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ตราไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙
เปนปท่ี ๓ ในรัชกาลปจจุบนั
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรจัดการเรือนจําฝายทหารเสียใหมเพื่อให
เหมาะสมแกกาลสมัย
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบั ญญัติขึ้ นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๙”
มาตรา ๒1 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙
เปนตนไป
มาตรา ๓ ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ
และขอบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเรือนจําทหารเสียทัง้ สิน้
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “เรือนจํา” หมายความวา ที่ซึ่งรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
กําหนดใหเปนเรือนจําของทหาร
(๒) “ผูต อ งขัง” หมายความรวมตลอดถึง นักโทษ คนตองขัง และคนฝาก
(ก) “นักโทษ” หมายความวา บุคคลซึง่ ถูกจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ
(ข) “คนตองขัง” หมายความวา บุคคลทีถ่ กู ขังไวตามหมายขัง
(ค) “คนฝาก” หมายความวา บุคคลทีถ่ กู ฝากใหควบคุมไวในเรือนจําของทหาร
(๓) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหนาที่ของผูบังคับบัญชาเรือนจํา
และเจาพนักงานเรือนจําตลอดจนเงือ่ นไขทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามอํานาจและหนาทีน่ น้ั
มาตรา ๖ เจาพนักงานเรือนจําจะรับบุคคลใดไวเปนผูตองขังในเรือนจําไดตอเมื่อ
ไดรับหมายของศาลทหาร หรือหมายขั งของผู มีอํานาจสั่ง ลงโทษ หรื อเอกสารอั นเปนคํ าสั่ ง
ของเจาหนาทีผ่ มู อี าํ นาจ
มาตรา ๗ การยายผูตองขังจากเรือนจําของทหารไปเรือนจําของฝายพลเรือนหรือ
ยายผูตองขังจากเรือนจําของฝายพลเรือนมาเรือนจําของฝายทหารนั้น ใหเปนไปตามความตกลง
ระหวางรัฐมนตรีในพระราชบัญญัตินี้ กับรัฐมนตรีวา การกระทรวงซึง่ บังคับบัญชาการราชทัณฑ
ผูตองขังที่ถูกยายดังกลาวแลว ใหมีฐานะอยางเดียวกับผูตองขังในเรือนจําที่เขาไป
อยูใ หม
มาตรา ๘2 ผูต อ งขังตองอยูใ นบังคับกฎหมายเชนเดียวกับทหารกองประจําการ
มาตรา ๙ เมื่อผูตองขังคนใดกระทําความผิด ซึ่งมีลักษณะอยางที่ผูบังคับบัญชา
ทหารจะลงทัณฑทางวินัยแกทหารผูกระทําความผิดไดโดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาลแลว ก็ใหอํานาจ
ผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจาพนักงานเรือนจําสั่งลงทัณฑทางวินัยตามมาตรา ๑๐ ไดภายใน
เงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด
นอกจากนั้น ความผิดฐานประทุษรายแกทรัพยของเรือนจําอันเปนเรื่องเล็กนอยก็ดี
ฐานพยายามจะหลบหนีกด็ ี ใหเปนไปตามบทบัญญัตใิ นวรรคกอน
มาตรา ๑๐3 ทัณฑทางวินัยที่จะลงแกผูตองขังนั้น มีดังนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) งดหรือลดสิทธิตา ง ๆ โดยมีกาํ หนดเวลา
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(๓) ขังเดีย่ วไมเกินสามเดือน
มาตรา ๑๑ หามใชเครือ่ งพันธนาการแกผตู อ งขัง เวนแต
(๑) เปนบุคคลทีน่ า จะทําอันตรายตอชีวติ หรือรางกายของตนเองหรือผูอ น่ื
(๒) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตราย
ตอตนเองหรือผูอ น่ื
(๓) เปนบุคคลทีน่ า จะพยายามหลบหนีการควบคุม
(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการสมควร
ทีจ่ ะตองใชเครือ่ งพันธนาการ
(๕) เมื่อเปนการสมควรจะตองใชเครื่องพันธนาการ เนื่องแตสภาพของเรือนจํา
สภาพของเหตุการณ หรือสภาพการณของทองถิ่น
มาตรา ๑๒ ผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจาพนักงานเรือนจําอาจใชหรือสั่งใหใช
อาวุธแกผตู อ งขังไดภายในบังคับดังนี้
(ก) ใชอาวุธอืน่ นอกจากอาวุธปน ในกรณี
(๑) เมื่อปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี และไมมีทาง
จะปองกันอยางอืน่ นอกจากใชอาวุธ
(๒) เมื่อผูตองขังกอการวุนวาย หรือพยายามใชกําลังเปด หรือทําลายสวนหนึ่ง
สวนใดของเรือนจํา
(๓) เมือ่ ปรากฏวาผูต อ งขังจะทํารายเจาพนักงานหรือผูอ น่ื
(ข) ใชอาวุธปน ในกรณี
(๑) ผูต อ งขังไมยอมวางอาวุธ เมื่อเจาพนักงานสั่งใหวาง
(๒) ผูตองขังที่กําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเมื่อเจาพนักงานสั่งใหหยุดและไมมี
ทางอืน่ ทีจ่ ะจับกุมได
(๓) ผูตองขังตั้งแตสามคนขึ้นไป กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือ
ทําลายสวนหนึ่งสวนใดของเรือนจํา หรือทํารายเจาพนักงาน หรือผูอื่น และไมยอมหยุดในเมื่อ
เจาพนักงานสั่งใหหยุด
อนึ่ง ในการจับกุมผูหลบหนีภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่หนีไป เจาพนักงาน
เรือนจําอาจใชอาํ นาจตามมาตรานีไ้ ดโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตายในขณะชวยเหลือ
เจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่ก็ดี ในขณะทําการตามหนาที่ของตนอันอาจเปนอันตราย
ตอความปลอดภัยหรือชีวิตของผู ตองขัง ก็ดี
ถ าเปนนักโทษ ก็ใหได รับสิทธิ หรือประโยชน
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ตามมาตรา ๑๔ โดยควรแกพฤติการณ หรือถาเปนผูต อ งขังอืน่ รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใหรางวัล
เปนจํานวนตามสมควรก็ได
ถาประโยชนนน้ั เปนรางวัล เมือ่ ผูต อ งขังตาย ใหจา ยแกผรู บั มรดก
