ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยเรือนจํา
พ.ศ.๒๕๔๕
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
เรือนจํา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ อันเปนพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศัย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย จึ ง ออก
ขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอ บัง คับ นี ้เ รีย กวา “ขอ บัง คับ กระทรวงกลาโหมวา ดว ย
เรือนจํา “พ.ศ.๒๕๔๕”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ขอบังคับทหาร ที่ ๑๐/๑๒๐๖๗ ลง ๓ ธ.ค.๘๐ วาดวยเรือนจํา
๒๔๘๐
๓.๒ คําสั่งทหาร ที่ ๕๙/๑๘๙๔ ลง ๘ พ.ค.๘๒
๓.๓ คําสั่งทหาร ที่ ๑๙๘/๑๑๕๓๗ ลง ๑๕ ก.ย.๘๒
๓.๔ คําสั่งทหาร ที่ ๒๑๗/๖๑๙๕๐ ลง ๘ ก.ย.๘๖
๓.๕ คําสั่งทหาร ที่ ๒๗๗/๖๖๐๙๙ ลง ๓๐ พ.ย.๘๗
๓.๖ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเรือนจํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๒
๓.๗ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเรือนจํา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๐
๓.๘ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเรือนจํา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๓
๓.๙ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเรือนจํา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๘
๓.๑๐ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเรือนจํา(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๕

๒๔๒
บรรดาความในขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใดในสวนที่ได
กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
หมวด ๑
ประเภทของเรือนจํา
ขอ ๔ เรือนจําทหารแบงออกเปนประเภท ดังนี้
๔.๑ เรือนจํามณฑลทหาร
๔.๒ เรือนจําจังหวัดทหาร
๔.๓ เรือนจํากรมกองทหาร หรือเรือนจําทหารชั่วคราว
ขอ ๕ เรือนจํามณฑลทหาร จัดตั้งขึ้นตามมณฑลทหาร โดยปกติสําหรับ
คุมขังผูตองขังของมณฑลทหารนั้น ๆ แตผูตองขังที่ตองรับโทษจําคุกเกินกวาหาปขึ้นไป
หรือที่ไมไววางใจจะสงตัวไปฝากคุมขังไวยังเรือนจําฝายพลเรือนที่ตั้งอยูในทองถิ่นเดียว
กันก็ได
ขอ ๖ เรือนจําจังหวัดทหาร จัดตั้งขึ้นตามจังหวัดทหาร ซึ่งกองบังคับการ
จังหวัดทหารนั้นมิไดตั้งอยูในจังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลทหาร โดย
ปกติสําหรับคุมขังผูตองขังของจังหวัดทหารนั้น ๆ แตผูตองขังที่ตองรับโทษจําคุกเกิน
กวาสองปขึ้นไป หรือที่ไมไววางใจจะสงตัวไปฝากคุมขังไวยังเรือนจํามณฑลทหาร หรือ
เรือนจําฝายพลเรือนที่ตั้งอยูในทองถิ่นเดียวกันก็ได
ขอ ๗ เรือนจํากรมกองทหาร หรือเรือนจําทหารชั่วคราว จัดตั้งขึ้นตาม
หนวยกรมกองทหาร หรือในสถานที่บางแหงที่เห็นสมควรและจําเปนสําหรับเปนที่คุม
ขังผูตองขังของกรมกองทหารนั้น ๆ
เรือนจําประเภทนี้ ใหมีฐานะเชนเดียวกับเรือนจําจังหวัดทหาร จัดตั้งขึ้น
ได โ ดยความเห็ น ชอบของผู บั ญชาการเหล าทั พ เว น แต ใ นกรณี มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น จึ งให
ผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น มีอํานาจสั่งตั้งไดแตตองรีบรายงานใหผูบัญชาการ
เหลาทัพทราบ

๒๔๓
ขอ ๘ ใหเรือนจําทหารตอไปนี้มีฐานะเทียบเทาเรือนจํามณฑลทหาร คือ
๘.๑ เรือนจําฐานทัพเรือกรุงเทพ
๘.๒ เรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ
๘.๓ เรือนจําทหารอากาศ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง
ขอ ๙ ใหเรือนจําตอไปนี้มีฐานะเทียบเทาเรือนจําจังหวัดทหาร
๙.๑ เรือนจําฐานทัพเรือสงขลา
๙.๒ เรือนจําฐานทัพเรือพังงา
หมวด ๒
การบังคับบัญชา
ขอ ๑๐ เพื่อใหกิจการเรือนจําดําเนินไปโดยเรียบรอยสมความมุงหมายของ
ทางราชการ ใหแบงการบังคับบัญชา ดังนี้
๑๐.๑ เรือนจํามณฑลทหาร ใหผูบัญชาการมณฑลทหารเปนผู
บัญชาการเรือนจําโดยตําแหนง และมีผูบังคับเรือนจํามณฑลทหารเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
เรือนจําฐานทัพเรือกรุงเทพ ใหผูบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
เปน ผูบัญชาการเรือนจําโดยตําแหนง และมีผูบังคับเรือนจําฐานทัพเรื อกรุงเทพเป น
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
เรือนจําฐานทัพเรือสัตหีบ ใหผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เปน
ผู บั ญ ชาการเรื อ นจํ า โดยตํ า แหน ง และมี ผู บั ง คั บ เรื อ นจํ า ฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ เป น
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
เรือนจําทหารอากาศ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ให
ผู บั ง คั บ ทหารอากาศดอนเมื อ งเป น ผู บั ญ ชาการเรื อ นจํ า โดยตํ า แหน ง และมี ผู บั ง คั บ
เรื อ นจํ า ทหารอากาศ สํ า นั ก งานผู บั ง คั บ ทหารอากาศดอนเมื อ ง เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
รับผิดชอบ

๒๔๔
๑๐.๒ เรือนจําจังหวัดทหาร ใหผูบังคับการจังหวัดทหาร เปนผู
บัญชาการเรือนจําโดยตําแหนง และมีผูบังคับเรือนจําจังหวัดทหารเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
เรือนจําฐานทัพเรือสงขลา ใหผูบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เปน
ผู บั ญ ชาการเรื อ นจํ า โดยตํ า แหน ง และมี ผู บั ง คั บ เรื อ นจํ า ฐานทั พ เรื อ สงขลา เป น
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
เรือนจําฐานทัพเรือพังงา ใหผูบัญชาการฐานทัพเรือพังงา เปนผู
บั ญ ชาการเรื อ นจํ า โดยตํ า แหน ง และมี ผู บั ง คั บ เรื อ นจํ า ฐานทั พ เรื อ พั ง งา เป น
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๐.๓ เรือนจํากรมกองทหาร หรือเรือนจําทหารชั่วคราว ให
ผูบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น เปนผูบัญชาการเรือนจํา และใหมีผูบังคับเรือนจําเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
ขอ ๑๑ ผูบัญชาการเรือนจํา มีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบบังคับบัญชา
กิจการเรือนจําโดยทั่วไป และเปนผูบังคับบัญชาเจาพนักงานเรือนจํา ตลอดจนผูตองขัง
ทั้งปวงที่อยูในเรือนจํานั้น
นอกจากอํานาจและหนาที่ดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูบัญชาการเรือนจําตอง
๑๑.๑ ตรวจการเรือนจําดวยตนเองอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
เพื่อหาโอกาสสอบถามความทุกขสุขของผูตองขัง ถาไมสามารถไปตรวจดวยตนเองได
ตองจัดนายทหารสัญญาบัตรไปตรวจแทน
๑๑.๒ วางระเบียบการเลี้ยงอาหารและการจายเบี้ยเลี้ยงผูตองขัง
๑๑.๓ เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูตองขัง เปดโอกาสใหผูตองขัง
รองทุกขไดโดยสะดวก และเต็มที่
ขอ ๑๒ ผูบังคับเรือนจํา เปนเจาพนักงานเรือนจํา มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑๒.๑ รับผิดชอบบังคับบัญชากิจการของเรือนจําใหดําเนินไปโดย
เรียบรอย
๑๒.๒ รักษาและดูแลบูรณะสถานที่และทรัพยสินของเรือนจํา

๒๔๕
๑๒.๓ ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของขาราชการทหาร
ทหารกองประจําการ และผูตองขังที่อยูในเรือนจําของตน
๑๒.๔ ตรวจตราปองกันการกระทําผิดวินัยของผูตองขัง ตลอดจน
การหลบหนีและจับกุมเมื่อมีการกระทําผิดอาญา
๑๒.๕ แบงการงานของเรือนจําออกเปนสวน ๆ มอบหมายให
เจาพนักงาน ในบังคับบัญชาไปดําเนินการควบคุมหรือจัดทํา
๑๒.๖ จัดการและควบคุมการทํางานของผูตองขัง
๑๒.๗ ใหการศึกษาตลอดจนการอบรมผูตองขัง
๑๒.๘ ดูแลการอนามัยของผูตองขัง การสุขาภิบาลเรือนจํา และจัด
ใหเปนไป ตามคําแนะนําของแพทย
๑๒.๙ รับผิดชอบในการเบิกจายเงิน และของอันเกี่ยวแกกิจการของ
เรือนจํา
๑๒.๑๐ ดูแลอาหารของผูตองขังใหมีคุณภาพดีพอที่จะรับประทาน
ได และตองใหผูตองขังรับประทานอาหารโดยสุภาพเรียบรอยตามระเบียบของทหาร
๑๒.๑๑ เมื่อพบวาผูตองขังคนใดมีอาการปวยตองรีบแจงใหแพทย
ทราบ
๑๒.๑๒ ถาผูตองขังตายในเรื อนจํา ใหรี บรายงานดวนตอผู
บัญชาการเรือนจํา แลวจัดใหมีการชันสูตรพลิกศพตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
๑๒.๑๓ ควบคุมดูแลทะเบียนบัญชีเรือนจํา
๑๒.๑๔ เปดโอกาสใหผูตองขังรองทุกขไดโดยสะดวก
ขอ ๑๓ รองผูบังคับเรือนจํา และผูชวยผูบังคับเรือนจํา เปนเจาพนักงาน
เรือนจํารองจากผูบังคับเรือนจํา มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑๓.๑ ปฏิบัติหนาที่แทนผูบังคับเรือนจํา เมื่อผูบังคับเรือนจําไมอยู
หรือไม สามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑๓.๒ ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา และควบคุ ม ระเบี ย บวิ นั ย ของ

๒๔๖
ขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และผูตองขัง ตามที่ผูบังคับเรือนจํามอบหมาย
๑๓.๓ ชวยเหลือผูบังคับเรือนจําในดานงานธุรการของกองบังคับการ
เรือนจํา
๑๓.๔ ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับเรือนจํามอบหมาย
เมื่อผูบังคับเรือนจํา รองผูบังคับเรือนจํา และผูชวยผูบังคับเรือนจําไมอยู
หรื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ใ ห ผู บั ญ ชาการเรื อ นจํ า แต ง ตั้ ง ข า ราชการทหารที่
เห็นสมควรเปนผูรักษาราชการแทน
ขาราชการทหารเหลาทหารสารวัตรที่มีตําแหนง
และหนาที่ราชการใน
เรือนจํา จะเปนเจาพนักงานเรือนจําเฉพาะเมื่อผูบังคับบัญชามอบหมายใหมีอํานาจ และ
หนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังเทานั้น
ขอ ๑๔ ทุกเรือนจํา ใหมีผูคุมประจําตามอัตราตามสมควร
ขอ ๑๕ ผูคุมเปนเจาพนักงานเรือนจํา มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
๑๕.๑ กระทําตามคําสั่งของผูบังคับเรือนจําโดยเครงครัด และ
ดวยความสุจริตใจ ไมประมาทเลินเลอหรือละเลย
๑๕.๒ปกครองและควบคุมระเบียบวินัยของผูตองขัง
๑๕.๓ ตรวจตราปองกันการกระทําผิดวินัยของผูตองขังตลอดจน
การหลบหนี และจับกุมเมื่อมีการกระทําผิดอาญา
๑๕.๔ จัดการและควบคุมการทํางานของผูตองขังตามที่ผูบังคับบัญชา
ไดมอบหมายไว
๑๕.๕ ตรวจตราเครื่องพันธนาการของผูตองขังในเวลาที่จะนํา
ผูตองขังเขาออกจากที่คุมขังทุกครั้ง เมือ่ เห็นสิ่งใดชํารุดบกพรองตองรีบจัดการแกไขให
เปนที่มั่นคงแข็งแรง โดยไมนิ่งนอนใจ
๑๕.๖ อบรมผูตองขังในเรือนจําใหมีวินัยและอยูในศีลธรรมอันดี
๑๕.๗ ดู แ ลตรวจตราการอนามั ย ของผู ต อ งขั ง ตลอดจนการ
สุขาภิบาลของ เรือนจําใหเปนไปตามคําแนะนําของแพทย

๒๔๗
๑๕.๘ เมื่อผูตองขังรองทุกขโดยชอบ ตองเอาใจใสชวยเหลือ
เต็มความสามารถ เทาที่จะทําได
๑๕.๙ เมื่อขณะกระทําการตามหนาที่ จะละทิ้งหนาที่ไปไมไดเปนอันขาด
๑๕.๑๐ หามญาติมิตรหรือบุคคลอื่นใดเขาไปในเรือนจํา เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากผูบังคับเรือนจํา
ข อ ๑๖ บุ ค คลอื่ น ใดที่ ไ ม ใ ช ผู คุ ม เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง ให ผู นั้ น กระทํ า
หนาที่ผูคุม ใหถือวาผูนั้นเปนผูคุมพิเศษ
ผูคุมพิเศษมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับผูคุมประจําทุกประการ
ขอ ๑๗ หามผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือ เจาพนักงานเรือนจําผูใดแสวงหา
ประโยชน สวนตัวหรือผูอื่น อันเนื่องแตผลแหงแรงงานของผูตองขัง และหามรับจํานํา
จํานอง แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือยืมทรัพยสินของผูตองขัง
ขอ ๑๘ เจาพนักงานเรือนจํา จะตองประพฤติตนใหเปนที่เคารพนับถือของ
ผูตองขัง จะใชกิริยาวาจาหยาบคายแกผูตองขังไมไดเปนอันขาด
ขอ ๑๙ ผูบัญชาการเรือนจํา จะตองใหมีแพทยตรวจการสุขาภิบาล และ
การอนามัยภายในเรือนจําทุกแหง
แพทยตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่จะตองปฏิบัติการเกี่ยวกับเรือนจํา ในสวนที่
ไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ของแพทย
ขอ ๒๐ ผูทําการแทนหรือผูรักษาราชการแทนในตําแหนงใด ใหมีอํานาจ
และหนาที่เชนเดียวกับผูที่ดํารงตําแหนงนั้น
หมวด ๓
การรับตัวผูตองขัง
ข อ ๒๑ เมื่ อ เจ า พนั ก งานเรื อ นจํ า ได รั บ ตั ว ผู ต อ งขั ง แล ว ให จั ด การ
ดังตอไปนี้
๒๐.๑ ตรวจสิ่งของที่ตัวผูตองขัง
๒๐.๒ ใหแพทยตรวจอนามัยผูตองขัง
๒๐.๓ จัดการบันทึกเรื่องที่เกี่ยวกับผูตองขัง

