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เปนปท่ี ๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
  
  โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายการราชทัณฑเพื่อใหเหมาะ
แกกาลสมัย 
  จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภาผูแทนราษฎร ดั่งตอไปนี้ 
  1มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 
๒๔๗๙” 
  มาตรา ๒  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง ๔ เดือนนับแตวนัประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา 
  มาตรา ๓  ตั้งแตวนัใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะ
เรือนจํา ร.ศ. ๑๒๐ กับท้ังบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนๆ ในสวนท่ีมีบัญญัตไิวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงมีขอความขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
  (๑)  “เรือนจํา”  หมายความวา ท่ีซ่ึงใชควบคุมกกัขังผูตองขังกับท้ังส่ิงท่ีใชตอเนือ่งกนั 
และใหหมายความรวมตลอดถึงท่ีอ่ืนใดซ่ึงรัฐมนตรีไดกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณา
เขตตไวโดยชัดเจน 
  (๒)  “ผูตองขัง”  หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนตองขังและคนฝาก 
                     *(๓)  “นักโทษเด็ดขาด”  หมายความวา บุคคลซ่ึงถูกขังไวตามหมายจําคุกภายหลัง 

คําพิพากษาถึงท่ีสุด และหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษดวย 

 
*มาตรา ๔ (๓) แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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  (๔)  “คนตองขัง”  หมายความวา บุคคลท่ีถูกขังไวตามหมายขัง 
  (๕)  “คนฝาก”  หมายความวา บุคคลท่ีถูกฝากใหควบคุมไวตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอ่ืนโดยไมมีหมายอาญา 
  (๖)  “นักโทษพิเศษ”  หมายความวา นักโทษเด็ดขาดซ่ึงสงไปอยูทัณฑนิคมตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๗)  “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงซ่ึงบังคับบัญชาการราชทัณฑ 
  (๘)  “อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมราชทัณฑ 
  มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับถึงเรือนจําทหาร 
 

ลักษณะ ๑ 
เรือนจํา 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

 
  มาตรา ๖  รัฐมนตรีมีอํานาจกาํหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํา หรือส่ังใหจัดอาณาเขตต
ภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศ ของผูตองขังหรือความประสงคในการ
อบรมผูตองขังดวย 
  มาตรา ๗  บุคคลภายนอกซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขาไปในเรือนจําเพื่อกจิธุระก็ดี เยี่ยม
ผูตองขังก็ดี เพือ่ประโยชนอยางอ่ืนก็ดี จกัตองปฏิบัติตามขอบังคับซ่ึงอธิบดีไดตั้งและประกาศไวโดย
เปดเผย 
 

หมวด ๒ 
การรับตัวผูตองขัง 

 
  มาตรา ๘  เจาพนักงานเรือนจําจะไมรับบุคคลใดๆไวเปนผูตองขังในเรือนจํา เวนแต 
จะไดรับหมายอาญาหรือเอกสารอันเปนคําส่ังของเจาพนกังานผูมีอํานาจ 
  มาตรา ๙  ถาผูตองขังมีเด็กอายุต่ํากวาสิบหกป อยูในความดูแลของตนติดมายังเรือนจํา 
และปรากฏวาไมมีผูใดจะเล้ียงดูเดก็นัน้ จะอนุญาตใหเด็กนั้นอยูในเรือนจําภายใตบังคับเง่ือนไขดั่งระบุ
ไวในขอบังคับท่ีอธิบดีตั้งข้ึน หรือจะสงไปยังสถานท่ีอ่ืนใดอันไดจดัต้ังข้ึนเปนพิเศษเพ่ือการนีก้็ได 
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  4บทบัญญัติในวรรคกอนใหใชบังคับแกเดก็ท่ีเกิดในเรือนจําดวย 

  มาตรา ๑๐  ใหแพทยตรวจอนามัยของผูท่ีถูกรับตัวเขาไวใหม 
  อนึ่ง ใหเจาพนักงานเรือนจาํตรวจและบันทึกขอความเกีย่วแกลักษณะแหงความผิด 
ท่ีผูนั้นไดกระทํา ตําหนิ รูปพรรณ ความแข็งแรงแหงรางกายและความสามารถทางสติปญญากับ
ขอความอ่ืนๆ ตามขอบังคับท่ีอธิบดีไดตั้งข้ึนไว 
  เม่ือเจาพนกังานเรือนจํารองขอ ใหเจาพนกังานฝายปกครองผูมีอํานาจทําการสอบสวน
หรือสืบสวนการกระทําผิดอาญาสงรายงานแสดงประวตัิของผูตองขังใหแกเจาพนักงานเรือนจํา 
 

