
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
เรือนจําทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙๑ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ-าอยู/หัวอานันทมหิดล 

คณะผู-สําเร็จราชการแทนพระองค4 
(ตามประกาศประธานสภาผู-แทนราษฎร 

ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘) 
อาทิตย4  ทิพอาภา 
เจ-าพระยายมราช 

พล.อ. เจ-าพระยาพิชเยนทรโยธิน 
ตราไว- ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

เป<นป=ท่ี ๓ ในรัชกาลป?จจุบัน 
 
โดยท่ีสภาผู-แทนราษฎรลงมติว/า สมควรจัดการเรือนจําฝAายทหารเสียใหม/เพ่ือให-

เหมาะสมแก/กาลสมัย 
 
จึงมีพระบรมราชโองการให-ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว-โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู-แทนราษฎร ดังต/อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให-เรียกว/า “พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙” 
 
มาตรา ๒  ให-ใช-พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต/วันท่ี ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙ เป<น

ต-นไป 
 
มาตรา ๓  ต้ังแต/วันใช-พระราชบัญญัตินี้เป<นต-นไป ให-ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ 

และข-อบังคับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเรือนจําทหารเสียท้ังสิ้น 
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “เรือนจํา” หมายความว/า ท่ีซ่ึงรัฐมนตรีหรือผู-ท่ีได-รับมอบหมายจากรัฐมนตรี

กําหนดให-เป<นเรือนจําของทหาร 
(๒) “ผู-ต-องขัง” หมายความรวมตลอดถึง นักโทษ คนต-องขัง และคนฝาก 

(ก) “นักโทษ” หมายความว/า บุคคลซ่ึงถูกจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
(ข) “คนต-องขัง” หมายความว/า บุคคลท่ีถูกขังไว-ตามหมายขัง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๕๓/-/หน-า ๑๔๙๗/๒๙ มีนาคม ๒๔๗๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ค) “คนฝาก” หมายความว/า บุคคลท่ีถูกฝากให-ควบคุมไว-ในเรือนจําของทหาร 
(๓) “รัฐมนตรี” หมายความว/า รัฐมนตรีว/าการกระทรวงกลาโหม 
 
มาตรา ๕  ให-รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหน-าท่ีของผู-บังคับบัญชาเรือนจํา 

และเจ-าพนักงานเรือนจําตลอดจนเง่ือนไขท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและหน-าท่ีนั้น 
 
มาตรา ๖  เจ-าพนักงานเรือนจําจะรับบุคคลใดไว-เป<นผู-ต-องขังในเรือนจําได-ต/อเม่ือ

ได-รับหมายของศาลทหาร หรือหมายขังของผู-มีอํานาจสั่งลงโทษ หรือเอกสารอันเป<นคําสั่งของ
เจ-าหน-าท่ีผู-มีอํานาจ 

 
มาตรา ๗  การย-ายผู-ต-องขังจากเรือนจําของทหารไปเรือนจําของฝAายพลเรือนหรือ

ย-ายผู-ต-องขังจากเรือนจําของฝAายพลเรือนมาเรือนจําของฝAายทหารนั้น ให-เป<นไปตามความตกลง
ระหว/างรัฐมนตรีในพระราชบัญญัตินี้ กับรัฐมนตรีว/าการกระทรวงซ่ึงบังคับบัญชาการราชทัณฑ4 

ผู-ต-องขังท่ีถูกย-ายดังกล/าวแล-ว ให-มีฐานะอย/างเดียวกับผู-ต-องขังในเรือนจําท่ีเข-าไปอยู/
ใหม/ 

 
มาตรา ๘๒  ผู-ต-องขังต-องอยู/ในบังคับกฎหมายเช/นเดียวกับทหารกองประจําการ 

 
มาตรา ๙  เม่ือผู-ต-องขังคนใดกระทําความผิด ซ่ึงมีลักษณะอย/างท่ีผู-บังคับบัญชา

ทหารจะลงทัณฑ4ทางวินัยแก/ทหารผู-กระทําความผิดได-โดยไม/ต-องนําคดีข้ึนสู/ศาลแล-ว ก็ให-อํานาจ
ผู-บังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจ-าพนักงานเรือนจําสั่งลงทัณฑ4ทางวินัยตามมาตรา ๑๐ ได-ภายในเง่ือนไข
ท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