๒๔๘
ขอ ๒๒ การตรวจคนสิ่งของที่ตัวผูตองขังนั้น ถาผูตองขังเปนหญิง ก็ให
ผูตองขังนั้นเองแสดงสิ่งของที่ตนมีติดตัวมาตอเจาพนักงานที่มีหนาที่ตรวจ หากยังเปนที่
สงสัยวาผูตองขังยังไมแสดงสิ่งของที่มีอยูทั้งหมด ก็ใหเชิญหญิงอื่นที่เชื่อถือไดมาชวยทํา
การตรวจให
ข อ ๒๓ เจ า พนั ก งานเรื อ นจํ า จะต อ งให ผู ต อ งขั ง ที่ รั บ ตั ว ไว ใ หม แ ยก
ตางหากจากผูตองขังอื่น เพื่อใหแพทยไดตรวจอนามัยกอน หากโดยสภาพการณไม
อาจจะจัดการอยางนั้นได ก็ใหพยายามปฏิบัติใหใกลเคียงกับที่กําหนดไว
ขอ ๒๔ ใหแพทยตรวจอนามัยผูตองขังที่ไดรับตัวไวใหมในวันที่รับตัว
นั้น ถาไมอาจจะมาตรวจในวันนั้นได ใหมาตรวจในวันถัดไปโดยเร็ว
เมื่อแพทยตรวจพบวา ผูตองขังคนใดปวย จะตองมีการรักษาพยาบาล
หรือมีโรคติดตอซึ่งจะลุกลามเปนภัยรายแรงตอผูอื่น ใหแพทยชี้แจงแนะนําการปฏิบัติ
ตอผูบังคับเรือนจํา
เปนหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจําจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย
ในสวนที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูตองขังนั้น
หากแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวย ซึ่งจําเปนตองสงออกไปรักษาตัว
นอกเรือนจํ า ใหแพทยแจงตอผู บั งคับเรื อนจํ า พรอมทั้ งทํ ารายงานยื่นตอผู บัญชาการ
เรือนจําโดยตรง ในรายงานนั้นใหชี้แจงอาการปวยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่องโรค หรือ
ชนิดของการปวย และสถานรักษาพยาบาลนอกเรือนจําที่เห็นสมควรจะใหจัดสงตัวไป
รักษาพยาบาลนั้นดวย
ขอ ๒๕ ในกรณีท่แี พทยไมสามารถจะมาตรวจในวันที่รับตัวผูตองขังไวได
และเจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นวา ผูตองขังมีอาการปวยจะตองรักษาพยาบาล หรือมี
โรคติดตอจะลุกลามเปนภัยรายแรงตอผูอื่น ใหผูบังคับเรือนจํารีบจัดการสงตัวผูนั้นไปยัง
สถานพยาบาลที่ใกลที่สุด แลวรีบรายงานดวนใหผูบัญชาการเรือนจําทราบ
ในกรณีที่ไดสงตัวผูตองขังที่มีอาการปวยไปรักษาตัวในสถานพยาบาล
นอกเรือนจํา ใหผูบังคับเรือนจําจัดผูคุมไปควบคุมตามความเหมาะสมและจําเปน

๒๔๙
ขอ ๒๖ เมื่อเจาพนักงานเรือนจํารับตัวผูตองขังไว ตองสอบสวนผูนั้นให
ตรงกับรายการในหมาย หรือเอกสารการสั่งขังกอน แลวจึงใหจัดการจดบันทึกขอความที่
เกี่ยวกับผูตองขังและลงทะเบียนตอไป
หมวด ๔
การแยกผูตองขัง
ขอ ๒๗ ผูตองขัง ใหแบงออกเปนประเภท ดังนี้
๒๗.๑ คนตองขังระหวางสอบสวน หรือระหวางพิจารณาของ
ศาลและคนฝาก
๒๗.๒ คนตองจําขังตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในความผิดตอ
พระราชบัญญัติ วาดวย วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒๗.๓ นักโทษ
คนตองขัง คนฝาก และคนตองจําขังตามขอ ๒๗.๑ และขอ ๒๗.๒ นั้น
จะตองแบงเปนพวกยอยอีกสองพวก คือ ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรจําพวกหนึ่ง กับ
ขาราชการทหารต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรทหารกองประจําการ และบุคคลอื่นอีกจําพวกหนึ่ง
ขอ ๒๘ ใหจัดแบงสถานที่ของเรือนจําออกเปนสวน ๆ โดยใหมีสิ่งกีดกั้น
หรือขอบเขตที่แนนอน แสดงแบงสวนนั้น ๆ และจัดแยกผูตองขังแตละประเภทหรือ
จําพวกไวในสวนตาง ๆ ที่จัดแบงขึ้นนั้น หากเรือนจําใดโดยสภาพการณไมอาจทําได
ดังกลาว ใหพยายามจัดการคุมขังผูตองขังใหใกลเคียงกับที่ไดกลาวมาแลว
ขอ ๒๙ ผูตองขังซึ่งไมควรจะรวมอยูกับผูตองขังอื่นในประเภทเดียว หรือ
สถานที่เดียวกันได โดยจะกอเหตุราย หรือมีเหตุพิเศษอยางอื่นที่ควรจะแยกการคุมขัง
แลว ก็ใหแยกผูนั้นไปได
ขอ ๓๐ คนตองขังในระหวางสอบสวนหลายคนในคดีเดียวกัน โดยปกติ
ใหแยกไวอยาใหปะปนกัน
ขอ ๓๑ คนตองขังหญิงใหแยกคุมขังไวตางหากจากผูตองขังชาย และเมื่อ
มีสภาพเปนนักโทษแลวเมื่อใด ใหสงตัวไปคุมขังไวยังเรือนจําฝายพลเรือน

๒๕๐
หมวด ๕
นักโทษ
ขอ ๓๒ นักโทษ แบงเปนชั้น ๆ ดังตอไปนี้
๓๒.๑ ชั้นเยี่ยม
๓๒.๒ ชั้นดีมาก
๓๒.๓ ชั้นดี
๓๒.๔ ชั้นกลาง
๓๒.๕ ชั้นเลว
๓๒.๖ ชั้นเลวมาก
ขอ ๓๓ นักโทษที่เขาใหมใหอยูในชั้นกลางจนกวาจะมีการเลื่อนหรือ
ลดชั้น เวนแตไดเคยตองโทษมาแลว และมาตองโทษในคราวนี้อีกภายในหาป นับแตวัน
พนโทษคราวกอน กับความผิดทั้งสองคราวนั้น ไมใชความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท
ใหอยูในชั้นเลว
ขอ ๓๔ นักโทษ คนตองขัง และคนฝากยอมไดรับสิทธิความสะดวกและ
ประโยชนตางกันตามชั้นในขอสําคัญดังตอไปนี้
๓๔.๑ นักโทษ
๓๔.๑.๑ นักโทษชั้นเยี่ยม
๓๔.๑.๑.๑ จะไดรับการพิจารณาผอนผันให
ความสะดวก ในอันดับทีส่ ูงสุด
๓๔.๑.๑.๒ จะไดรับการพิจารณาตั้งใหมี
ตําแหนงหนาที่ชวย เหลือเจาพนักงาน
๓๔.๑.๑.๓ จะไดรับการพิจารณาตั้งใหมี
ตําแหนงเปนยามในตรวจ
๓๔.๑.๑.๔ จะไดรับการพิจารณาเมื่อขอลาไป
กิจธุระสําคัญหรือกิจการในครอบครัว ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร

๒๕๑
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ปละไมเกินสองครั้ง
๓๔.๑.๑.๕ จะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษไม
นอยกวาหนึ่งในสามของกําหนดโทษที่ระบุไวในหมายแจงโทษเด็ดขาด ในกรณีที่มีการ
พระราชทานอภัยโทษใหถือกําหนดโทษตามหมายแจงโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด
๓๔.๑.๑.๖ จะไดรับอนุญาตใหสงจดหมายถึงญาติ
มิตรได
๓๔.๑.๑.๗ จะไดรับอนุญาตใหรับประทานอาหาร
สวนตัวได
๓๔.๑.๑.๘ จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องนุงหมของ
ตนเอง ซึ่งไมขัดกับขอบังคับนี้ได
๓๔.๑.๑.๙ มีโอกาสไดรับการเยี่ยมจากญาติมิตร
สัปดาหละสองครั้ง
๓๔.๑.๑.๑๐ไมตองทํางานหนัก เวนแตเกี่ยวแกอนามัย
ของผูตองขัง และการสุขาภิบาลของเรือนจํา
๓๔.๑.๒ นักโทษชั้นดีมาก
๓๔.๑.๒.๑ จะไดรับการพิจารณาผอนผันใหความ
สะดวกในอันดับรองลงไปจากชั้นเยี่ยม
๓๔.๑.๒.๒ จะไดรับการพิจารณาตั้งใหมีตําแหนง
หนาที่ชวยเหลือเจาพนักงาน
๓๔.๑.๒.๓ จะไดรับการพิจารณาตั้งใหมีตําแหนง
เปนยามในสามัญ
๓๔.๑.๒.๔ จะไดรับการพิจารณาเมื่ อขอลาไปกิจ
ธุระสําคัญ หรือกิจการในครอบครัว ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ปละไมเกินหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๒.๕ จะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษไม
นอยกวาหนึ่งในสี่ของกําหนดโทษที่ระบุไวในหมายแจงโทษเด็ดขาด ในกรณีที่มีการ

๒๕๒
พระราชทานอภัยโทษ ใหถือกําหนดโทษตามหมายแจงโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด
๓๔.๑.๒.๖ จะไดรับอนุญาตใหสงจดหมายถึงญาติ
มิตรได
๓๔.๑.๒.๗ จะไดรับอนุญาตใหรับประทานอาหาร
สวนตัวได
๓๔.๑.๒.๘ จะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องนุงหมของ
ตนเองซึ่งไมขัดกับขอบังคับนี้ได
๓๔.๑.๒.๙ มีโอกาสไดรับการเยี่ยมจากญาติมิตร
สัปดาหละหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๒.๑๐ ไมตองทํางานหนัก เวนแตเกี่ยวแก
อนามัยของผูตองขัง และการสุขาภิบาลของเรือนจํา
๓๔.๑.๓ นักโทษชั้นดี
๓๔.๑.๓.๑ จะไดรับการพิจารณาผอนผันใหไดความ
สะดวกในอันดับรองลงไปจากชั้นดีมาก
๓๔.๑.๓.๒ จะไดรับการพิจารณาตั้งใหมีตําแหน ง
หนาที่ชวยเหลือเจาพนักงาน
๓๔.๑.๓.๓ จะไดรับการพิจารณาพักการลงโทษไม
นอยกวาหนึ่งในหาของกําหนดโทษที่ระบุไวในหมายแจงโทษเด็ดขาด ในกรณีที่มีการ
พระราชทานอภัยโทษ ใหถือกําหนดโทษตามหมายแจงโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด
๓๔.๑.๓.๔ จะได รั บ อนุ ญ าตให ส ง จดหมายถึ ง
ญาติมิตรไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๓.๕ จะได รั บ อนุ ญ าตให รั บ ประทานอาหาร
สวนตัวไดสัปดาหละสองมื้อ
๓๔.๑.๓.๖ มีโอกาสไดรับการเยี่ยมจากญาติมิตรสอง
สัปดาหตอหนึ่งครั้ง

๒๕๓
๓๔.๑.๔ นักโทษชั้นกลาง
๓๔.๑.๔.๑ จะไดรับอนุญาตใหสงจดหมายถึงญาติมิตร
ไดสองสัปดาหตอหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๔.๒ จะได รั บ อนุ ญ าตให รั บ ประทานอาหาร
สวนตัวได สัปดาหละหนึ่งมื้อ
๓๔.๑.๔.๓ มีโอกาสไดรับการเยี่ยมจากญาติมิตรสาม
สัปดาหตอหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๕ นักโทษชั้นเลว
๓๔.๑.๕.๑ จะไดรับอนุญาตใหสงจดหมายถึงญาติได
สามสัปดาหตอหนึ่งสัปดาห
๓๔.๑.๕.๒ จะได รั บ อนุ ญ าตให รั บ ประทานอาหาร
สวนตัวไดสองสัปดาหตอหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๕.๓ มี โ อกาสได รั บ การเยี่ ย มจากญาติ มิ ต รสี่
สัปดาหตอหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๖ นักโทษชั้นเลวมาก
๓๔.๑.๖.๑ จะไดรับอนุญาตใหสงจดหมายถึงญาติมิตร
ไดสี่สัปดาหตอหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๖.๒ มี โ อกาสได รั บ การเยี่ ย มจากญาติ มิ ตรห า
สัปดาหตอหนึ่งครั้ง
๓๔.๑.๖.๓ หามสูบบุหรี่
๓๔.๒ คนตองขังและคนฝาก ยอมไดรับสิทธิโดยอนุโลมตามนักโทษชั้น
เยี่ยม ในเรื่อง
๓๔.๒.๑ การสงจดหมายถึงญาติมิตร
๓๔.๒.๒ การรับประทานอาหารสวนตัว
๓๔.๒.๓ การเยี่ยมจากญาติมิตร