หมวด ๓ 
การแยกและยายผูตองขัง 

 
  มาตรา ๑๑  รัฐมนตรีมีอํานาจแยกประเภทหรือช้ันของผูตองขังและวางเง่ือนไขในการ
ยายจากประเภทหรือช้ันหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือช้ันหนึ่งโดยวิธีเล่ือนข้ึนหรือลดลงตลอดจนการ
ปฏิบัติตางๆ สําหรับผูตองขัง 
  คนตองขังและคนฝากใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเดด็ขาดเทาท่ีจะกระทําได 
  มาตรา ๑๒  การยายผูตองขังจากเรือนจําหนึ่งไปยังอีกเรือนจําหนึ่งนั้นใหเปนไปตาม
คําส่ังของอธิบดี 
 

หมวด ๔ 
อํานาจและหนาท่ีของเจาพนักงานเรือนจํา 

 
  มาตรา ๑๓  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหนาท่ีของเจาพนกังานเรือนจํา 
ในสวนท่ีเกีย่วแกการงานและความรับผิดชอบตลอดจนเง่ือนไขท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ีนั้น 
  มาตรา ๑๔  หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต 
  (๑)  เปนบุคคลท่ีนาจะทําอันตรายตอชีวติหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน 
  (๒)  เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตตไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน 
  (๓)  เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
  (๔)  เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาท่ีควบคุมเห็นเปนการสมควร 
ท่ีจะตองใชเคร่ืองพันธนาการ 
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  (๕)  เม่ือรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนจะตองใชเคร่ืองพันธนาการเนือ่งแตสภาพของ
เรือนจําหรือสภาพการณของทองถ่ิน 
  ภายใตบังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แหงมาตรานี้ ใหพศัดีเปนเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะ
ส่ังใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังและท่ีจะเพกิถอนคําส่ังนั้น 
  มาตรา ๑๕  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดชะนิดอาวุธท่ีเจาพนักงานเรือนจําจะพึงใช  และ 
วางเง่ือนไขในการถือหรือมีอาวุธนั้นๆ 
  มาตรา ๑๖  เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธนอกจากอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณี
ตอไปนี ้
  (๑)  เม่ือปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี และไมมีทางจะ
ปองกันอยางอ่ืนนอกจากใชอาวุธ 
  (๒)  เม่ือผูตองขังหลายคนกอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู  
ร้ัว หรือกําแพงเรือนจํา 
  (๓)  เม่ือปรากฏวาผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน 
  มาตรา ๑๗ เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอไปนี ้
  (๑)  ผูตองขังไมยอมวางอาวธุ เม่ือเจาพนักงานส่ังใหวาง 
  (๒)  ผูตองขังท่ีกําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเม่ือเจาพนกังานส่ังใหหยุดและไมมีทางอ่ืน 
ท่ีจะจับกุมได 
  (๓)  ผูตองขังต้ังแตสามคนขึ้นไป กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลาย
ประตู ร้ัว หรือกําแพงเรือนจาํหรือใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน และไมยอมหยุดในเม่ือ 
เจาพนกังานส่ังใหหยุด 
  ถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนอยูในท่ีนั้นดวย จะใชอาวุธปนไดก็ตอเม่ือ
ไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานผูนั้นแลวเทานัน้ 
  มาตรา ๑๘  ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ
ผูตองขัง ถาเจาพนักงานเรือนจําไมสามารถจะยายผูตองขังไปควบคุมไว ณ ท่ีอ่ืนไดทันทวงที จะปลอย
ผูตองขังไปช่ัวคราวก็ได แตผูตองขังท่ีถูกปลอยไปนั้นตองกลับมาเรือนจํา หรือรายงานตนยังสถานีตํารวจ 
หรือท่ีวาการอําเภอภายในกําหนดยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับต้ังแตเวลาท่ีปลอยไป และปฏิบัตติามคําส่ังของ
เจาหนาท่ีนั้นๆ ถาผูตองขังท่ีถูกปลอยไปละเลยไมปฏิบัตดิั่งกลาวนี้ ใหถือวามีความผิดฐานหลบหน ี
การควบคุม เวนแตจะมีขอแกตัวอันควร 
  มาตรา ๑๙  ในการจับกุมผูหลบหนีภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับต้ังแตเวลาท่ีหนีไป  
เจาพนกังานเรือนจําอาจใชอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๕ ถึง ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ 
โดยอนุโลม เม่ือส้ินกําหนดเวลานี้แลว จะใชอํานาจเชนวานั้นตอไปมิได แตท้ังนี้ไมเปนการตัด 
อํานาจของเจาพนักงานเรือนจําในอันท่ีจะจดัการจับกุมผูหลบหนีโดยประการอ่ืน 
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  มาตรา ๒๐  ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะชวยเหลือเจาพนักงาน
เรือนจําทําการตามหนาท่ีดั่งกลาวไวในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใช
บังคับโดยอนโุลม 
  มาตรา ๒๑  เจาพนักงานเรือนจําผูใชอํานาจท่ีไดใหไวในหมวดนี้โดยสุจริต  และตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว ไมตองรับผิดท้ังทางแพงหรืออาญาในผลแหงการกระทําของตน 
 

