พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘
อาทิตย์ทิพยอาภา
เจ้าพระยายมราช
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๙
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
______________________________
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายการราชทัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมแก่กาล
สมัย
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙”
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ภายหลัง ๔ เดือน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๑)
มาตรา ๓ ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจา ร.ศ. ๑๒๐ กับทั้ง
บรรดากฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ หรือซึ่งมีข้อความขัดแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
(๑) “เรือนจา” หมายความว่า ที่ซึ่งใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขัง กับสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความรวม
ตลอดถึงที่อื่นใดที่รัฐมนตรีได้กาหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจน
(๒)(๒) “ผู้ต้องขัง” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาดคนต้องขังและคนฝาก
______________________________
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๔๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๙

(๓) “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจาคุกภายหลังคาพิพากษาถึงที่สุด และ
หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฏหมายให้ลงโทษด้วย
(๔) “คนต้องขัง” หมายความว่า บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง
(๕) “คนฝาก” หมายความว่า บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ
กฎหมายอื่น โดยไม่มีหมายอาญา
(๖) “นักโทษพิเศษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดซึ่งส่งไปอยู่ทัณฑนิคมตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึง่ บังคับบัญชากรมราชทัณฑ์
(๘) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับถึงเรือนจาทหาร
ลักษณะ ๑
เรือนจา
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
มาตรา ๖ รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจาหรือ สั่งให้จัดอาณาเขตภายในเรือนจา
ออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ให้คานึงถึงประเภท ชั้น เพศ ของผู้ต้องขังหรือความประสงค์ในการอบรมผู้ต้องขังด้วย
มาตรา ๗ บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจาเพื่อกิจธุระก็ดี เยี่ยมผู้ต้องขังก็ดี เพื่อประโยชน์
อย่างอื่นก็ดี จักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งอธิบดีได้ตั้งและประกาศไว้โดยเปิดเผย
หมวดที่ ๒
การรับตัวผู้ต้องขัง
มาตรา ๘ เจ้าพนักงานเรือนจาจะไม่รับบุคคลใดๆ ไว้เป็นผู้ต้องขังในเรือนจาเว้นแต่จะได้รับหมายอาญา หรือ
เอกสารอันเป็นคาสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอานาจ
มาตรา ๙ ถ้าผู้ต้องขังมีเด็กอายุต่ากว่า ๑๖ ปี อยู่ในความดูแลของตนติดมายังเรือนจา และปรากฏว่าไม่มีผู้ใด
จะเลี้ยงดูเด็กนั้น จะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในเรือนจา ภายใต้บังคับเงื่อนไขดังระบุไว้ในข้อบังคับที่อธิบดีตั้งขึ้น
หรือจะส่งไปยังสถานที่อื่นใดอันได้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการนี้ก็ได้
บทบัญญัติในวรรคก่อนให้ใช้บังคับแก่เด็กที่เกิดในเรือนจาด้วย
มาตรา ๑๐ ให้แพทย์ตรวจอนามัยของผู้ที่ถูกรับตัวเข้าไว้ใหม่
อนึ่ง ให้เจ้าพนักงานเรือนจาตรวจและบันทึกข้อความเกี่ยวแก่ลักษณะแห่งความผิดที่ผู้นั้นได้กระทา ตาหนิ
รูปพรรณ ความแข็งแรงแห่งร่างกาย และความสามารถทางสติปัญญากับข้อความอื่นๆ ตามข้อบังคับที่อธิบดีได้
ตั้งขึ้นไว้
(๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๕๖ วันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ และให้ใช้ข้อความที่
พิมพ์ไว้นี้แทน

เมื่อเจ้าพนักงานเรือนจาร้องขอ ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ผู้มีอานาจทาการสอบสวนหรือสืบสวนการกระทา
ผิดอาญา ส่งรายงานแสดงประวัติของผู้ต้องขังให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจา
หมวด ๓
การแยกและย้ายผู้ต้องขัง
มาตรา ๑๑ รัฐมนตรีมีอานาจแยกประเภทหรือชั้นของผู้ต้องขังและวางเงื่อนไขในการย้ายจากประเภทหรือ
ชั้นหนึ่ง ไปยังอีกประเภทหรือชั้นหนึ่ง โดยวิธีเลื่อนขึ้นหรือลดลง ตลอดจนการปฏิบัติต่างๆ สาหรับผู้ต้องขัง
