
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
เรือนจําทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที ่๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘) 

อาทิตย ทิพอาภา 
เจาพระยายมราช 

พล.อ. เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 
ตราไว ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

เปนปท่ี ๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรจัดการเรือนจําฝายทหารเสียใหมเพื่อให

เหมาะสมแกกาลสมัย 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปน้ี 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีใหเรียกวา “พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙” 
มาตรา ๒1  ใหใชพระราชบัญญัติน้ีต้ังแตวันท่ี ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙  

เปนตนไป 
มาตรา ๓  ต้ังแตวันใชพระราชบัญญัติน้ีเปนตนไป ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ 

และขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเรือนจําทหารเสียท้ังส้ิน 
                                                           
1 รก.๒๔๗๙/-/๑๔๙๗/๒๙ มีนาคม ๒๔๗๙ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “เรือนจํา” หมายความวา ท่ีซึ่งรัฐมนตรีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี

กําหนดใหเปนเรือนจําของทหาร 
(๒) “ผูตองขัง” หมายความรวมตลอดถึง นักโทษ คนตองขัง และคนฝาก 

(ก) “นักโทษ” หมายความวา บุคคลซ่ึงถูกจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
(ข) “คนตองขัง” หมายความวา  บุคคลท่ีถูกขังไวตามหมายขัง 
(ค) “คนฝาก” หมายความวา  บุคคลท่ีถูกฝากใหควบคุมไวในเรือนจําของทหาร 

(๓) “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหนาท่ีของผูบังคับบัญชาเรือนจํา 

และเจาพนักงานเรือนจําตลอดจนเง่ือนไขท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ีน้ัน 
มาตรา ๖  เจาพนักงานเรือนจําจะรับบุคคลใดไวเปนผูตองขังในเรือนจําไดตอเมื่อ

ไดรับหมายของศาลทหาร หรือหมายขังของผูมีอํานาจสั่งลงโทษ หรือเอกสารอันเปนคําสั่ง 
ของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ 

มาตรา ๗  การยายผูตองขังจากเรือนจําของทหารไปเรือนจําของฝายพลเรือนหรือ
ยายผูตองขังจากเรือนจําของฝายพลเรือนมาเรือนจําของฝายทหารน้ัน ใหเปนไปตามความตกลง
ระหวางรัฐมนตรีในพระราชบัญญัตินี้ กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงซ่ึงบังคับบัญชาการราชทัณฑ 

ผูตองขังท่ีถูกยายดังกลาวแลว ใหมีฐานะอยางเดียวกับผูตองขังในเรือนจําท่ีเขาไป
อยูใหม 
 มาตรา ๘2 ผูตองขังตองอยูในบังคับกฎหมายเชนเดียวกับทหารกองประจําการ 

มาตรา ๙  เมื่อผูตองขังคนใดกระทําความผิด ซึ่งมีลักษณะอยางท่ีผูบังคับบัญชา
ทหารจะลงทัณฑทางวินัยแกทหารผูกระทําความผิดไดโดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาลแลว ก็ใหอํานาจ
ผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจาพนักงานเรือนจําสั่งลงทัณฑทางวินัยตามมาตรา ๑๐ ไดภายใน
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

นอกจากน้ัน ความผิดฐานประทุษรายแกทรัพยของเรือนจําอันเปนเร่ืองเล็กนอยก็ดี 
ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี ใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคกอน 
 มาตรา ๑๐3 ทัณฑทางวินัยที่จะลงแกผูตองขังนั้น มีดังนี้ 
 (๑) ภาคทัณฑ 
 (๒) งดหรือลดสิทธิตาง ๆ โดยมีกําหนดเวลา 

                                                           
2 มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติเรือนจาํทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
3 มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบญัญัติเรือนจาํทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 (๓) ขังเด่ียวไมเกินสามเดือน 
มาตรา ๑๑  หามใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต 
(๑) เปนบุคคลท่ีนาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 
(๒) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตราย 

ตอตนเองหรือผูอ่ืน 
(๓) เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเห็นเปนการสมควร 

ท่ีจะตองใชเคร่ืองพันธนาการ 
(๕) เมื่อเปนการสมควรจะตองใชเคร่ืองพันธนาการ เน่ืองแตสภาพของเรือนจํา 

สภาพของเหตุการณ หรือสภาพการณของทองถิ่น 
มาตรา ๑๒  ผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจาพนักงานเรือนจําอาจใชหรือสั่งใหใช

อาวุธแกผูตองขังไดภายในบังคับดังน้ี 
(ก) ใชอาวุธอ่ืนนอกจากอาวุธปน ในกรณ ี

(๑) เมื่อปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี และไมมีทาง
จะปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ 