หมวด ๕ 
การงาน 

                   
                       มาตรา ๒๒  นักโทษเดด็ขาดตองทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํา 
                      *มาตรา ๒๒ ทวิ  ในกรณีท่ีเจาพนักงานเรือนจําส่ังใหนกัโทษเดด็ขาดออกไปทํางาน
สาธารณะนอกเรือนจํา ใหอธิบดีแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงไมนอยกวาสามคนเปนผูพิจารณา
คัดเลือกนักโทษเด็ดขาดซ่ึงเหลือโทษจําคุกไมเกนิสองป เพื่อทํางานสาธารณะตามมาตราน้ี 
  นักโทษเด็ดขาดซ่ึงตองโทษในลักษณะความผิดดังตอไปนี้ไมอยูในขายไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง 
  (๑)  ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทน
พระองค 
  (๒)  ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจกัร 
  (๓)  ความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายนอกราชอาณาจกัร 
  (๔)  ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
  ลักษณะของงานสาธารณะ การแตงต้ังกรรมการ การสงและการงดสงนกัโทษเดด็ขาด
ออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๓  คนตองขังและคนฝากตองทํางานแตฉะเพาะท่ีเกีย่วกบัความสะอาดหรือ
อนามัยของตน หรือการสุขาภิบาลในสวนใดสวนหนึ่งแหงเรือนจํา 
  คนตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกาอาจตองทํางานเพ่ือยังการบํารุงรักษาเรือนจําใหดี
ยิ่งข้ึน 
  ผูตองขังคนใดสมัครเขาทํางานอยางอ่ืน ก็อาจอนุญาตใหทําได 
 
 
*มาตรา ๒๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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  มาตรา ๒๔  การงานท่ีผูตองขังไดทําไปแลวนั้นอาจคํานวณเปนราคาเงินตามท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๕  ผูตองขังไมมีสิทธิจะไดคาจาง แตกฎกระทรวงท่ีกลาวไวในมาตรากอน 
อาจกําหนดใหแบงรายไดอันเกิดจากการงานของผูตองขังโดยหกัคาใชจายออกเสียกอนใหเปนรางวลัแก
ผูตองขังและเจาพนักงานเรือนจํา 
  มาตรา ๒๖  ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะทําการตามหนาท่ีอัน
อาจเปนอันตรายตอความปลอดภัย หรือชีวติของผูตองขังดั่งระบุไวในกฎกระทรวง กใ็หไดรับรางวลั
เปนจํานวนตามแตเจากระทรวงจะวินจิฉัย โดยพิเคราะหถึงพฤติการณแหงกรณี รางวัลเชนวานี้ถา
ผูตองขังตายใหจายแกผูรับมฤดก 
 

หมวด ๖ 
การศึกษาและการอบรม 

 
  มาตรา ๒๗  อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและการอบรมผูตองขัง 
  มาตรา ๒๘  บรรดาเคร่ืองอุปกรณในการศึกษาและการอบรม เชนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช 
สมุดหนังสือนัน้ รัฐบาลจะเปนผูจัดหาให แตผูตองขังจะนาํของตนเองมาใชก็ไดเม่ือไดรับอนุญาตแลว 
 

