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ประวัติการสอนหนังสือ
•  ปริญญาตรี วิชารัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน นโยบายสาธารณะ การเงิน การคลัง และงบประมาณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก      
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คํานํา

หนังสือ คู ่มือสอบกรมราชทัณฑ์ เหมาะกับผู ้ ท่ีสนใจสอบเข้ารับราชการใน

กรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะต�าแหน่งนักทณัฑวทิยาปฏบิตักิาร (งานควบคมุผูต้้องขงัและอื่นๆ) 

ซึ่งได้รวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ตั้งแต่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 

กฎกระทรวง ระเบียบ อีกทั้งยังรวมกฎหมายส�าหรับข้าราชการทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นต้น และสุดท้ายได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้อ่านได้

ทดสอบตนเองก่อนเข้าสนามสอบจริง

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน และหากมีข้อผิดพลาด

ประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

      ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
           www.drchookiat.com
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ
พุทธศักราช ๒๔๗๙

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

๒๔๗๙”

มาตรา ๒ ให้ ใช้พระราชบัญญัตินี้ภายหลัง ๔ เดือนนับจากวันประกาศในราช-

กิจจานุเบกษา*

มาตรา ๓ ตัง้แต่วนัใช้พระราชบญัญตันิีเ้ป็นต้นไป ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัลิกัษณะ

เรือนจ�า ร.ศ. ๑๒๐ กับทั้งบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว

ในพระราชบัญญัติ หรือซึ่งมีข้อความขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

(๑) “เรอืนจ�า” หมายความว่า ทีซ่ึง่ใช้ควบคมุกกัขงัผูต้้องขงักบัทัง้สิง่ที่ใช้ต่อเนื่องกนั

และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดที่รัฐมนตรีได้ก�าหนดและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจน

(๒) “ผู้ต้องขัง” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนต้องขังและคนฝาก

(๓) “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ�าคุกภายหลัง

ค�าพิพากษาถึงที่สุด และหมายรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค�าสั่งที่ชอบด้วย

กฎหมายให้ลงโทษด้วย

(๔) “คนต้องขัง” หมายความว่าบุคคลที่ถูกฝากขังไว้ตามหมายขัง

(๕) “คนฝาก” หมายความว่าบุคคลท่ีถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา
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(๖) “นักโทษพิเศษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดซึ่งส่งไปอยู่ทัณฑนิคมตาม

พระราชบัญญัตินี้

(๗) “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงซึง่บังคับบัญชาการราชทัณฑ์

(๘) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ ใช้บังคับถึงเรือนจ�าทหาร

ลักษณะ ๑
เรือนจ�า

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป

มาตรา ๖ รัฐมนตรีมีอ�านาจก�าหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจ�า หรือสั่งให้จัด

อาณาเขตภายในเรือนจ�าออกเป็นส่วนๆ ทั้งน้ีให้ค�านึงถึงประเภท ชั้น เพศ ของผู้ต้องขัง 

หรือความประสงค์ในการอบรมผู้ต้องขังด้วย

มาตรา ๗ บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจ�า เพื่อกิจธุระก็ดี เยี่ยม

ผู้ต้องขังก็ดี เพื่อประโยชน์อย่างอื่นก็ดี จักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งอธิบดีได้ตั้งและ

ประกาศไว้โดยเปิดเผย

หมวด ๒

การรับตัวผู้ต้องขัง

มาตรา ๘ เจ้าพนักงานเรือนจ�าจะไม่รับบุคคลใดๆ ไว้เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�าเว้นแต่

จะได้รับหมายอาญาหรือเอกสารอันเป็นค�าสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจ
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มาตรา ๙ ถ้าผู้ต้องขังมีเด็กอายุต�่ากว่า ๑๖ ปี อยู่ในความดูแลของตนติดตามมายัง

เรือนจ�า และปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้น จะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในเรือนจ�าภายใต้

บังคับเงื่อนไขดังระบุไว้ ในข้อบังคับที่อธิบดีตั้งขึ้น หรือจะส่งไปยังสถานที่อื่นใดอันได้จัดขึ้น

เป็นพิเศษเพื่อการนี้ก็ได้

บทบัญญัติในวรรคก่อนให้บังคับแก่เด็กที่เกิดในเรือนจ�าด้วย

มาตรา ๑๐ ให้แพทย์ตรวจอนามัยของผู้ที่ถูกรับตัวเข้าไว้ ใหม่

อนึ่ง ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�าตรวจและบันทึกข้อความเกี่ยวแก่ลักษณะแห่งความผิด 

ท่ีผู้น้ันได้กระท�า ต�าหน ิรปูพรรณ ความแขง็แรงของร่างกายและความสามารถทางสตปัิญญา

กับข้อความอื่นๆ ตามข้อบังคับที่อธิบดีได้ตั้งขึ้นไว้

เมื่อเจ้าพนักงานเรือนจ�าร้องขอ ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้มีอ�านาจท�าการ

