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พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

         ประเทศไทยไดตรากฎหมาย กฎอัยการศึก เปนลายลักษณอักษร 
ครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๕) คือ  
“ กฎอัยการศึก ร.ศ.๑๒๖ ”  ซึ่งตรงกับป พ.ศ.๒๔๕๐ จึงเปนที่มาของ
พระราชบัญญัติ “ กฎอัยการศึก ร.ศ.๑๒๖ ” ซึ่งใน พ.ร.บ. กฎอัยการศึก  
ร.ศ.๑๒๖ นี้ มีเพียง ๘ มาตรา และใชอยูเพียง ๗ ป ก็ไดถูกยกเลิกโดย 
พระราชบัญญัติ “ กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ” ท้ังนี้ก็เพ่ือให สอดคลอง 
กับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปนอยูในขณะนั้น   ปจจุบัน พ.ร.บ.  
กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ไดประกาศใชจนถึงวันนี้ เปนเวลามากกวา  
๙๑ ป ซึ่งมีรายละเอียดของพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึกฯ รวม ๑๗ มาตรา 
ดังนี้  

พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ 

นามพระราชบัญญัติ  
มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “ กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ” 
 [รก.๒๔๕๗/-/๓๘๘/๑๓ กันยายน ๒๔๕๗] 

ใชพระราชบัญญัติที่ใดเมื่อใดตองประกาศ 
มาตรา  ๒   เมื่อเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอย ปราศจากภัย  
 ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมี 
 ประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึกทุกมาตรา  
 หรือแตบาง มาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา 
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 ตลอดจนการกําหนดเงื่อนไขแหง การใชบทบัญญัตินั้นบังคับ 
 ในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่วราชอาณาจักร 
 และถาไดประกาศใชเมื่อใด หรือ ณ ท่ีใดแลว บรรดาขอความ 
 ในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใด ๆ ซึ่งขัดกับความของ 
 กฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับตองระงับ และใชบทบัญญัติของ 
 กฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับนั้นแทน  
[มาตรา ๒  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม กฎอัยการศึก 
 พ.ศ.๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๕] 

ลักษณะประกาศ 
มาตรา  ๓   ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วพระราชอาณาจักรในประกาศ 
 นั้นจะไดแสดงใหปรากฏวา มณฑลใด ตําบลใด หรือเขตใดใช 
 กฎอัยการศึก 

ผูมีอํานาจใชกฎอัยการศึก 
มาตรา  ๔   เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชา ทหาร  
 ณ ท่ีนั้น ซึ่งมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพันหรือเปน 
 ผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีมั่นอยางใด ๆ ของทหารมีอํานาจ 
 ประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะในเขตอํานาจหนาที่ของกองทหาร  
 นั้นได  แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาล ทราบโดยเร็วท่ีสุด  

เม่ือเลิกตองประกาศ  
มาตรา  ๕   การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศ 
 กระแสพระบรมราชโองการเสมอ 
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อํานาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 
มาตรา  ๖   ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ 
 เหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับการยุทธการ 
 ระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และเจาหนาที่   
 ฝายพลเรือนตองปฏิบัติ ตามความตองการของเจาหนาที่ 
 ฝายทหาร 
[มาตรา ๖  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที ่
 ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕] 