หมวด ๗ 
อนามัยและสุขาภิบาล 

 
  มาตรา ๒๙  ใหผูตองขังท่ีปวยเจ็บหรือเปนหญิงมีครรภไดรับการรักษาพยาบาล 
ตามควร 
  มาตรา ๓๐  เม่ือแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังยื่นรายงานแสดงความเห็นวา
ผูตองขังคนใดปวยเจ็บและถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึน อธิบดีจะอนุญาตให
ผูตองขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมีเง่ือนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควร 
ก็ได 
  ในกรณีดั่งกลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากการคุมขัง และถา
ผูตองขังไปเสียจากสถานท่ีซ่ึงไดรับอนุญาตใหไปอยูรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐานหลบหนกีาร
ควบคุม 
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หมวด ๘ 
วินัย 

 
  มาตรา ๓๑  ผูตองขังจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของเรือนจํา 
  มาตรา ๓๒  นักโทษเดด็ขาดคนใดแสดงใหเห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ  
ความกาวหนาในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับ
ประโยชนอยางหนึ่งหรือหลายอยางดั่งตอไปน้ี 
  (๑)  ใหความสะดวกในเรือนจําตามท่ีอธิบดีกําหนดไวในขอบังคับ 
  (๒)  เล่ือนช้ัน 
  (๓)  ตั้งใหมีตาํแหนงหนาท่ีชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจาํ 
  (๔)  ลาไมเกินส่ีวันในคราวหนึ่ง โดยไมรวมเวลาท่ีตองใชในการเดินทางเขาดวย เม่ือมี 
ความจําเปนเห็นประจักษเกี่ยวดวยกิจธุระสําคัญหรือกิจการในครอบครัว แตหามมิใหออกไป 
นอกราชอาณาจักรสยาม และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีไดกําหนดไว ระยะเวลาท่ีอนุญาตให 
ลานี้มิใหหกัออกจากการคํานวณกําหนดโทษ 
  (๕)  พักการลงโทษภายใตบังคับเง่ือนไขตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว แตการพักลงโทษนี้ 
จะพึงกระทําไดตอเม่ือนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของกําหนดโทษตาม
หมายศาลในขณะน้ัน หรือไมนอยกวาสิบปในกรณีท่ีตองโทษจําคุกตลอดชีวิตและระยะเวลาท่ีจะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นใหกาํหนดไมนอยกวาหนึ่งปแตไมเกินกวากําหนดโทษท่ียงัเหลืออยู 
                      *(๖)  ลดวันตองโทษจําคุกใหเดือนละไมเกินหาวันตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตการลดวันตองโทษจําคุกจะพึงกระทําไดตอเม่ือนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษ
จําคุกตามคําพพิากษาถึงท่ีสุดมาแลวไมนอยกวาหกเดือนหรือไมนอยกวาสิบปในกรณีท่ีตองโทษจําคุก
ตลอดชีวิตท่ีมีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจาํคุกมีกําหนดเวลา 
                     *(๗)  ในการลดวันตองโทษตาม (๖) ใหมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนของกรม
ราชทัณฑ กรมตํารวจ กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห  และจติแพทยจากกรมการแพทย  เปนผู
พิจารณาโดยมติเสียงสวนมาก 
                  **(๘)  นักโทษเด็ดขาดท่ีสงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจําตามมาตรา ๒๒ ทวิ 
ใหไดลดวนัตองโทษจําคุกลงอีกไมเกินจํานวนวนัท่ีทํางานสาธารณะนัน้และอาจไดรับรางวัลดวยกไ็ด 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 *มาตรา ๓๒ (๖) และ (๗) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 **มาตรา ๓๒ (๘) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๒๓ 
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  มาตรา ๓๓  ใหผูตองขังไดรับการเยีย่มเยยีนหรือติดตอจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งจากทนายตามความที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ท้ังนี้ภายใตขอบังคับท่ีอธิบดีวางไว 
  มาตรา ๓๔  ภายใตบังคับบทบัญญัติในภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
วาดวยอภัยโทษ  เปล่ียนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ ผูตองขังยังมีสิทธิในอันท่ีจะยืน่คํารองทุกข หรือ 
เร่ืองราวใดๆ ตอเจาหนาท่ีเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได 
ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว 
  มาตรา ๓๕  เม่ือผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนกังานเรือนจําผูมีหนาท่ี
พิจารณาโดยถองแท แลวลงโทษสถานหน่ึงสถานใด หรือหลายสถานด่ังตอไปนี ้
  (๑)  ภาคทัณฑ 
  (๒)  งดการเล่ือนช้ันโดยมีกาํหนดเวลา 
  (๓)  ลดช้ัน 
  (๔)  ตัดการอนุญาตใหไดรับการเยีย่มเยยีนหรือติดตอไมเกินสามเดือน  เวนไวแตใน
กรณีท่ีระบุไวในมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  (๕)  ลดหรืองดประโยชนและรางวัลท้ังหมดหรือแตบางสวนบางอยาง 
  (๖)  ขังเดี่ยวไมเกินสามเดือน 
  (๗)  ขังหองมืดไมมีเคร่ืองหลับนอนไมเกนิสองวนัในสัปดาหะหนึ่ง โดยความ
เห็นชอบของแพทย 
  (๘)  เฆ่ียนคราวหนึ่งไมเกนิยีสิ่บที ในความควบคุมของแพทย แตหามเฆี่ยนคราวตอไป 
เวนแตจะลวงพนเวลาสามสิบวันจากวนัเฆ่ียนคราวท่ีแลว ถาผูตองขังเปนหญิงหามเฆ่ียน 
                     *(๙)  ตัดจํานวนวันท่ีไดรับการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) 
  ในกรณีและเง่ือนไขอยางใดจะลงโทษดั่งระบุไวขางตนใหกําหนดไวในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๓๖  ถาปรากฏวาผูตองขังท่ีจะไดรับโทษด่ังวามาในมาตรากอนนั้นปวยเจ็บ 
หรือมีเหตุอันควรอยางอ่ืนใดซ่ึงจะตองยกข้ึนพิจารณา จะงดการลงโทษนั้นไวกอนกไ็ด  
  อนึ่งพนักงานเจาหนาท่ีอาจเพิกถอนการลงโทษอยางใดๆ เสียไดเม่ือมีเหตุสมควร แต
ตองไดรับอนญุาตจากผูบัญชาการเรือนจํา 
  มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีผูตองขังไดกระทําความผิดอาญาข้ึนภายในเรือนจํา และความผิด
นั้นเปนเพียงลหุโทษ หรือความผิดตอมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ความผิดฐานประทุษราย 
แกทรัพยสินของเรือนจําก็ดี ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี แทนท่ีจะนําเร่ืองข้ึนเสนอตอพนักงานเจาหนาท่ี
เพื่อดําเนนิการสอบสวนหรือฟองรองตามกฎหมาย  ใหผูบัญชาการเรือนจํามีอํานาจวนิจิฉัยลงโทษฐาน 
ผิดวินยัตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ได 
 