คนต้องขังและคนฝากให้แยกขังไว้ต่างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าที่จะกระทาได้
มาตรา ๑๒ การย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจาหนึ่งไปยังอีกเรือนจาหนึ่งนั้น ให้เป็นไปตามคาสั่งของอธิบดี
หมวด ๔
อานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจา
มาตรา ๑๓ รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดอานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจาในส่วนที่เกี่ยวแก่การงานและ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามอานาจและหน้าที่นั้น
มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่
(๑) เป็นบุคคลที่น่าจะทาอันตรายต่อชีวิต หรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น
(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบ อันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น
(๓) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม
(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจา เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องใช้เครื่อง
พันธนาการ
(๕) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจาเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของเรือนจา หรือ สภาพการณ์ของ
ท้องถิ่น
ภายใต้บังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะสั่งให้ใช้เครื่อง
พันธนาการแก่ผู้ต้องขังและเพิกถอนคาสั่งนั้น
มาตรา ๑๕ รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดชนิดอาวุธที่เจ้าพนักงานเรือนจาจะพึงใช้และวางเงื่อนไขในการถือหรือมี
อาวุธนั้นๆ
มาตรา ๑๖ เจ้าพนักงานเรือนจาอาจใช้อาวุธนอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังกาลังหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนีและไม่มีทางจะป้องกันอย่างอื่นนอกจากใช้
อาวุธ
(๒) เมื่อผู้ต้องขังหลายคนก่อการวุ่นวาย หรือพยายามใช้กาลังเปิดหรือทาลายประตู รั้ว หรือ กาแพงเรือนจา
(๓) เมื่อปรากฏว่า ผู้ต้องขังจะใช้กาลังกายทาร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น
มาตรา ๑๗ เจ้าพนักงานเรือนจาอาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้องขังไม่ยอมวางอาวุธเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้วาง
(๒) ผู้ต้องขังกาลังหลบหนี ไม่ยอมหยุดในเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุด และไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้
(๓) ผู้ต้องขังตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ก่อการวุ่นวาย หรือพยายามใช้กาลังเปิดหรือทาลายประตู รั้ว หรือกาแพง
เรือนจา หรือใช้กาลังกายทาร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น และไม่ยอมหยุดในเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุด

ถ้ามีเจ้าพนักงานเรือนจาผู้มีอานาจเหนือตนอยู่ในขณะนั้นด้วย จะใช้อาวุธปืนได้ก็ต่อเมื่อได้รับคาสั่งจากเจ้า
พนักงานผู้นนั้ แล้วเท่านั้น
มาตรา ๑๘ ในกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง ถ้าเจ้าพนักงาน
เรือนจาไม่สามารถจะย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้ ณ ที่อื่นใดได้ทันท่วงทีจะปล่อยผู้ต้องขังไปชั่วคราวก็ได้ แต่
ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปนั้นต้องกลับมาเรือนจา หรือรายงานตนยังสถานีตารวจหรือที่ว่าการอาเภอ ภายใน
กาหนด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ปล่อยไป และปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่นั้นๆ ถ้าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไป
ละเลยไม่ปฏิบัติดังกล่าวนี้ ให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุมเว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวอันควร
มาตรา ๑๙ ในการจับกุมผู้หลบหนีภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่หนีไป เจ้าพนักงานเรือนจาอาจใช้
อานาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ ถึง ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม เมื่อสิ้นกาหนดเวลานี้แล้วจะใช้
อานาจเช่นว่านั้นต่อไปมิได้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดอานาจของเจ้าพนักงานเรือนจา ในการที่จะจัดการจับกุมผู้
หลบหนีโดยประการอื่น
มาตรา ๒๐ ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตาย ในขณะช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจาทาการตาม
หน้าที่ดังกล่าวไว้ในหมวดนี้ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ เจ้าพนักงานเรือนจาผู้ใช้อานาจ ที่ได้ให้ไว้ในหมวดนี้โดยสุจริตและตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ไม่ต้องรับ
ผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญาในผลแห่งการกระทาของตน
หมวด ๕
การงาน
มาตรา ๒๒ นักโทษเด็ดขาด ต้องทางานตามคาสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจา
(๓)มาตรา ๒๒ ทวิ ในกรณีที่เจ้าพนักงานเรือนจาสั่งให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทางานสาธารณะนอกเรือนจา ให้
อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ซึ่งเหลือโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี เพื่อทางานสาธารณะตามมาตรานี้
นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในลักษณะความผิดดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามวรรค
หนึ่ง
(๑) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
(๒) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
(๓) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
(๔) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
ลักษณะของงานสาธารณะ การแต่งตั้งกรรมการ การส่งและการงดส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทางานสาธารณะ
นอกเรือนจา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ คนต้องขังและคนฝาก ต้องทางานแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับความสะอาดหรืออนามัยของตน หรือการ
สุขาภิบาลในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งเรือนจา
______________________________
(๓) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ มาตรา ๓ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๓

คนต้องขังในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาต้องทางานเพื่อยังการบารุงรักษาเรือนจาให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ต้องขังคนใดสมัครเข้าทางานอย่างอื่นก็อาจขออนุญาตให้ทาได้
มาตรา ๒๔ การงานที่ผู้ต้องขังได้ทาไปแล้วนั้น อาจคานวณเป็นราคาเงินตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิจะได้ค่าจ้าง แต่กฎกระทรวงที่กล่าวไว้ในมาตราก่อนอาจกาหนดให้แบ่งรายได้อัน
เกิดจากการงานของผู้ต้องขัง โดยหักค่าใช้จ่ายออกเสียก่อนให้เป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจา
มาตรา ๒๖ ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตาย ในขณะทาการตามหน้าที่อันอาจเป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยหรือชีวิตของผู้ต้องขังดั่งระบุไว้ในกฎกระทรวง ก็ให้ได้รับรางวัลเป็นจานวนตามแต่เจ้ากระทรวงจะ
วินิจฉัย โดยพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งกรณี รางวัลเช่นว่านี้ ถ้าผู้ต้องขังตาย ให้จ่ายแก่ผู้รับมรดก
หมวด ๖
การศึกษา และการอบรม
มาตรา ๒๗ อธิบดีมีอานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและอบรมผู้ต้องขัง
มาตรา ๒๘ บรรดาเครื่องอุปกรณ์ในการศึกษาและการอบรม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ สมุดหนังสือนั้น รัฐบาล
จะเป็นผู้จัดหาให้ แต่ผู้ต้องขังจะนาของตนเองมาใช้ก็ได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
หมวด ๗
อนามัยและสุขาภิบาล
มาตรา ๒๙ ให้ผู้ต้องขังที่ป่วยเจ็บ หรือเป็นหญิงมีครรภ์ ได้รับการรักษาพยาบาลตามสมควร
มาตรา ๓๐ เมื่อแพทย์ผู้ควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขัง ยื่นรายงานแสดงความเห็นว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บ
และถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจาจะไม่ทุเลาดีขึ้น อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานที่
อื่นใดนอกเรือนจา โดยมีเงื่อนไขอย่างใดแล้วแต่จะเห็นสมควรก็ได้
ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคก่อน มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขัง และถ้าผู้ต้องขังไปเสียจากสถานที่ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้ไปอยู่รักษาตัวให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม
หมวด ๘
วินัย
มาตรา ๓๑ ผู้ต้องขังต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของเรือนจา
มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา
และทาการงานเกิดผลดี หรือทาความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความสะดวกในเรือนจาตามที่อธิบดีกาหนดไว้ในข้อบังคับ
