ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๓ ตอนที่ ๔๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ
พุทธศักราช ๒๔๗๙
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูห ัวอานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘)
อาทิตยทิพอาภา
เจาพระยายมราช
พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๙
เปนปที่ ๓ ในรัชกาลปจจุบนั
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายการราชทัณฑเพื่อใหเหมาะ
แกกาลสมัย
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดั่งตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช
๒๔๗๙”
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง ๔ เดือนนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ตั้งแตวนั ใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะ
เรือนจํา ร.ศ. ๑๒๐ กับทั้งบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัตไิ วแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งมีขอความขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
(๑) “เรือนจํา” หมายความวา ที่ซึ่งใชควบคุมกักขังผูตองขังกับทั้งสิง่ ที่ใชตอเนือ่ งกัน
และใหหมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีไดกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณา
เขตตไวโดยชัดเจน
(๒) “ผูตองขัง” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนตองขังและคนฝาก
*(๓) “นักโทษเด็ดขาด” หมายความวา บุคคลซึ่งถูกขังไวตามหมายจําคุกภายหลัง
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คําพิพากษาถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไวตามคําสั่งทีช่ อบดวยกฎหมายใหลงโทษดวย
*มาตรา ๔ (๓) แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓

-๒–
(๔) “คนตองขัง” หมายความวา บุคคลที่ถูกขังไวตามหมายขัง
(๕) “คนฝาก” หมายความวา บุคคลที่ถูกฝากใหควบคุมไวตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอืน่ โดยไมมหี มายอาญา
(๖) “นักโทษพิเศษ” หมายความวา นักโทษเด็ดขาดซึ่งสงไปอยูทัณฑนิคมตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๗) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งบังคับบัญชาการราชทัณฑ
(๘) “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมราชทัณฑ
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับถึงเรือนจําทหาร

ลักษณะ ๑
เรือนจํา

หมวด ๑
ขอความทั่วไป
มาตรา ๖ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจํา หรือสั่งใหจัดอาณาเขตต
ภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประเภท ชั้น เพศ ของผูตองขังหรือความประสงคในการ
อบรมผูตองขังดวย
มาตรา ๗ บุคคลภายนอกซึง่ ไดรับอนุญาตใหเขาไปในเรือนจําเพื่อกิจธุระก็ดี เยี่ยม
ผูตองขังก็ดี เพือ่ ประโยชนอยางอื่นก็ดี จักตองปฏิบัติตามขอบังคับซึ่งอธิบดีไดตั้งและประกาศไวโดย
เปดเผย

หมวด ๒
การรับตัวผูตองขัง
มาตรา ๘ เจาพนักงานเรือนจําจะไมรับบุคคลใดๆไวเปนผูตองขังในเรือนจํา เวนแต
จะไดรับหมายอาญาหรือเอกสารอันเปนคําสั่งของเจาพนักงานผูมีอํานาจ
มาตรา ๙ ถาผูตองขังมีเด็กอายุต่ํากวาสิบหกป อยูในความดูแลของตนติดมายังเรือนจํา
และปรากฏวาไมมีผูใดจะเลีย้ งดูเด็กนัน้ จะอนุญาตใหเด็กนั้นอยูใ นเรือนจําภายใตบังคับเงื่อนไขดั่งระบุ
ไวในขอบังคับที่อธิบดีตั้งขึ้น หรือจะสงไปยังสถานที่อื่นใดอันไดจดั ตั้งขึ้นเปนพิเศษเพื่อการนีก้ ็ได

-๓-

4

บทบัญญัติในวรรคกอนใหใชบังคับแกเด็กที่เกิดในเรือนจําดวย

มาตรา ๑๐ ใหแพทยตรวจอนามัยของผูที่ถูกรับตัวเขาไวใหม
อนึ่ง ใหเจาพนักงานเรือนจําตรวจและบันทึกขอความเกีย่ วแกลักษณะแหงความผิด
ที่ผูนั้นไดกระทํา ตําหนิ รูปพรรณ ความแข็งแรงแหงรางกายและความสามารถทางสติปญญากับ
ขอความอื่นๆ ตามขอบังคับที่อธิบดีไดตั้งขึ้นไว
เมื่อเจาพนักงานเรือนจํารองขอ ใหเจาพนักงานฝายปกครองผูมีอํานาจทําการสอบสวน
หรือสืบสวนการกระทําผิดอาญาสงรายงานแสดงประวัติของผูตองขังใหแกเจาพนักงานเรือนจํา