สอบสวนหรือสืบสวนการกระท�าผิดอาญาส่งรายงานแสดงประวัติของผู้ต้องขังให้แก่ 

เจ้าพนักงานเรือนจ�า

หมวด ๓

การแยกและย้ายผู้ต้องขัง

มาตรา ๑๑ รัฐมนตรีมีอ�านาจแยกประเภทหรือชั้นของผู้ต้องขัง และวางเงื่อนไขใน

การย้ายจากประเภทหรือชั้นหนึ่ง ไปยังอีกประเภทหรือชั้นหนึ่งโดยวิธีเลื่อนขึ้นหรือลดลง

ตลอดจนการปฏิบัติต่างๆ ส�าหรับผู้ต้องขัง 

คนต้องขังและคนฝากให้แยกขังไว้ต่างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าที่จะกระท�าได้

มาตรา ๑๒ การย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจ�าหนึ่งไปยังอีกเรือนจ�าหนึ่งนั้นให้เป็นไป 

ตามค�าสั่งของอธิบดี

หมวด ๔

อ�านาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจ�า

มาตรา ๑๓ รฐัมนตรมีอี�านาจก�าหนดอ�านาจและหน้าทีข่องเจ้าพนกังานเรอืนจ�าในส่วน

ทีเ่กีย่วแก่การงานและความรบัผดิชอบตลอดจนเงื่อนไขท่ีจะปฏบัิตติามอ�านาจและหน้าท่ีน้ัน
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มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่

(๑) เป็นบุคคลที่น่าจะท�าอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบอันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น

(๓) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม

(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจ�า เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควร 

ที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ

(๕) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจ�าเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของ

เรือนจ�าหรือสภาพการณ์ของท้องถิ่น

ภายใต้บังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจ

ที่จะสั่งให้ ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนค�าสั่งนั้น

มาตรา ๑๕ รัฐมนตรีมีอ�านาจก�าหนดชนิดอาวุธที่เจ้าพนักงานเรือนจ�าจะพึงใช้และ

วางเงื่อนไขในการถือหรือมีอาวุธนั้นๆ

มาตรา ๑๖ เจ้าพนกังานเรอืนจ�าอาจใช้อาวธุนอกจากอาวธุปืนแก่ผู้ต้องขังได้ ในกรณี

ต่อไปนี้

(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังก�าลังหลบหนีและไม่มีทางจะป้องกันอย่างอื่นนอกจาก 

ใช้อาวุธ

(๒) เมื่อผูต้้องขงัหลายคนก่อความวุน่วายหรือพยายามใช้ก�าลังเปิดหรือท�าลายประตู 

รั้ว หรือก�าแพงเรือนจ�า

(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังจะใช้ก�าลังกายท�าร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น

มาตรา ๑๗ เจ้าพนักงานเรือนจ�าอาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ ในกรณีต่อไปนี้

(๑) ผู้ต้องขังไม่ยอมวางอาวุธ เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้วาง

(๒) ผู้ต้องขังก�าลังหลบหนี ไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุดและไม่มีทางอื่นที่

จะจับกุมได้

(๓) ผู้ต้องขังตั้งแต่สามคนขึ้นไป ก่อการวุ่นวายหรือพยายามใช้ก�าลังเปิดประตูหรือ

ท�าลายประตูรั้ว หรือก�าแพงเรือนจ�า หรือใช้ก�าลังกายท�าร้ายเจ้าพนักงานหรือ 

ผู้อื่น และไม่ยอมหยุดในเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุด
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ถ้ามีเจ้าพนักงานเรือนจ�าผู้มีอ�านาจเหนือตนอยู่ในขณะนั้นด้วย จะใช้อาวุธปืนได้ก็ต่อ

เมื่อได้รับค�าสั่งจากเจ้าพนักงานผู้นั้นแล้วเท่านั้น

มาตรา ๑๘ ในกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ 

ผู้ต้องขัง ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจ�าไม่สามารถจะย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้ ณ ที่อื่นใดได้ทัน

ท่วงที จะปล่อยให้ผู้ต้องขังไปชัว่คราวก็ได้ แต่ผูต้้องขงัทีถ่กูปล่อยไปนัน้ต้องกลบัมาเรอืนจ�า

หรือรายงานตนยังสถานีต�ารวจ หรือที่ว่าการอ�าเภอ ภายในก�าหนด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่

เวลาที่ปล่อยไป และปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่นั้นๆ ถ้าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปละเลยไม่

ปฏิบัติดังกล่าวนี้ ให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวอันควร

มาตรา ๑๙ ในการจับกุมผู้หลบหนีภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่หนีไป เจ้า

พนักงานเรือนจ�าอาจใช้อ�านาจตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๑๕ ถึง ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