๒๕๔
ขอ ๓๕ นักโทษที่อยูในชั้นต่ํา เมื่อเลื่อนขึ้นไปอยูในชั้นสูงยอมไดรับ
ประโยชนในชั้นที่ไดเลื่อนขึ้นไปอยู และในทางตรงกันขามนักโทษชั้นสูงที่ถูกลดลงมา
อยูในชั้นต่ํายอมจะตองเสียประโยชนในชั้นสูงที่ตนไดรับอยูกอน และจะตองมารับการ
ปฏิบัติ ตลอดจนความสะดวกในชั้นต่ําที่ตนตองเขาอยูใหม
ขอ ๓๖ นักโทษที่มีความชอบในราชการเปนพิเศษ จะไดรับการพิจารณา
ผอนผันใหความสะดวกหรืออาจไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นให แลวแตผูบัญชาการ
เรือนจําพิจารณาเห็นสมควร ตามความชอบ และคุณประโยชนอันเกิดแกราชการ
ขอ ๓๗ โดยปกติใหต้ังนักโทษชั้นดีมากขึ้นเปนยามในสามัญไดรอยละ
ยี่สิบ และตั้งนักโทษชั้นเยี่ยมขึ้นเปนยามในตรวจไดรอยละสิบของจํานวนผูตองขังที่มีอยู
ในเรือนจํานั้น เวนแตในกรณีพิเศษผูบัญชาการเรือนจําอาจสั่งไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๘ ยามในสามัญ มีหนาที่ ดังนี้
๓๘.๑ในเวลากลางคื น มี ห น า ที่ ผ ลั ด เปลี่ ย นกั น อยู ย ามดู แ ล
ผูตองขังภายในที่คุมขัง
๓๘.๒ ในกรณีที่ผูตองขังออกทํางานนอกเรือนจํา ใหมีหนาที่
ตามแตผูบังคับบัญชาจะมอบหมายให
ขอ ๓๙ ยามในตรวจ มีหนาที่ ดังนี้
๓๙.๑ เปนผูช วยผูคุม ควบคุ มผูตองขังเวลาทํางานซึ่งอยู ภายในบริเวณ
เรือนจํา
๓๙.๒ ดูแลตรวจตรายามในสามัญที่เปนยามใหปฏิบัติหนาที่โดยกวดขัน
ขอ ๔๐ การเลื่อนหรือลดชั้นก็ดี การตั้งใหมีตําแหนงหนาที่เปนยามใน
สามัญ หรือยามในตรวจก็ดี อยูในอํานาจของผูบัญชาการเรือนจําที่จะพิจารณาและสั่งอนุมัติ
ขอ ๔๑ การเลื่อนชั้นใหกระทําเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และเมื่อ
สิ้นเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งแตนักโทษที่จะไดรับการพิจารณานี้ตองไดรับโทษมาแลว
ไมนอยกวาสามเดือนนับตั้งแตวันที่ศาลพิพากษาคดีถึงที่สุด
ในกรณีมีเหตุพิเศษ จะเลื่อนชั้นกอนเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได
การลดชั้นจะกระทําไดเมื่อเกิดการฝาฝนขอหามและขอปฏิบัติของ
ผูตองขัง

๒๕๕
ขอ ๔๒ การเลื่อนหรือลดชั้น ตามปกติใหกระทําไดตามลําดับคราวละ
ชั้น เวนแตในกรณีที่มีเหตุพิเศษจะเลื่อนหรือลดขามชั้นก็ได
ใหผูบัญชาการเรือนจําตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาเลื่อน
หรือลดชั้นตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
๔๒.๑ การเลื่อนชั้นตามปกติ พิจารณาดังนี้
๔๒.๑.๑ ตองมีความประพฤติเรียบรอย ขยันหมั่นเพียร
๔๒.๑.๒ ตองตั้งใจรับการอบรมเกี่ยวกับวิชาสามัญ
วิชาชีพ ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดี ไมมกี ารฝาฝนขอหามขอปฏิบัติของผูตองขังแตอยางใด
๔๒.๒ การเลื่อนชั้นกรณีมีเหตุพิเศษ ตองเปนผูมีความประพฤติ
ดี มี ค วามอุ ต สาหะ ความก า วหน า ในการศึ ก ษา อบรม ทํ า งานบั ง เกิ ด ผลดี และทํ า
ความชอบแกราชการดีเดนเปนพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๔๒.๒.๑ ตอสูขัดขวางปองกันการหักแหกเรือนจํา
๔๒.๒.๒ ชวยเหลือเจาพนักงานในภาวะอันตราย
๔๒.๒.๓ เสี่ยงอันตรายเขาปองกันและจับกุมผูตองขัง
อื่นที่กอการจลาจล หรือกอเหตุรายแรง
๔๒.๒.๔ ทําการดับเพลิงในกรณีที่เกิดเพลิงไหมอาคาร
สถานที่ของเรือนจําจนไดผลดี หรือจนตนเองไดรับอันตราย
๔๒.๒.๕ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ใดนอกจากหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายตามปกติธรรมดาจนบังเกิดผลดีแกทางราชการเปนพิเศษ
๔๒.๓ การลดชั้น เมื่อมีการฝาฝนขอหามและขอปฏิบัติของ
ผูตองขัง
หมวด ๖
เครื่องพันธนาการ
ขอ ๔๓ เครื่องพันธนาการอันพึงใชแกผูตองขัง กําหนดไวดังตอไปนี้
๔๓.๑ ตรวน
๔๓.๒ กุญแจมือ

๒๕๖
๔๓.๓ โซลาม
ขอ ๔๔ ตรวนมี ๒ ขนาด ดังนี้
๔๔.๑ ขนาดที่ ๑ วัดผาศูนยกลาง ๑๐ มิลลิเมตร
๔๔.๒ ขนาดที่ ๒ วัดผาศูนยกลาง ๑๗ มิลลิเมตร
ลูกโซระหวางวงแหวนนั้น มิใหใชสั้นกวา ๕๐ เซนติเมตร และมิใหยาว
กวา ๗๕ เซนติเมตร กับตองมิใหมีเสนผาศูนยกลางเกินกวา ๑๗ มิลลิเมตร
การใชตรวนนั้น โดยปกติใหใชขนาดที่ ๑ จะใชขนาดที่ ๒ ไดตอเมื่อมี
ความจําเปนเทานั้น
ขอ ๔๕ กุญแจมือ ใหใชตามแบบและขนาดซึ่งทางราชการจะกําหนด
ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๔๖ โซลามนั้น ใหใชลามระหวางตรวน หรือระหวางกุญแจมือกับสิ่ง
ยึ ด เหนี่ ย วประจํ า ที่ อ ย า งอื่ น โซ นี้ มี ข นาดยาวไม น อ ยกว า ๑ เมตร กั บ ต อ งมิ ใ ห มี
เสนผาศูนยกลางเกินกวา ๑๐ มิลลิเมตร
ขอ ๔๗ ใหผูบัญชาการเรือนจําเปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจที่จะสั่งใหใช และ
เพิกถอนการใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง อันเนื่องจากสภาพของเรือนจํา สภาพของ
เหตุการณ หรือสภาพของทองถิ่น
ขอ ๔๘ ในกรณีที่เจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมผูตองขังไปนอกเรือนจํา
ถาจะใชเครื่องพันธนาการใหใชกุญแจมือ เวนแตนักโทษหรือคนตองขังในคดีอุกฉกรรจ
จะใชตรวนก็ได
ขอ ๔๙ เครื่องพันธนาการที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ มิใหใชแกผูตองขัง
อายุเกินหกสิบป หรือผูตองขังหญิง เวนแตเปนบุคคลดุราย หรือวิกลจริต ซึ่งจําเปนตอง
ปองกันมิใหกอภยันตราย หรือเปนผูตองขังชายซึ่งดําเนินตามความในขอ ๔๘
ขอ ๕๐ หามมิใหเจาพนักงานใชเครื่องพันธนาการอยางอื่น นอกจากที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้ เวนแตในกรณีฉุกเฉินจําเปน ผูบัญชาการเรือนจําจะอนุญาตให
ใชเครื่องพันธนาการอยางอื่น ซึ่งเห็นวาเบากวาที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ก็ได

๒๕๗
หมวด ๗
การควบคุมผูตองขัง
ขอ ๕๑ ใหนําผูตองขังเขาหองขังเวลา ๑๘๐๐ และนําออกจากหองขัง
เวลา ๐๖๐๐ หากกําหนดเวลานี้ไมเหมาะแกกิจการ หรือสภาพการณแหงเรือนจําใหผู
บัญชาการเรือนจํากําหนดเวลาใหมไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๒ กอนที่จะนําผูตองขังออกไปนอกเรือนจํา หรือกลับเขาเรือนจํา
เจาหนาที่ผูควบคุมตองตรวจสิ่งของตองหามที่ตัวผูตองขังกอนเสมอทุกครั้ง
ขอ ๕๓ เมื่อจายผูตองขังออกนอกบริเวณเรือนจํา หากการควบคุมตกเปน
หน า ที่ ข องทางเรื อ นจํ า แล ว ต อ งจั ด ให มี ผู คุ ม หนึ่ ง คน ต อ ผู ต อ งขั ง ไม เ กิ น ห า คน จะ
เปลี่ยนแปลงจํานวนนี้ไดตอเมื่อผูบัญชาการเรือนจําไดอนุมัติ
ข อ ๕๔ เมื่ อ จะนํ า ผู ต อ งขั ง เดิ น ทางไกลไปต า งถิ่ น จะต อ งจั ด ให มี ผู
ควบคุมไมนอยกวาสองคน
ขอ ๕๕ การรักษาการณนอกกําแพง หรือขอบเขตเรือนจํา เพื่อปองกันมิ
ใหผูตองขังหลบหนีนั้นใหผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาและสั่งการปองกัน หรือขอกําลังจาก
หนวยทหาร ที่ใกลเคียงไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๖ เมื่อมีเหตุการณไมสงบขึ้นในเรือนจํา เจาพนักงานเรือนจําจะตอง
รีบแจงเหตุตอผูบังคับเรือนจําทันที และเปนหนาที่ผูบังคับเรือนจําจะตอง
๕๖.๑ รวบรวมเจาพนักงานเรือนจําทําการปองกันโดยกวดขัน
๕๖.๒ ให แ จ ง เหตุ ต อ นายทหารเวรรั ก ษาการณ หรื อ กอง
รักษาการณที่ใกลเคียงใหทราบโดยดวน
๕๖.๓ ใหรีบรายงานผูบัญชาการเรือนจํา
เมื่อผูบัญชาการเรือนจําทราบเหตุ จะตองมายังเรือนจําและจัดการระงับ
เหตุโดยทันที
ข อ ๕๗ ผู ต อ งขั ง ทั้ ง ปวง เมื่ อ ทราบว า ได มี เ หตุ ก ารณ ไ ม ส งบเกิ ด ขึ้ น
ดังกลาวใน ขอ ๕๖ ตองสงบนิ่งอยูตามหนาที่ที่กําลังกระทําอยู และตองปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาพนักงานเรือนจําโดยเครงครัด

๒๕๘
หมวด ๘
การทํางาน
ข อ ๕๘ นั ก โทษและคนต อ งจํ า ขั ง ในความผิ ด ฐานละเมิ ด ต อ
พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ที่ไมพิการ
ทุพพลภาพหรือปวยนั้น เจาพนักงาน เรือนจําจะจัดใหทํางานไดทุกอยางตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕๙ งานที่จัดใหทํานั้น จะตองพิจารณาถึงเหตุผลตอไปนี้ เชน
๕๙.๑ กําหนดโทษ
๕๙.๒ ความแข็งแรงแหงรางกาย
๕๙.๓ สติปญญา และอุปนิสัย
๕๙.๔ ฝมือหรือความรูความชํานาญ
๕๙.๕ ผลของการทํางาน
๕๙.๖ ผลในทางอบรม
๕๙.๗ สภาพการณแหงเรือนจํา
นอกจากนี้ แลวแตผูบังคับเรือนจําจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๖๐ หามมิใหจายผูตองขังออกทํางานนอกเรือนจํา เวนแตนักโทษชาย
และคนตองจําขังในความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๖ และที่แกไขเพิ่มเติมผูบัญชาการเรือนจําอนุญาตได
ข อ ๖๑ การจ า ยผู ต อ งขั ง ไปทํ า งานนอกเรื อ นจํ า เจ า หน า ที่ ผู ม ารั บ กั บ
เจาหนาที่ทางเรือนจําตองลงนามรับและสงผูตองขังกันไวในสมุดบัญชีใหเปนหลักฐาน
ขอ ๖๒ เวลาทํางานหามผูควบคุมอนุญาตใหบุคคลใดนอกจากผูบังคับบัญชา
หรือเจาหนาที่ของเรือนจําเขาใกล หรือพูดจา หรือใหสิ่งของไมวาอยางใดแกผูตองขัง
ขอ ๖๓ โดยปกติใหกําหนดเวลาทํางาน ดังนี้
๖๓.๑ เวลา ๐๖๐๐ ทํ างานที่เกี่ยวกับการอนามัยผู ตองขั ง การ
สุขาภิบาลของเรือนจํา หรือสถานที่ราชการบางแหงที่เห็นสมควร
๖๓.๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ รับประทานอาหารเชา
๖๓.๓ เวลา ๐๙๐๐ จายไปทํางานตามหนาที่

๒๕๙
๖๓.๔ เวลา ๐๒๐๐ พักงาน
๖๓.๕ เวลา ๑๓๐๐ เริ่มทํางานตอไป
๖๓.๖ เวลา ๑๖๐๐ เลิกงาน อาบน้ํา รับประทานอาหารเย็น และ
พักผอนตอไปจนถึงเวลาเขาหองขัง
๖๓.๗ กอนถึงเวลานอน ใหผูตองขังไดมีการไหวพระสวดมนต
ตามระเบียบของทหาร
ขอ ๖๔ ในวันหยุดราชการตาง ๆ โดยปกติใหผูตองขังทําการที่เกี่ยวกับ
การอนามั ย ของผู ต อ งขั ง การสุ ข าภิ บ าลของเรื อ นจํ า และรั บ การอบรมในตอนเช า
(ระหวางเวลา ๐๖๐๐ - ๑๒๐๐) ตอนบายใหพักงาน
หมวด ๙
การอนามัยและการสุขาภิบาล
ขอ ๖๕ ใหแพทย เข าตรวจเรื อนจํ า ในส วนที่ เกี่ยวกับการอนามัย ของ
ผูตองขัง และการสุขาภิบาลของเรือนจําโดยทั่ว ๆ ไป ไมนอยกวาเดือนละสองครั้ง
ในการตรวจนั้น เมื่อเห็นสมควรจะจัดการอยางใดใหชี้แจงแนะนําตอผู
บังคับเรือนจํา และจดหมายเหตุบันทึกไวในสมุดตรวจของเรือนจํา
ขอ ๖๖ ผู ต อ งขัง ทุก คน มีห นา ที ่ต อ งรัก ษาความสะอาดรา งกาย
เครื่องนุงหมหลับนอน เครื่องใชตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตน หองขัง และสวนใดสวนหนึ่งของ
เรือนจํา
ขอ ๖๗ โดยปกติใหจายเครื่องนุงหมหลับนอนแกผูตองขัง ดังนี้
๖๗.๑ เสื้อกางเกงสองชุด
๖๗.๒ ผาอาบน้ําหนึ่งผืน
๖๗.๓ ผาหมนอนหนึ่งผืน
๖๗.๔ หมอนหนึ่งใบ
๖๗.๕ เสื่อหรือผาปูนอนหนึ่งผืน
๖๗.๖ มุงหนึ่งหลัง