นอกจากนั้น ความผิดฐานประทุษร-ายแก/ทรัพย4ของเรือนจําอันเป<นเรื่องเล็กน-อยก็ดี 
ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี ให-เป<นไปตามบทบัญญัติในวรรคก/อน 

 
มาตรา ๑๐๓  ทัณฑ4ทางวินัยท่ีจะลงแก/ผู-ต-องขังนั้น มีดังนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ4 
(๒) งดหรือลดสิทธิต/าง ๆ โดยมีกําหนดเวลา 
(๓) ขังเด่ียวไม/เกินสามเดือน 
 
มาตรา ๑๑  ห-ามใช-เครื่องพันธนาการแก/ผู-ต-องขัง เว-นแต/ 
(๑) เป<นบุคคลท่ีน/าจะทําอันตรายต/อชีวิตหรือร/างกายของตนเองหรือผู-อ่ืน 
(๒) เป<นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ?RนเฟSอนไม/สมประกอบอันอาจเป<นภยันตรายต/อ

ตนเองหรือผู-อ่ืน 
(๓) เป<นบุคคลท่ีน/าจะพยายามหลบหนีการควบคุม 

                                                 
๒ มาตรา ๘ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๑๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจ-าพนักงานผู-มีหน-าท่ีควบคุมเห็นเป<นการสมควรท่ี
จะต-องใช-เครื่องพันธนาการ 

(๕) เม่ือเป<นการสมควรจะต-องใช-เครื่องพันธนาการ เนื่องแต/สภาพของเรือนจํา 
สภาพของเหตุการณ4 หรือสภาพการณ4ของท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๑๒  ผู-บังคับบัญชาเรือนจํา หรือเจ-าพนักงานเรือนจําอาจใช-หรือสั่งให-ใช-

อาวุธแก/ผู-ต-องขังได-ภายในบังคับดังนี้ 
(ก) ใช-อาวุธอ่ืนนอกจากอาวุธปSน ในกรณี 

(๑) เม่ือปรากฏว/าผู-ต-องขังกําลังหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี และไม/มีทาง
จะปUองกันอย/างอ่ืนนอกจากใช-อาวุธ 

(๒) เม่ือผู-ต-องขังก/อการวุ/นวาย หรือพยายามใช-กําลังเปVด หรือทําลายส/วนหนึ่ง
ส/วนใดของเรือนจํา 

(๓) เม่ือปรากฏว/าผู-ต-องขังจะทําร-ายเจ-าพนักงานหรือผู-อ่ืน 
(ข) ใช-อาวุธปSน ในกรณี 

(๑) ผู-ต-องขังไม/ยอมวางอาวุธ เม่ือเจ-าพนักงานสั่งให-วาง 
(๒) ผู-ต-องขังท่ีกําลังหลบหนีไม/ยอมหยุด ในเม่ือเจ-าพนักงานสั่งให-หยุดและไม/มี

ทางอ่ืนท่ีจะจับกุมได- 
(๓) ผู-ต-องขังต้ังแต/สามคนข้ึนไป ก/อการวุ/นวาย หรือพยายามใช-กําลังเปVดหรือ

ทําลายส/วนหนึ่งส/วนใดของเรือนจํา หรือทําร-ายเจ-าพนักงานหรือผู-อ่ืน และไม/ยอมหยุดในเม่ือเจ-า
พนักงานสั่งให-หยุด 

อนึ่ง ในการจับกุมผู-หลบหนีภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับต้ังแต/เวลาท่ีหนีไป เจ-าพนักงาน
เรือนจําอาจใช-อํานาจตามมาตรานี้ได-โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ถ-าผู-ต-องขังได-รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตายในขณะช/วยเหลือเจ-า