(๒) เมื่อผูตองขังกอการวุนวาย หรือพยายามใชกําลังเปด หรือทําลายสวนหน่ึง
สวนใดของเรือนจํา 

(๓) เม่ือปรากฏวาผูตองขังจะทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน 
(ข) ใชอาวุธปน ในกรณ ี

(๑) ผูตองขังไมยอมวางอาวุธ เมื่อเจาพนักงานสั่งใหวาง 
(๒) ผูตองขังท่ีกําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเมื่อเจาพนักงานสั่งใหหยุดและไมมี

ทางอ่ืนท่ีจะจับกุมได 
(๓) ผูตองขังต้ังแตสามคนขึ้นไป กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือ

ทําลายสวนหน่ึงสวนใดของเรือนจํา หรือทํารายเจาพนักงาน หรือผูอ่ืน และไมยอมหยุดในเมื่อ 
เจาพนักงานสั่งใหหยุด 

อนึ่ง ในการจับกุมผูหลบหนีภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง นับต้ังแตเวลาท่ีหนีไป เจาพนักงาน
เรือนจําอาจใชอํานาจตามมาตราน้ีไดโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓  ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตายในขณะชวยเหลือ 
เจาพนักงานผูกระทําการตามหนาท่ีก็ดี ในขณะทําการตามหนาท่ีของตนอันอาจเปนอันตราย 
ตอความปลอดภัยหรือชีวิตของผูตองขังก็ดี  ถาเปนนักโทษ ก็ใหไดรับสิทธิหรือประโยชน 
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ตามมาตรา ๑๔ โดยควรแกพฤติการณ  หรือถาเปนผูตองขังอ่ืน รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใหรางวัล
เปนจํานวนตามสมควรก็ได 

ถาประโยชนน้ันเปนรางวัล เม่ือผูตองขังตาย ใหจายแกผูรับมรดก 
มาตรา ๑๔  นักโทษคนใดมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความกาวหนา 

ในการศึกษาและการงานเกิดผลดีหรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับประโยชน 
อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) ใหไดรับความสะดวกเปนพิเศษในเรือนจําตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว 
(๒) เลื่อนชั้น 
(๓) ต้ังใหมีตําแหนงหนาท่ีชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา 
(๔) ลาไมเกิน ๔ วันในคราวหน่ึง โดยไมรวมเวลาท่ีตองใชในการเดินทางเขาดวย เมื่อ

มีความจําเปนอยางประจักษเก่ียวดวยกิจธุระสําคัญ หรือกิจการในครอบครัว แตหามมิใหออกไป
นอกราชอาณาจักรสยาม และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตใหลาน้ี
มิใหหักออกจากการคํานวณกําหนดโทษ 

(๕) พักการลงโทษภายในเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
แตการพักลงโทษน้ี จะพึงกระทําไดตอเมื่อนักโทษไดรับโทษมาแลวไมนอยกวาหน่ึง

ในสามของกําหนดโทษท่ีตองรับ  ถาเปนกรณีท่ีตองโทษจําคุกตลอดชีวิต ตองไดรับโทษมาแลว 
ไมนอยกวาสิบป 

ท้ังน้ีใหวางเงื่อนไขท่ีนักโทษผูไดรับการพักลงโทษจะตองปฏิบัติ ใหมีระยะเวลา 
ไมนอยกวาหน่ึงป เวนแตกําหนดโทษท่ีตองรับตอไปเหลือนอยกวาหน่ึงป ก็ใหกําหนดเงื่อนไข 
เทาระยะเวลาที่เหลือนั้น 

นักโทษท่ีไดรับอนุญาตใหลา หรือพักการลงโทษน้ัน ไมพนจากฐานะเปนผูตองขัง 
ในเรือนจําตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๕  นักโทษท่ีไดรับอนุญาตใหลาก็ดี หรือไดรับการพักลงโทษก็ดี ถาไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึง ซึ่งรัฐมนตรีกําหนด นักโทษผูน้ันอาจถูกจับโดยไมตองมีหมาย
นําเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษท่ียังเหลืออยู กับอาจถูกลงทัณฑทางวินัยอีกโสดหน่ึงดวย 

ถาระหวางการพักลงโทษ นักโทษผูน้ันตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษเพราะ
กระทําความผิดข้ึนอีก ซ่ึงมิใชความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท ใหเพิกถอนการพักลงโทษเสีย และ
ใหจับตัวนักโทษผูน้ันโดยไมตองมีหมายนําเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษท่ียังเหลืออยู กับอาจ 
ลงทัณฑทางวินัยอีกโสดหน่ึงดวยก็ได 