๒๖๐
ขอ ๖๘ เสื้อ ใชคอพวงมาลัยแบบเดียวกับเสื้อชั้นในของทหาร กางเกง
เปนชนิดกางเกงขาสั้น อยางกางเกงกีฬา
ขอ ๖๙ เสื้อและกางเกงใหใชสี ดังนี้
๖๙.๑ เรือนจําทหารบก ใชสีกากีแกมเขียว
๖๙.๒ เรือนจําทหารเรือ ใชสีกากี
๖๙.๓ เรือนจําทหารอากาศ ใชสีเทา
สวนผาอาบน้ํา ผาหมนอน หมอน เสื่อ หรือผาปูนอนนั้น ใหอนุโลมจาย
ใหเชนเดียวกับทหารในกรมกอง เฉพาะมุงนั้น ใหพิจารณาจายใหในโอกาสอันควร
ขอ ๗๐ โดยปกติใหผูบังคับบัญชาอนุญาตใหนักโทษตั้งแตชั้นดีขึ้นไปกับ
คนตองขัง และคนฝากขังออกเดินนอกหองขัง หรือออกกําลังกายตามเวลาในเขตซึ่งกําหนดไวได
ข อ ๗๑ เรื อ นจํ า ทุ ก แห ง ต อ งจั ด ให มี ส ถานพยาบาลเพื่ อ เป น ที่ ทํ า การ
รักษาพยาบาลผูตองขัง เวนแตสภาพการณไมเหมาะที่จะจัดดังกลาวแลวได จะจัดขึ้นใน
สถานพยาบาลของทหารที่ใกลเคียงที่สุดก็ได
ขอ ๗๒ เมื่อแพทยหรือเจาพนักงานเรือนจําพบผูตองขังปวย ใหปฏิบัติ
ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ โดยอนุโลม
ขอ ๗๓ ผูตองขังที่เปนผูติดยาเสพติดอยางรายแรง ใหจัดเขาเปนผูปวย
โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การเลี้ยงอาหาร
ขอ ๗๔ หามผูตองขังหุงหาประกอบอาหารเปนสวนตัวหรือนําอาหารไป
รับประทานนอกเขตที่ทางการเรือนจําไดกําหนดไว โดยมิไดรับอนุญาตจากผูบังคับเรือนจํา
ขอ ๗๕นักโทษและคนตองจําขังในความผิดฐานละเมิดตอพระราชบัญญัติ
วาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และที่แกไขเพิ่มเติม จะตองรับประทานอาหารซึ่ง
ทางการเรือนจําจายให จะรับประทานอาหารสวนตัวไดแตเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตตาม
ขอบังคับนี้

๒๖๑
ขอ ๗๖ โดยปกติตองจัดใหผูตองขังไดรับประทานอาหารอยางนอยวัน
ละสองมื้อ คือ เชาและเย็น อาหารมื้อหนึ่ง ๆ ใหมีขาวและกับ
ขอ ๗๗ ผูตองขังที่ทํางานหนักหรือตรากตรํา ผูบัญชาการเรือนจําจะสั่ง
ใหจัดอาหารเพิ่มใหมากสิ่งหรือมากมื้อขึ้นก็ได หรือจะอนุญาตใหนําอาหารสวนตัวมา
รับประทานเปนพิเศษก็ได
ขอ ๗๘ อาหารที่ผูตองขังจะรับประทาน ตองใหเจาหนาที่แพทยตรวจ
กอน ในกรณีที่เจาหนาที่แพทยมาตรวจไมได ใหจัดเจาพนักงานเรือนจําเปนผูตรวจแทน
หมวด ๑๑
ขอหามและขอปฏิบัติของผูตองขัง
ขอ ๗๙ ผูตองขังตองปฏิบัติตน ดังตอไปนี้
๗๙.๑ เมื่อมีอาการปวย หรือมีทุกขรอนอยางใดเกิดขึ้นตองรีบ
รายงานตอผูบังคับบัญชา
๗๙.๒ ตองเคารพยําเกรงตอผูใหญ และผูบังคับบัญชาเหนือตน
๗๙.๓ ตองไมเกียจครานตอหนาที่การงาน
๗๙.๔ ตองอยูในความควบคุมโดยแนนอน จะไปไหนตามลําพังไมได
๗๙.๕ ตองกระทําตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่โดย
เครงครัด และดวยความเต็มใจ ไมประมาทเลินเลอ หรือละเลย
๗๙.๖ ตองรับประทานอาหารตามกําหนดเวลา จะแกลงอด
อาหารดวยอุบายใด ๆ ไมไดเปนเด็ดขาด
๗๙.๗ หามเลนการพนัน เสพยาเสพติด หรือ เครื่องดองของเมาทุก
ชนิด
๗๙.๘ หามทะเลาะวิวาท หรือลอเลียน และรองรําทําเพลงไมวา
เวลาใด ๆ
๗๙.๙ หามใหทรัพยสินแกเจาพนักงาน หรือเจาหนาที่ใด ๆ ไมวา
จะเปนโดยตรงหรือโดยออม
๗๙.๑๐ หามกลาวเท็จ หรือรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา

๒๖๒
๗๙.๑๑ หามแสดงกิริยาวาจาหยาบคาย และลามกอนาจาร
๗๙.๑๒ หามสูบบุหรี่ในขณะทํางาน หรือในที่ตองหาม เวนแตไดรับ
อนุญาต
๗๙.๑๓ หามคบคิดกันจะหนี หรือทํารายเจาหนาที่ หรือผูตองขังดวย
กันเอง
๗๙.๑๔ เมื่อทราบวามีผูใดจะกอเหตุรายตองรีบรายงานตอผูบังคับบัญชา
โดยเร็ว
ขอ ๘๐ หามผูตองขังนําสิ่งของดังกลาวตอไปนี้ เขามาเก็บรักษาไวในเรือนจํา
คือ
๘๐.๑ ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอื่นรวมทั้งเครื่องมือใน
การใชประกอบการเสพ
๘๐.๒ สุราหรือสิ่งอื่นซึ่งดื่มไดเมาอยางสุรา
๘๐.๓ เครื่องอุปกรณสําหรับเลนการพนัน
๘๐.๔ เครื่องอุปกรณในการหลบหนี
๘๐.๕ อาวุธ
๘๐.๖ วัตถุระเบิด หรือน้ํามันเชื้อเพลิง หรือวัตถุอื่นใดที่กอใหเกิด
เพลิงได
๘๐.๗ สัตวมีชีวิต
๘๐.๘ ของเนา ของเสีย ของที่มีพิษตอชีวิตรางกาย หรือของที่
ทําใหเกิดความรําคาญตอผูตองขังอื่น
๘๐.๙ สิ่งของที่นําเขามาเพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายเปนการคากําไร
๘๐.๑๐ สิ่งของที่มีไวเปนการผิดกฎหมาย
ขอ ๘๑
สิ่งของตอไปนี้ ถามีจํานวนไมมากเกินสมควร ใหผูบังคับ
เรือนจําพิจารณาอนุญาตใหผูตองขังนําเขามา หรือเก็บรักษาไวในเรือนจําได คือ
๘๑.๑ เครื่องมือที่เกี่ยวแกการรักษาอนามัยของผูตองขัง

๒๖๓
๘๑.๒ เงินตรา
๘๑.๓ อาหารที่ปรุงแลวเสร็จ ซึ่งยอมใหผูตองขังรับประทานได
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๑๐
ขอ ๘๒ ผูตองขังจะมีเงินตราติดตัวไวไดเพียงไมเกินสามสิบบาท สวนที่
เหลือนอกจากนั้นกับสิ่ งของอั นมีคา ตองจั ดการมอบแก ผูบั งคับเรื อนจํา เพื่ อนํ าฝาก
เจาหนาที่การเงินตอไปโดยเร็ว
ขอ ๘๓ บรรดาสิ่งของซึ่งมิใชสิ่งของตองหาม แตก็มิใชสิ่งของที่อนุญาต
ใหเก็บรักษาไวในเรือนจําได ตองจัดการใหผูตองขังมอบหมายไวกับญาติมิตร หรือ
บุคคลอื่นที่อยูนอกเรือนจํา หรือใหจําหนายเสีย หากไมอาจกระทําดังกลาวไดใหผูบังคับ
เรือนจําเก็บรวบรวมขึ้นบัญชีรักษาไวและคืนใหเมื่อผูนั้นพนโทษ
ขอ ๘๔ สิ่งของซึ่งเขาใจวาจะไดมาจากการกระทําผิดกฎหมาย หรือมีไว
เปนการผิดกฎหมายกับสิ่งของตองหามตามขอบังคับนี้ ใหเจาพนักงานยึดไวแลวรีบ
รายงานตอผูบัญชาการเรือนจํา เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๘๕ ขอหามและขอปฏิบัติของผูตองขังตามหมวดนี้ ใหเจาพนักงาน
เรือนจําอานใหผูตองขังฟงไมนอยกวาสัปดาหละหนึ่งครั้ง ผูตองขังที่เขาใหมตองอานให
ฟงดวยทุกคน
หมวด ๑๒
การลงทัณฑฐานผิดวินัย
ขอ ๘๖
ผูบังคับเรือนจําจังหวัดทหาร หรือผูบังคับเรือนจําที่มีฐานะ
เทียบเทาเรือนจําจังหวัดทหารมีอํานาจลงทัณฑ ดังตอไปนี้
๘๖.๑ ภาคทัณฑ
๘๖.๒ งด หรือลดสิทธิตาง ๆ ได มีกําหนดไมเกินสองเดือน
๘๖.๓ ขังเดี่ยวไมเกินสิบหาวัน
ข อ ๘๗ ผู บั ง คั บ เรื อ นจํ า มณฑลทหาร หรื อ ผู บั ง คั บ เรื อ นจํ า ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาเรือนจํามณฑลทหารมีอํานาจลงทัณฑ ดังตอไปนี้
๘๗.๑ ภาคทัณฑ

๒๖๔
๘๗.๒ งด หรือลดสิทธิตาง ๆ ได มีกําหนดไมเกินสามเดือน
๘๗.๓ ขังเดี่ยวไมเกินหนึ่งเดือน
ขอ ๘๘ ผูบังคับบัญชาเรือนจําทหารตั้งแตชั้นผูบัญชาการเรือนจําขึ้นไป มี
อํานาจลงทัณฑตามพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดทุกสถาน แตการ
งดหรือลดสิทธิตาง ๆ นั้นมีกําหนดไมเกินหกเดือน
ขอ ๘๙ ในกรณีที่การกระทําอันหนึ่งอันเปนความผิดจะตองรับโทษหลาย
สถานนั้น หามมิใหลงโทษสําหรับความผิดนั้นเกินกวาสองสถาน
ขอ ๙๐ กรณีที่ผูตองขังมีลักษณะเปนคนดื้อดาน โดยที่ไดรับทัณฑทางวินัย
ทหาร หรือวินัยทางเรือนจําอยางหนึ่งอยางใดมาแลวไมนอยกวาสองครั้ง หรือขัดคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาโดยจงใจมาแลวแมเพียงครั้งเดียว ถาผูนั้นยังประพฤติผิดอีก ใหผูบัญชาการ
เรือนจํ ามีอํานาจหนาที่พิจารณาสั่งเพิ่ มทัณฑสถานอื่ นในความผิดครั้งหลังนี้ไดตามที่
เห็นสมควร
ขอ ๙๑ การขังเดี่ยวนั้น ใหกระทําโดยวิธีแยกผูตองรับโทษจากผูตองขัง
อื่น และกักขังไวในที่ซึ่งจัดขึ้นเปนพิเศษ หามติดตอหรือพูดจากับผูอื่นทั้งสิ้น เวนแตมีเหตุ
จําเปนก็ใหผูบังคับเรือนจํามีอํานาจอนุญาตได
ใหผูบังคับเรือนจําสั่งใหมีผูคอยตรวจการขังใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง และ
สังเกตเมื่อเห็นมีอาการปวยซึ่งจะตองมีการรักษาพยาบาล
ขอ ๙๒ หองมืดซึ่งจะใชเปนที่กักขังผูตองโทษนั้น ใหเจาหนาที่แพทย
ตรวจเห็นชอบดวยวาจะไมเปนการผิดตออนามัยอยางรายแรง จึงใชได
ขอ ๙๓ การใช หรือเพิ่มเครื่องพันธนาการนั้น ใหผูบัญชาการเรือนจํา
พิจารณาเลือกใชใหสมควรแกความผิด แตเฉพาะตรวนหามใชเกินกวาสองชั้นเปนอันขาด
หมวด ๑๓
การเยีย่ มผูตอ งขัง
ขอ ๙๔
การเยี่ยมผูตองขังนั้น ใหเยี่ยมไดเฉพาะวันหยุดงานระหวาง
เวลา ๑๒๐๐ - ๑๕๐๐ เวนแตมีเหตุจําเปนใหผูบังคับเรือนจํามีอํานาจอนุญาตใหเยี่ยมเปน
พิเศษในวันและเวลาอื่นได