อํานาจศาลทหาร และอํานาจศาลพลเรือน เม่ือประกาศใชกฎอัยการศึก 
มาตรา ๗  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอํานาจ
 พิจารณาพิพากษาคดีไดอยางปกติ เวนแตคดีท่ีอยูในอํานาจ 
 ของศาลอาญาศึก และผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก มีอํานาจ 
 ประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษา คดีอาญาซึ่งการกระทําผดิ 
 เกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวาง ท่ีใช 
 กฎอัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้ 
 ทุกขอ หรือแตบางขอ และหรือบางสวนของขอใดขอหนึ่งได  
 ท้ังมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม หรือ ยกเลิกประกาศดังกลาว 
 นั้นดวยประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี 
 ตามความในวรรคแรก ใหมีผลบังคับเฉพาะคดีท่ีการกระทําผิด 
 เกิดขึ้นตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศ วันเวลาที่ระบุนั้น 
 จะเปนวันเวลาที่ออกประกาศนั้นหรือภายหลังก็ได ประกาศ  
 เชนวานี้ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาดวย 
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 นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่เกิดขึ้นในเขตที่ 
 ประกาศใชกฎอัยการศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของ 
 ประเทศ หรือความสงบเรียบรอย ของประชาชน ผูบัญชาการ 
 ทหารสูงสุด จะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหาร 
 ก็ได  
[มาตรา ๗  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลง 
                  วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕] 
มาตรา  ๗   ทวิ  ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 
 ตามความใน มาตรา ๗ นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองที่หรือ 
 แตบางทองที่มีอํานาจ พิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามที่กลาว 
 ในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได  
[มาตรา  ๗   ทวิ  เพ่ิมความโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๓)  
 พุทธศักราช ๒๔๘๗] 
มาตรา  ๗   ตรี  เมื่อไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอํานาจ  
 พิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมี 
 อํานาจพิจารณา พิพากษาคดีอาญาที่ยังมิไดฟองรองในระหวาง  
 เวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย  
[มาตรา  ๗   ตรี  เพ่ิมความโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๓)  
 พุทธศักราช ๒๔๘๗]  

เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ 
มาตรา  ๘   เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในตําบลใด เมืองใด มณฑลใด  
 เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน ท่ีจะเกณฑ ท่ีจะ 
 หาม  ท่ีจะยึด  ท่ีจะเขาอาศัย  ท่ีจะทําลาย  หรือเปลี่ยนแปลง 
 สถานที่  และที่จะขับไล  
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การตรวจคน 
มาตรา  ๙    การตรวจคนนั้น ใหมอีํานาจที่จะตรวจคนดังตอไปนี้ 
 (๑)  ท่ีจะตรวจคนบรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือ 
  ตองยึด หรือจะตองเขาอาศัย หรือมีไวในครอบครอง  
  โดยไมชอบดวยกฎหมาย ท้ังมีอํานาจ ท่ีจะตรวจคนไดไม 
  วาที่ตัวบุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสราง  
  หรือ ท่ีใด ๆ และไมวาเวลาใด ๆ ท้ังสิ้น 
 (๒) ท่ีจะตรวจขาวสาร  จดหมาย  โทรเลข  หีบ  หอ  หรือสิ่งอื่นใด  
  ท่ีสง หรือมีไปมาถึงกันในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 
 (๓) ท่ีจะตรวจหนังสือ  สิ่งพิมพ  หนังสือพิมพ  ภาพโฆษณา 
  บท  หรือคําประพันธ 
[มาตรา  ๙  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลง 
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕] 

การเกณฑ  
มาตรา ๑๐  การเกณฑนั้นใหมีอาํนาจทีจ่ะเกณฑไดดังนี้ 
 (๑) ท่ีจะเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่อง 
  ในการปองกันพระราชอาณาจักร หรือชวยเหลือเกื้อหนุน 
  ราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
 (๒) ท่ีจะเกณฑยวดยาน สัตวพาหนะ เสบียงอาหาร เครื่อง 
  ศาตราวุธ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ จากบุคคลหรือ 
  บริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลา 
  นั้นทุกอยาง  
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การหาม 
มาตรา  ๑๑  การหามนั้น ใหมีอํานาจที่จะหามไดดังนี้ 
 (๑)  ท่ีจะหามมั่วสมุประชุมกัน 
 (๒) ท่ีจะหามออก จําหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ  สิ่งพิมพ  
  หนังสือพิมพ ภาพ บท หรือคําประพันธ 
 (๓) ท่ีจะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสง ซึ่งวิทยุ  
  วิทยุกระจายเสียงหรอืวิทยุโทรทัศน 
 (๔) ท่ีจะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก  
  ทางน้ํา หรือทางอากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่ 
  มีรถเดินดวย 
 (๕) ท่ีจะหามมีหรือใชเครื่องมือสื่อสารหรอือาวธุ เครือ่งอปุกรณ 
  ของ อาวุธ และเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบติัทําให 
  เกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือท่ีอาจ 
  นําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ 
  ดังกลาวได 
 (๖)  ท่ีจะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะ
  เวลาที่กําหนด 
 (๗) ท่ีจะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองที่ใด ซึ่ง
  เจาหนาที่ฝายทหารเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อการยุทธ 
  การระงับปราบปราม หรือการรักษา ความสงบเรียบรอย 
  และเมื่อไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยู  



