
- ๑๒๓ - 
 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม 

    ว่าด้วย การคํานวณวนัหนีราชการของทหาร 

 พ.ศ.๒๔๙๗ 

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

            โดยที�ปรากฏวา่   ส่วนราชการต่าง ๆ คาํนวณวนัหนีราชการของทหารยงัไม่ลงรอยเดียวกนัเป็นเหตุให้
ผูก้ระทาํผดิในระยะเวลาเท่ากนั  ตอ้งถูกส่งคดีขึ.นศาลบา้ง ถูกลงทณัฑท์างวนิยับา้ง ทั.งนี.ก็โดยถือวธีิคาํนวณต่าง 
ๆ กนันั�นเอง แต่ก็เป็นการยากที�จะวางหลกัเกณฑก์ารคาํนวณใหป้ราศจากปัญหาได ้  เช่น  เมื�อถือเอาปีตามสุริ
ยคติกาลและ ๓๐ วนั เท่ากบั ๑ เดือน  ตามหลกักฎหมายเป็นแนวคาํนวณ ก็ยงัเกิดปัญหาขึ.นไดว้า่ ถา้หนี ๓๖๐ ถึง 
๓๖๔ วนั  จะถือวา่หนีกี�เดือนกี�วนั หากจะถือวา่หนี  ๓๖๐ วนั  เท่ากบั ๑๒ เดือน  (๑ ปี) และหนี  ๓๖๔ วนั 
เท่ากบั ๑๒ เดือน (๑ ปี) ๔ วนัแลว้ ก็จะขดักบัจาํนวนวนัของปีตามสุริยคติกาลจะไดรั้บทณัฑน์อ้ยกวา่ทหารที�หนี
เพียงระหวา่ง ๓๖๑ ถึง ๓๖๔วนั เมื�อถือเอา ๑๒ เดือน (๑ ปี) เป็นหลกัในการคาํนวณทณัฑ ์เช่น  ๑๒ เดือน  หรือ 
๓๖๕ วนั คือ ๑ ปี ตามสุริยคติกาลเท่ากบั ๑๒ เดือน พอดี ส่วน ๓๖๔ วนั เท่ากบั ๑๒ เดือน             ๔ วนั เป็นตน้ 

            เพื�อใหก้ารคาํนวณวนัหนีราชการเป็นไปในแนวเดียวกนั โดยถือเอาหลกักฎหมายและแนวทางที�เป็น
คุณแก่ผูก้ระทาํผดิ  กระทรวงกลาโหมจึงวางระเบียบในการคาํนวณวนัหนีราชการของทหารไวด้งันี.  
           ข้อ ๑. ระเบียบนี. เรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยการคาํนวณวนัหนีราชการของทหาร               
พ.ศ.๒๔๙๗” 

 ข้อ ๒. ใหใ้ชร้ะเบียบนี.ตั.งแต่บดันี. เป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓. การคาํนวณวนัหนีราชการของทหารใหถื้อปฏิบติัดงันี.  คือ 

   (๑) ใหน้บัตั.งแต่วนัแรกที�ขาดราชการไปเป็น ๑ วนั ไม่วา่จะขาดไปในเวลาใดในวนันั.น และไม่
นบัวนัที�ไดต้วัมา (กลบัเองหรือจบัส่ง) รวมเป็นวนัหนีราชการ 

   (๒) ถา้หนีราชการครบรอบปีตามสุริยคติกาล ใหน้บั ๑ รอบ ๑๒ เดือน เป็น ๑ ปี (กฎหมาย
ลกัษณะอาชญา  มาตรา ๖ ขอ้ ๒๒) 
              

  ตัวอย่าง 

                 ก. หนีราชการตั.งแต่ ๑ ม.ค.๙๕  ถึง ๓๑ ธ.ค.๙๕  (จบัได ้๑ ม.ค.๙๖)   เท่ากบั ๑ ปี 

                ข. หนีราชการตั.งแต่ ๑ ก.ค.๙๕  ถึง ๓๐ มิ.ย.๙๗  (จบัได ้๑ ก.ค.๙๗)   เท่ากบั ๒ ปี 
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   (๓) ถา้หนีราชการไม่ครบรอบปีตามสุริยคติกาล หรือหนีราชการเกิน ๑ รอบปี แต่คาํนวณ
จาํนวนวนัหนีราชการหรือเศษของจาํนวนปีหนีราชการไดไ้ม่ถึง ๓๖๐ วนั  ใหน้บัเศษของปีซึ� งเป็นจาํนวนวนันั.น
ใหเ้ป็นเดือน โดยถือเกณฑ ์๓๐ วนัเป็น ๑ เดือน(กฎหมายลกัษณะอาญามาตรา ๓๓ โดยอนุโลม) 
 ตัวอย่าง 

