
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 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดสถานที่อ่ืนที่ใช้ในการขัง จําคุก หรอืควบคุมผู้ต้องหา จําเลย 

หรือผู้ซึ่งต้องจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด 
พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๘๙/๑ มาตรา ๘๙/๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
และมาตรา ๒๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“การขัง” หมายความว่า การขังผู้ต้องหาหรือจําเลย การจําคุกผู้ซึ่งต้องจําคุกตามคํา

พิพากษาถึงที่สุด หรือการควบคุมจําเลยที่ได้รับทุเลาการบังคับให้จําคุก 
“สถานที่ขัง” หมายความว่า สถานที่อ่ืนนอกจากสถานีตํารวจหรือสถานที่ควบคุม

ผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน เรือนจํา หรือสถานที่ที่กําหนดไว้ในหมายจําคุก ที่ต้ังขึ้นเพื่อใช้ขัง
ผู้ต้องหาหรือจําเลย จําคุกผู้ซึ่งต้องจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือควบคุมจําเลยที่ได้รับทุเลาการ
บังคับให้จําคุกโดยอาจเป็นสถานที่ของราชการหรือของเอกชน 

“ผู้ถูกขัง” หมายความว่า 
(๑) ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ซึ่งศาลมี

คําสั่งขังตามมาตรา ๘๙/๑ 
(๒) ผู้ซึ่งต้องจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดที่ได้รับโทษจําคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในสามของกําหนดโทษตามที่ระบุไว้ในหมายศาลที่ออกตามคําพิพากษานั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ใน
กรณีต้องโทษจําคุกเกินสามสิบปีขึ้นไป หรือจําคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา ๘๙/๒ วรรคหนึ่ง (๑) 

(๓) จําเลยที่อยู่ระหว่างการทุเลาการบังคับให้จําคุกตามมาตรา ๒๔๖ 
“ผู้ดูแลสถานที่ขัง” หมายความว่า ผู้ซึ่งศาลมีคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจหน้าที่ในการ

กํากับ ดูแลและรับผิดชอบผู้ถูกขัง โดยอาจเป็นเจ้าพนักงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

 
ข้อ ๒  ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมเพื่อใช้

บังคับแก่สถานที่ขังเป็นการทั่วไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๗๘ ก/หน้า ๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ 



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 
 

ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังมีอํานาจออกระเบียบหรือข้อบังคับภายในเพื่อใช้เฉพาะสถานที่ขัง
แต่ละแห่งตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงฉบับนี้และระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ตามวรรคหนึ่ง 

ความในข้อนี้มิให้กระทบกับระเบียบหรือข้อบังคับที่ผู้ดูแลสถานที่ขังหรือหน่วยงาน
ของผู้ดูแลสถานที่ขังได้ออกไว้ตามกฎหมายอื่น 

 
หมวด ๑ 

การขังในกรณตีามมาตรา ๘๙/๑ และมาตรา ๘๙/๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
   

 
ส่วนที่ ๑ 
สถานที่ขัง 

   
 

ข้อ ๓  สถานที่ขังต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอาณาเขตที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลได้ 
(๒) มีอาคารสถานที่ที่มั่นคง แข็งแรง และมีอุปกรณ์เพียงพอที่จะควบคุมดูแลบุคคล

ให้อยู่ในสถานที่นั้น 
(๓) มีช่องทางเข้าออกเท่าที่จําเป็นและจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่

เหมาะสม 
 
ข้อ ๔  การกําหนดให้สถานที่ใดเป็นสถานที่ขังตามกฎกระทรวงนี้ และการยุบเลิกให้

เป็นไปตามประกาศที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีมีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยรวมแก่ผู้ถูกขัง ปลัดกระทรวงยุติธรรมอาจ

กําหนดให้สถานที่ใดที่ขาดลักษณะหนึ่งลักษณะใดตามข้อ ๓ เป็นสถานที่ขังได้ 
 
ข้อ ๕  การประกาศกําหนดสถานที่ขังตามข้อ ๔ ให้กําหนดประเภทของสถานที่ขัง

และอาณาเขตของสถานที่ขัง รวมทั้งจัดให้มีแผนที่แสดงอาณาเขตของสถานที่ขังดังกล่าวไว้ท้าย
ประกาศด้วย 

กรณีสถานที่ขังที่มีการกําหนดอาณาเขตไว้ชัดเจนแล้วตามกฎหมายอื่นให้ถืออาณา
เขตที่กําหนดตามกฎหมายนั้น 

 
ข้อ ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวงนี้ ผู้ดูแลสถานที่ขังอาจแต่งต้ังเจ้า