(๒) เลื่อนชั้น
(๓) ตั้งให้มีตาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจา
(๔) ลาไม่เกิน ๔ วัน ในคราวหนึ่งโดยไม่รวมเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าด้วย เมื่อมีความจาเป็นเห็น
ประจักษ์ เกี่ยวด้วยกิจธุระสาคัญ หรือกิจการในครอบครัว แต่ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักรสยาม และ

ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีได้กาหนดไว้ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลานี้มิให้หักออกจากการคานวณกาหนด
โทษ
(๕) พักการลงโทษภายใต้บังคับเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีกาหนดไว้ แต่การพักการลงโทษนี้จะพึงกระทาได้ต่อเมื่อ
นักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของกาหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ในกรณีที่ต้องโทษจาคุกตลอดชีวิต และระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ให้กาหนดไม่น้อย
กว่า ๑ ปี แต่ไม่เกินกว่ากาหนดโทษที่ยังเหลืออยู่
(๔)(๖) ลดวันต้องโทษจาคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจาคุกจะพึงกระทาได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจาคุกตามคา
พิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีที่ต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตที่มีการ
เปลี่ยนโทษจาคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจาคุกมีกาหนดเวลา
(๕)(๗) ในการลดวันต้องโทษตาม (๖) ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของ กรมราชทัณฑ์ กรมตารวจ
กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห์ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณาคดีโดยมติเสียงส่วนมาก
(๖)(๘) นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทางานสาธารณะนอกเรือนจา ตามมาตรา ๒๒ ทวิ ให้ได้ลดวันต้องโทษลงอีก
ไม่เกินจานวนวันที่ทางานสาธารณะนั้น และอาจได้รับรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนติดต่อจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทนายความ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับที่อธิบดีวางไว้
มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติในภาค ๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยอภัยโทษ
เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ ผู้ต้องขังยังมีสิทธิในอันที่จะยื่นคาร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่
เรือนจา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ตามที่รัฐมนตรีกาหนดไว้
มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทาผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจาผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยถ่องแท้ แล้วลงโทษ
สถานหนึ่งสถานใดหรือหลายสถาน ดั่งต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกาหนดเวลา
(๓) ลดชั้น
(๔) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกิน ๓ เดือน เว้นได้แต่กรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๕) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนบางอย่าง
(๖) ขังเดี่ยวไม่เกิน ๓ เดือน
(๗) ขังห้องมืดไม่มีเครื่องหลับนอนไม่เกิน ๒ วัน ในสัปดาห์หนึ่งโดยความเห็นชอบของแพทย์
______________________________
(๔) และ (๕) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๔
ตอนที่ ๒๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
(๖) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓
(๗) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๔

(๘) เฆี่ยนคราวหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ที ในความควบคุมของแพทย์ แต่ห้ามเฆี่ยนคราวต่อไป เว้นแต่จะล่วงพ้นเวลา
๓๐ วัน จากวันที่เฆี่ยนคราวที่แล้ว ถ้าผู้ต้องขังเป็นหญิงห้ามเฆี่ยน
(๗)(๙) ตัดจานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกตามมาตรา ๓๒(๖)
ในกรณีและเงื่อนไขอย่างใดจะลงโทษดั่งระบุไว้ข้างต้นให้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องขัง ที่จะได้รับโทษดั่งว่ามาในมาตราก่อนนั้นป่วยเจ็บหรือมีเหตุ
อันควรอย่างอื่นใด ซึ่งจะต้องยกขึน้ พิจารณา จะงดการลงโทษนั้นไว้ก่อนก็ได้
อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนการลงโทษอย่างใดๆ เสียได้เมื่อมีเหตุสมควรแต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้