หมวด ๓
การแยกและยายผูตองขัง
มาตรา ๑๑ รัฐมนตรีมีอํานาจแยกประเภทหรือชั้นของผูตองขังและวางเงื่อนไขในการ
ยายจากประเภทหรือชั้นหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือชั้นหนึ่งโดยวิธีเลื่อนขึ้นหรือลดลงตลอดจนการ
ปฏิบัติตางๆ สําหรับผูตองขัง
คนตองขังและคนฝากใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาดเทาที่จะกระทําได
มาตรา ๑๒ การยายผูตองขังจากเรือนจําหนึ่งไปยังอีกเรือนจําหนึ่งนั้นใหเปนไปตาม
คําสั่งของอธิบดี

หมวด ๔
อํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํา
มาตรา ๑๓ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํา
ในสวนทีเ่ กีย่ วแกการงานและความรับผิดชอบตลอดจนเงือ่ นไขที่จะปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่นั้น
มาตรา ๑๔ หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต
(๑) เปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวติ หรือรางกายของตนเองหรือผูอื่น
(๒) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตตไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตรายตอผูอื่น
(๓) เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม
(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาทีค่ วบคุมเห็นเปนการสมควร
ที่จะตองใชเครื่องพันธนาการ

-๔(๕) เมื่อรัฐมนตรีสั่งวาเปนการจําเปนจะตองใชเครื่องพันธนาการเนือ่ งแตสภาพของ
เรือนจําหรือสภาพการณของทองถิ่น
ภายใตบังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แหงมาตรานี้ ใหพศั ดีเปนเจาหนาที่มีอํานาจที่จะ
สั่งใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๕ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดชะนิดอาวุธที่เจาพนักงานเรือนจําจะพึงใช และ
วางเงื่อนไขในการถือหรือมีอาวุธนั้นๆ
มาตรา ๑๖ เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธนอกจากอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณี
ตอไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏวาผูตองขังกําลังหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี และไมมีทางจะ
ปองกันอยางอืน่ นอกจากใชอาวุธ
(๒) เมื่อผูตองขังหลายคนกอการวุน วายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู
รั้ว หรือกําแพงเรือนจํา
(๓) เมื่อปรากฏวาผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอื่น
มาตรา ๑๗ เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอ ไปนี้
(๑) ผูตองขังไมยอมวางอาวุธ เมื่อเจาพนักงานสั่งใหวาง
(๒) ผูตองขังที่กําลังหลบหนีไมยอมหยุด ในเมื่อเจาพนักงานสั่งใหหยุดและไมมีทางอืน่
ที่จะจับกุมได
(๓) ผูตองขังตั้งแตสามคนขึ้นไป กอการวุนวายหรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลาย
ประตู รั้ว หรือกําแพงเรือนจําหรือใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอื่น และไมยอมหยุดในเมื่อ
เจาพนักงานสัง่ ใหหยุด
ถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอาํ นาจเหนือตนอยูในทีน่ ั้นดวย จะใชอาวุธปนไดก็ตอเมื่อ
ไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานผูนั้นแลวเทานัน้
มาตรา ๑๘ ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของ
ผูตองขัง ถาเจาพนักงานเรือนจําไมสามารถจะยายผูตองขังไปควบคุมไว ณ ที่อนื่ ไดทันทวงที จะปลอย
ผูตองขังไปชั่วคราวก็ได แตผตู องขังที่ถูกปลอยไปนั้นตองกลับมาเรือนจํา หรือรายงานตนยังสถานีตํารวจ
หรือที่วาการอําเภอภายในกําหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาที่ปลอยไป และปฏิบัตติ ามคําสั่งของ
เจาหนาทีน่ ั้นๆ ถาผูตองขังที่ถูกปลอยไปละเลยไมปฏิบัตดิ ั่งกลาวนี้ ใหถือวามีความผิดฐานหลบหนี
การควบคุม เวนแตจะมีขอแกตัวอันควร
มาตรา ๑๙ ในการจับกุมผูหลบหนีภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาที่หนีไป
เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาํ นาจตามที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๑๕ ถึง ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้
โดยอนุโลม เมื่อสิ้นกําหนดเวลานี้แลว จะใชอํานาจเชนวานั้นตอไปมิได แตทั้งนี้ไมเปนการตัด
อํานาจของเจาพนักงานเรือนจําในอันทีจ่ ะจัดการจับกุมผูห ลบหนีโดยประการอื่น