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานที่ขังนั้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
วิธีการควบคุม 

   



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 
 

 
ข้อ ๗  ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังตรวจสอบความถูกต้องของตัวผู้ถูกขัง โดยพิจารณาจาก

หมายขัง หมายจําคุก หรือคําสั่งอนุญาตของศาลให้ทุเลาการบังคับให้จําคุก 
กรณีที่ผู้ถูกขังถูกส่งตัวมาจากเรือนจํา ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสารตามวรรคหนึ่ง ประกอบกับทะเบียนรายตัวของผู้ถูกขัง 
 
ข้อ ๘  ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังจัดแยกผู้ถูกขังตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความ

พร้อมของสถานที่ขัง และลักษณะเฉพาะตัวและลักษณะคดีของผู้ถูกขัง 
 
ข้อ ๙  ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังจัดทําทะเบียนและสมุดประจําตัวผู้ถูกขังทุกราย โดยให้

รวบรวมข้อมูลทุกอย่างสําหรับผู้ถูกขังแต่ละรายไว้ในสมุดประจําตัว 
ทะเบียนผู้ถูกขังและสมุดประจําตัว ให้เป็นไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประกาศกําหนด 
 
ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ผู้ถูกขังมีเด็กอายุตํ่ากว่าสามปีซึ่งอยู่ในความดูแลของตนติดมาด้วย

หรือในกรณีที่ผู้ถูกขังได้คลอดบุตรในสถานที่ขังและมีอายุยังไม่ถึงสามปี หากมีความจําเป็นที่ผู้ถูกขัง
ต้องเลี้ยงดูเด็กหรือไม่มีผู้ใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้น ผู้ดูแลสถานที่ขังจะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในสถานที่ขัง
ภายในกําหนดเวลาไม่เกินสามเดือนก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกขังมีเด็กอายุต้ังแต่สามปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในความดูแลของตนติดมาด้วย 
หรือกรณีที่เด็กตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลสถานที่ขังให้อยู่ในสถานที่ขัง หรือกรณีที่
เด็กอยู่ในสถานที่ขังครบตามกําหนดเวลาที่ผู้ดูแลสถานที่ขังอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่งเด็กนั้นไป
ยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาฟ้ืนฟูเด็ก เพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ต่อไป 

 
ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ผู้ถูกขังมีอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติของสภาพร่างกายให้

ผู้ดูแลสถานที่ขังสอบถามอาการหรือความผิดปกติและจัดทําบันทึกในเบื้องต้น หากเห็นว่าจะต้อง
ได้รับการรักษาเป็นพิเศษ ให้รีบจัดการให้ผู้ถูกขังได้รับการรักษาโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผู้ถูกขังตามวรรคหนึ่งมีความจําเป็นต้องได้รับการรักษานอกสถานที่ขัง ให้
ผู้ดูแลสถานที่ขังนําตัวผู้ถูกขังไปรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงได้ และให้รายงานต่อศาล
ซึ่งสถานที่ขังนั้นต้ังอยู่ในเขตอํานาจ 

 
ข้อ ๑๒  ให้บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ถูกขังได้ 
(๑) บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้อุปการะ และบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
(๒) ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง 
(๓) ผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายหรือคําสั่งของศาล 
(๔) ทนายความของผู้ถูกขัง 
(๕) บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลสถานที่ขัง 



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 
 

ผู้ประสงค์จะเยี่ยมให้เข้าเยี่ยมได้ตามวัน เวลา และในระยะเวลาที่ผู้ดูแลสถานที่ขัง
กําหนดตามความเหมาะสม ในกรณีที่ทนายความของผู้ถูกขังประสงค์จะติดต่อกับผู้ถูกขังในเรื่อง
เกี่ยวกับคดีให้ผู้ดูแลสถานที่ขังอนุญาตให้ติดต่อได้ตามท่ีผู้ดูแลสถานที่ขังกําหนด 

ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังกําหนดระยะเวลาในการเยี่ยมให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ขอเยี่ยมได้รับ
สิทธิอย่างทั่วถึง 

 
ส่วนที่ ๓ 

มาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
   

 
ข้อ ๑๓  ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังจัดให้มีเวรยามรักษาการณ์ เพื่อควบคุมดูแลผู้ถูกขัง

ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ขัง 
 
ข้อ ๑๔  ห้ามมิให้ใช้ตรวน กุญแจมือ กุญแจเท้า หรือโซ่ล่าม กับผู้ถูกขัง เว้นแต่ 
(๑) เป็นบุคคลซึ่งอาจจะทําอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อ่ืน 
(๒) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
(๓) เป็นบุคคลที่มีพฤติการณ์ว่าจะพยายามหลบหนีการขัง 
(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกสถานที่ขังและผู้ดูแลสถานที่ขังเห็นเป็นการสมควรที่จะต้อง