๒๖๕
ขอ ๙๕ คนตองขังในระหวางสอบสวนหามการเยี่ยม เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับเรือนจํา
ขอ ๙๖
กรณีนอกจากที่กลาวในขอ ๙๔ และขอ ๙๙ หามเจาหนาที่
เรือนจําอนุญาตใหผูใดเยี่ยมผูตองขังเปนอันขาด
ขอ ๙๗ เจาหนาที่เรือนจําจะอนุญาตใหผูเยี่ยมพบกับผูตองขังไดแต
เฉพาะในบริเวณเรือนจํา และในที่ซึ่งไดกําหนดไวเทานั้น และขณะเยี่ยมตองจัดใหมี
เจาหนาที่กํากับคอยดูคอยฟงอยูดวยตลอดเวลาที่เยี่ยม
ขอ ๙๘ ผูบังคับเรือนจําอนุญาตใหทนายซึ่งแกตางผูตองขัง ติดตอกับ
ผูตองขังโดยไมตองมีเจาหนาที่กํากับคอยฟงก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร
ขอ ๙๙ ถาผูมาเยี่ยมกับผูตองขังพูดกันเปนภาษาอื่น ซึ่งเจาหนาที่ผูกํากับ
ฟงไมเขาใจ หรือพูดเปนเชิงยุยงเสี้ยมสอนในทางทุจริต หรือดวยอุบายอยางใด ๆ ก็ดี ให
เจาหนาที่นั้นมีอํานาจที่จะหามพูดกันตอไปไดแลวรีบรายงานผูบังคับเรือนจําทราบทันที
ขอ ๑๐๐ ผูคุม หรือผูตองขังคนใด ทราบวาผูมาติดตอกับผูตองขังกระทํา
การใด ๆ เปนเชิงยุยงเสี้ยมสอนในทางทุจริต ใหรีบรายงานใหผูบังคับเรือนจําทราบ
เมื่อผูบังคับเรือนจําไดรับรายงานดังกลาวแลวจะสั่งใหนําตัวผูตองขัง
กลับคืนเขาหองขัง และบังคับผูมาเยี่ยม หรือผูมาติดตอใหออกจากเรือนจําไปในทันทีก็ได
ขอ ๑๐๑ ถาผูมาเยี่ ยม หรือติ ดตอนําสิ่งของมาใหผูตองขัง เจาหนาที่ผู
กํากับตองตรวจของนั้นกอน เมื่อเห็นเปนของไมตองหาม จึงใหมอบแกผูตองขังรับไป
ถาเปนของตองหามตองยึดของนั้นไว แลวรีบรายงานใหผูบังคับเรือนจําทราบ
หมวด ๑๔
การลา
ขอ ๑๐๒ การอนุญาตใหลานั้น จะกระทําไดตอเมื่อผูบัญชาการเรือนจําได
พิจารณาแลวเห็นความจําเปนและไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ขอ ๑๐๓ เมื่อผูใดไดรับอนุญาตใหลาได ผูบัญชาการเรือนจําจะตองทํา
หนังสือสําคัญมอบใหผูนั้นติดตัวไป และผูไดรับอนุญาตตองนําหนังสือสําคัญนี้ไป

๒๖๖
แสดงตอเจาพนักงานฝายปกครองทองที่ที่ไปนั้นทราบ ในกําหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตเวลาไปถึง ถาไมแสดงเจาพนักงานฝายปกครองจะจับตัวสงมายังเรือนจําก็ได
ขอ ๑๐๔ เมื่อไดอนุญาตใหนักโทษผูใดลาไป ใหผูบัญชาการเรือนจําแจง
ตอตํารวจสันติบาล หรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองถิ่นผูไดรับอนุญาตลาไปนั้นดวย
แลวแตกรณี
หมวด ๑๕
การพักการลงโทษ
ข อ ๑๐๕ นั ก โทษจะพั ก การลงโทษได ต อ เมื่ อ คณะกรรมการต อ ไปนี้
เห็นชอบ และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
คณะกรรมการใหประกอบดวยผูบัญชาการเรือนจําเปนประธาน และมี
นายทหารสัญญาบัตรชั้นผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ หรือผูบังคับหมวดบิน
ชั้น ๒ ขึ้นไป มีจํานวนไมนอยกวาสองคน
ขอ ๑๐๖ เงื่อนไขระหวางพักการลงโทษ ใหกําหนดไวเปนสองสถาน
ดังตอไปนี้ คือ
๑๐๖.๑ ใหละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
๑๐๖.๑.๑ ไมกระทําผิดอาญาขึ้นอีก
๑๐๖.๑.๒ ไมเขาไปในเขตพื้นที่ที่กําหนดไว
๑๐๖.๑.๓ ไม ป ระพฤติ ต นในทางเสื่ อ มเสี ย เช น เสพ
ยาเสพติด เลนการพนัน เปนตน
๑๐๖.๒ ใหกระทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
๑๐๖.๒.๑ ใหรายงานตนตอเจาพนักงานฝ ายปกครอง
หรือตํารวจแหงทองถิ่นที่ไปอยู หรือเจาพนักงานเรือนจําทหารตามกําหนดเวลาเดือนละ
หนึ่งครั้ง
๑๐๖.๒.๒ ใหกระทําการหาเลี้ยงชีพตามที่เจาพนักงาน
จัดหาให

๒๖๗
๑๐๖.๒.๓ ใหกระทําการหาเลี้ยงชีพในกิจการงานที่ผู
นั้นมีอยูแลว หรือมีญาติมิตรจัดหาให
๑๐๖.๒.๔ ใหปฏิบัติกิจทางศาสนา
ขอ ๑๐๗ เมื่ อมีอนุมัติ พักการลงโทษแลว ใหผูบั ญชาการเรือนจําออก
หนังสือสําคัญซึ่งระบุเงื่อนไขไวนั้นใหแกนักโทษรับไปเปนคูมือ และมีหนังสือแจงตอ
ผูวาราชการจังหวัดแหงทองถิ่นที่นักโทษผูนั้นไปอยู
ขอ ๑๐๘ หนังสือสําคัญที่ออกใหตามขอ ๑๐๗ นั้น เปนหนาที่ของผูไดรับ
การพั ก การลงโทษจะต อ งแสดงแก เ จ า พนั ก งานฝ า ยปกครอง หรื อ ตํ า รวจ หรื อ เจ า
พนักงานเรือนจําทหาร หากหนังสือสําคัญนั้นหายตองรีบรายงานตอผูบัญชาการเรือนจํา
ทหารเพื่อขอรับฉบับแทน
ถาไมแสดงหนังสือสําคัญ เจาพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจจะจับตัว
สงคืนเรือนจําก็ได
หมวด ๑๖
การปลอยตัว
ขอ ๑๐๙ เมื่อนักโทษคนใดจะตองปลอยตัวใหพนโทษใหผูบังคับเรือนจํา
เสนอรายงานตอผูบัญชาการเรือนจํา เพื่อขอคําสั่งปลอยตัวกอนถึงกําหนดวันปลอยตัว
เจ็ดวัน
ขอ ๑๑๐ เมื่อผูบัญชาการเรือนจําไดรับรายงานขออนุญาตปลอยนักโทษ
ตามขอ ๑๐๙ ตองจัดนายทหารสัญญาบัตรไปตรวจสอบกอนปลอยนั้นทุกครั้ง
ข อ ๑๑๑ ถ า เป น การปล อ ยตั ว คนต อ งขั ง ตามคํ า สั่ ง ของศาล หรื อ ของ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจแลว ใหผูบังคับเรือนจําจัดการปลอยตัวได สวนหมายหรือเอกสาร
การสั่งปลอยนั้น ใหเสนอตอผูบัญชาการเรือนจํา
ขอ ๑๑๒ เมื่อถึงกําหนดปลอย ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
๑๑๒.๑ เรียกสิ่งของที่จายประจําตัวคืน
๑๑๒.๒ คืนทรัพยสินของผูตองขังใหแกผูตองขังไป

๒๖๘
๑๑๒.๓ ทําหลักฐานในการปลอยตัว
๑๑๒.๔ ผูตองขังคนใดไมมีเครื่องแตงกายจะแตงออกไปจาก
เรือนจํา ใหจายเครื่องแตงกายใหชุดหนึ่งตามที่เห็นสมควร
๑๑๒.๕ ออกบัตรแสดงบริสุทธิ์ให
ขอ ๑๑๓ เมื่อจะมีการปลอยตัวผูตองขังดังกลาวมาแลว ในวันและเวลาใด
ใหผูบังคับเรือนจําแจงไปยังตนสังกัดของผูนั้น เพื่อจัดเจาหนาที่มารับตัวตอไป
หมวด ๑๗
การประหารชีวิตนักโทษ
ขอ ๑๑๔ การประหารชีวิตนักโทษ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการคณะ
หนึ่ง ประกอบดวย ผูบัญชาการเรือนจําเปนประธานกรรมการ ผูบังคับเรือนจํา และ
แพทยหนึ่งคน ซึ่งแตงตั้งโดยผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล
ทหารเปนกรรมการ ในกรณีที่ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษมียศต่ํากวาผูบัญชาการเรือนจําใหผูมี
อํ า นาจสั่ ง ลงโทษซึ่ ง มี ย ศเท า กั น หรื อ สู ง กว า ผู บั ญ ชาการเรื อ นจํ า เป น ผู แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดังกลาว
คณะกรรมการมีหนาที่ตรวจตราระมัดระวังใหการประหารชีวิตเปนไป
ตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ
ใหผูบัญชาการเรือนจําแตงตั้งเจาหนาที่ผูทําการยิงไมนอยกวาสองคน
และเจาหนาที่ระวังเหตุพอสมควร พรอมทั้งจัดหาปนที่ใชยิง และเตรียมสถานที่สําหรับ
ประหาร
ขอ ๑๑๕ เมื่อเจาพนักงานเรือนจําไดรับหมายแจงโทษเด็ดขาดแลว ใหรีบ
ถายรูปนักโทษผูตองโทษประหารชีวิตทั้งดานหนาและดานขาง ครึ่งตัวไมสวมหมวก
ขนาด ๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร ใหเรือนจําเก็บไวหนึ่งชุด สงไปศาลเพื่อติดสํานวนหนึ่งชุด
รูปถายเหลานั้นใหผูบังคับเรือนจําลงลายมือชื่อรับรองกํากับไวหลังรูปถายดวย และให
สอบถามนัก โทษว ามี ขอ ที่จ ะถวายเรื่อ งราวขอรั บ พระราชทานอภั ย โทษ หรื อ จะทํ า
พินัยกรรมหรือไม แลวทําบันทึกใหนักโทษลงลายมือชื่อไว ถามีใหรีบปฏิบัติการไปตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ หรือชวยเปนธุระจัดการไปตามสมควร

๒๖๙
ใหผูบังคับเรือนจําตรวจสอบคดี ตําหนิ รูปพรรณตามทะเบียนรายตัวและ
ทําบันทึกเปนหลักฐานไวใหเรียบรอยกอนถึงวันประหารชีวิต ทั้งนี้เพื่อมิใหผิดตัว
ข อ ๑๑๖ ก อ นถึ ง วั น ประหารชี วิ ต ให ค ณะกรรมการรี บ จั ด การพิ ม พ
ลายนิ้วมือนักโทษผูตองโทษ ประหารชีวิตสามฉบับ และลงลายนิ้วมือชื่อกํากับในแผน
พิมพลายนิ้วมือแลวสงไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือกองกํากับการวิทยาการเขตแลวแตกรณีสองฉบับ พรอมดวยแผนพิมพลายนิ้วมือ
ของผูตองโทษประหารชีวิตนั้นที่มีอยูทางเรือนจํา เพื่อตรวจพิสูจนวาเปนลายนิ้วมือของ
บุคคลคนเดียวกันหรือไม และเมื่อตรวจพิสูจนแลวไดผลประการใด ใหขอใหผูตรวจ
สงผลการพิสูจนพรอมดวยแผนพิมพลายนิ้วมือดังกลาวคืนคณะกรรมการดวยอยางละ
หนึ่งฉบับ
ขอ ๑๑๗ เมื่อถึงวันประหารชีวิต ใหคณะกรรมการตรวจสอบรูปถายกับ
ตัวนักโทษตลอดจนหลักฐานตาง ๆ จนเปนที่แนใจวาไมผิดตัว ไมวิกลจริต หรือไมใช
หญิงมีครรภ แลวใหคณะกรรมการจัดใหนักโทษประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เสร็จแลว
ใหผูบังคับเรือนจํานําสําเนาคําพิพากษาที่ใหประหารชีวิต และคําสั่งของผูมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ อ า นให นั ก โทษฟ ง และให นั ก โทษลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบไว ต อ จากนั้ น ให
คณะกรรมการ และเจาหนาที่ผูทําการยิงพรอมทั้งเจาหนาที่ระวังเหตุนํานักโทษไปยัง
สถานที่ประหารชีวิตและจัดการยิงเสียใหตายตอหนาคณะกรรมการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบรูปถายกับตัวนักโทษตลอดจนหลักฐาน
ตาง ๆ แลว ปรากฏวาไมใชบุคคลคนเดียวกัน หรือนักโทษวิกลจริต หรือนักโทษเปน
หญิงมีครรภ ใหระงับการประหารชีวิตไวกอน แลวรายงานผูมีอํานาจสั่งลงโทษโดยเร็ว
เมื่อผูมีอํานาจสั่งลงโทษไดรับรายงานตามความในวรรคกอนแลว ให
พิจารณาดําเนินการตอไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ขอ ๑๑๘ เมื่อประหารชีวิตแลว ใหคณะกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑๑๘.๑ ถายรูปผูตองโทษประหารชีวิต ดานหนาครึ่งตัว ขนาด
๑๐ x ๑๕ เซนติเมตร โดยคณะกรรมการลงลายมือชื่อรับรองกํากับไว
๑๑๘.๒ ทําบันทึกการประหารชีวิตใหขอความปรากฏวา ได

