
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่ีให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ  
และท่ีให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
เนื ่องจากการให้ศาลพลเรือนทำหน้าที ่เป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และการให้  

ศาลทหารพิจารณาคดีซึ ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ตามประกาศของคณะปฏิวัติและคำสั่ง  
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เป็นวิธีปฏิบัติในระหว่างที่ประเทศตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินอันเนื่องจาก
มีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร  บัดนี ้ สมควรยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั ่งของคณะปฏิรูป 
การปกครองแผ่นดิน และพระราชบัญญัติซึ ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคำสั่งดังกล่าว รวม ๑๗ ฉบับ  
ที่ให้ศาลพลเรือนทำหน้าที ่เป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ ่งเกี ่ยวกับ
ความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์   

 
๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

๒.๑ กำหนดให้ยกเลิกกฎหมายดังต่อไปนี้ (มาตรา ๓) 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๖) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๗) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๒ ลงวันที่  

๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๘) คำสั ่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่ ๑ ลงวันที ่ ๖ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๙) คำสั ่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที ่ ๘ ลงวันที ่ ๖ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๑๐) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๑๑) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๑๒) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 



๒ 
 

(๑๓) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๑๔) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๑๕) คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๑๖) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั ่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  
ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๑๗) มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒.๒ กำหนดให้บรรดาคดีที ่ศาลพลเรือนซึ ่งทำหน้าที ่เป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ  

ได้ประทับฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังค้างพิจารณาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ ให้ดำเนินการดังนี้ (มาตรา ๔)  

(๑) ให้ศาลนั ้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั ้นต่อไปตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา 

(๒) ให้อัยการทหารในคดีนั ้นทำหน้าที ่เป็นพนักงานอัยการต่อไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๓) ในคดีที่จำเลยมีทนายความซึ่งเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ
แก้ต่างคดีให้ ให้ทนายความนั้นแก้ต่างคดีให้จำเลยได้ต่อไป 

(๔) กระบวนพิจารณาที่ได้กระทำไปแล้ว ให้ถือเป็นกระบวนพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๒.๓ กำหนดให้บรรดาการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจของศาลพลเรือน ซึ่งทำหน้าที่
เป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และบรรดาการกระทำความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ที ่อยู ่ในอำนาจ  
ของศาลทหาร ที ่เกิดขึ ้นและยังมิได้ฟ้องก่อนวันที ่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บังคับ ให้ดำเนินการต่อไป 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๕) 

 
๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

บทบัญญัติที่รองรับการดำเนินคดีมีดังนี้ (มาตรา ๔) 
๓.๑ คดีในศาลพลเรือนซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติที่ได้ประทับฟ้อง

ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังค้างพิจารณาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลพลเรือน 
มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีน ั ้นต ่อไปตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา  เพื ่อให้ 
การดำเนินคดีมีความต่อเนื่อง (มาตรา ๔ (๑)) 

๓.๒ ให้อัยการทหารในคดีนั้นทำหน้าที่เป็นพนักงานอัยการต่อไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้การดำเนินคดีมีความต่อเนื่อง (มาตรา ๔ (๒)) 



๓ 
 

๓.๓ ในคดีท่ีจำเลยมีทนายความซึ่งเป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ
แก้ต่างคดีให้ เป็นการรองรับให้ทนายความแก้ต่างคดีให้จำเลยได้ต่อไป อันเป็นการคุ ้มครองสิทธิ 
ของคู่ความในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๔ (๓)) 

๓.๔ การรองรับกระบวนพิจารณาที่ได้กระทำไปแล้ว ให้ถือเป็นกระบวนพิจารณา 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือให้การดำเนินคดีมีความต่อเนื่องและรวดเร็ว (มาตรา ๔ (๔)) 

 
๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                -ไม่มี- 
 
๕. คำพิพากษาศาลฎีกา 
                -ไม่มี- 
 
๖. คำพิพากษา/คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุด 
                -ไม่มี- 
 
๗. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
                -ไม่มี- 
 
๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                -ไม่มี- 
 
๙. การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ 
                -ไม่มี- 
 
๑๐. เอกสารอ่ืน 
                -ไม่มี- 

 
หมายเหตุ - คำอธิบายนี้มีขึ ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั ้น ส่วนการจะ  
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั ้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ  
และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 