พนักงานผู-กระทําการตามหน-าท่ีก็ดี ในขณะทําการตามหน-าท่ีของตนอันอาจเป<นอันตรายต/อความ
ปลอดภัยหรือชีวิตของผู-ต-องขังก็ดี ถ-าเป<นนักโทษ ก็ให-ได-รับสิทธิหรือประโยชน4ตามมาตรา ๑๔ โดย
ควรแก/พฤติการณ4 หรือถ-าเป<นผู-ต-องขังอ่ืน รัฐมนตรีจะกําหนดเง่ือนไขให-รางวัลเป<นจํานวนตามสมควร
ก็ได- 

ถ-าประโยชน4นั้นเป<นรางวัล เม่ือผู-ต-องขังตาย ให-จ/ายแก/ผู-รับมรดก 
 
มาตรา ๑๔  นักโทษคนใดมีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก-าวหน-าใน

การศึกษาและการงานเกิดผลดีหรือทําความชอบแก/ราชการเป<นพิเศษ อาจได-รับประโยชน4อย/างหนึ่ง
หรือหลายอย/าง ดังต/อไปนี้ 

(๑) ให-ได-รับความสะดวกเป<นพิเศษในเรือนจําตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว- 
(๒) เลื่อนชั้น 
(๓) ต้ังให-มีตําแหน/งหน-าท่ีช/วยเหลือเจ-าพนักงานเรือนจํา 
(๔) ลาไม/เกิน ๔ วันในคราวหนึ่ง โดยไม/รวมเวลาท่ีต-องใช-ในการเดินทางเข-าด-วย เม่ือ

มีความจําเป<นอย/างประจักษ4เก่ียวด-วยกิจธุระสําคัญ หรือกิจการในครอบครัว แต/ห-ามมิให-ออกไปนอก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ราชอาณาจักรสยาม และต-องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตให-ลานี้ มิให-หัก
ออกจากการคํานวณกําหนดโทษ 

(๕) พักการลงโทษภายในเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
แต/การพักลงโทษนี้ จะพึงกระทําได-ต/อเม่ือนักโทษได-รับโทษมาแล-วไม/น-อยกว/าหนึ่ง

ในสามของกําหนดโทษท่ีต-องรับ  ถ-าเป<นกรณีท่ีต-องโทษจําคุกตลอดชีวิต ต-องได-รับโทษมาแล-วไม/น-อย
กว/าสิบป= 

ท้ังนี้ ให-วางเง่ือนไขท่ีนักโทษผู-ได-รับการพักลงโทษจะต-องปฏิบัติ ให-มีระยะเวลาไม/
น-อยกว/าหนึ่งป= เว-นแต/กําหนดโทษท่ีต-องรับต/อไปเหลือน-อยกว/าหนึ่งป= ก็ให-กําหนดเง่ือนไขเท/า
ระยะเวลาท่ีเหลือนั้น 

นักโทษท่ีได-รับอนุญาตให-ลา หรือพักการลงโทษนั้น ไม/พ-นจากฐานะเป<นผู-ต-องขังใน
เรือนจําตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  นักโทษท่ีได-รับอนุญาตให-ลาก็ดี หรือได-รับการพักลงโทษก็ดี ถ-าไม/

ปฏิบัติตามเง่ือนไขข-อใดข-อหนึ่ง ซ่ึงรัฐมนตรีกําหนด นักโทษผู-นั้นอาจถูกจับโดยไม/ต-องมีหมายนําเข-า
จําคุกต/อไปตามกําหนดโทษท่ียังเหลืออยู/ กับอาจถูกลงทัณฑ4ทางวินัยอีกโสดหนึ่งด-วย 

ถ-าระหว/างการพักลงโทษ นักโทษผู-นั้นต-องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-ลงโทษเพราะ
กระทําความผิดข้ึนอีก ซ่ึงมิใช/ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท ให-เพิกถอนการพักลงโทษเสีย และให-
จับตัวนักโทษผู-นั้นโดยไม/ต-องมีหมายนําเข-าจําคุกต/อไปตามกําหนดโทษท่ียังเหลืออยู/ กับอาจลงทัณฑ4
ทางวินัยอีกโสดหนึ่งด-วยก็ได- 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป<นอันตรายต/อชีวิตหรือความปลอดภัยของ

