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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยวินัยทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
   

 
ประชาธิปก ป.ร. 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา เพ่ือปฏิบัติการตามความในมาตรา ๗ 

แหงประมวลกฎหมายอาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ไดรวมเปนกระทรวง
เดียวกัน สมควรตราบทบัญญัติวาดวยวินัยทหารเสียใหม 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๖” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกกฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธ

วินัย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีวาดวยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลง
วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๕ และบรรดากฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๐/-/หนา ๔๗๓/๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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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 
 

หมวด ๒ 
วาดวยวินัย 

   
 
มาตรา ๔  วินัยทหารนั้น คือ การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของ

ทหาร 
 
มาตรา ๕  วินัยเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจัก

ตองรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด 
ตัวอยางการกระทําผิดวินัยทหารมีดังตอไปนี้ 
(๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเล่ียง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเหนือตน 
(๒) ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย 
(๓) ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
(๔) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร 
(๕) เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ 
(๖) กลาวคําเท็จ 
(๗) ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร 
(๘) ไมตักเตือนสั่ งสอน  หรือลงทัณฑผู ใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตาม

โทษานุโทษ 
(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา 
 
มาตรา ๖๒  ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเปน

ผูบังคับบัญชาอยูนั้นโดยกวดขัน ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธ เพ่ือทํา
การปราบปรามทหารผูกอการกําเริบก็ดี หรือเพ่ือบังคับทหารผูละทิ้งหนาที่ใหกลับทําหนาที่ของ
ตนก็ดี ผูบังคับบัญชาและผูที่ชวยเหลือในการนั้นจะไมตองรับโทษในการที่ตนไดกระทําไปโดย
ความจําเปนนั้นเลย แตเมื่อมีเหตุดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจักตองรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือ
ตน และรายงานตอไปตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว 

 
มาตรา ๗  ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีที่ปรากฏใน

หมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร 
 

                                                 
๒ มาตรา ๖ แกไขเเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 

๒๔๗๗ 



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 
 

หมวด ๓ 
อํานาจลงทัณฑ 

   
 
มาตรา ๘  ทณัฑที่จะลงแกผูกระทําผดิตอวินัยทหารดั่งกลาวไวในหมวด ๒ นัน้ 

ใหมีกําหนดเปน ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ทัณฑกรรม 
(๓) กัก 
(๔) ขัง 
(๕) จําขัง 
 
มาตรา ๙๓  ภาคทัณฑ คือ ผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่ง

สถานใดดังกลาวมาแลว แตมีเหตุอันควรปราณี จึงเปนแตแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏหรือ
ใหทําทัณฑบนไว 

ทัณฑกรรมนั้น ใหกระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพ่ิมจากหนาที่ประจําซึ่งตน
จะตองปฏิบัติอยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาที่ประจํา 

กัก คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดให 
ขัง คือ ขังในท่ีควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมี

คําส่ัง 
จําขัง คือ ขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมเรือนจําทหาร 
นอกจากทัณฑที่กลาวไวนี้ หามมิใหคิดขึ้นใหม หรือใชวิธีลงทัณฑอยางอ่ืนโดย

เด็ดขาด 
 
มาตรา ๑๐๔  ผูมีอํานาจบังคบับญัชาซึ่งลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้น คอื 
(๑) ผูบังคับบัญชา หรือ 
(๒) ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหม สวนราชการที่

ข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด 
ในการที่จะลงทัณฑนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนดทัณฑ 

ทายพระราชบัญญัตินี้ 
สวนผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑช้ันใด และผูอยูใน

บังคับบัญชาชั้นใดจะเปนผูรับทัณฑช้ันใดใหถือเกณฑเทียบดังตอไปนี ้
 

                                                 
๓ มาตรา ๙  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐ 
๔ มาตรา ๑๐  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



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 
 

ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทณัฑ 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย]๕ 
 
มาตรา ๑๑  ผูลงทัณฑ หรือรับทัณฑ ถาตําแหนงไมตรงตามความในมาตรา ๑๐ 

แหงหมวดนี้แลว ใหถือตามที่ไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร 
 
มาตรา ๑๒  กําหนดอํานาจลงทัณฑตามที่ตราไวนี้ ผูมีอํานาจลงทัณฑส่ังลงทัณฑ

เต็มที่ไดสถานใดสถานหนึ่งแตสถานเดียว ถาส่ังลงทัณฑทั้งสองสถานพรอมกัน ตองกําหนดทัณฑ
ไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ  หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสองสถาน 

 
มาตรา ๑๓  กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณาให

ถวนถี่แนนอนวา ผูที่จะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว จึงส่ังลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปน
การลงทัณฑไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เมื่อ
พิจารณาความผิดละเอียดแลวตองช้ีแจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุ
ใด แลวจึงลงทัณฑ 