๒๗๐
ตรวจรางกายนักโทษผูถูกประหารชีวิตแลวปรากฏวาตายจริง
๑๑๘.๓ พิมพลายนิ้วมือผูตองโทษประหารชีวิต และลงลายมือ
ชื่อคณะกรรมการไวสองฉบับสงไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ หรือกองกํากับการวิทยาการเขตแลวแตกรณี เพื่อตรวจสอบตามนัยแหงขอ
๑๑๖ อีกครั้งหนึ่ง และขอใหผูตรวจสงแผนพิมพลายนิ้วมือคืนไปยังคณะกรรมการหนึ่งฉบับ
พรอมดวยผลการตรวจ
๑๑๘.๔ ทํารายงานการประหารชีวิตเสนอผูมีอํานาจสั่งลงโทษ
โดยเร็ว เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษรายงานกระทรวงกลาโหมตอไป สวนหลักฐาน
ทั้งหมดใหรวบรวมเก็บรักษาไวที่เรือนจําประกอบประวัตินักโทษ
๑๑๘.๕ ศพนักโทษนั้น ถามีญาติมาขอรับก็ใหรับไป ถาไมมีให
จัดการฝง หรือบรรจุเก็บไวตามแตจะเห็นสมควร
ขอ ๑๑๙ สถานที่สําหรับประหารชีวิตตองอยูในที่ซึ่งไมอาจเกิดภยันตราย
แกประชาชน
ขอ ๑๒๐ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม ถาไมสามารถจะปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ไดครบถวนก็ใหปฏิบัติตามเทาที่จะทําได แตตองไมใหขัดกับกฎหมาย
และตองบันทึกเหตุขัดของไวในรายงานการประหารชีวิตดวย
หมวด ๑๘
การรองทุกข ยื่นเรื่องราว และถวายฎีกา
ขอ ๑๒๑ การรองทุกขนั้น อาจจะกระทําดวยวาจา หรือดวยการยื่นเปน
หนังสือก็ได ถากระทําดวยวาจา ใหเจาพนักงานที่ไดรับคํารองทุกขบันทึกคํารองทุกขนั้น
ไว บันทึกคํารองทุกข หรือหนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อผูรองทุกข
ขอ ๑๒๒ การรองทุกข การยื่นเรื่องราว และการถวายฎีกานั้น หาก
ผูตองขังไมสามารถจัดหาเครื่องเขียนสวนตัวได ตองจัดของราชการให
การเขียนคํารองทุกข เรื่องราว หรือฎีกา ผูตองขังจะเขียนเอง หรือขอรอง
ใหผูอื่นเขียนใหตามถอยคําของตนเองก็ได หากตนไมสามารถจะเขียนไดเอง

๒๗๑
การเขียนดังกลาวในวรรคสอง ตองเขียนในที่ซึ่งทางเรือนจําจัดให
ในกรณีที่ผูตองขังขอสงวนขอความเปนลับ หามมิใหเจาพนักงานอยูใกล
ในระยะที่อาจจะอานไดหรือขออาน หรือยอมใหผูอื่นมีโอกาสเชนนั้น นอกจากผูตองขัง
จะยินยอม
ขอ ๑๒๓ หนังสือรองทุกข หรือเรื่องราว หรือฎีกานั้น ใหผูตองขังยื่นตอ
ผูบังคับเรือนจําหรือจะใสลงในที่ซึ่งทางการไดจัดไวเปนพิเศษเพื่อการนั้นก็ได
ขอ ๑๒๔ เมื่อผูบังคับเรือนจําไดรับหนังสือดังกลาวในขอ ๑๒๓ แลว
หากมิใชเปนกรณีดังกลาวในขอ ๑๒๕ ใหเปดผนึกซองออกอานตรวจดูขอความและ
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๑๒๔.๑ สอบขอเท็จจริง
๑๒๔.๒ แกไขหรือชวยเหลือตามคํารองขอตามสมควรแกกรณี
๑๒๔.๓ เสนอตอไปยังผูบัญชาการเรือนจํา พรอมกับรายงาน
ชี้แจงการปฏิบัติที่กลาวแลว
ขอ ๑๒๕ ขอความในหนังสือรองทุกข เรื่องราว หรือฎีกานั้น ถาผูตองขัง
จะขอรักษาเปนความลับก็ใหใสซองปดผนึกและเขียนหนาซองวา “ลับ” ถาผูตองขัง
ไมไดเขียนคํานี้ไว ใหเจาพนักงานเรือนจําเขียนใหในเมื่อทราบความประสงค
หนังสือตามวรรคหนึ่ง หามเจาพนักงานเรือนจําอาน แตมีหนาที่จะตอง
จัดสงไปยังผูรับ หากเปนหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือทูลเกลา ฯ
ถวายแลว ใหสงไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อดําเนินการตอไปตามระเบียบ
ขอ ๑๒๖ คําสั่ง หรือคําชี้แจงตอบคํารองทุกข เรื่องราว หรือฎีกา ตอง
แจงใหผูยื่นทราบ และจัดใหผูยื่นไดลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย
หมวด ๑๙
การพิมพลายนิ้วมือ
ข อ ๑๒๗ เมื่ อ มี ผู ต อ งหาว า กระทํ า ผิ ด ทางอาญา หลบหนี ค ดี อ าญา
หลบหนีที่ควบคุม หรือหลบหนีเรือนจํา ใหผูสอบสวนปฏิบัติ ดังนี้

๒๗๒
๑๒๗.๑ ใหพิมพลายนิ้วมือผูตองหาคนละสามฉบับ สําหรับ
ในกรุงเทพมหานครใหสงไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สําหรับในจังหวัดอื่นที่เปนทองที่เดียวกันกับเขตตํารวจภูธรเขตใดใหสงไปยังกองกํากับ
การวิทยาการเขตในเขตนั้นแลวแตกรณี เพื่อตรวจสอบทั้งสามฉบับ เมื่อไดรับแจงผลการ
ตรวจสอบจากเจ า หน า ที่ ดั ง กล า วแล ว ให นํ า แผ น พิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ พร อ มทั้ ง ผลการ
ตรวจสอบติดสํานวนสงไปยังอัยการทหาร เมื่อไดรับผลการตรวจสอบจากเจาหนาที่ผู
ตรวจสอบแลว โดยจะเปนแผนพิมพลายนิ้วมือ หรือรายการประวัติอาชญากรก็ตาม ซึ่ง
แสดงวาผูตองหามีประวัติเปนบุคคลเคยตองโทษมาแลวกอนที่จะติดสํานวนสงไปยัง
อัยการทหาร ใหปฏิบัติดังนี้
๑๒๗.๑.๑ บั น ทึ ก เลขหมายที่ ป รากฏในช อ งเลข
หมายบัญชีการตองโทษ (บ.ช.ท.) ที่.............ซึ่งปรากฏในรายการประวัติอาชญากร หรือ
ในแผนพิมพลายนิ้วมือลงไวในสมุดรายงานคดี หรือหลักฐานเกี่ยวกับคดีของผูตองหา
คนนั้น ๆ กับใหบันทึกเลขหมาย บ.ช.ท.นี้ลงในแผนพิมพลายนิ้วมือทุกฉบับที่จะติด
สํานวนสงไปยังอัยการทหารดวย
๑๒๗.๑.๒ เมื่อคดีถึงที่สุด และจะตองแจงผลคดีไป
ให กองทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ หรื อ กองกํ า กั บ การ
วิทยาการเขตทราบ แลวใหบันทึกเลขหมาย บ.ช.ท.ของบุคคลนั้น ๆ ไปใหทราบดวยทุกครั้ง
๑๒๗.๑.๓ การสอบถามทุกกรณี หรือการแจงความ
เคลื่อนไหว ตาง ๆ ของบุคคลที่เคยสงพิมพลายนิ้วมือไปใหตรวจสอบแลว ใหแจงเลข
หมาย บ.ช.ท.ของบุคคลนั้นไปใหทราบดวยทุกครั้ง
๑๒๗.๒ การกรอกขอความลงในแผนพิมพลายนิ้วมือ ให
กรอก ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ข อ หา เพศ หมายเลขคดี วั น เดื อ นป ที่ จั บ กั บ ข อ ความอื่ น ๆ
ตลอดจนตําหนิรูปพรรณ และประวัติยอใหครบถวนทุกชองและ
๑๒๗.๒.๑ ถาหากทราบ หรือผูถูกพิมพลายนิ้วมือ
ยอมรับวา เคยตองโทษมากอนใหบันทึกวา “เคยตองโทษฐาน.........” ดวยตัวอักษรสีแดง

๒๗๓
๑๒๗.๒.๒ถาผูตองหารับสารภาพในกรณีที่ตองหา
ในชั้นสอบสวนและยอมรับวาเคยตองโทษมากอนใหบันทึกวา “รับสารภาพ เคย
ตองโทษฐาน.....” ดวยตัวอักษรสีแดง
๑๒๗.๓ การสงแผนพิมพลายนิ้วมือไปขอใหตรวจสอบ ให
สงพรอมกับหนังสือนําสงหมายเลข ๑ ทายขอบังคับนี้ และใหจัดสงโดยเร็วที่สุด
หากจะตองสงสํานวนการสอบสวนใหอัยการทหารกอนที่จะไดรับแจง
ผลการตรวจสอบ ใหผูสอบสวนบันทึกติดสํานวนไววา ไดสงแผนพิมพลายนิ้วมือไปให
กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือกองกํากับการวิทยาการ
เขตตรวจสอบแลว โดยหนังสือที่เทาใด ลงวันเดือนปใดดวย หรื อจะสํ าเนาหนั งสือ
ดังกลาวติดสํานวนไวก็ได ในกรณีเชนนี้เมื่อไดรับแจงผลการตรวจสอบแลว ใหจัดการ
สงแผนพิมพลายนิ้วมือ พรอมทั้งผลการตรวจสอบตามไปยังอัยการทหารโดยเร็วที่สุด
ข อ ๑๒๘ เมื่ อ อั ย การทหารได รั บ สํ า นวนการสอบสวนจากพนั ก งาน
สอบสวน หรือเจาหนาที่ผูสอบสวนฝายทหารเพื่อฟองยังศาลทหาร ใหตรวจดูวาผูสอบ
สวนไดจัดการพิมพลายนิ้วมือผูตองหาทุกคน และสงไปตรวจสอบแลวหรือไม หากยัง
มิไดดําเนินการดังกลาว ใหทักทวงพนักงานสอบสวน หรือเจาหนาที่ผูสอบสวนฝาย
ทหารรีบจัดการเสียทุกราย
ในกรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ก องทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร สํ า นั ก งานตํ า รวจ
แหงชาติ หรือกองกํากับการวิทยาการเขต แจงผลการตรวจสอบลายนิ้วมือผูตองหายัง
อัยการทหารโดยตรง หากปรากฏวาผูตองหามีประวัติเปนบุคคลเคยตองโทษมากอน ให
อัยการทหารกรอกเลขหมาย บ.ช.ท. จากรายการประวัติอาชญากรของผูตองหาลงไวใน
แผนพิมพลายนิ้วมือของผูตองหาคนนั้น ๆ ที่มีอยูในสํานวนทุกฉบับ
เมื่อคดีถึงที่สุดเปนหนาที่ของอัยการทหารจะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑๒๘.๑ ถาศาลพิพากษาใหจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหอัยการ
ทหารส ง แผ น พิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ และรายการประวั ติ อ าชญากร (ถ า มี ) ให ผู บั ง คั บ การ
เรือนจําดําเนินการตอไป

๒๗๔
๑๒๘.๒ ถ า ศาลพิ พ ากษาปรั บ รอการกํ า หนดโทษ รอการ
ลงโทษ หรือกักขัง ใหอัยการทหารบันทึกโทษลงในแผนพิมพลายนิ้วมือที่ติดมากับ
สํานวนการสอบสวนใหครบถวนทุก ๆ ชองที่กําหนดไว แลวจัดการดังนี้
๑๒๘.๒.๑ ในกรุงเทพมหานครใหสงไปยังกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ ภายในหาวัน นับตั้งแตวันคดีถึงที่สุด
๑๒๘.๒.๒ สําหรับในจังหวัดอื่นที่เปนทองที่เดียวกัน
กับเขตตํารวจภูธรใดใหสงไปยังกองกํากับการวิทยาการเขตในเขตนั้น ภายในหาวัน
นับตั้งแตวันคดีถึงที่สุด
๑๒๘.๓ รายการที่ตองบันทึกตามคําพิพากษา มีดังนี้
๑๒๘.๓.๑ ชื่อศาลที่ตัดสิน
๑๒๘.๓.๒ หมายเลขคดีดําและคดีแดง
๑๒๘.๓.๓ เรื่องที่ตองหา
๑๒๘.๓.๔ กําหนดโทษ
๑๒๘.๓.๕ ฐานความผิด
๑๒๘.๓.๖ บทกฎหมายและมาตราที่ลงโทษ
๑๒๘.๓.๗ วันที่ตองโทษ
๑๒๘.๓.๘ วันพนโทษหรือวันปลอยตัว ถาไมอาจ
ทราบไดเพราะตัวขอประกันผลัดชําระคาปรับ หรือตองถูกกักขังแทนคาปรับ ใหบันทึก
วันที่ศาลตัดสิน
๑๒๘.๔ การบันทึกคําพิพากษาลงในแผนพิมพลายนิ้วมือ ตอง
พิมพดีด หรือเขียนตัวบรรจง ดวยหมึก
๑๒๘.๕ การสงแผนพิมพลายนิ้วมือเมื่อคดีถึงที่สุดไปใหกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือกองกํากับการวิทยาการเขต ให
สงโดยมีหนังสือนําสงตามแบบหมายเลข ๒ ทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๒๙ เรือนจําทหาร มีหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพิมพลายนิ้วมือ
ดังตอไปนี้

๒๗๕
๑๒๙.๑ การรับตัวผูตองขัง
เมื่อรับตัวผูตองขัง ใหจัดการพิมพลายนิ้วมือผูตองขังทุกคนเก็บ
ไวเปนหลักฐานคนละสองฉบับ
๑๒๙.๒ ผูตองขังพนโทษ
ก อ นที่ ผู ต อ งขั ง คนใดจะพ น โทษออกไปจากเรื อ นจํ า
หรือสถานควบคุมหนึ่งเดือนใหจัดการ ดังนี้
๑๒๙.๒.๑ เรือนจําในกรุงเทพมหานคร ใหสงแผนพิมพ
ลายนิ้ ว มื อ ผู ต อ งขั ง พ น โทษไปยั ง กองทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร สํ า นั ก งานตํ า รวจ
แหงชาติ คนละสองฉบับ แตถาผูตองขังพนโทษคนใดตองคําพิพากษาศาลใหลงโทษใน
ฐานกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยทุกกรณี ใหสงแผนพิมพลายนิ้วมือเพิ่มขึ้นอีกคนละ
หนึ่งฉบับ รวมเปนคนละสามฉบับ
๑๒๙.๒.๒ เรือนจําในจังหวัดอื่นที่เปนทองที่เดียวกัน
กับเขตตํารวจภูธรเขตใดใหสงแผนพิมพลายนิ้วมือไปยังกองกํากับการวิทยาการเขตใน
เขตนั้น คนละสองฉบับ
๑๒๙.๒.๓ ถาจะตองปล อยผูตองขังนั้นไปกอนได รับ
โทษจําคุก เชน ตองขังมาพอกับโทษหรือยอมเสียคาปรับตามคําพิพากษา รอการกําหนด
โทษ รอการลงโทษ เปนตน กอนจะปลอยตัวไปใหพิมพลายนิ้วมือผูตองขังนั้นทันที
คนละสองฉบั บ แลว กรอกขอ ความลงในแผ น พิม พล ายนิ้วมื อ ใหครบถวนส งไปให
กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือกองกํากับการวิทยาการ
เขต ซึ่งทองที่ที่เรือนจํานั้นตั้งอยูในเขตตํารวจภูธรเขตนั้นแลวแตกรณี
๑๒๙.๓ ผูตองขังตาย
เมื่อผูตองขังอยูระหวางพิจารณา หรือผูที่ศาลพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดแลวตายลงใหสงแผนพิมพลายนิ้วมือของผูตายหนึ่งฉบับไปยังกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือกองกํากับการวิทยาการเขต ซึ่งทองที่ที่
เรือนจํานั้นตั้งอยูในเขตตํารวจภูธรเขตนั้นแลวแตกรณี ทําการตรวจสอบทุกราย และ
แจงเหตุใหทราบดวย

