะไดกระทํามาแลวกี่ครั้ง 

บรรดาความผิดที่เชลยศึกกระทําดวยเจตนาเพียงเพื่อใหสะดวกแกการหลบหนี
ของตน และความผิดนั้นมิไดกอใหเกิดการประทุษรายแกชีวิตหรือรางกาย เชน ความผิดที่กระทํา
ตอทรัพยสมบัติสาธารณะ การลักทรัพยโดยไมมีเจตนาที่จะใหตนร่ํารวย การปลอมเอกสารหรือใช
เอกสารปลอม การสวมเครื่องแตงกายพลเรือนนั้น ยอมกอใหเกิดความรับผิดเพียงทัณฑทางวินัย
เทานั้น 

เชลยศึกที่ใหอุปการะแกการหลบหนีหรือพยายามหลบหนี จะตองรับผิดสําหรับ
การกระทํานั้นเพียงทัณฑทางวินัยเทานั้น 

 
สวนที่ ๒ 

ความผดิที่กระทําตอเชลยศกึ 
   

 
มาตรา ๑๒  ผูใดกระทําการทดลองชนิดใด ๆ แกเชลยศึกในทางแพทยทาง

ชีววิทยา หรือทางวิทยาศาสตร อันไมเปนการสมควรแกเหตุในการรักษาพยาบาลเชลยศึกนั้น มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันหารอยบาท และจําคุกไมเกินเจ็ดป 

 
มาตรา ๑๓  ผูใดขูเข็ญ ดูหมิ่น หรือกระทําใหเชลยศึกไดรับความอัปยศหรืออัป

มานในตัวตนและเกียรติยศ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  ผูใดทรมานรางกายหรือจิตใจหรือบังคับเชลยศึกดวยประการใด ๆ 
เพ่ือจะไดมาซึ่งขอความใด ๆ จากเชลยศึก หรือคุกคาม ดูหมิ่น หรือใหไดรับผลปฏิบัติใดอนัเปนที่
เดือดรอนรําคาญ หรือเส่ือมเสียประโยชนไมวาประการใด ๆ ในกรณีที่เชลยศึกไมยอมใหคําตอบ
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้ง
จํา 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดบังคับเชลยศึกใหเขาประจําการในกองทหารศัตรูของเชลยศึก มี

ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๑๖  ผูใดกระทําการใด ๆ เพ่ือใหเชลยศึกมิไดรับการพิจารณาคดีโดย

เที่ยงธรรมหรือตามระเบียบที่กําหนดไวในอนุสัญญา มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
หารอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๑๗  ผูใดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ

นี้ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือทั้งปรับทั้ง
จํา 

 
สวนที่ ๓ 

ความผดิที่กระทําในกรณีการสูรบกันที่ไมมีลักษณะระหวางประเทศ 
   

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีการสูรบกันที่ไมมีลักษณะระหวางประเทศ ผูใดกระทําการใด 

ๆ ที่ระบุไวในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัตินี้แกบุคคลที่ระบุไวใน
ขอ ๓ แหงอนุสัญญา มีความผิดตองระวางโทษตามที่ระบุไวในมาตรานั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีการสูรบกันที่ไมมีลักษณะระหวางประเทศ ผูใดจับบุคคลไว

เปนตัวประกัน มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินสามป 
หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยไดเขาเปน
ภาคีแหงอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ตาม
ความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรแลว จึงเห็นสมควรตรากฎหมายขึ้น เพ่ืออนุวัติตาม
บทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/แกไข 
๙ พ.ย ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

ทรงยศ/สราวุฒ ิ
จัดทํา ๑๙/๕/๒๕๔๖ 

 
วาทินี/โสรศ/ปรับปรุง 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