   ก. หนีราชการตั.งแต่ ๑ ม.ค.๙๗  ถึง ๑๔ ธ.ค.๙๗  (จบัได ้๑๕ ธ.ค.๙๗) เท่ากบั  ๓๔๘ วนั    หรือ 
๑๑ เดือน ๑๘ วนั 

   ข. หนีราชการตั.งแต่ ๑ ม.ค.๙๖ ถึง ๑๔ ธ.ค.๙๗ (จบัได ้๑๕ ธ.ค.๙๗) เท่ากบั  ๑ ปี ๓๔๘ วนั 
หรือ ๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๘ วนั   
   (๔) ถา้หนีราชการไม่ครบรอบปีตามสุริยคติกาลหรือหนีราชการเกิน ๑ รอบปี แต่คาํนวณ
จาํนวนวนัหนีราชการหรือเศษของจาํนวนปีหนีราชการไดต้ั.งแต่ ๓๖๐ วนั ถึง ๓๖๔ วนั ใหถื้อเอา ๓๖๐ วนัเป็น
หลกัสาํหรับคาํนวณทณัฑ์เท่ากนัหมด เพราะถา้คิดเกณฑ ์๓๐ วนั เป็น ๑ เดือน ตามกฎหมาย ๓๖๐ วนั             
จะเท่ากบั ๑๒ เดือน อยูแ่ลว้ การคาํนวณโดยวธีินี. จึงเป็นคุณแก่ผูก้ระทาํผดิ 

 ตัวอย่าง  
                  ก. หนีราชการตั.งแต่ ๑ ม.ค.๙๕   ถึง ๒๘ ธ.ค.๙๕   (จบัได ้๒๙ ธ.ค.๙๕)  เท่ากบั   ๓๖๒ วนั ให้
ถือเอา ๓๖๐ วนั สาํหรับการคาํนวณทณัฑ ์

   ข. หนีราชการตั.งแต่ ๑ ม.ค.๙๔  ถึง ๒๙ ธ.ค.๙๕ (จบัได ้๓๐ ธ.ค.๙๕) เท่ากบั ๑ ปี ๓๖๓ วนั ให้
ถือเอา ๑ ปี ๓๖๐ วนั สาํหรับการคาํนวณทณัฑ ์

 อนึ�ง พึงเขา้ใจวา่หลกัเกณฑต์ามหมายเลข (๔) นั.น มุ่งหมายเฉพาะเพื�อประโยชน์ในการคาํนวณทณัฑที์�จะ
ลงแก่ ผูห้นีราชการตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมที�วา่ดว้ยระเบียบการลงอาชญาทหารขาดหนีราชการเท่านั.น  
หากเป็นการบรรยายวนัหนีราชการในการฟ้องแลว้  ก็ใหถื้อเอาจาํนวนวนัหนีราชการตามความเป็นจริงที�นบัได ้
เช่น ถา้มีเศษวนัหนีราชการจากปีตั.งแต่  ๓๖๐ วนัขึ.นไปถึง ๓๖๔ วนั ก็สมควรเขียนเศษของปีนั.นเป็นวนั เช่น 
เขียนวา่ ๑ ปี ๓๖๒ วนั ไม่ใช่  ๑ ปี ๑๒ เดือน ๒ วนั หรือ ๒ ปี ๒ วนั เพราะความจริงเป็นการหนีที�ยงัไม่ครบ ๒ 
ปี ตามสุริยคติกาล ส่วนสาํหรับวนัหนีราชการซึ�งมีเศษไม่ถึง ๓๖๐ วนันั.น คงบรรยายเป็นเดือนและวนัอยา่ง
ธรรมดา 

           
      ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๔๙๗              
                                       (ลงชื�อ)  จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม 

                 (ป.  พิบูลสงคราม) 
                                            รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม                                         