มาตรา ๑๔ นักโทษคนใดมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความกาวหนา
ในการศึกษาและการงานเกิดผลดีหรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับประโยชน
อยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) ใหไดรบั ความสะดวกเปนพิเศษในเรือนจําตามเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนดไว
(๒) เลื่อนชั้น
(๓) ตัง้ ใหมตี าํ แหนงหนาทีช่ ว ยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา
(๔) ลาไมเกิน ๔ วันในคราวหนึง่ โดยไมรวมเวลาทีต่ อ งใชในการเดินทางเขาดวย เมื่อ
มีความจําเปนอยางประจักษเกี่ยวดวยกิจธุระสําคัญ หรือกิจการในครอบครัว แตหามมิใหออกไป
นอกราชอาณาจักรสยาม และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาที่อนุญาตใหลานี้
มิใหหกั ออกจากการคํานวณกําหนดโทษ
(๕) พักการลงโทษภายในเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
แตการพักลงโทษนี้ จะพึงกระทําไดตอเมื่อนักโทษไดรับโทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของกําหนดโทษที่ตองรับ ถาเปนกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิต ตองไดรับโทษมาแลว
ไมนอ ยกวาสิบป
ทั้งนี้ใหวางเงื่ อนไขที่นักโทษผูไดรับการพักลงโทษจะตองปฏิบัติ ใหมีระยะเวลา
ไมนอยกวาหนึ่งป เวนแตกําหนดโทษที่ตองรับตอไปเหลือนอยกวาหนึ่งป ก็ใหกําหนดเงื่อนไข
เทาระยะเวลาที่เหลือนั้น
นักโทษที่ไดรับอนุญาตใหลา หรือพักการลงโทษนั้น ไมพนจากฐานะเปนผูตองขัง
ในเรือนจําตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๑๕ นักโทษที่ไดรับอนุญาตใหลาก็ดี หรือไดรับการพักลงโทษก็ดี ถาไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีกําหนด นักโทษผูนั้นอาจถูกจับโดยไมตองมีหมาย
นําเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษทีย่ งั เหลืออยู กับอาจถูกลงทัณฑทางวินยั อีกโสดหนึง่ ดวย
ถาระหวางการพักลงโทษ นักโทษผูนั้นตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษเพราะ
กระทําความผิดขึน้ อีก ซึง่ มิใชความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท ใหเพิกถอนการพักลงโทษเสีย และ
ใหจับตัวนักโทษผูนั้นโดยไมตองมีหมายนําเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู กับอาจ
ลงทัณฑทางวินยั อีกโสดหนึง่ ดวยก็ได
มาตรา ๑๖ ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ
ผูตองขัง ถาเจาพนักงานเรือนจําไมสามารถจะยายผูตองขังไปควบคุมไว ณ ที่อ่ืนไดทันทวงที
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จะปลอยผูตองขังไปชั่วคราวก็ได แตผูตองขังที่ถูกปลอยไปนั้นตองกลับเรือนจําหรือไปรายงานตน
ยังที่ตั้งหนวยทหาร หรือที่วาการอําเภอภายในกําหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาที่ปลอยไป และ
ตองปฏิบตั ติ ามคําสั่งของเจาหนาที่น้ัน ๆ ถาผูตองขังที่ถูกปลอยไปละเลยไมปฏิบัติดังกลาวนี้ ใหถือ
วามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม
มาตรา ๑๗ เมื่อแพทยฝายทหารไดยื่นรายงานแสดงความเห็นวาผูตองขังคนใดปวย
เจ็บ และถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีขึ้น รัฐมนตรีจะอนุญาตใหผูตองขังคนนั้น
ไปรักษาตัวในสถานทีอ่ น่ื ใดนอกเรือนจําโดยมีเงือ่ นไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควรก็ได
ในกรณีดงั กลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากฐานะคุมขังในเรือนจํา
และถาผูตองขังไปเสียจากสถานที่ซึ่งไดรับอนุญาตใหไปรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐานหลบหนี
การควบคุม
มาตรา ๑๘ ภายในบังคับแหงบทบัญญัติวาดวยการรองทุกขตามพระราชบัญญัติ
วินัยทหาร และการอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา หรือลดโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ผูตองขัง
ยังมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องราวใด ๆ ตอเจาพนักงานเรือนจํา ผูบังคับบัญชาเรือนจํารัฐมนตรี หรือทูลเกลา
ฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยไ ดตามหลักเกณฑหรือวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๙ ทรัพยสินซึ่งผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําโดยมิไดรับ
อนุญาตเพื่อการนั้นโดยชอบจากเจาพนักงานเรือนจํา ถาเปนสิ่งตองหามตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กําหนดใหผูบังคับบัญชาเรือนจําริบเปนของแผนดิน ถาเปนสิ่งมีสภาพเปนของสดเสียได หรือ
เปนของอันตรายหรือโสโครก ใหผบู งั คับบัญชาเรือนจําสัง่ ทําลายได
สิ่งของอันจะเก็บรักษาไวใ นเรือนจําไมได เนื่องจากขนาด น้ําหนัก หรือสภาพ
และผูตองขังไมสามารถจะฝากไวแกผูอ่ืนได ผูบังคับบั ญชาเรือนจําอาจสั่ งใหทําลายหรือขาย
ทอดตลาดเสียได
เงินจํานวนสุทธิทข่ี ายทอดตลาดไดใหเก็บไวใหแกผตู อ งขัง
มาตรา ๒๐ ทรัพยสินของผูตองขังที่ตกคางอยูในเรือนจํา ใหผูบังคับบัญชาเรือนจํา
สัง่ ริบเปนของแผนดินได ในกรณีตอ ไปนี้
(๑) ผูต อ งขังหลบหนีพน กําหนดสามเดือน นับจากวันหลบหนี
(๒) ผูตองขังถูกปลอยตัวแลวไมรับทรัพยสินหรือรางวัลของตนไปภายในกําหนด
หนึง่ ป นับจากวันปลอยตัว
มาตรา ๒๑ นักโทษทีถ่ กู ปลอยใหพน โทษไปนัน้ มีสทิ ธิไดรบั ใบสําคัญในการปลอย