ผู-ต-องขัง ถ-าเจ-าพนักงานเรือนจําไม/สามารถจะย-ายผู-ต-องขังไปควบคุมไว- ณ ท่ีอ่ืนได-ทันท/วงที จะปล/อย
ผู-ต-องขังไปชั่วคราวก็ได- แต/ผู-ต-องขังท่ีถูกปล/อยไปนั้นต-องกลับเรือนจําหรือไปรายงานตนยังท่ีต้ังหน/วย
ทหาร หรือท่ีว/าการอําเภอภายในกําหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงนับต้ังแต/เวลาท่ีปล/อยไป และต-องปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจ-าหน-าท่ีนั้น ๆ ถ-าผู-ต-องขังท่ีถูกปล/อยไปละเลยไม/ปฏิบัติดังกล/าวนี้ ให-ถือว/ามีความผิดฐาน
หลบหนีการควบคุม 

 
มาตรา ๑๗  เม่ือแพทย4ฝAายทหารได-ยื่นรายงานแสดงความเห็นว/าผู-ต-องขังคนใดปAวย

เจ็บ และถ-าคงรักษาพยาบาลอยู/ในเรือนจําจะไม/ทุเลาดีข้ึน รัฐมนตรีจะอนุญาตให-ผู-ต-องขังคนนั้นไป
รักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมีเง่ือนไขอย/างใดแล-วแต/จะเห็นสมควรก็ได- 

ในกรณีดังกล/าวมาในวรรคก/อน มิให-ถือว/าผู-ต-องขังนั้นพ-นจากฐานะคุมขังในเรือนจํา 
และถ-าผู-ต-องขังไปเสียจากสถานท่ีซ่ึงได-รับอนุญาตให-ไปรักษาตัว ให-ถือว/ามีความผิดฐานหลบหนีการ
ควบคุม 

 
มาตรา ๑๘  ภายในบังคับแห/งบทบัญญัติว/าด-วยการร-องทุกข4ตามพระราชบัญญัติ

วินัยทหาร และการอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป<นเบา หรือลดโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ผู-ต-องขังยังมี
สิทธิท่ีจะยื่นเรื่องราวใด ๆ ต/อเจ-าพนักงานเรือนจํา ผู-บังคับบัญชาเรือนจํา รัฐมนตรี หรือทูลเกล-าฯ 
ถวายฎีกาต/อพระมหากษัตริย4ได-ตามหลักเกณฑ4หรือวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๙  ทรัพย4สินซ่ึงผู-ต-องขังนําเข-ามาหรือเก็บรักษาไว-ในเรือนจําโดยมิได-รับ

อนุญาตเพ่ือการนั้นโดยชอบจากเจ-าพนักงานเรือนจํา ถ-าเป<นสิ่งต-องห-ามตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี
กําหนดให-ผู-บังคับบัญชาเรือนจําริบเป<นของแผ/นดิน ถ-าเป<นสิ่งมีสภาพเป<นของสดเสียได- หรือเป<นของ
อันตรายหรือโสโครก ให-ผู-บังคับบัญชาเรือนจําสั่งทําลายได- 

สิ่งของอันจะเก็บรักษาไว-ในเรือนจําไม/ได-เนื่องจากขนาด น้ําหนัก หรือสภาพ และ
ผู-ต-องขังไม/สามารถจะฝากไว-แก/ผู-อ่ืนได- ผู-บังคับบัญชาเรือนจําอาจสั่งให-ทําลายหรือขายทอดตลาดเสีย
ได- 

เงินจํานวนสุทธิท่ีขายทอดตลาดได-ให-เก็บไว-ให-แก/ผู-ต-องขัง 
 
มาตรา ๒๐  ทรัพย4สินของผู-ต-องขังท่ีตกค-างอยู/ในเรือนจํา ให-ผู-บังคับบัญชาเรือนจํา

