
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เรือนจําทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘) 
อาทิตย ทิพอาภา 
เจาพระยายมราช 

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

เปนปที่ ๓ ในรัชกาลปจจุบนั 
 

โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรจัดการเรือนจําฝายทหารเสียใหมเพ่ือให
เหมาะสมแกกาลสมัย 

 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให เ รียกวา “พระราชบัญญัติ เ รือนจําทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ 

และขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวกับเรือนจําทหารเสียทั้งส้ิน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑)  “เรือนจํา”  หมายความวา ที่ซึ่งรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีกําหนดใหเปนเรือนจําของทหาร 
(๒)  “ผูตองขัง”  หมายความรวมตลอดถึง นักโทษ คนตองขัง และคนฝาก 
(ก)  “นักโทษ”  หมายความวา บุคคลซึ่งถูกจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงที่สุด 
(ข)  “คนตองขัง”  หมายความวา บุคคลที่ถูกขังไวตามหมายขัง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๓/-/หนา ๑๔๙๗/๒๙ มีนาคม ๒๔๗๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค)  “คนฝาก”  หมายความวา บุคคลที่ถูกฝากใหควบคุมไวในเรือนจําของ
ทหาร 

(๓)  “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหนาที่ของผูบังคับบัญชา

เรือนจํา และเจาพนักงานเรือนจําตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่นั้น 
 
มาตรา ๖  เจาพนักงานเรือนจําจะรับบุคคลใดไวเปนผูตองขังในเรือนจําได

ตอเมื่อไดรับหมายของศาลทหาร หรือหมายขังของผูมีอํานาจสั่งลงโทษ หรือเอกสารอันเปนคําส่ัง
ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 

 
มาตรา ๗  การยายผูตองขังจากเรือนจําของทหารไปเรือนจําของฝายพลเรือน

หรือยายผูตองขังจากเรือนจําของฝายพลเรือนมาเรือนจําของฝายทหารนั้น ใหเปนไปตามความตก
ลงระหวางรัฐมนตรีในพระราชบัญญัตินี้ กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งบังคับบัญชาการราชทัณฑ 

ผูตองขังที่ถูกยายดังกลาวแลว ใหมีฐานะอยางเดียวกับผูตองขังในเรือนจําที่เขาไป
อยูใหม 

 
มาตรา ๘๒ ผูตองขังตองอยูในบังคับกฎหมายเชนเดียวกับทหารกองประจําการ 
 
มาตรา ๙  เมื่อผูตองขังคนใดกระทําความผิด ซึ่งมีลักษณะอยางที่ผูบังคับบัญชา

ทหารจะลงทัณฑทางวินัยแกทหารผูกระทําความผิดไดโดยไมตองนําคดีข้ึนสูศาลแลว ก็ใหอํานาจ
ผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจาพนักงานเรือนจําส่ังลงทัณฑทางวินัยตามมาตรา ๑๐ ไดภายใน
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 

นอกจากนั้น ความผิดฐานประทุษรายแกทรัพยของเรือนจําอันเปนเรื่องเล็กนอยก็
ดี ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี ใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคกอน 

 
มาตรา ๑๐๓ ทัณฑทางวินัยที่จะลงแกผูตองขังนั้น มีดังนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) งดหรือลดสิทธิตางๆ โดยมีกําหนดเวลา 
(๓) ขังเดี่ยวไมเกินสามเดือน 
 
มาตรา ๑๑  หามใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต 
(๑)  เปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 

                                                 
๒ มาตรา ๘  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตราย
ตอตนเองหรือผูอ่ืน 

(๓)  เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
(๔)  เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการ

สมควรที่จะตองใชเครื่องพันธนาการ 
(๕)  เมื่อเปนการสมควรจะตองใชเครื่องพันธนาการ เนื่องแตสภาพของเรือนจํา 

สภาพของเหตุการณ หรือสภาพการณของทองถ่ิน 
 
มาตรา ๑๒  ผูบังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจาพนักงานเรือนจําอาจใชหรือส่ังใหใช

อาวุธแกผูตองขังไดภายในบังคับดังนี ้
(ก)  ใชอาวุธอ่ืนนอกจากอาวุธปน ในกรณี 
(๑)  เมื่อปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี และไมมีทาง

จะปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ 
(๒)  เมื่อผูตองขังกอการวุนวาย หรือพยายามใชกําลังเปด หรือทําลายสวนหนึ่ง

สวนใดของเรือนจํา 
(๓)  เมื่อปรากฏวาผูตองขังจะทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน 
(ข)  ใชอาวุธปน ในกรณี 
(๑)  ผูตองขังไมยอมวางอาวุธ เมื่อเจาพนักงานสั่งใหวาง 
(๒)  ผูตองขังที่กําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเมื่อเจาพนักงานสั่งใหหยุดและไมมี