๖

เอกสารประกอบการบรรยาย

มาตรา ๒๒4 ใหนําบทบัญญัติในภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาวาดวยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ มาใชบังคับแกผูตองคําพิพากษา
ของศาลทหารด ว ยโดยอนุ โ ลม โดยให อํ า นาจหน า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ผูบัญชาการเรือนจํา และพัศดี ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เปนอํานาจหนาทีข่ องรัฐมนตรีผบู งั คับบัญชาเรือนจําและเจาพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัติน้ี
แลวแตกรณี
มาตรา ๒๓5 ผูใดเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาต หรือรับจากหรือมอบแก
ผูต อ งขังนําเขามาหรือออกไปจากเรือนจําซึง่ เงินหรือสิง่ ของตองหามโดยทางใด ๆ อันฝาฝนขอบังคับ
ของเรือนจํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ถาผูกระทําผิดเปนผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจาพนักงานเรือนจํา ใหเพิ่มโทษเปน
ทวีคณ
ู
เงินและสิ่งของตองหามที่นําเขามาในเรือนจําโดยฝาฝนมาตรานี้ ใหริบเปนของ
แผนดิน
มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตนิ แ้ี ละมีอาํ นาจออกขอบังคับ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พ.อ. พหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

4

มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๒๓ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัตเิ รือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