๒๗๖
๑๒๙.๔ ผูตองขังหลบหนี
เมื่อผูตองขังหลบหนีการควบคุมไป ใหผูบังคับเรือนจํา
รวบรวมหลักฐานการหลบหนีของผูนั้น คือ แผนพิมพลายนิ้วมือสองฉบับ รูปถาย (ถามี)
บัญชีผูตองขังหลบหนี สําเนาหมายจับ สําเนาหมายจําคุก สําเนาหมายขัง สําเนาคําสั่ง
ควบคุมตัวกับหนังสือนําสง แลวเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อขอใหเจาพนักงานตํารวจหรือ
พนักงานฝายปกครองในทองที่ที่เรือนจํานั้นตั้งอยูจัดการออกหมายจับให แลวจัดการ ดังนี้
๑๒๙.๔.๑ เรือนจําในกรุงเทพมหานคร ใหสงหลักฐาน
การหลบหนีของผูตองขังไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
แลวขอใหกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดการแยกแผนพิมพ
ลายนิ้วมือพรอมดวยหลักฐานการหลบหนีสงไปใหกองกํากับการวิทยาการเขตเอง
๑๒๙.๔.๒ เรือนจําในจังหวัดอื่นที่เปนทองที่เดียวกันกับ
เขตตํ า รวจภู ธ รเขตใดให ส ง หลั ก ฐานการหลบหนี ข องผู ต อ งขั ง ไปยั ง กองกํ า กั บ การ
วิทยาการเขต ในเขตตํารวจภูธรเขตนั้น แลวขอใหกองกํากับการวิทยาการเขตนั้น จัดการ
แยกแผนพิมพลายนิ้วมือพรอมดวยหลักฐานการหลบหนีสงไปใหกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติเอง
๑๒๙.๕ การบันทึกเลขหมาย บ.ช.ท.
การสงแผนพิมพลายนิ้วมือของผูตองขังพนโทษ ผูตองขังตาย
หรือผูตองขังหลบหนี ไปใหกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือกองกํากับการวิทยาการเขตดําเนิ นการให กรอกประวัติยอ และตํ าหนิรู ปพรรณ
ผูตองขังใหสมบูรณพรอมเลขหมาย บ.ช.ท. ตามที่ไดรับแจงจากอัยการทหารลงไวใน
แผนพิมพลายนิ้วมือ หรือในบัญชีผูตองขังหลบหนีดวยทุก ๆ คน
๑๒๙.๖ เมื่อจับผูตองขังหลบหนีได หรือผูตองขังกลับมามอบ
ตัว เอง ให ผู บังคั บ เรือ นจํ า รายงานผู บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ แจ ง ไปยั ง กองทะเบี ย นประวั ติ
อาชญากร สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ หรื อ กองกํ า กั บ การวิ ท ยาการเขตแล ว แต ก รณี
เพื่อใหงดการตรวจสอบแผนพิมพลายนิ้วมือและถอนประกาศสืบจับ
๑๒๙.๗ การสงแผนพิมพลายนิ้วมือผูตองขังพนโทษ ผูตองขัง

๒๗๗
ตาย หรื อ ผู ต อ งขั ง หลบหนี ไ ปให ก องทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร สํ า นั ก งานตํ า รวจ
แหงชาติหรือกองกํากับการวิทยาการเขต ใหสงโดยมีหนังสือนําสงตามแบบหมายเลข ๓
ทายขอบังคับ นี้
ขอ ๑๓๐ การพิมพลายนิ้วมือทุกชนิดจะตองพิมพโดยวิธีกลิ้งนิ้วจากเล็บ
ขางหนึ่งไปจนบรรจบขอบเล็บอีกขางหนึ่ง ใหมีลายเสนตัดเห็นไดชัดเจน ไมพราหรือมัว
หรือมืดเลอะเลือน หมึกที่พิมพตองไมหนาหรือบางเกินไปทุก ๆ นิ้ว กับใหดําเนินการ
ดังนี้
๑๓๐.๑ นิ้วมือใดเปนลายแบบมัดหวาย ตองพิมพใหติดจุดสัน
ดอนกับ จุดใจกลางใหสามารถนับลายเสนจากจุดสันดอนกับจุดใจกลางไดทุก ๆ เสน
๑๓๐.๒ ถานิ้วมือใดเปนลายแบบกนหอย ตองพิมพใหติดจุดสัน
ดอนขางขวาและขางซายใหสามารถสาวลายเสนจากจุดสันดอนทางซายมือไปสูจุดสัน
ดอนทางขวามือไดถูกตอง
๑๓๐.๓ การพิมพลายนิ้วมือ ใหพิมพใหติดตั้งแตขอนิ้วชวงที่ ๑
ไปจนถึงปลายนิ้วใหมีลายเสนเห็นไดโดยชัดเจนและใหเต็มนิ้ว ระวังอยาใหกลับมือและ
เปลี่ยนนิ้วใหผิดจากชองแบบพิมพ ถานิ้วหนึ่งนิ้วใดพิการเห็นชัดเจนไมไดก็ใหหมายเหตุ
ไวที่ชองสําหรับนิ้วนั้น ลายพิมพนิ้วมือใดที่พิมพไมติดจุดสันดอนหรือจุดใจกลางเพียง
อยางใดอยางหนึ่งนั้น จะใชในการตรวจสอบไมได
๑๓๐.๔ ถาพิมพลายนิ้วมือผูใด ใหสอบสวนเสียกอน เมื่อเห็น
ถูกตองไมผิดตัวแลวจึงใหเขียนขอความลงในแบบพิมพและพิมพลายนิ้วมือผูนั้น
๑๓๐.๕ เครื่องใชสําหรับพิมพลายนิ้วมือ ตองมีใหพรอม คือ
๑๓๐.๕.๑ แทนสําหรับคลึงหมึก
๑๓๐.๕.๒ ลูกกลิ้งยางสําหรับคลึงหมึก
๑๓๐.๕.๓ หมึกชนิดพิมพหนังสือ (หมึกอื่นใชไมได)
๑๓๐.๕.๔ แบบพิมพลายนิ้วมือ
๑๓๐.๕.๕ โตะชนิดเขียนหนังสือสําหรับพิมพลายนิ้วมือ
๑๓๐.๕.๖ แทนประกับแบบพิมพ

๒๗๘
๑๓๐.๖ แบบพิมพใหใชกระดาษแข็งสีขาว ขนาด ๒๐ x ๒๐
เซนติเมตร ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบังคับนี้
หมวด ๒๐
แบบพิมพ
ขอ ๑๓๑ ในเรือนจําทุกแหงตองจัดใหมีแบบพิมพไวประจําดังตอไปนี้คือ
๑๓๑.๑ ทะเบี ยนคนตองขังระหวางสอบสวน หรือพิ จารณา
(แบบ ร.จ.๑)
๑๓๑.๒ ทะเบียนนักโทษ (แบบ ร.จ.๒)
๑๓๑.๓ ทะเบียนคนตองขัง (ทางวินัย) (แบบ ร.จ.๓)
๑๓๑.๔ ใบฝากผูตองขัง และรับคืน (แบบ ร.จ.๔)
๑๓๑.๕ ใบจายผูตองขัง และรับคืน (แบบ ร.จ.๕)
๑๓๑.๖ สมุดรับฝากเงินของผูตองขัง (แบบ ร.จ.๖)
๑๓๑.๗ สมุดรับฝากสิ่งของ และรับคืน (แบบ ร.จ.๗)
๑๓๑.๘ บัญชีเสนอปลอยนักโทษ (แบบ ร.จ.๘)
๑๓๑.๙ บัตรอนุญาตลา สําหรับนักโทษ (แบบ ร.จ.๙)
๑๓๑.๑๐ บัตรอนุญาตพักการลงโทษ (แบบ ร.จ.๑๐)
๑๓๑.๑๑ บัตรแสดงบริสุทธิ์ (แบบ ร.จ.๑๑)
๑๓๑.๑๒ สมุดตรวจการเรือนจํา
๑๓๑.๑๓ สมุดบัญชีสิ่งของ
แบบพิมพดังกลาวใหใชตามแบบที่กําหนดไวทายขอบังคับนี้
หมวด ๒๑
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๓๒ สิ่งของตองหามซึ่งระบุไวในหมวด ๑๑ ใหใชบังคับถึงบุคคล
นอกจากผู ต อ งขั ง ด ว ย เว น แต เงิ น หรื อ สิ่ ง ของอื่ น ที่ จ ะนํา เข า ไป หรื อนํ า ออกมาจาก
เรือนจํา หรือสงมอบให หรือรับจากผูตองขัง เพียงเทาที่ไดรับอนุญาตไว หรือเมื่อได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติของเรือนจํานั้น

๒๗๙
ข อ ๑๓๓ การย า ยนั ก โทษระหว า งเรื อ นจํ า ทหารต า งเหล า ทั พ ให ผู
บั ญ ชาการเรื อ นจํ า ที่ ค วบคุ ม ตั ว นั ก โทษอยู เ ดิ ม ทํ า ความตกลงกั บ เรื อ นจํ า ที่ จ ะรั บ ตั ว
นักโทษไปทําการควบคุมตัวตอ และจะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาของเรือนจํา
ทั้งสอง ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตชั้นผูบัญชาการมณฑลทหาร หรือเทียบเทาขึ้นไปแลวจึงจะ
ดํ า เนิ น การย า ยได เ มื่ อ ย า ยแล ว ให เ รื อ นจํ า ที่ ค วบคุ ม นั ก โทษอยู เ ดิ ม รายงานให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมทราบ โดยใหแนบทะเบียนนักโทษ (แบบ ร.จ.๒) ไป
ดวย
ในการย า ยนั ก โทษดั ง กล า วในวรรคหนึ่ ง ให ส ง หมายแดงแจ ง โทษ
เด็ดขาด หลักฐานทะเบียนนักโทษและประวัติของนักโทษผูนั้น ตลอดจนรายละเอียด
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกับตัวนักโทษผูนั้นดวย
ขอ ๑๓๔ เมื่อคนตองขัง หรือคนฝากขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย
ในขณะชวยเหลือเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่ก็ดี ในขณะทําการตามหนาที่ของ
ตนอันอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยหรือชีวิตก็ดี มีสิทธิจะไดเงินรางวัลตามจํานวน
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นสมควร โดยพฤติการณแหงกรณี
ขอ ๑๓๕ ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบัญชาการเรือนจําขึ้นไปกําหนด
ระเบียบปฏิบัติปลีกยอยไดตามความจําเปนโดยไมขัดตอขอบังคับนี้
หมวด ๒๒
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓๖ บรรดาแบบพิมพและหนังสือนําสงที่มีอยูเดิมใหใชไปจนกวา
จะหมด หากจะจัดทําขึ้นใหมจึงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดไวทายขอบังคับนี้

๒๘๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ) พลเอก ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ:- หลักฐานเหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงขอบังคับทหารวาดวยเรือนจําให
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักการราชทัณฑ การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการที่เกี่ยวของกับเรือนจํา
และรูปแบบของขอบังคับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเปนการออก
ขอบังคับที่อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ
เปนไปตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ บัญญัติใหกระทําไดกับเปน
การสมควรยกเลิกขอบังคับทหารที่ ๑๐/๑๒๐๖๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๘๐ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ๒๔๘๐
ทั้ง ๕ ฉบับ รวมทั้งยกเลิกคําสั่งทหาร ที่ ๕๙/๑๘๙๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๘๒ , คําสั่งทหารที่ ๑๙๘/๑๑๕๓๗
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๒ , คําสั่งทหารที่ ๒๑๗/๒๑๙๕๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๘๖ และคําสั่งทหารที่
๒๗๗/๒๒๐๙๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ ใหเปนฉบับเดียวกัน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติ
ราชการจึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้

๒๘๑

แบบพิมพลายนิ้วมือ ผูตองหา ฯลฯ
วัน เดือน ป ทีพ่ ิมพลายนิว้ มือ................................................สวนราชการ.........................................

ผูถูกพิมพลายนิ้วมือ

หมายเลขสารบบ

บ.ช.ท..........................................................
ชื่อ นามสกุล................................................
ลายมือชื่อ.....................................................

เจาหนาที่ผูพิมพลายนิ้วมือ
ชื่อนามสกุล...................................................
ลายมือชื่อ...................................................