 

อ - ๓ - ๗

  ในเขตนั้น ออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาที่ได 
  ประกาศกําหนด 
 (๘) ท่ีจะหามบุคคลกระทําหรือมีซึ่งกิจการหรือสิ่งอื่นใดได 
  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววา 
  ควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 
[มาตรา ๑๑  แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลง 
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕] 

การยึด 
มาตรา  ๑๒  บรรดาสิ่งซึ่งกลาวไวใน มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น  
 ถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปน จะยึดไวชั่วคราว  
 เพ่ือมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือเพ่ือเปนประโยชนแก 
 ราชการทหาร ก็มี อํานาจยึดได  

การเขาอาศัย  
มาตรา  ๑๓  อํานาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ท่ีอาศัยใด ๆ ซึ่งราชการทหาร 
 เห็นจําเปน และใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว  มีอํานาจ 
 อาศัยไดทุกแหง  

การทําลายหรือเปล่ียนแปลงสถานที่  
มาตรา  ๑๔  การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น ใหมีอํานาจกระทํา  
 ไดดังนี้ 
 (๑) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจที่จะ 
  เผาบาน และสิ่งซึ่งเห็นวาจะเปนกําลังแกราชศัตรู เมื่อ 
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  กรมกองทหารถอยไปแลว หรือถา แมวาสิ่งใด ๆ อยูในที่ 
  ซึ่งกีดกันการสูรบก็ทําลายไดท้ังสิ้น 
 (๒) มีอํานาจที่จะสรางที่มั่น หรือดัดแปลงภูมิประเทศ หรือ 
  หมูบาน เมือง สําหรับการตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการ 
  ปองกันรักษา ตามความเห็นชอบ ของเจาหนาที่ฝายทหาร 
  ไดทุกอยาง  

การขับไล  
มาตรา  ๑๕  ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปน 
 ผูมาอาศัยในตําบลนั้นชั่วคราว เมื่อมีความสงสัยอยางหนึ่ง 
 อยางใด หรือจําเปนแลว มีอํานาจที่จะขับไลผูนั้นใหออกไป 
 จากเมืองหรือตําบลนั้นได 
มาตรา  ๑๕   ทวิ ในกรณีท่ีเจาหนาที่ฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใด  
 จะเปนราชศัตรูหรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ 
 หรือตอ คําสั่งของเจาหนาที่ฝายทหารใหเจาหนาที่ฝายทหาร 
 มีอํานาจกักตัวบุคคลนั้นไว  เพ่ือการสอบถามหรือตามความ 
 จําเปนของทางราชการทหารได แตตองกักไว ไมเกินกวา ๗ วัน 
[มาตรา  ๑๕ ทวิ  เพ่ิมความโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลง 
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕] 

รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได  
มาตรา  ๑๖   ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอํานาจ 
 ของเจาหนาที่ฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลว ใน มาตรา ๘  
 และ มาตรา ๑๕ บุคคลหรือบริษัทใด ๆ จะรองขอคาเสียหาย 
 หรือคาปรับอยางหนึ่ง อยางใดแกเจาหนาที่ฝายทหารไมไดเลย 
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 เพราะอํานาจทั้งปวงที่ เจาหนาที่ฝายทหารไดปฏิบัติและ 
 ดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับปองกัน  
 พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยู 
 ในความเจริญรุงเรือง เปนอิสรภาพและสงบเรียบรอยปราศจาก 
 ราชศัตรูภายนอกและภายใน 

มอบอํานาจใหเจากระทรวง  
มาตรา  ๑๗ ในเวลาปรกติสงบศึก  เจากระทรวงซึ่งบังคับบัญชาทหาร  
 มีอํานาจตรากฎเสนาบดีขึ้นสําหรับบรรยายขอความ เพ่ือใหมี 
 ความสะดวก  และเรียบรอยในเวลาที่จะใชกฎอัยการศึกได 
 ตามสมควร  สวนในเวลาสงคราม หรือจลาจล   แมทัพใหญ 
 หรือแมทัพรองมีอํานาจออกขอบังคับ   บรรยายความเพิ่มเติม  
 ใหการดําเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกนี้   และ 
 เมื่อไดประกาศ กฎเสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทาง 
 ราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่ง ของพระราชบัญญัตินี้  

 
---------------------------------- 

 
 