*มาตรา ๓๕ (๙) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
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  ขอความตามมาตราน้ีไมตัดสิทธิของเอกชนท่ีจะเปนโจทกยื่นฟองคดีอาญาหรือคดีแพง 
ดั่งบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๙ 
ทรัพยสินของผูตองขัง 

 
  มาตรา ๓๘  ใหกําหนดไวในกฎกระทรวงวา ทรัพยสินชนิดใดผูตองขังอาจหรือไมอาจ
นําเขามา หรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา กับท้ังการเก็บรักษาใหความปลอดภัยและคืนทรัพยสินนัน้ๆ 
  มาตรา ๓๙  ทรัพยสินซ่ึงผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําโดยมิไดรับ
อนุญาตเพ่ือการนั้นโดยชอบจากเจาพนักงานเรือนจํา ถาเปนส่ิงของตองหามตามมาตรากอน ใหริบเปน
ของแผนดิน ถาเปนส่ิงมีสภาพเปนของสดเสียได หรือเปนของอันตรายหรือโสโครก ใหเจาพนักงาน
เรือนจําทําลายเสีย 
  ส่ิงของอันจะเก็บรักษาไวในเรือนจําไมไดเนื่องจากขนาด น้ําหนกั หรือสภาพ และ
ผูตองขังไมสามารถจะฝากไวแกบุคคลภายนอกไดนั้น อาจทําลายหรือขายทอดตลาดเสียได เงินท่ี 
ขายไดนัน้ใหเก็บไวใหแกผูตองขัง 
  มาตรา ๔๐  ทรัพยสินของผูตองขังท่ีตกคางอยูในเรือนจํา ใหริบเปนของแผนดินเสีย  
ในกรณีตอไปนี้ 
  ๑. ผูตองขังหลบหนีพนกําหนดหนึ่งป นับจากวนัหลบหนี 
  ๒. ผูตองขังถูกปลอยตัวแลวไมรับทรัพยสินหรือรางวัลของตนไปภายในกําหนด 
สามเดือนนับจากวันปลอยตัว 
 