บัญชาการเรือนจา
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้กระทาความผิดอาญาขึ้นภายในเรือนจา และความผิดนั้น เป็นเพียงลหุโทษ
หรือความผิดต่อมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตินกี้ ็ดี ความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินของเรือนจาก็ดี
ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี แทนที่จะนาเรื่องนี้เสนอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการสอบสวน หรือฟ้องร้องตาม
กฎหมาย ให้ผู้บัญชาการเรือนจามีอานาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัยตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้
ข้อความตามมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิของเอกชนที่จะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญา หรือคดีแพ่งดังบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๙
ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง
มาตรา ๓๘ ให้กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า ทรัพย์สินชนิดใดผู้ต้องขังอาจหรือไม่อาจนาเข้ามาเก็บรักษาไว้ใน
เรือนจา กับทั้งการเก็บรักษาให้ความปลอดภัยและคืนทรัพย์สินนั้นๆ
มาตรา ๓๙ ทรัพย์สินซึ่งผู้ต้องขังนาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจา โดยมิได้อนุญาตเพื่อการนั้นโดยชอบจาก
เจ้าพนักงานเรือนจา ถ้าเป็นสิ่งของต้องห้ามตามมาตราก่อนให้ริบเป็นของแผ่นดิน ถ้าเป็นสิ่งที่มีสภาพเป็นของ
สดเสียได้ หรือเป็นของอันตรายหรือโสโครก ให้เจ้าพนักงานเรือนจาทาลายเสีย
สิ่งของอันจะเก็บรักษาไว้ในเรือนจาไม่ได้ เนื่องจากขนาดน้าหนักหรือสภาพ และผู้ต้องขังไม่สามารถจะฝากไว้
แก่บุคคลภายนอกได้นั้นอาจทาลาย หรือขายทอดตลาดเสียได้ เงินที่ขายได้นั้น ให้เก็บไว้ให้แก่ผู้ต้องขัง
มาตรา ๔๐ ทรัพย์สินของผู้ต้องขังที่ตกค้างอยู่ในเรือนจาให้ริบเป็นของแผ่นดินในกรณีต่อไปนี้
๑. ผู้ต้องขังหลบหนีพ้นกาหนด ๑ ปี นับจากวันหลบหนี
๒. ผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวแล้วไม่รับทรัพย์สินหรือรางวัลของตนไปภายในกาหนด ๓ เดือน นับจากวันที่ปล่อยตัว
หมวด ๑๐
การปล่อยและพักการลงโทษ
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้ต้องขังถึงกาหนดปล่อยป่วยหนักไม่สามารถไปจากเรือนจาได้ และขออนุญาตอยู่รักษา
ตัวในเรือนจาต่อไป ให้ผู้บัญชาการเรือนจาใช้ดุลพินิจอนุญาตตามคาขอนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงานให้อธิบดี
ทราบ
มาตรา ๔๒ นักโทษเด็ดขาดที่ถูกปล่อยพ้นโทษไปนั้นมีสิทธิได้รับใบสาคัญในการปล่อย
(๘)มาตรา ๔๓ นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษ ตามมาตรา ๓๒(๕) หรือนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้ลดวัน
ต้องโทษจาคุก ตามมาตรา ๓๒(๖) หรือ (๘) และถูกปล่อยตัวไปก่อนครบกาหนดตามหมายศาลในขณะนั้นต้อง

ปฏิบัติตนโดยเคร่งครัด ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้สาหรับความประพฤติของตน ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นข้อ
หนึ่งข้อใด นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นอาจถูกจับมาอีกโดยมิต้องมีหมายจับ หรือหมายจาคุก และนากลับเข้าจาคุก
ต่อไปตามกาหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ และให้ผู้มีอานาจสั่งการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒(๕) หรือการลดวัน
ต้องโทษจาคุกตามมาตรา ๓๒(๖) หรือ (๘) สั่งถอนการพักการลงโทษ หรือถอนการลดวันต้องโทษจาคุกที่ยัง
เหลืออยู่และจะลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้
หมวด ๑๑
การตรวจเรือนจา
มาตรา ๔๔ รัฐมนตรีมีอานาจตั้งคณะกรรมการเรือนจา และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการ
ตรวจพิจารณากิจการของเรือนจาและให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานเรือนจา
คณะกรรมการนี้มีจานวนไม่เกิน ๕ นาย ซึ่งจะได้แต่งตั้งจาก
(๑) ข้าราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(๒) ข้าราชการสังกัดกระทรวงธรรมการ
(๓) ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ
(๔) ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
(๕) ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
(๖) เจ้าพนักงานแพทย์
(๗) เจ้าพนักงานอัยการ และ
(๘) ข้าราชการ หรือบุคคลอื่นตามแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร
หมวด ๑๒
ความผิดเกี่ยวกับเรือนจา