-๕มาตรา ๒๐ ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะชวยเหลือเจาพนักงาน
เรือนจําทําการตามหนาที่ดั่งกลาวไวในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัตินี้มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ เจาพนักงานเรือนจําผูใชอํานาจที่ไดใหไวในหมวดนี้โดยสุจริต และตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว ไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรืออาญาในผลแหงการกระทําของตน

หมวด ๕
การงาน
มาตรา ๒๒ นักโทษเด็ดขาดตองทํางานตามคําสั่งของเจาพนักงานเรือนจํา
*มาตรา ๒๒ ทวิ ในกรณีทเี่ จาพนักงานเรือนจําสั่งใหนกั โทษเด็ดขาดออกไปทํางาน
สาธารณะนอกเรือนจํา ใหอธิบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งไมนอยกวาสามคนเปนผูพิจารณา
คัดเลือกนักโทษเด็ดขาดซึ่งเหลือโทษจําคุกไมเกินสองป เพื่อทํางานสาธารณะตามมาตรานี้
นักโทษเด็ดขาดซึ่งตองโทษในลักษณะความผิดดังตอไปนี้ไมอยูใ นขายไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง
(๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทน
พระองค
(๒) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
(๓) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
(๔) ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
ลักษณะของงานสาธารณะ การแตงตั้งกรรมการ การสงและการงดสงนักโทษเด็ดขาด
ออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ คนตองขังและคนฝากตองทํางานแตฉะเพาะที่เกีย่ วกับความสะอาดหรือ
อนามัยของตน หรือการสุขาภิบาลในสวนใดสวนหนึ่งแหงเรือนจํา
คนตองขังระหวางอุทธรณหรือฎีกาอาจตองทํางานเพื่อยังการบํารุงรักษาเรือนจําใหดี
ยิ่งขึ้น
ผูตองขังคนใดสมัครเขาทํางานอยางอื่น ก็อาจอนุญาตใหทําได

*มาตรา ๒๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓

-๖มาตรา ๒๔ การงานที่ผูตองขังไดทําไปแลวนั้นอาจคํานวณเปนราคาเงินตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ผูตองขังไมมีสิทธิจะไดคาจาง แตกฎกระทรวงที่กลาวไวในมาตรากอน
อาจกําหนดใหแบงรายไดอันเกิดจากการงานของผูตองขังโดยหักคาใชจา ยออกเสียกอนใหเปนรางวัลแก
ผูตองขังและเจาพนักงานเรือนจํา
มาตรา ๒๖ ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะทําการตามหนาที่อัน
อาจเปนอันตรายตอความปลอดภัย หรือชีวติ ของผูตองขังดั่งระบุไวในกฎกระทรวง ก็ใหไดรับรางวัล
เปนจํานวนตามแตเจากระทรวงจะวินจิ ฉัย โดยพิเคราะหถึงพฤติการณแหงกรณี รางวัลเชนวานี้ถา
ผูตองขังตายใหจายแกผูรับมฤดก

หมวด ๖
การศึกษาและการอบรม
มาตรา ๒๗ อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและการอบรมผูตองขัง
มาตรา ๒๘ บรรดาเครื่องอุปกรณในการศึกษาและการอบรม เชนเครื่องมือ เครื่องใช
สมุดหนังสือนัน้ รัฐบาลจะเปนผูจัดหาให แตผูตองขังจะนําของตนเองมาใชก็ไดเมื่อไดรับอนุญาตแลว