หมวด ๑๐ 
การปลอยและพักการลงโทษ 

 
  มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีผูตองขังถึงกําหนดปลอยปวยหนัก ไมสามารถไปจากเรือนจําได 
และขออนุญาตอยูรักษาตัวในเรือนจําตอไป ใหผูบัญชาการเรือนจําใชดลุยพินิจอนุญาตตามคําขอนั้นได 
แตท้ังนี้ตองรายงานใหอธิบดทีราบ 
  มาตรา ๔๒  นักโทษเดด็ขาดท่ีถูกปลอยพนโทษไปนั้นมีสิทธิไดรับใบสําคัญในการ
ปลอย 
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                    *มาตรา ๔๓  นักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดรับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือ
นักโทษเด็ดขาดซ่ึงไดลดวนัตองโทษจําคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ (๘) และถูกปลอยตัวไปกอนครบ
กําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น ตองปฏิบัติตนโดยเครงครัดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวสําหรับความ
ประพฤติของตน ถาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นขอหนึ่งขอใด นกัโทษเดด็ขาดผูนั้นอาจถูกจับมาอีก 
โดยมิตองมีหมายจับหรือหมายจําคุกและนํากลับเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษท่ียังเหลืออยู และให 
ผูมีอํานาจส่ังการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) 
หรือ (๘) ส่ังถอนการพักการลงโทษหรือถอนการลดวันตองโทษจําคุกท่ียังเหลืออยู และจะลงโทษ 
ทางวินยัอีกดวยก็ได 
 

หมวด ๑๑ 
การตรวจเรือนจํา 

 
  มาตรา ๔๔  รัฐมนตรีมีอํานาจต้ังคณะกรรมการเรือนจํา และกําหนดอํานาจหนาท่ีของ 
คณะกรรมการในการตรวจพิจารณากจิการของเรือนจําและใหคําแนะนําแกเจาพนกังานเรือนจํา 
  คณะกรรมการนี้มีจํานวนไมเกินหานาย ซ่ึงจะไดแตงต้ังจาก 
  (๑)  ขาราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุตธิรรม 
  (๒)  ขาราชการสังกัดกระทรวงธรรมการ 
  (๓)  ขาราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 
  (๔)  ขาราชการสังกัดกระทรวงการคลัง 
  (๕)  ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
  (๖)  เจาพนกังานแพทย 
  (๗)  เจาพนักงานอัยการ และ 
  (๘)  ขาราชการหรือบุคคลอ่ืน ตามแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควร 
 

หมวด ๑๒ 
ความผิดเกี่ยวกับเรือนจํา 

 
  มาตรา ๔๕  ผูใดเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีกด็ี หรือ
บังอาจรับจาก หรือสงมอบแกผูตองขัง นําเขามาหรือเอาออกไปจากเรือนจําซ่ึงเงินหรือส่ิงของตองหาม
โดยทางใดๆ อันฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของเรือนจําก็ดี ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
 * มาตรา ๔๓ แกไขโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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  ถาผูกระทําผิดเปนเจาพนักงานมีหนาท่ีเกี่ยวของกับเรือนจาํ หรือกรมราชทัณฑใหเพิ่ม
โทษเปนทวีคูณ 
  เงินและส่ิงของตองหามท่ีนําเขามาในเรือนจําโดยฝาฝนบทมาตรานี้ใหริบเปนของ
แผนดิน 
  มาตรา ๔๖  บุคคลใดไดรับมอบหมายโดยขอสัญญาใหกระทําการงานของเรือนจํา 
และไดรับผูตองขังไวในความควบคุมเพื่อทําการงานนั้น กระทําใหผูตองขังหลบหนไีปโดยเจตนาหรือ
ประมาท ใหถือวามีความผิดตามมาตรา ๑๖๘ และ ๑๖๙ แหงกฎหมายลักษณะอาญา แลวแตกรณ ี

 