มาตรา ๔๕ ผู้ใดเข้าไปในเรือนจาโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ดี หรือบังอาจรับจากหรือส่งมอบ
แก่ผู้ต้องขัง นาเข้ามาหรือเอาออกไปจากเรือนจาซึ่งเงินหรือสิ่งของต้องห้ามโดยทางใดๆ อันฝ่าฝืนระเบียบหรือ
ข้อบังคับของเรือนจาก็ดี ผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
______________________________
(๘) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ และให้ใช้ข้อความที่พิมพ์นี้ไว้
แทน
ถ้าผู้กระทาผิดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรือนจา หรือกรมราชทัณฑ์ให้เพิ่มโทษเป็นทวีคูณ
เงินหรือสิ่งของต้องห้ามที่นาเข้ามาในเรือนจาโดยฝ่าฝืนบทมาตรานี้ให้ริบเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๔๖ บุคคลใดได้รับมอบหมายโดยข้อสัญญาให้กระทาการงานของเรือนจาและได้รับผู้ต้องขังไว้ในความ
ควบคุมเพื่อทาการงานนั้น กระทาให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปโดยเจตนาหรือประมาท ให้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา
๑๖๘ และ ๑๖๙ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา แล้วแต่กรณี

ลักษณะ ๒
ทัณฑนิคม
มาตรา ๔๗ รัฐมนตรีมีอานาจตั้งทัณฑนิคมเพื่อควบคุมและดาเนินการฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาดในขั้นถัดจาก
เรือนจาต่อไป และมีอานาจที่จะยุบเลิกทัณฑนิคมนั้น
การตั้งและยุบเลิกทัณฑนิคมให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการประกาศตั้งให้กาหนดเขตของทัณฑนิคมไว้
โดย
ชัดเจน
มาตรา ๔๘ นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัติดังจะกล่าวต่อไปนี้ อาจถูกส่งไปอยู่ทัณฑนิคม
(๑) เป็นผู้ประพฤติดี
(๒) มีความอุตสาหะ
(๓) มีความสามารถโดยแสดงให้เห็นผลดีในการศึกษาและการงาน
นักโทษเด็ดขาดเช่นนี้ต้องรับโทษในเรือนจามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของกาหนดโทษ แต่โทษที่เหลือต้องไม่
น้อยกว่า ๒ ปี หรือถ้าเป็นโทษจาคุกตลอดชีวิตต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี
มาตรา ๔๙ นักโทษพิเศษ อาจได้รับอนุญาตให้นาสามี ภริยา ญาติสืบสายโลหิตโดยทางตรงลงมา หรือตรงขึ้น
ไป ไปอยู่ร่วมกันด้วยได้
บุคคลดังกล่าวมาในวรรคก่อน เมื่อขณะอยู่ในทัณฑนิคมต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทัณฑนิคมนั้นๆ
มาตรา ๕๐ นักโทษพิเศษ อาจได้รับอนุญาตให้หาประโยชน์ บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง ซึ่งได้จัดไว้เพื่อการนั้น
เป็นการชั่วคราว โดยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึง่ ที่เห็นสมควรและอาจได้รับเครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่อง
อุปกรณ์อย่างอื่นตามที่เห็นว่าจาเป็น เพื่อทาการเพาะปลูกบนที่ดินนั้น
มาตรา ๕๑ ครอบครัวของนักโทษพิเศษนั้น อาจได้รับเครื่องนุ่งห่มและเครื่องยังชีพอย่างอื่นที่จาเป็นมีปริมาณ
โดยควร
มาตรา ๕๒ ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์อย่างอื่นตามมาตรา ๕๐ กับค่าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องยังชีพ
ตามมาตรา ๕๑ ให้หักใช้จากผลประโยชน์ที่นักโทษพิเศษหรือครอบครัวของนักโทษผู้นั้นทาได้จากการงาน
ในทัณฑนิคม
มาตรา ๕๓ นักโทษพิเศษ อาจได้รับส่วนแบ่งจากราคาขายพืชผลที่ตนได้เพาะปลูก หรือประกอบขึ้นโดย
หัตถกรรมหรือกระทาขึ้นด้วยประการอื่น
มาตรา ๕๔ นักโทษพิเศษผู้ได้กระทาหน้าที่พิเศษดั่งกาหนดไว้ในกฎกระทรวงอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือนเป็น
รางวัลตามจานวนซึ่งรัฐมนตรีจะได้กาหนดให้
มาตรา ๕๕ ทัณฑนิคมใดดาเนินไปถึงขนาดที่ควรยกเป็นนิติบุคคล ให้ตั้งขึ้นเป็นคณาภิบาล โดยประกาศ
พระราชกฤษฎีกาและให้มีสภาพเป็นทบวงการเมือง
องค์การ ข้อบังคับ และการยุบเลิกคณาภิบาล ให้ตราออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในลักษณะนี้ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยเรือนจามาใช้บังคับแก่ทัณฑนิคม
และคณาภิบาลด้วย โดยอนุโลม แต่ให้นักโทษพิเศษได้รับความยกเว้นไม่ต้องรับโทษดังบัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๓๕
อนุมาตรา (๗) และ (๘)
มาตรา ๕๗ นักโทษพิเศษกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะส่งตัวไปยังเรือนจาก็ได้
ลักษณะ ๓
การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
อานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พ.อ.พหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี
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