หมวด ๗
อนามัยและสุขาภิบาล
มาตรา ๒๙ ใหผูตองขังที่ปวยเจ็บหรือเปนหญิงมีครรภไดรับการรักษาพยาบาล
ตามควร
มาตรา ๓๐ เมื่อแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังยื่นรายงานแสดงความเห็นวา
ผูตองขังคนใดปวยเจ็บและถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีขึ้น อธิบดีจะอนุญาตให
ผูตองขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกเรือนจําโดยมีเงื่อนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควร
ก็ได
ในกรณีดั่งกลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากการคุมขัง และถา
ผูตองขังไปเสียจากสถานทีซ่ ึ่งไดรับอนุญาตใหไปอยูรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐานหลบหนีการ
ควบคุม

-๗-

หมวด ๘
วินัย
มาตรา ๓๑ ผูตองขังจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของเรือนจํา
มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงใหเห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ
ความกาวหนาในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับ
ประโยชนอยางหนึ่งหรือหลายอยางดั่งตอไปนี้
(๑) ใหความสะดวกในเรือนจําตามที่อธิบดีกําหนดไวในขอบังคับ
(๒) เลื่อนชั้น
(๓) ตั้งใหมีตาํ แหนงหนาทีช่ วยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา
(๔) ลาไมเกินสี่วันในคราวหนึ่ง โดยไมรวมเวลาที่ตองใชในการเดินทางเขาดวย เมือ่ มี
ความจําเปนเห็นประจักษเกี่ยวดวยกิจธุระสําคัญหรือกิจการในครอบครัว แตหามมิใหออกไป
นอกราชอาณาจักรสยาม และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รฐั มนตรีไดกําหนดไว ระยะเวลาที่อนุญาตให
ลานี้มิใหหกั ออกจากการคํานวณกําหนดโทษ
(๕) พักการลงโทษภายใตบงั คับเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีกําหนดไว แตการพักลงโทษนี้
จะพึงกระทําไดตอเมื่อนักโทษเด็ดขาดไดรบั โทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของกําหนดโทษตาม
หมายศาลในขณะนั้น หรือไมนอยกวาสิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตและระยะเวลาที่จะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นใหกาํ หนดไมนอยกวาหนึ่งปแตไมเกินกวากําหนดโทษที่ยงั เหลืออยู
*(๖) ลดวันตองโทษจําคุกใหเดือนละไมเกินหาวันตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตการลดวันตองโทษจําคุกจะพึงกระทําไดตอ เมื่อนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษ
จําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สดุ มาแลวไมนอ ยกวาหกเดือนหรือไมนอยกวาสิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุก
ตลอดชีวิตที่มกี ารเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา
*(๗) ในการลดวันตองโทษตาม (๖) ใหมคี ณะกรรมการประกอบดวยผูแทนของกรม
ราชทัณฑ กรมตํารวจ กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห และจิตแพทยจากกรมการแพทย เปนผู
พิจารณาโดยมติเสียงสวนมาก
**(๘) นักโทษเด็ดขาดที่สงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจําตามมาตรา ๒๒ ทวิ
ใหไดลดวันตองโทษจําคุกลงอีกไมเกินจํานวนวันที่ทํางานสาธารณะนัน้ และอาจไดรับรางวัลดวยก็ได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
*มาตรา ๓๒ (๖) และ (๗) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๐
**มาตรา ๓๒ (๘) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๒๓