ลักษณะ ๒ 
ทัณฑนิคม 

 
  มาตรา ๔๗  รัฐมนตรีมีอํานาจต้ังทัณฑนิคม เพื่อควบคุมและดําเนินการฝกอบรม
นักโทษเด็ดขาดในข้ันถัดจากเรือนจําตอไป และมีอํานาจท่ีจะยุบเลิกทัณฑนิคมนั้น 
  การตั้งและยุบเลิกทัณฑนิคมใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการประกาศต้ังให
กําหนดเขตตของทัณฑนิคมไวโดยชัดเจน 
  มาตรา ๔๘  นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัตดิั่งจะกลาวตอไปน้ีอาจถูกสงไปอยูทัณฑนิคม 
  (๑)  เปนผูประพฤติดี 
  (๒)  มีความอุตสาหะ 
  (๓)  มีความสามารถโดยแสดงใหเห็นผลดใีนการศึกษาและการงาน 
  นักโทษเด็ดขาดเชนนี้ตองรับโทษในเรือนจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของกําหนดโทษ  
แตโทษท่ีเหลือตองไมนอยกวา ๒ ป หรือถาเปนโทษจําคุกตลอดชีวิตตองรับโทษมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป 
  มาตรา ๔๙  นักโทษพิเศษอาจไดรับอนุญาตใหนําสามี ภริยา ญาติสืบสายโลหิตโดย
ทางตรงลงมา หรือตรงข้ึนไปไปอยูรวมดวยได 
  บุคคลดั่งกลาวมาในวรรคกอน เม่ือขณะอยูในทัณฑนิคมตองปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอบังคับของทัณฑนิคมนั้นๆ 
  มาตรา ๕๐  นกัโทษพิเศษอาจไดรับอนุญาตใหหาประโยชนบนท่ีดินแปลงใดแปลง
หนึ่งซ่ึงไดจัดไว เพื่อการนั้นเปนการชั่วคราวโดยเง่ือนไขอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีเหน็สมควร และอาจ
ไดรับเคร่ืองมือเคร่ืองใชและเคร่ืองอุปกรณอยางอ่ืนตามท่ีเห็นวาจําเปน เพื่อทําการเพาะปลูกบนท่ีดินนั้น 
  มาตรา ๕๑  ครอบครัวของนักโทษพเิศษน้ันอาจไดรับเคร่ืองนุงหมและเคร่ืองยังชีพอยางอ่ืน 
ท่ีจําเปนมีปริมาณโดยควร 
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  มาตรา ๕๒  คาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองอุปกรณอยางอ่ืนตามมาตรา ๕๐ กับคา
เคร่ืองนุงหมและเคร่ืองยังชีพตามมาตรา ๕๑ ใหหักใชจากผลประโยชนท่ีนักโทษพิเศษหรือครอบครัว
ของนักโทษผูนั้นทําไดจากการงานในทัณฑนิคม 
  มาตรา ๕๓  นักโทษพิเศษอาจไดรับสวนแบงจากราคาขายพืชผลท่ีตนไดเพาะปลูก
หรือประกอบขึ้นโดยหัตถกรรม หรือกระทําข้ึนดวยประการอ่ืน 
  มาตรา ๕๔  นกัโทษพิเศษผูไดกระทําหนาท่ีพิเศษดั่งกําหนดไวในกฎกระทรวงอาจ
ไดรับเบ้ียเล้ียงรายเดือนเปนรางวัลตามจํานวนซ่ึงรัฐมนตรีจะไดกําหนดให 
  มาตรา ๕๕  ทัณฑนิคมใดดําเนินไปถึงขนาดที่ควรยกเปนนติิบุคคล ใหตั้งข้ึนเปนคณาภิ
บาลโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและใหมีสภาพเปนทบวงการเมือง 
  12องคการ ขอบังคับ และการยบุเลิกคณาภิบาลใหตราออกเปนพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในลักษณะน้ี ใหนําบทบัญญัติวาดวยเรือนจํา 
มาใชบังคับแกทัณฑนิคมและคณาภิบาลดวยโดยอนุโลม แตใหนักโทษพิเศษไดรับความยกเวนไมตอง
รับโทษดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๓๕ อนุมาตรา (๗) และ (๘) 
  มาตรา ๕๗  นกัโทษพิเศษกระทําผิดวนิัยอยางรายแรงจะสงตัวไปยังเรือนจําก็ได 
 

ลักษณะ ๓ 
การรักษาพระราชบัญญัติ 

 
  มาตรา ๕๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
  13กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     24พ.อ. พหลพลพยุหเสนา 
          25นายกรัฐมนตรี 
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