ทางอื่นที่จะจับกุมได 
(๓)  ผูตองขังตั้งแตสามคนขึ้นไป กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือ

ทําลายสวนหนึ่งสวนใดของเรือนจํา หรือทํารายเจาพนักงาน หรือผูอ่ืน และไมยอมหยุดในเมื่อเจา
พนักงานสั่งใหหยุด 

อนึ่ง ในการจับกุมผูหลบหนีภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลาที่หนีไป เจา
พนักงานเรือนจําอาจใชอํานาจตามมาตรานี้ไดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตายในขณะชวยเหลือเจา

พนักงานผูกระทําการตามหนาที่ก็ดี ในขณะทําการตามหนาที่ของตนอันอาจเปนอันตรายตอความ
ปลอดภัยหรือชีวิตของผูตองขังก็ดี ถาเปนนักโทษ ก็ใหไดรับสิทธิหรือประโยชนตามมาตรา ๑๔ 
โดยควรแกพฤติการณ หรือถาเปนผูตองขังอ่ืน รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใหรางวัลเปนจํานวน
ตามสมควรก็ได 

ถาประโยชนนั้นเปนรางวัล เมื่อผูตองขังตาย ใหจายแกผูรับมรดก 
 
มาตรา ๑๔  นักโทษคนใดมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความกาวหนาใน

การศึกษาและการงานเกิดผลดีหรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับประโยชนอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ใหไดรับความสะดวกเปนพิเศษในเรือนจําตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดไว 
(๒)  เล่ือนชั้น 
(๓)  ตั้งใหมีตําแหนงหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา 
(๔)  ลาไมเกิน ๔ วันในคราวหนึ่ง โดยไมรวมเวลาที่ตองใชในการเดินทางเขา

ดวย เมื่อมีความจําเปนอยางประจักษเก่ียวดวยกิจธุระสําคัญ หรือกิจการในครอบครัว แตหามมิ
ใหออกไปนอกราชอาณาจักรสยาม และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาที่
อนุญาตใหลานี้มิใหหักออกจากการคํานวณกําหนดโทษ 

(๕)  พักการลงโทษภายในเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
แตการพักลงโทษนี้ จะพึงกระทําไดตอเมื่อนักโทษไดรับโทษมาแลวไมนอยกวา

หนึ่งในสามของกําหนดโทษที่ตองรับ ถาเปนกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิต ตองไดรับโทษมาแลว
ไมนอยกวาสิบป 

ทั้งนี้ใหวางเง่ือนไขที่นักโทษผูไดรับการพักลงโทษจะตองปฏิบัติ ใหมีระยะเวลาไม
นอยกวาหนึ่งป เวนแตกําหนดโทษที่ตองรับตอไปเหลือนอยกวาหนึ่งป ก็ใหกําหนดเง่ือนไขเทา
ระยะเวลาที่เหลือนั้น 

นักโทษที่ไดรับอนุญาตใหลา หรือพักการลงโทษนั้น ไมพนจากฐานะเปนผูตองขัง
ในเรือนจําตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  นักโทษที่ไดรับอนุญาตใหลาก็ดี หรือไดรับการพักลงโทษก็ดี ถาไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีกําหนด นักโทษผูนั้นอาจถูกจับโดยไมตองมีหมาย
นําเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู กับอาจถูกลงทัณฑทางวินัยอีกโสดหนึ่งดวย 

ถาระหวางการพักลงโทษ นักโทษผูนั้นตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษเพราะ
กระทําความผิดขึ้นอีก ซึ่งมิใชความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท ใหเพิกถอนการพักลงโทษเสีย 
และใหจับตัวนักโทษผูนั้นโดยไมตองมีหมายนําเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู กับ
อาจลงทัณฑทางวินัยอีกโสดหนึ่งดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัย

ของผูตองขัง ถาเจาพนักงานเรือนจําไมสามารถจะยายผูตองขังไปควบคุมไว ณ ที่อ่ืนไดทันทวงที 
จะปลอยผูตองขังไปชั่วคราวก็ได แตผูตองขังที่ถูกปลอยไปนั้นตองกลับเรือนจําหรือไปรายงานตน
ยังที่ตั้งหนวยทหาร หรือที่วาการอําเภอภายในกําหนดยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับตั้งแตเวลาที่ปลอยไป และ
ตองปฏิบัติตามคําส่ังของเจาหนาที่นั้นๆ ถาผูตองขังที่ถูกปลอยไปละเลยไมปฏิบัติดังกลาวนี้ ใหถือ
วามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อแพทยฝายทหารไดย่ืนรายงานแสดงความเห็นวาผูตองขังคนใด