สั่งริบเป<นของแผ/นดินได- ในกรณีต/อไปนี้ 
(๑) ผู-ต-องขังหลบหนีพ-นกําหนดสามเดือน นับจากวันหลบหนี 
(๒) ผู-ต-องขังถูกปล/อยตัวแล-วไม/รับทรัพย4สินหรือรางวัลของตนไปภายในกําหนดหนึ่ง

ป= นับจากวันปล/อยตัว 
 
มาตรา ๒๑  นักโทษท่ีถูกปล/อยให-พ-นโทษไปนั้น มีสิทธิได-รับใบสําคัญในการปล/อย 
 
มาตรา ๒๒๔  ให-นําบทบัญญัติในภาค ๗ แห/งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาว/าด-วยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป<นเบาและลดโทษ มาใช-บังคับแก/ผู-ต-องคําพิพากษาของศาล
ทหารด-วยโดยอนุโลม โดยให-อํานาจหน-าท่ีของรัฐมนตรีว/าการกระทรวงยุติธรรม ผู-บัญชาการเรือนจํา 
และพัศดี ตามท่ีกําหนดไว-ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป<นอํานาจหน-าท่ีของรัฐมนตรี
ผู-บังคับบัญชาเรือนจํา และเจ-าพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัตินี้ แล-วแต/กรณี 

 
มาตรา ๒๓๕  ผู-ใดเข-าไปในเรือนจําโดยมิได-รับอนุญาต หรือรับจากหรือมอบแก/

ผู-ต-องขังนําเข-ามาหรือออกไปจากเรือนจําซ่ึงเงินหรือสิ่งของต-องห-ามโดยทางใด ๆ อันฝAาฝSนข-อบังคับ
ของเรือนจํา ต-องระวางโทษจําคุกไม/เกินหนึ่งป= หรือปรับไม/เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๔  ให-รัฐมนตรีว/าการกระทรวงกลาโหม มีหน-าท่ีรักษาการให-เป<นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้และมีอํานาจออกข-อบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พ.อ. พหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๔ มาตรา ๒๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๕ มาตรา ๒๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

       



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การขอพระราชทานอภัยโทษของผู-
ต-องคําพิพากษาของศาลทหารในยามปกติให-ประหารชีวิตนั้น มาตรา ๒๒ แห/งพระราชบัญญัติเรือนจํา
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ บัญญัติให-ขอพระราชทานอภัยโทษภายในเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงเท/านั้น 
เป<นเวลากระชั้นชิดเกินไป ซ่ึงผู-ต-องคําพิพากษาไม/มีเวลาจะทูลเกล-าฯ ถวายฎีกาได-ทัน  จึงสมควรท่ีจะ
ได-แก-ไขโดยถือหลักเช/นเดียวกับ มาตรา ๒๖๒ แห/งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ ให-
ประหารชีวิต เม่ือพ-นหกสิบวันแล-ว  ท้ังนี้ เพ่ือความเสมอภาค 

 
พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๗ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4ทรงเป<นประมุข ห-ามมิให-กระทําการทรมาน ทารุณ
กรรม หรือลงโทษด-วยวิธีการโหดร-ายหรือไร-มนุษยธรรม แต/ทัณฑ4ทางวินัยบางประการท่ีจะลงแก/
ผู-ต-องขังตามมาตรา ๑๐ แห/งพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ มีลักษณะเป<นการ
กระทําการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด-วยวิธีการโหดร-ายหรือไร-มนุษยธรรม สมควรแก-ไข
บทบัญญัติดังกล/าวให-สอดคล-องกับรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป<นต-องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ดํารง/ปรับปรุง 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 
 

                                                 
๖ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๗๔/ตอนท่ี ๑๐๐/หน-า ๑๕๐๓/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๐  
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๓ ก/หน-า ๑๘/๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 