ใช้เครื่องพันธนาการ 
(๕) เมื่อเป็นการจําเป็นจะต้องใช้ตรวน กุญแจมือ กุญแจเท้า หรือโซ่ล่าม เนื่องจาก

สภาพของสถานที่ขังหรือสภาพการณ์ของท้องถิ่น 
ในกรณีที่ใช้ตรวน กุญแจมือ กุญแจเท้า หรือโซ่ล่าม ต้องใช้ตามความจําเป็นและได้

สัดส่วนกับเหตุที่เกิดขึ้น 
 
ข้อ ๑๕  กรณีผู้ถูกขังเป็นบุคคลวิกลจริต การผูกมัดร่างกาย หรือการแยกผู้ถูกขังจะ

กระทําไม่ได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ถูกขังนั้นหรือผู้ถูกขังอื่นหรือทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน 

 
ข้อ ๑๖  ในระหว่างที่ผู้ถูกขังอยู่ในสถานที่ขัง หากพบว่ามีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอันควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งเกี่ยวกับการขัง ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังรายงาน
ข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อศาลที่มีคําสั่ง 

 
ข้อ ๑๗  ห้ามมิให้ผู้ถูกขังครอบครองหรือนําสิ่งของดังต่อไปนี้เข้าไปในสถานที่ขัง 
(๑) เงินหรือทรัพย์สินมีค่าอ่ืน 
(๒) เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
(๓) สารเสพติดหรือสารที่อาจก่อให้เกิดอาการมึนเมา 
(๔) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
(๕) สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อลามกอนาจารที่ย่ัวยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ 



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 
 

(๖) อาวุธหรือสิ่งที่อาจใช้เป็นอาวุธหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัย 
(๗) วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจนําไปใช้ในการก่อเหตุร้าย หรือกระทําการอัน

เป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของสถานที่ขัง 
(๘) ยารักษาโรคทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ 
สิ่งของต้องห้ามที่พบ หากเป็นสิ่งของตาม (๑) หรือ (๒) ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๘ 

สิ่งของต้องห้ามอ่ืนให้ผู้ดูแลสถานที่ขังสั่งทําลายหรือดําเนินการตามความเหมาะสม 
 
ข้อ ๑๘  ในขณะรับตัวผู้ถูกขัง ถ้าผู้ถูกขังมีเงิน ทรัพย์สินมีค่าอ่ืน หรือเครื่องมือ

สื่อสารติดตัวมาและมิได้มอบแก่บุคคลที่มาพร้อมกับผู้ถูกขัง ให้จัดทําบัญชีฝากทรัพย์สินดังกล่าวและ
แจ้งเงื่อนไข รวมทั้งการดําเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้ถูกขังทราบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
และนําทรัพย์สินนั้นเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บให้ปลอดภัย เพื่อมอบคืนแก่ผู้ถูกขังในวันที่จําหน่ายออก
จากสถานที่ขังหรือได้รับการปล่อยตัว 

 
ข้อ ๑๙  ทรัพย์สินของผู้ถูกขังที่เก็บรักษาไว้จนกระทั่งภายหลังจําหน่ายออกจาก

สถานที่ขังหรือปล่อยตัวแล้ว หากไม่มารับคืนให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสื้อผ้าหรือทรัพย์สินอื่นที่มีราคาไม่มาก หากผู้ถูกขังไม่มารับคืนภายในสามเดือน 

ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะรับคืน และให้ทิ้ง ทําลาย จําหน่าย หรือพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป 

(๒) เงิน ทรัพย์สินมีค่าอ่ืน หรือเครื่องมือสื่อสาร ให้พยายามติดต่อผู้ถูกขังมารับคืนไป 
หากไม่มารับคืนภายในห้าปี ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะรับคืนและให้นํามาใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้ถูกขังราย
อ่ืน 

 
ข้อ ๒๐  กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๗ ผู้ดูแล

สถานที่ขังอาจสั่งให้มีการค้นตู้เก็บของของผู้ถูกขัง หรือสถานที่ที่อาจมีการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามได้ 
การตรวจค้นตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ถูกขังทราบโดยให้

ผู้ดูแลสถานที่ขังบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นไว้ด้วย และในการตรวจค้นตู้เก็บของของผู้ถูกขังต้อง
ให้ผู้ถูกขังนําตรวจค้น เว้นแต่ผู้ถูกขังขัดขืน ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังดําเนินการตามความเหมาะสม 

 
ข้อ ๒๑  กรณีมีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ถูก

ขังและไม่อาจขออนุญาตต่อศาลที่มีคําสั่งได้ ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังย้ายผู้ถูกขังไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ได้
ช่ัวคราวจนกว่าเหตุฉุกเฉินนั้นหมดไป และให้ผู้ดูแลสถานที่ขังแจ้งให้ศาลที่มีคําสั่งทราบโดยไม่ชักช้า 

(๑) สถานที่ขังอื่นที่ใกล้เคียงซึ่งมีสภาพคล้ายคลึงกัน หรือ 
(๒) เรือนจําที่ใกล้เคียงในกรณีไม่มีสถานที่ขังอื่นที่ใกล้เคียงตาม (๑) 

 
หมวด ๒ 

การขังในกรณตีามมาตรา ๒๔๖ 
   

 



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 
 

ส่วนที่ ๑ 
สถานที่ขัง วิธีการควบคุม และมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหน ี

หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
   

 
ข้อ ๒๒  ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ สถานที่ขัง ส่วนที่ ๒ วิธีการควบคุม 

และส่วนที่ ๓ มาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มาใช้บังคับแก่สถานที่
ขัง วิธีการควบคุม และมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามหมวดนี้
ด้วยโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๒ 

การบําบัดรักษา 
   

 
ข้อ ๒๓  ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังจัดให้มีการบําบัดรักษาทางจิตแก่ผู้ถูกขังซึ่งวิกลจริตโดย

จัดให้จิตแพทย์ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตและทําความเห็นเพื่อประกอบแนวทางในการ
บําบัดรักษา 

 
ข้อ ๒๔  ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังสอบถามผู้ถูกขังในเรื่องอาการเจ็บป่วยหรือความ

ผิดปกติของสภาพร่างกายและจัดทําบันทึกในเบื้องต้น หากพบว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือเห็นว่าจะต้อง
ได้รับการรักษาเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว ต้องรีบจัดการให้ผู้ถูกขังได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงที 

ในกรณีที่ผู้ถูกขังตามวรรคหนึ่งมีความจําเป็นต้องได้รับการรักษานอกสถานที่ขัง ให้
ผู้ดูแลสถานที่ขังนําตัวผู้ถูกขังไปรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงได้ และให้รายงานต่อศาล
ซึ่งสถานที่ขังนั้นต้ังอยู่ในเขตอํานาจ 

 
ข้อ ๒๕  ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังจัดให้มีการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ถูกขังซึ่งมี

ครรภ์และผู้ถูกขังซึ่งเพิ่งคลอดบุตร 
 
ข้อ ๒๖  ในกรณีที่เป็นผู้ถูกขังซึ่งคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปีและต้องเลี้ยงดูบุตรนั้น 

ให้ผู้ดูแลสถานที่ขังจัดให้ผู้ถูกขังและบุตรอยู่ด้วยกันในลักษณะที่ผู้ถูกขังสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนได้
ตามความเหมาะสม เว้นแต่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเหตุอ่ืนที่
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ดูแลสถานที่ขังจะจัดให้ผู้ถูกขังและบุตรอยู่แยกกันชั่วคราวจนกว่าเหตุยกเว้นนั้น
หมดไปก็ได้ และให้ผู้ดูแลสถานที่ขังแจ้งให้ศาลที่มีคําสั่งทราบโดยไม่ชักช้า 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พีระพันธ์ุ  สาลรีัฐวิภาค 



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 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๙/๑ และมาตรา ๘๙/๒ 
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ศาลอาจ
มีคําสั่งขังผู้ต้องหาหรือจําเลยไว้ในสถานที่อ่ืนนอกจากเรือนจํา ซึ่งสถานที่ดังกล่าวต้องมิใช่สถานีตํารวจ
หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน และอาจมีคําสั่งให้ผู้ซึ่งต้องจําคุกตามคําพิพากษา
ถึงที่สุดที่ได้รับโทษจําคุกมาแล้วไปจําคุกในสถานที่อ่ืนนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไว้ใน
หมายจําคุกได้ ประกอบกับมาตรา ๒๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. 
๒๕๕๐ บัญญัติให้ศาลอาจมีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จําคุกจําเลยไว้ก่อนได้จนกว่าเหตุอันควรทุเลา
จะหมดไป โดยจัดให้จําเลยอยู่ในความควบคุมในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนด
ไว้ในหมายจําคุกได้  ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีวิธีการควบคุม มาตรการป้องกัน
การหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและการบําบัดรักษาที่เหมาะสมกับบุคคลดังกล่าว  จึง
จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นฤตยา/ผู้จัดทํา 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

 
 