-๘มาตรา ๓๓ ใหผูตองขังไดรบั การเยีย่ มเยียนหรือติดตอจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากทนายตามความที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ทั้งนี้ภายใตขอบังคับที่อธิบดีวางไว
มาตรา ๓๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติในภาค ๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
วาดวยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ ผูต องขังยังมีสทิ ธิในอันที่จะยืน่ คํารองทุกข หรือ
เรื่องราวใดๆ ตอเจาหนาทีเ่ รือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดไว
มาตรา ๓๕ เมื่อผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําผูมีหนาที่
พิจารณาโดยถองแท แลวลงโทษสถานหนึง่ สถานใด หรือหลายสถานดั่งตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) งดการเลือ่ นชั้นโดยมีกาํ หนดเวลา
(๓) ลดชั้น
(๔) ตัดการอนุญาตใหไดรบั การเยีย่ มเยียนหรือติดตอไมเกินสามเดือน เวนไวแตใน
กรณีที่ระบุไวในมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๕) ลดหรืองดประโยชนและรางวัลทั้งหมดหรือแตบางสวนบางอยาง
(๖) ขังเดี่ยวไมเกินสามเดือน
(๗) ขังหองมืดไมมีเครื่องหลับนอนไมเกินสองวันในสัปดาหะหนึ่ง โดยความ
เห็นชอบของแพทย
(๘) เฆี่ยนคราวหนึ่งไมเกินยีส่ ิบที ในความควบคุมของแพทย แตหามเฆี่ยนคราวตอไป
เวนแตจะลวงพนเวลาสามสิบวันจากวันเฆีย่ นคราวทีแ่ ลว ถาผูตองขังเปนหญิงหามเฆีย่ น
*(๙) ตัดจํานวนวันทีไ่ ดรับการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา ๓๒ (๖)
ในกรณีและเงือ่ นไขอยางใดจะลงโทษดั่งระบุไวขางตนใหกําหนดไวในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ถาปรากฏวาผูตองขังที่จะไดรับโทษดั่งวามาในมาตรากอนนั้นปวยเจ็บ
หรือมีเหตุอันควรอยางอื่นใดซึ่งจะตองยกขึ้นพิจารณา จะงดการลงโทษนั้นไวกอนก็ได
อนึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจเพิกถอนการลงโทษอยางใดๆ เสียไดเมื่อมีเหตุสมควร แต
ตองไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจํา
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูตองขังไดกระทําความผิดอาญาขึ้นภายในเรือนจํา และความผิด
นั้นเปนเพียงลหุโทษ หรือความผิดตอมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ความผิดฐานประทุษราย
แกทรัพยสนิ ของเรือนจําก็ดี ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี แทนที่จะนําเรือ่ งขึ้นเสนอตอพนักงานเจาหนาที่
เพื่อดําเนินการสอบสวนหรือฟองรองตามกฎหมาย ใหผูบัญชาการเรือนจํามีอํานาจวินจิ ฉัยลงโทษฐาน
ผิดวินยั ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ได
*มาตรา ๓๕ (๙) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐

-๙ขอความตามมาตรานี้ไมตัดสิทธิของเอกชนที่จะเปนโจทกยื่นฟองคดีอาญาหรือคดีแพง
ดั่งบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๙
ทรัพยสินของผูตองขัง
มาตรา ๓๘ ใหกําหนดไวในกฎกระทรวงวา ทรัพยสินชนิดใดผูตองขังอาจหรือไมอาจ
นําเขามา หรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา กับทั้งการเก็บรักษาใหความปลอดภัยและคืนทรัพยสินนัน้ ๆ
มาตรา ๓๙ ทรัพยสินซึ่งผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจําโดยมิไดรับ
อนุญาตเพื่อการนั้นโดยชอบจากเจาพนักงานเรือนจํา ถาเปนสิ่งของตองหามตามมาตรากอน ใหริบเปน
ของแผนดิน ถาเปนสิ่งมีสภาพเปนของสดเสียได หรือเปนของอันตรายหรือโสโครก ใหเจาพนักงาน
เรือนจําทําลายเสีย
สิ่งของอันจะเก็บรักษาไวในเรือนจําไมไดเนื่องจากขนาด น้ําหนัก หรือสภาพ และ
ผูตองขังไมสามารถจะฝากไวแกบุคคลภายนอกไดนั้น อาจทําลายหรือขายทอดตลาดเสียได เงินที่
ขายไดนนั้ ใหเก็บไวใหแกผตู องขัง
มาตรา ๔๐ ทรัพยสินของผูตองขังที่ตกคางอยูในเรือนจํา ใหริบเปนของแผนดินเสีย
ในกรณีตอไปนี้
๑. ผูตองขังหลบหนีพนกําหนดหนึ่งป นับจากวันหลบหนี
๒. ผูตองขังถูกปลอยตัวแลวไมรับทรัพยสินหรือรางวัลของตนไปภายในกําหนด
สามเดือนนับจากวันปลอยตัว