ปวยเจ็บ และถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึน รัฐมนตรีจะอนุญาตใหผูตองขังคน
นั้นไปรักษาตัวในสถานที่อ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมีเง่ือนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควรก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากฐานะคุมขังใน
เรือนจํา และถาผูตองขังไปเสียจากสถานที่ซึ่งไดรับอนุญาตใหไปรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐาน
หลบหนีการควบคุม 

 
มาตรา ๑๘  ภายในบังคับแหงบทบัญญัติวาดวยการรองทุกขตามพระราชบัญญัติ

วินัยทหาร และการอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา หรือลดโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ผูตองขัง
ยังมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องราวใดๆ ตอเจาพนักงานเรือนจํา ผูบังคับบัญชาเรือนจํารัฐมนตรี หรือทูล
เกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยไดตามหลักเกณฑหรือวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ทรัพยสินซึ่งผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําโดยมิไดรับ

อนุญาตเพื่อการนั้นโดยชอบจากเจาพนักงานเรือนจํา ถาเปนสิ่งตองหามตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กําหนดใหผูบังคับบัญชาเรือนจําริบเปนของแผนดิน ถาเปนสิ่งมีสภาพเปนของสดเสียได หรือเปน
ของอันตรายหรือโสโครก ใหผูบังคับบัญชาเรือนจําส่ังทําลายได 

ส่ิงของอันจะเก็บรักษาไวในเรือนจําไมไดเนื่องจากขนาด น้ําหนัก หรือสภาพและ
ผูตองขังไมสามารถจะฝากไวแกผูอ่ืนได ผูบังคับบัญชาเรือนจําอาจสั่งใหทําลายหรือขายทอดตลาด
เสียได 

เงินจํานวนสุทธิที่ขายทอดตลาดไดใหเก็บไวใหแกผูตองขัง 
 
มาตรา ๒๐  ทรัพยสินของผูตองขังที่ตกคางอยูในเรือนจํา ใหผูบังคับบัญชา

เรือนจําส่ังริบเปนของแผนดินได ในกรณีตอไปนี ้
(๑)  ผูตองขังหลบหนีพนกําหนดสามเดือน นับจากวันหลบหนี 
(๒)  ผูตองขังถูกปลอยตัวแลวไมรับทรัพยสินหรือรางวัลของตนไปภายใน

กําหนดหนึ่งป นับจากวันปลอยตัว 
 
มาตรา ๒๑  นักโทษที่ถูกปลอยใหพนโทษไปนั้น มีสิทธิไดรับใบสําคัญในการ

ปลอย 
 
มาตรา ๒๒๔ ใหนําบทบัญญัติในภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาวาดวยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ มาใชบังคับแกผูตองคําพิพากษาของ
ศาลทหารดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผูบัญชาการ
เรือนจํา และพัศดี ตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนอํานาจหนาที่
ของรัฐมนตรีผูบังคับบัญชาเรือนจํา และเจาพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 

                                                 
๔ มาตรา ๒๒  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓๕ ผูใดเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาต หรือรับจากหรือมอบแก
ผูตองขังนําเขามาหรือออกไปจากเรือนจําซึ่งเงินหรือส่ิงของตองหามโดยทางใดๆ อันฝาฝน
ขอบังคับของเรือนจํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีหนาที่รักษาการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้และมีอํานาจออกขอบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พ.อ. พหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๕
 มาตรา ๒๓  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐๖ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การขอพระราชทานอภัยโทษ
ของผูตองคําพิพากษาของศาลทหารในยามปกติใหประหารชีวิตนั้น มาตรา  ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ บัญญัติใหขอพระราชทานอภัยโทษภายในเวลา
เจ็ดสิบสองชั่วโมงเทานั้น เปนเวลากระชั้นชิดเกินไป ซึ่งผูตองคําพิพากษาไมมีเวลาจะทูลเกลาฯ 
ถวายฎีกาไดทัน จึงสมควรที่จะไดแกไขโดยถือหลักเชนเดียวกับ มาตรา ๒๖๒ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือใหประหารชีวิต เมื่อพนหกสิบวันแลว ทั้งนี้เพ่ือความเสมอ
ภาค 

 
อัมพิกา/แกไข 
๗/๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิเรือนจําทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หามมิใหกระทําการ
ทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม แตทัณฑทางวินัยบาง
ประการที่จะลงแกผูตองขังตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
มีลักษณะเปนการกระทําการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไร
มนุษยธรรม สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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