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ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
ว�าด�วยการจ�ายค�าป�วยการ ค�าพาหนะเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนแก�บุคคลในคดีค�ามนุษย) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
โดยท่ีเป0นการสมควรกําหนดให�มีระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการจ�ายค�าป�วยการ 

ค�าพาหนะเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนแก�บุคคลในคดีค�ามนุษย) 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๓) แห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย)

พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 
 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการจ�ายค�าป�วยการ 

ค�าพาหนะเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนแก�บุคคลในคดีค�ามนุษย) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป0นต�นไป 
 
ข�อ ๓  เม่ือบุคคลตามมาตรา ๓๒ แห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย) พ.ศ. 

๒๕๕๙ ย่ืนคําขอรับเงินค�าป�วยการ ค�าพาหนะเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืน ให�ศาลทหารสั่ง
จ�ายตามความจําเป0นและเหมาะสมภายใต�หลักเกณฑ)และอัตราการจ�ายตามระเบียบน้ี โดยมีคําสั่งไว�
ในคําขอรับเงิน น้ัน 

คําขอรับเงินตามวรรคหน่ึง ให�ใช�คําขอรับเงินค�าป�วยการ ค�าพาหนะเดินทาง ค�าเช�า
ท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืน ตามแบบท่ีสํานักตุลาการทหารกําหนด 

 
ข�อ ๔  ให�ศาลทหารสั่งจ�ายค�าป�วยการแก�บุคคลตามมาตรา ๓๒ แห�งพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต�อไปน้ี 
๔.๑ กรณีผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญ ให�สั่งจ�าย 

๔.๑.๑ ในกรณีท่ีมาให�ความเห็น ให�สั่งจ�ายเป0นรายคนไม�น�อยกว�าคร้ังละหก
ร�อยบาท แต�ไม�เกินคร้ังละสองพันบาท 

๔.๑.๒ ในกรณีท่ีทํารายงานความเห็นเป0นหนังสือเสนอต�อศาลทหารให�สั่งจ�าย
ไม�น�อยกว�าคดีละหน่ึงพันบาท แต�ไม�เกินคดีละหน่ึงหม่ืนบาท 

๔.๒ บุคคลนอกจากข�อ ๔.๑ ให�สั่งจ�าย 
๔.๒.๑ ในกรณีท่ีมาเบิกความหรือมาให�ถ�อยคําต�อศาลทหาร ให�สั่งจ�ายเป0นราย

คนไม�น�อยกว�าคร้ังละสามร�อยบาท แต�ไม�เกินคร้ังละห�าร�อยบาท 
๔.๒.๒ ในกรณีท่ีทํารายงานความเห็นเป0นหนังสือเสนอศาลทหาร ให�สั่งจ�ายไม�

น�อยกว�าคดีละหน่ึงพันบาท แต�ไม�เกินคดีละห�าพันบาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หน�า ๑/๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

การสั่งจ�ายค�าป�วยการตามข�อ ๔.๑ และข�อ ๔.๒ ให�คํานึงถึงสภาพแห�งคดี ความยากง�าย
และระยะเวลาของงานท่ีต�องปฏิบัติ และรายได�หรือฐานะของบุคคลประกอบด�วย 

 
ข�อ ๕  เม่ือบุคคลตามมาตรา ๓๒ แห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย) พ.ศ. 

๒๕๕๙ มาเบิกความหรือมาให�ถ�อยคําต�อศาลทหาร ให�ศาลทหารสั่งจ�ายค�าพาหนะเดินทางและค�าเช�า
ท่ีพัก ดังต�อไปน้ี 

๕.๑ ผู�ที่เป0นข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ พนักงานหรือลูกจ�างของราชการ ให�สั่งจ�าย
ตามหลักเกณฑ)และอัตราค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายหรือระเบียบว�าด�วยการน้ัน 

๕.๒ บุคคลนอกจากข�อ ๕.๑ ให�สั่งจ�ายเช�นเดียวกับบุคคลตามข�อ ๕.๑ โดยเทียบเท�า
กับข�าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก เว�นแต�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญ
เทียบเท�ากับข�าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ 

 
ข�อ ๖  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและมีความจําเป0น ศาลทหารอาจสั่งจ�ายค�าใช�จ�ายอ่ืนแก�

บุคคลตามมาตรา ๓๒ แห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย) พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกเหนือจาก
ค�าป�วยการ ค�าพาหนะเดินทาง และค�าเช�าท่ีพัก ได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข�อ ๗  การขอความเห็นผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญ ให�ศาลทหารพิจารณาแจ�งเร่ือง

ท่ีประสงค)จะขอให�มาให�ความเห็นไปยังบุคคลผู�ซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีในส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนของ
รัฐก�อน และหากจําเป0นต�องมีการตรวจพิสูจน)บุคคล เอกสาร วัตถุ สถานท่ี การตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย)หรือการตรวจพิสูจน)โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร) ให�ระบุรายละเอียดของงานท่ีต�องทําให�
ชัดเจน และสั่งให�แจ�งค�าใช�จ�ายในการตรวจพิสูจน)ให�ศาลทหารทราบก�อนด�วย โดยค�าใช�จ�ายในการ
ตรวจพิสูจน)ดังกล�าวให�ศาลทหารสั่งจ�าย ดังต�อไปน้ี 

๗.๑ ในกรณีท่ีส�งให�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีในส�วนราชการหรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐตรวจ สั่งจ�ายได�เท�าท่ีจ�ายจริง 

๗.๒ ในกรณีที่ส�งให�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เช่ียวชาญซึ่งไม�ได�ปฏิบัติหน�าท่ีในส�วนราชการ
หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐตรวจ สั่งจ�ายได�เท�าท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกินค�าใช�จ�ายตามข�อ ๗.๑ ท่ีตรวจพิสูจน)
ประเภทเดียวกัน ในกรณีจําเป0นท่ีจะต�องจ�ายเกินกว�าน้ันหรือไม�มีอัตราน้ันเทียบเคียง ให�อยู�ในดุลพินิจ
ของศาลทหาร 

 
ข�อ ๘  การสั่งจ�ายค�าป�วยการ ค�าพาหนะเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืน ให�

ศาลทหารสั่งจ�ายเม่ือบุคคลตามมาตรา ๓๒ แห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได�ปฏิบัติหน�าท่ีเสร็จสิ้น หรือเม่ือได�มาตามนัดของศาลทหารในแต�ละคร้ัง แล�วแต�กรณี 

ในกรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๓๒ แห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค�ามนุษย) พ.ศ. 
๒๕๕๙ มาตามนัดของศาลทหารแต�ไม�ได�ปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม�ได�เป0นความผิดของผู�น้ัน ให�ศาลทหารใช�
ดุลพินิจสั่งจ�ายค�าป�วยการ ค�าพาหนะเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรแก�ผู�น้ันด�วย 

 
ข�อ ๙  ให�ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบน้ี 
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