หมวด ๑๐
การปลอยและพักการลงโทษ
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูตองขังถึงกําหนดปลอยปวยหนัก ไมสามารถไปจากเรือนจําได
และขออนุญาตอยูรักษาตัวในเรือนจําตอไป ใหผูบัญชาการเรือนจําใชดลุ ยพินิจอนุญาตตามคําขอนั้นได
แตทั้งนี้ตองรายงานใหอธิบดีทราบ
มาตรา ๔๒ นักโทษเด็ดขาดที่ถูกปลอยพนโทษไปนั้นมีสทิ ธิไดรับใบสําคัญในการ
ปลอย

- ๑๐ *มาตรา ๔๓ นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือ
นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ (๘) และถูกปลอยตัวไปกอนครบ
กําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น ตองปฏิบัติตนโดยเครงครัดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับความ
ประพฤติของตน ถาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นขอหนึ่งขอใด นักโทษเด็ดขาดผูนั้นอาจถูกจับมาอีก
โดยมิตองมีหมายจับหรือหมายจําคุกและนํากลับเขาจําคุกตอไปตามกําหนดโทษทีย่ ังเหลืออยู และให
ผูมีอํานาจสั่งการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา ๓๒ (๖)
หรือ (๘) สั่งถอนการพักการลงโทษหรือถอนการลดวันตองโทษจําคุกที่ยังเหลืออยู และจะลงโทษ
ทางวินยั อีกดวยก็ได

หมวด ๑๑
การตรวจเรือนจํา
มาตรา ๔๔ รัฐมนตรีมีอํานาจตั้งคณะกรรมการเรือนจํา และกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการในการตรวจพิจารณากิจการของเรือนจําและใหคําแนะนําแกเจาพนักงานเรือนจํา
คณะกรรมการนี้มีจํานวนไมเกินหานาย ซึ่งจะไดแตงตั้งจาก
(๑) ขาราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
(๒) ขาราชการสังกัดกระทรวงธรรมการ
(๓) ขาราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ
(๔) ขาราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
(๕) ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
(๖) เจาพนักงานแพทย
(๗) เจาพนักงานอัยการ และ
(๘) ขาราชการหรือบุคคลอื่น ตามแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควร

หมวด ๑๒
ความผิดเกี่ยวกับเรือนจํา
มาตรา ๔๕ ผูใดเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กด็ ี หรือ
บังอาจรับจาก หรือสงมอบแกผูตองขัง นําเขามาหรือเอาออกไปจากเรือนจําซึ่งเงินหรือสิ่งของตองหาม
โดยทางใดๆ อันฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของเรือนจําก็ดี ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
* มาตรา ๔๓ แกไขโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓

- ๑๑ ถาผูกระทําผิดเปนเจาพนักงานมีหนาที่เกี่ยวของกับเรือนจํา หรือกรมราชทัณฑใหเพิ่ม
โทษเปนทวีคณ
ู
เงินและสิ่งของตองหามที่นําเขามาในเรือนจําโดยฝาฝนบทมาตรานี้ใหรบิ เปนของ
แผนดิน
มาตรา ๔๖ บุคคลใดไดรับมอบหมายโดยขอสัญญาใหกระทําการงานของเรือนจํา
และไดรับผูตอ งขังไวในความควบคุมเพื่อทําการงานนั้น กระทําใหผูตองขังหลบหนีไปโดยเจตนาหรือ
ประมาท ใหถอื วามีความผิดตามมาตรา ๑๖๘ และ ๑๖๙ แหงกฎหมายลักษณะอาญา แลวแตกรณี