ลายพิมพนิ้วมือ

หมายเลขบัญชีประวัติ
การกระทําความผิด


รหัสลายพิมพ
นิ้วมือ............................................
แยกรหัสอื่น

๑. นิ้วหัวแมมือขวา ๒. นิ้วชี้ขวา

๓. นิ้วกลางขวา

๔. นิ้วนางขวา

๕. นิ้วกอยขวา

๖. นิ้วหัวแมมือซาย ๗.นิ้วชี้ซาย

๘.นิ้วกลางซาย

๙.นิ้วนางซาย

๑๐.นิ้วกอยซาย

มือซายพิมพกดพรอมกัน นิ้วหัวแมมือ นิ้ว หัว แม มื อ มือขวาพิมพกดพรอมกัน ๔ นิ้ว
๔ นิ้ว
ซาย
ขวา

๒๘๒
สวนราชการ.........................................................
คดีที่..................................../ ๒๕.................
ขอหา....................................................................................................................................................................
วัน เดือน ป ที่เกิดเหตุ.......................................................................วัน/เดือน/ป ที่ถูกจับกุม...............................
ประวัติและตําหนิรูปพรรณ
ผลการตรวจสอบประวัติ
บัตรประจําตัวขาราชการ ฯลฯ
ลงชื่อ...................
ลงชื่อ.....................
สังกัด...................................เลขที่.....................
(...................................)
(................................)
เพศ
ชาย
หญิง
........./........../ ...............
เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
เจาหนาที่ผูตรวจเก็บ
ชื่อ นามสกุล...........................................
เกิดวันที่....................เดือน.......... ....พ.ศ...........
เชื้อชาติ...............................สัญชาติ......................
ผลคดี
สูง.......................ซม.น้ําหนัก.................. ก.ก. ชั้นพนักงานสอบสวน...............................................
รูปราง..............สีผิว..........................................
..................................................................................
ชั้นพนักงานอัยการ....................................................
ตําหนิ/พิการ/ลายสัก..........................................
..................................................................................
ลักษณะและนิสัยอันเปนที่นาสังเกต...................
ศาล............................................................................
...................................................................................
คดีดํา........................คดีแดง.........................
ภูมิลําเนา...................................................................
คําพิพากษา...................................................
..................................................................................
ฐาน..............................................................
อาชีพ........................................................................
ตองตามกฎหมาย..........................................
สถานที่ทํางาน........................................................
วันพิพากษา....................................................
ชื่อภรรยา/สามี........................................................
กําหนดวันลงโทษ..........................................
เรือนจํา...........................................................
ลงชื่อ.........................................ผูบันทึก
ลงชื่อ.........................................ผูบันทึก
(.......................................................)
(.......................................................)
ตําแหนง......................................
ตําแหนง.......................................

๒๘๓
แบบหนังสือนําสงหมายเลข ๑
…...................................................

ที่......................................

........................................................................

เรื่อง ขอใหตรวจสอบลายนิ้วมือ......................................................................
เรียน................................................................................
อางถึง.............................................................................
สิ่งที่สงมาดวย................................................................
ขาพเจาขอสงแบบพิมพลายนิ้วมือของ................................................................................ดังปรากฏ
จํานวนและรายชื่อตามบัญชีขางทายนี้มาทําการตรวจสอบถาไดความวาเปนคนเคยตองโทษมาแลวขอใหสงใบ
แดงแจงโทษไปยัง...........................................ดวย
ขอแสดงความนับถือ
................................................................
(.............................................................)
....................................................................
ลําดับ

ชื่อตัวและชื่อสกุล

เรื่องที่ตองหา

หมายเหตุ

๒๘๔
แบบหนังสือนําสงหมายเลข ๒
ที่..............................................

ที่ทําการอัยการศาล...........................
......................................................

เรื่อง สงแบบพิมพลายนิ้วมือจําเลย
เรียน .......................................................
อางถึง .....................................................
สิ่งที่สงมาดวย ........................................
ขาพเจาขอสงแบบพิมพลายนิ้วมือของจําเลยที่ถูกศาลพิพากษาใหลงโทษตามบัญชีรายชื่อทาย
หนังสือนี้ มาเพื่อเก็บไวตรวจสอบ รวม............................ฉบับ
ขอแสดงความนับถือ
................................................................
(.............................................................)
....................................................................
ลําดับ

ชื่อจําเลย

หมายเหตุ

ลําดับ

ชื่อจําเลย

หมายเหตุ

๒๘๕

แบบหนังสือนําสงหมายเลข ๓
เรือนจํา...................................
.........................................

ที่.............................................
เรื่อง ขอสงแบบพิมพลายนิ้วมือนักโทษ

เรียน .................................................................
อางถึง ...............................................................
สิ่งที่สงมาดวย ..................................................
ขาพเจาขอสงแบบพิมพลายนิ้วมือของผูตองขังพนโทษประจําเดือน.......พ..ศ................ตามบัญชี
รายชื่อทายหนังสือนี้ มาเพื่อเก็บไวตรวจสอบ รวม...........ฉบับ
ขอแสดงความนับถือ
................................................................
(.............................................................)
....................................................................
ลําดับ

ชื่อผูตองขัง

เลขประจําตัว

คดีแดง

ฐานความผิด

วัน เดือน ป
ที่พนโทษ

หมายเหตุ

๒๘๖
(แบบ ร.จ.๑)
ทะเบียนคนตองขังระหวางสอบสวนหรือพิจารณา
(๑) ยศ นาม.......................................เครื่องหมาย........................ .......อายุ.....................ป
(๒) สังกัด...........................................................................
(๓) ตําหนิ..........................................................................
(๔) นามบิดา มารดา........................................นามภริยา/สามี...........................................
(๕) อยูบานเลขที่..........................ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................
(๖) ตองหา................................................................................
(๗) ขังตามหมายหรือคําสั่ง......................................................
(๘) ตั้งแต.................................................................................
(๙) เคยตองโทษมาแลว...........................................................ครั้ง
(ลงชื่อ)...................................................
เจาหนาที่งานทะเบียน

หมายเหตุ
จําหนายเมื่อ................................................................
ตามคําสั่ง...................................................................
ดวยเหตุ.....................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
ผูบังคับเรือนจํา....................................................

๒๘๗

คําอธิบาย
สําหรับใชลงทะเบียนผูที่ถูกสงตัวมาคุมขังในเรือนจําในระหวางสอบสวนหรือพิจารณาของศาล
ทะเบียนนี้ใหทําคนหนึ่งตอแผนหนึ่ง หมายหรือคําสั่งใหรวมติดไวขางหลังทะเบียนของผูนั้น เปนลําดับไป

๒๘๘
(แบบ ร.จ.๒)
ทะเบียนนักโทษ
(๑) ยศ นาม.........................................เครื่องหมาย................................อายุ...................ป
(๒) สังกัด....................................................................................
(๓) ตําหนิ...................................................................................
(๔) นามบิดา มารดา........................................นามภริยา/สามี............................................
(๕) อยูบานเลขที่......................................ตรอก/ซอย..............................ถนน..................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..................
(๖) มีความผิดฐาน..................................................................
(๗) ศาล.......................................................คําพิพากษาลงโทษ.......................................
(๘) เลขหมายคดี.........................................................
(๙) รับโทษเมื่อ............................................................
(๑๐) กําหนดพนโทษ.................................................
(๑๑) ผูสั่งขัง...............................................................
(ลงชื่อ) ..............................................................
เจาพนักงานทะเบียน
หมายเหตุ
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
ผูบังคับเรือนจํา.....................................

๒๘๙

คําอธิบาย
สําหรับใชลงทะเบียนผูที่ศาลไดพิพากษาคดีถึงที่สุดแลว สวนผูที่ตองขังในระหวางสอบสวน
หรือพิจารณามากอน และภายหลังศาลไดพิพากษาคดีถึงที่สุดก็ใหคัดทะเบียน ผูนั้นจาก แบบ ร.จ.๑ มาลงใน
แบบ ร.จ.๒ หมายหรือคําสั่งที่เกี่ยวแกผูนั้น ซึ่งนับแตฉบับที่สั่งเด็ดขาดแลวเปนตนไป ใหรวมติดไวขางหลัง
ทะเบียนนี้

๒๙๐
(แบบ ร.จ.๓)
ทะเบียนคนตองขัง (ทางวินัย)
(๑) ยศ นาม.....................................เครื่องหมาย...................................อายุ.....................ป
(๒) สังกัด....................................................................................
(๓) ตําหนิ...................................................................................
(๔) นามบิดา มารดา.....................................นามภริยา/สามี...............................................
(๕) อยูบานเลขที่................................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.....................
(๖) มีความผิดฐาน..................................................................
(๗) ผูสั่งขัง....................................................คําพิพากษาลงโทษ......................................
(๘) ตั้งแต....................................................................
(๙) กําหนดพนโทษ...................................................
(๑๑) ผูสั่งขัง...............................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
เจาพนักงานทะเบียน
หมายเหตุ
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
ผูบังคับเรือนจํา...................................

๒๙๑

คําอธิบาย
สําหรับใชลงทะเบียนคนที่ผูบังคับบัญชาสั่งลงทัณฑในความผิดฐานละเมิดวินัย

วัน เดือน
พ.ศ.

เวลา

ชื่อผูตองขัง

ฝาก
ลายมือชื่อผูฝาก
ลายมือชื่อผูรับฝาก

วัน เดือน พ.ศ.

ใบฝากผูตองขังและรับคืน

เวลา

รับคืน
ชื่อผูตองขัง

ลายมือชื่อผูรับคืน หมายเหตุ

( แบบ ร.จ.๔)

๒๙๒

๒๙๓

คําอธิบาย
สําหรับลงรายการรับฝาก คนที่เจาหนาที่นํามาฝากคุมขังไวชั่วคราว และลงลายมือชื่อผูรับ ผูฝาก พรอม
ดวย วัน เดือน ป ที่รับฝากหรือรับคืนไปไวเปนหลักฐาน

วัน เดือน เวลา
พ.ศ.

ชื่อผูต องขัง

จาย
จํานวน ไปที่ใด ลายมือชื่อ
ผูจาย
ลายมือชื่อ
ผูรับ

วัน
เดือน
พ.ศ.

ใบจายผูตองขังและรับคืน
เวลา

สงคืน
ลายมือชื่อ
ผูสง
ลายมือชื่อ
ผูรับ

หมายเหตุ

( แบบ ร.จ.๕)

๒๙๔

๒๙๕

คําอธิบาย
สําหรับลงรายชื่อและจํานวนผูตองขังซึ่งมีผูมาขอไปทํางาน หรือสงไปเพื่อกิจการอยางใดนอกเรือนจํา
โดยผูจาย ผูสงและผูรับตองตรวจใหถูกตองตรงกัน แลวลงลายมือชื่อผูจาย ผูสงและผูรับไวเปนหลักฐานทุกครั้ง

วัน เดือน พ.ศ.

รายการ
รับ
บาท ส.ต.
บาท

เงิน
จาย
ส.ต.

คงเหลือ
บาท
ส.ต.

สมุดรับฝากเงินของผูต องขัง
นามผูฝ าก……………………………

ผูฝาก

ผูรับฝาก

ลายมือชื่อ

(แบบ ร.จ.๖)

๒๙๖

๒๙๗

คําอธิบาย
สําหรับใชเปนหลักฐานในการรับและจายเงินฝากของผูตองขัง บัญชีนี้เมื่อผูรับฝากเงิน ไดรับเงินหรือ
จายเงินไป ตองใหผูรับและผูฝากลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

วัน เดือน พ.ศ.

รายการ

จํานวน

ฝาก
ลายมือชื่อ
ผูฝาก

ลายมือชื่อ
วัน เดือน พ.ศ.
ผูรับ
รายการ

สมุดรับฝากสิง่ ของและรับคืน

จํานวน

ถอน
ลายมือชื่อ
ผูถอน

ลายมือชื่อ
ผูจาย

หมายเหตุ

( แบบ ร.จ.๗)

๒๙๘

๒๙๙

คําอธิบาย
สําหรับใชเปนหลักฐานในการรับฝากสิ่งของผูตองขังบัญชีนี้ตองลงรายการสิ่งของแยกเปน
อยางๆ ใหผูฝากและผูรับลงลายมือชื่อรับรองไวเปนหลักฐาน อนุโลมเชนเดียวกับบัญชีรับฝากเงิน (แบบ ร.จ.๖)

ทะเบียน

ยศ นาม

เครื่องหมาย

หมายสั่ง

กรม กอง

กําหนดโทษ
ป เดือน วัน
วันตองโทษ

วันพนโทษ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ...................................................................................
ผูบังคับเรือนจํา......................................................

รวมทั้งสิ้น............................................คน

ความผิด

บัญชีเสนอปลอยนักโทษ
วันที่.......................เดือน..............................พ.ศ....................
นักโทษซึ่งจะตองปลอยแจงไปนี้

( แบบ ร.จ.๘ )

๓๐๐

๓๐๑

คําอธิบาย
ใหทําเปน ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งสําหรับเสนอตอผูบัญชาการเรือนจํา อีกฉบับหนึ่งสําหรับปดประกาศ
ไวที่เรือนจํา เพื่อใหนักโทษที่จะถูกปลอยตัวไดทราบกําหนดวันปลอย

๓๐๒
( แบบ ร.จ.๙)

บัตรอนุญาตลาสําหรับนักโทษ
เรือนจํา..........................................
วันที่..................เดือน.............................พ.ศ. .........................
อนุญาตใหนักโทษ......................................เครื่องหมาย...............................
บุตร..................................................................................................สังกัด.............................................................
ลาไปเพื่อ.................................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่......................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................
มีกําหนด............................................วัน
นับตั้งแตวันที่...................................................เดือน................................................พ.ศ. ..............................
จนถึงวันที่.........................................................เดือน................................................พ.ศ. .................................
(ลงชื่อ) ..........................................................................................
ผูบัญชาการเรือนจํา.......................................................

๓๐๓

คําอธิบาย
ตองนําหนังสือสําคัญนี้ ไปแสดงตอเจาพนักงานฝายปกครองทองที่ ๆ ไปนั้นภายในกําหนด ๒๔ ชั่วโมงนับแตเวลาที่
ไปถึง ถาไมแสดงเจาพนักงานฝายปกครองจะจับตัวสงมายังเรือนจําก็ได

๓๐๔
( แบบ ร.จ.๑๐)

บัตรอนุญาตพักการลงโทษ
เรือนจํา.........................................................
วันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ....................
อนุญาตใหนักโทษ.....................................เครื่องหมาย..............................
บุตร.........................................................................................สังกัด......................................................................
พักการลงโทษไปอยูที่เลขที่...................................ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................
นับตั้งแตวันที่...................................................เดือน................................................พ.ศ. .............................
จนถึงวันที่.........................................................เดือน................................................พ.ศ. ..............................
โดยมีเงื่อนไขวา.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….......

(ลงชื่อ) ...................................................................
ผูบัญชาการเรือนจํา.......................................................

๓๐๕
( แบบ ร.จ.๑๑)

บัตรแสดงความบริสุทธิ์
เรือนจํา................................................
วันที่........................เดือน......................พ.ศ. .............................
บัตรนี้แสดงวา................................................................เครื่องหมาย.......................................................
บุตร..................................................................................................สังกัด.............................................................................................
ซึ่งตองโทษจําคุกอยูในเรือนจํา.......................................................................................................................................................
ในความผิดฐาน.....................................................................................................................................................................................
มีกําหนดโทษ..................ป......................เดือน..........................วัน.......................นั้น บัดนี้ทางเรือนจํา
ไดปลอยตัว...............................................................ใหเปนอิสระไปแลว ตั้งแตวันที่...............................................................
เดือน..............................................พ.ศ. .................................โดย............................................................................................. .........
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
ผูบัญชาการเรือนจํา..................................