 
มาตรา ๑๔๖  ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตรตอง

สงรายงานการลงทัณฑนั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
มาตรา ๑๕  เมื่อผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซึ่งอยูในบังคับบัญชาของตน

มีความผิดจนปรากฏแนนอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑที่เหนืออํานาจจะสั่งกระทําได ก็ให
รายงานชี้แจงความผิดนั้น ทั้งออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมี
อํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด เพ่ือขอใหผูนั้นสั่งการตอไป 

 
มาตรา ๑๖๗  ถาเปนความผดิซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลวเชน 

ฐานขาดหนีราชการทหาร เปนตน หากกาํหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะสั่งลง
ทัณฑได ก็ใหนําเสนอเพียงชั้นที่กลาวตอไปนี ้

(๑) ฝายทหารบก ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตาํแหนงช้ันผูบงัคับการกรม หรือช้ันผู
บังคับกองพันที่อยูตางทองถ่ินกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคบัการกรม 

(๒) ฝายทหารเรือ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงช้ัน ผูบังคับหมวดเรือ หรือช้ัน
ผูบังคบักองพันที่อยูตางทองถ่ินกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาช้ันผูบังคบัหมวดเรือ 

                                                 
๕ ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัย

ทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๖ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 

๒๔๗๗ 
๗ มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



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 
 

(๓) ฝายทหารอากาศ ผูมีอํานาจบังคบับญัชาตาํแหนงช้ันผูบังคบักองบิน 
แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจกด็ี ก็ใหผูบังคบับญัชาชั้นที่กลาวนี้มีอํานาจ

ลงทัณฑไดทีเดียว ไมตองนาํเสนอตามลําดับชั้นตอไปอกี 
 
มาตรา ๑๗  นายทหารที่เปนหัวหนาทาํการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ใหมี

อํานาจที่จะสั่งลงทัณฑผูอยูใตอํานาจในระหวางเวลาที่ควบคุมอยูนั้นเสมอผูมีอํานาจเหนือจาก
ตําแหนงของตนขึ้นไปอีกช้ันหนึ่งได เวนแตนายทหารซึ่งมีอํานาจเปนผูลงทัณฑช้ัน ๒ ข้ึนไปจึงไม
ตองเพ่ิม 

 
มาตรา ๑๘๘  ถาผูมีอํานาจลงทัณฑไดส่ังลงทัณฑผูกระทําผิดในฐานขังแลวและผู

ที่รับทัณฑขังนั้นกระทําผิดซ้ําอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่งเพ่ิมทัณฑ ก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑที่
ไดส่ังไวแตเดิมนั้นกอน หามมิใหกําหนดเวลาใหผูตองถูกขัง ทั้งกําหนดเดิมและกําหนดที่เพ่ิมใหม
รวมกันเกินกวากําหนดอํานาจของผูส่ังลงทัณฑนั้นเปนอันขาด หากผูกระทําผิดนั้นควรตองรับ
ทัณฑเกินกวากําหนดอํานาจของผูที่จะสั่งลงทัณฑนั้นแลว ก็ใหปฏิบัติการตามที่กลาวไวในมาตรา 
๑๕ แหงหมวดนี้ 

 
มาตรา ๑๙  นับตั้งแตวันที่ปรากฏหลักฐานแหงความผิดของผูกระทําผิดซึ่ง

จะตองรับทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้โดยแนนอนแลว ถาผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผู
นั้นไดรับทัณฑภายในกําหนดสามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาที่จะลงทัณฑตามพระราชบัญญัติ
นี้เสียแลว จะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจตนเองมิได เวนเสียแตผูที่กระทําผิดนั้นขาด หนีราชการเสียแต
เมื่อกอนครบกําหนดสามเดือน จึงมิใหนับวันที่ขาด หนีนี้เขาในกําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแต
วันที่ไดตัวผูนั้นกลับมายังที่รับราชการ 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อผูมีอํานาจไดส่ังลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้แลว ผูที่ส่ังลง

ทัณฑ หรือผูมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือผูที่ส่ังลงทัณฑนั้นมีอํานาจที่จะเพ่ิมทัณฑ หรือลดทัณฑ 
หรือยกทัณฑเสียก็ได แตถาเพ่ิมทัณฑแลว ทัณฑที่ส่ังเพ่ิมขึ้นนั้นรวมกับที่ส่ังไวแลวเดิม ตองมิให
เกินอํานาจของผูที่ส่ังใหมนั้น 

 
หมวด ๔ 
วิธีรองทุกข 

   
 