ลักษณะ ๒
ทัณฑนิคม
มาตรา ๔๗ รัฐมนตรีมีอํานาจตั้งทัณฑนิคม เพื่อควบคุมและดําเนินการฝกอบรม
นักโทษเด็ดขาดในขั้นถัดจากเรือนจําตอไป และมีอํานาจที่จะยุบเลิกทัณฑนิคมนั้น
การตั้งและยุบเลิกทัณฑนิคมใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการประกาศตั้งให
กําหนดเขตตของทัณฑนิคมไวโดยชัดเจน
มาตรา ๔๘ นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคณ
ุ สมบัตดิ ั่งจะกลาวตอไปนี้อาจถูกสงไปอยูทณ
ั ฑนิคม
(๑) เปนผูประพฤติดี
(๒) มีความอุตสาหะ
(๓) มีความสามารถโดยแสดงใหเห็นผลดีในการศึกษาและการงาน
นักโทษเด็ดขาดเชนนี้ตองรับโทษในเรือนจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของกําหนดโทษ
แตโทษที่เหลือตองไมนอยกวา ๒ ป หรือถาเปนโทษจําคุกตลอดชีวิตตองรับโทษมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป
มาตรา ๔๙ นักโทษพิเศษอาจไดรับอนุญาตใหนําสามี ภริยา ญาติสืบสายโลหิตโดย
ทางตรงลงมา หรือตรงขึ้นไปไปอยูรวมดวยได
บุคคลดั่งกลาวมาในวรรคกอน เมื่อขณะอยูใ นทัณฑนิคมตองปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอบังคับของทัณฑนิคมนั้นๆ
มาตรา ๕๐ นักโทษพิเศษอาจไดรับอนุญาตใหหาประโยชนบนที่ดินแปลงใดแปลง
หนึ่งซึ่งไดจัดไว เพื่อการนั้นเปนการชั่วคราวโดยเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร และอาจ
ไดรับเครื่องมือเครื่องใชและเครื่องอุปกรณอยางอื่นตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อทําการเพาะปลูกบนทีด่ ินนั้น
มาตรา ๕๑ ครอบครัวของนักโทษพิเศษนัน้ อาจไดรับเครื่องนุงหมและเครือ่ งยังชีพอยางอื่น
ที่จําเปนมีปริมาณโดยควร

- ๑๒ มาตรา ๕๒ คาเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องอุปกรณอยางอื่นตามมาตรา ๕๐ กับคา
เครื่องนุงหมและเครื่องยังชีพตามมาตรา ๕๑ ใหหักใชจากผลประโยชนที่นักโทษพิเศษหรือครอบครัว
ของนักโทษผูน ั้นทําไดจากการงานในทัณฑนิคม
มาตรา ๕๓ นักโทษพิเศษอาจไดรับสวนแบงจากราคาขายพืชผลที่ตนไดเพาะปลูก
หรือประกอบขึ้นโดยหัตถกรรม หรือกระทําขึ้นดวยประการอื่น
มาตรา ๕๔ นักโทษพิเศษผูไดกระทําหนาที่พิเศษดั่งกําหนดไวในกฎกระทรวงอาจ
ไดรับเบี้ยเลีย้ งรายเดือนเปนรางวัลตามจํานวนซึ่งรัฐมนตรีจะไดกําหนดให
มาตรา ๕๕ ทัณฑนิคมใดดําเนินไปถึงขนาดที่ควรยกเปนนิติบุคคล ใหตั้งขึ้นเปนคณาภิ
บาลโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและใหมีสภาพเปนทบวงการเมือง
องคการ ขอบังคับ และการยุบเลิกคณาภิบาลใหตราออกเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในลักษณะนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยเรือนจํา
มาใชบังคับแกทัณฑนิคมและคณาภิบาลดวยโดยอนุโลม แตใหนักโทษพิเศษไดรับความยกเวนไมตอ ง
รับโทษดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๓๕ อนุมาตรา (๗) และ (๘)
มาตรา ๕๗ นักโทษพิเศษกระทําผิดวินัยอยางรายแรงจะสงตัวไปยังเรือนจําก็ได
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ลักษณะ ๓
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๕๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พ.อ. พหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี
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