มาตรา ๑๖  ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ
ผูตองขัง ถาเจาพนักงานเรือนจําไมสามารถจะยายผูตองขังไปควบคุมไว ณ ท่ีอ่ืนไดทันทวงที  
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จะปลอยผูตองขังไปชั่วคราวก็ได แตผูตองขังท่ีถูกปลอยไปน้ันตองกลับเรือนจําหรือไปรายงานตน 
ยังท่ีต้ังหนวยทหาร หรือท่ีวาการอําเภอภายในกําหนดย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับต้ังแตเวลาท่ีปลอยไป และ
ตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาท่ีน้ัน ๆ ถาผูตองขังท่ีถูกปลอยไปละเลยไมปฏิบัติดังกลาวน้ี ใหถือ
วามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม 

มาตรา ๑๗  เมื่อแพทยฝายทหารไดยื่นรายงานแสดงความเห็นวาผูตองขังคนใดปวย
เจ็บ และถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีขึ้น รัฐมนตรีจะอนุญาตใหผูตองขังคนน้ัน 
ไปรักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมีเง่ือนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควรก็ได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากฐานะคุมขังในเรือนจํา 
และถาผูตองขังไปเสียจากสถานท่ีซึ่งไดรับอนุญาตใหไปรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐานหลบหนี
การควบคุม 

มาตรา ๑๘  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติวาดวยการรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
วินัยทหาร และการอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา หรือลดโทษตามพระราชบัญญัติน้ี ผูตองขัง
ยังมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องราวใด ๆ ตอเจาพนักงานเรือนจํา ผูบังคับบัญชาเรือนจํารัฐมนตรี หรือทูลเกลา 
ฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยไดตามหลักเกณฑหรือวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๙  ทรัพยสินซึ่งผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําโดยมิไดรับ
อนุญาตเพื่อการน้ันโดยชอบจากเจาพนักงานเรือนจํา ถาเปนสิ่งตองหามตามเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี
กําหนดใหผูบังคับบัญชาเรือนจําริบเปนของแผนดิน ถาเปนสิ่งมีสภาพเปนของสดเสียได หรือ 
เปนของอันตรายหรือโสโครก ใหผูบังคับบัญชาเรือนจําส่ังทําลายได 

สิ่งของอันจะเก็บรักษาไวในเรือนจําไมไดเน่ืองจากขนาด นํ้าหนัก หรือสภาพ 
และผูตองขังไมสามารถจะฝากไวแกผูอ่ืนได ผูบังคับบัญชาเรือนจําอาจสั่งใหทําลายหรือขาย
ทอดตลาดเสียได 

เงินจํานวนสุทธิท่ีขายทอดตลาดไดใหเก็บไวใหแกผูตองขัง 
มาตรา ๒๐  ทรัพยสินของผูตองขังท่ีตกคางอยูในเรือนจํา ใหผูบังคับบัญชาเรือนจํา

ส่ังริบเปนของแผนดินได ในกรณีตอไปน้ี 
(๑) ผูตองขังหลบหนีพนกําหนดสามเดือน นับจากวันหลบหนี 
(๒) ผูตองขังถูกปลอยตัวแลวไมรับทรัพยสินหรือรางวัลของตนไปภายในกําหนด 

หน่ึงป นับจากวันปลอยตัว 
มาตรา ๒๑  นักโทษท่ีถูกปลอยใหพนโทษไปน้ัน มีสิทธิไดรับใบสําคัญในการปลอย 
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๖ 

 มาตรา ๒๒4 ใหนําบทบัญญัติในภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาวาดวยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ มาใชบังคับแกผูตองคําพิพากษา 
ของศาลทหารดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
ผูบัญชาการเรือนจํา และพัศดี ตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีผูบังคับบัญชาเรือนจําและเจาพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัติน้ี 
แลวแตกรณี 
 มาตรา ๒๓5  ผูใดเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาต หรือรับจากหรือมอบแก
ผูตองขังนําเขามาหรือออกไปจากเรือนจําซ่ึงเงนิหรือส่ิงของตองหามโดยทางใด ๆ อันฝาฝนขอบังคับ
ของเรือนจํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาผูกระทําผิดเปนผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจาพนักงานเรือนจํา ใหเพิ่มโทษเปน
ทวีคูณ 

เงินและสิ่งของตองหามท่ีนําเขามาในเรือนจําโดยฝาฝนมาตราน้ี ใหริบเปนของ
แผนดิน 

มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติน้ีและมีอํานาจออกขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พ.อ. พหลพลพยุหเสนา 
นายกรัฐมนตรี 

 

                                                           
4 มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบญัญัติเรือนจาํทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
5 มาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง  แกไขโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 