มาตรา ๒๑  ในการที่จะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ยอม

เปนการจําเปนที่ผูบังคับบัญชาจักตองมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา 
แตผูบังคับบัญชาบางคนอาจใช อํานาจในทางที่ผิดยุติธรรม ซึ่งเปนการสมควรที่จะให
ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทางเปนระเบียบไมกาวกาย 
                                                 

๘ มาตรา ๑๘  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐ 



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 
 

 
มาตรา ๒๒  คําช้ีแจงของทหารวา ผูบังคับบัญชากระทําแกตนดวยการอันไมเปน

ยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารวา ตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามที่
ควรจะไดรับในราชการนั้น เรียกวา “รองทุกข” 

 
มาตรา ๒๓  ทหารจะรองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทน

ผูอ่ืนเปนอันขาด และหามมิใหลงช่ือรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิให
ประชุมกันเพื่อหารือเร่ืองจะรองทุกข 

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหรองทุกขในเวลาที่ตนกําลังเขาแถว หรือในขณะที่กําลังทํา

หนาที่ราชการอยางใดอยางหนึ่ง เชน เวลาเปนยาม เปนเวร ดังนี้เปนตน และหามมิใหรองทุกข
กอนเวลาลวงไปแลวยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับตั้งแตที่มีเหตุจะตองรองทุกขเกิดขึ้น 

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหรองทุกขวา ผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวา

ผูบังคับบัญชานั้นมิไดลงทัณฑเกินอํานาจที่จะทําไดตามความในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๖  ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น 

จะรองทุกขดวยวาจาหรือจะเขียนเปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการ
รองทุกขจดขอความสําคัญของเรื่องที่รองทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย 

ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดวา ตนไดรับความเดือดรอนเพราะผูใดแน ก็ให
รองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพ่ือเสนอไปตามลําดับชั้น จนถึงที่สุด คือ ผูที่จะสั่งการ
ไตสวน และแกความเดือดรอนนั้นได 

 
มาตรา ๒๗  ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนัน้ตองลงลายมือ

ช่ือของผูรองทุกข ใบรองทุกขฉบับใดไมมลีายมือช่ือ ผูบงัคับบญัชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา 
 
มาตรา ๒๘  เมื่อผูใดไดรองทุกขตอผูบังคบับญัชาตามระเบียบที่วามานี้แลว และ

เวลาลวงพนไปสิบหาวันยังไมไดรับความชีแ้จงประการใด ทั้งความเดอืดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป 
ใหรองทุกขใหมตอผูบังคับบญัชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเปนลาํดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหช้ีแจง
ดวยวาไดรองทุกขตอผูบังคบับญัชาชั้นใดมาแลวแตเมื่อใด 

 
มาตรา ๒๙  ถาผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขเมื่อใด ตองรีบไตสวนและ

จัดการแกไขความเดือดรอน หรือช้ีแจงใหผูย่ืนใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด 
ผูใดเพิกเฉยนับวากระทําผิดตอวินัยทหาร 

 
มาตรา ๓๐  ถาผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขไดช้ีแจงใหผูรองทุกขทราบ

แลว แตผูรองทุกขยังไมหมดความสงสัย ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปได และตอง
ช้ีแจงดวยวาไดรองทุกขนี้ตอผูใด และไดรับคําช้ีแจงอยางไรแลวดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 ๓๑  ถาหากปรากฏชัดวา ขอความที่รองทุกขเปนความเท็จ หรือการรอง

ทุกขนั้นกระทําไปโดยผิดระเบียบที่กลาวมา ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัย
ทหาร 

 
มาตรา ๓๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชกาล

ปจจุบัน 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 
 นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

ตารางกาํหนดทัณฑ๙ 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

 
 

                                                 
๙ ตารางกําหนดทัณฑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

 
พระราชบัญญตัิวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗๑๐ 

 
 

พระราชบัญญตัิวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)๑๑ 
 
 

พระราชบัญญตัิวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๔๘๐๑๒ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีหนาทีรั่กษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญตัินี ้
 
 

พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๓ 
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดประกาศใชมาเปนเวลานานแลว ตําแหนงผูบังคับบัญชาทหาร
ซึ่งมีอํานาจลงทัณฑก็ดี ตําแหนงผูรับทัณฑก็ดี ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพ่ือใหตําแหนงดังกลาวถูกตองตรงกับที่
เปนอยูในปจจุบัน 
 

 
 
 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๑/-/หนา ๕๘๕/๒๓ กันยายน ๒๔๗๗ 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๑/๗ เมษายน ๒๔๗๘ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๔/-/หนา ๑๘๒๔/๑๔ มีนาคม ๒๔๘๐ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๙/ตอนที่ ๑๐๕/หนา ๑๒๑๗/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ 