นีโ้ดยอนโุลม เมื่อส้ินก�าหนดเวลานีแ้ล้ว จะใช้อ�านาจเช่นว่านัน้ต่อไปมไิด้ แต่ท้ังนี้ไม่เป็นการ

ตัดอ�านาจของเจ้าพนักงานเรือนจ�า ในการที่จะจัดการจับกุมผู้หลบหนีโดยประการอื่น

มาตรา ๒๐ ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะช่วยเหลือ 

เจ้าพนักงานเรือนจ�าท�าการตามหน้าที่ดังกล่าวไว้ ในหมวดนี้ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๒๖ 

แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ เจ้าพนักงานเรอืนจ�าผู้ ใช้อ�านาจที่ได้ ให้ไว้ ในหมวดนีโ้ดยสจุรติ และตาม

เงื่อนไขที่ระบุไว้ ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญาในผลแห่งการกระท�าของตน

หมวด ๕

การงาน

มาตรา ๒๒ นักโทษเด็ดขาดต้องท�างานตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจ�า

*มาตรา ๒๒ ทวิ ในกรณีเจ้าพนักงานเรือนจ�าสั่งให้นักโทษเด็ดขาดออกไปท�างาน

สาธารณะนอกเรือนจ�า ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าสามคนเป็น

ผู้พิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ซึ่งเหลือโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี เพื่อท�างานสาธารณะ

ตามมาตรานี้
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นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในลักษณะความผิดดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในข่ายได้รับการ

พิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง

(๑) ความผดิต่อองค์พระมหากษตัรย์ิ พระราชินี รัชทายาท และผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์

(๒) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

(๓) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร

(๔) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

ลักษณะของงานสาธารณะ การแต่งตั้งกรรมการ การส่งและการงดส่งนักโทษเด็ด

ขาดออกไปท�างานสาธารณะนอกเรือนจ�า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ คนต้องขังและคนฝากต้องท�างานแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับความสะอาด 

หรืออนามัยของตน หรือการสุขาภิบาลในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งเรือนจ�า

คนต้องขังในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาต้องท�างานเพื่อยังการบ�ารุงรักษาเรือนจ�าให้ดี

ยิ่งขึ้น

ผู้ต้องขังคนใดสมัครเข้าท�างานอย่างอื่น ก็อาจขออนุญาตให้ท�าได้

มาตรา ๒๔ การงานที่ผู้ต้องขังได้ท�าไปแล้วน้ันอาจค�านวณเป็นราคาเงินตามท่ี 

ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕ ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิจะได้ค่าจ้าง แต่กฎกระทรวงที่กล่าวไว้ ในมาตราก่อน

อาจก�าหนดให้แบ่งรายได้อันเกิดจากการงานของผู้ต้องขังโดยหักค่าใช้จ่ายออกเสียก่อนให้

เป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจ�า

มาตรา ๒๖ ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะท�าการตามหน้าที่

อันอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย หรือชีวิตของผู้ต้องขังดั่งระบุไว้ ในกฎกระทรวงก็ให้

ได้รบัรางวลัเป็นจ�านวนตามแต่เจ้ากระทรวงจะวนิิจฉัย โดยพเิคราะห์ถงึพฤตกิารณ์แห่งกรณี 

รางวัลเช่นว่านี้ถ้าผู้ต้องขังตายให้จ่ายแก่ผู้รับมรดก
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หมวด ๖

การศึกษาและการอบรม

มาตรา ๒๗ อธิบดีมีอ�านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการอบรมผู้ต้องขัง

มาตรา ๒๘ บรรดาเครื่องอุปกรณ์ในการศึกษาและการอบรม เช่น เครื่องมือ 

เครื่องใช้ สมุดหนังสือนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาให้ แต่ผู้ต้องขังจะน�าของตนเองมาใช้ก็ได้

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

หมวด ๗
 

อนามัยและสุขาภิบาล

มาตรา ๒๙ ให้ผู้ต้องขังที่ป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภ์ได้รับการรักษาพยาบาล 

ตามสมควร

มาตรา ๓๐ เมื่อแพทย์ผู้ควบคมุการอนามัยของผูต้้องขงัยื่นรายงานแสดงความเห็น

ว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บและถ้ายังคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจ�าจะไม่ทุเลาดีข้ึน อธิบดี 

จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนน้ันไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกเรือนจ�า โดยเงื่อนไขอย่างใด

แล้วแต่จะเห็นสมควรก็ได้

ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคก่อน มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขัง และถ้า 

ผู้ต้องขังไปเสียจากสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปอยู่รักษาตัว ให้ถือว่ามีความผิดฐาน 

หลบหนีการควบคุม

หมวด ๘

วินัย

มาตรา ๓๑ ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของเรือนจ�า

มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ

ความก้าวหน้าในการศึกษาและท�าการงานเกิดผลดี หรือท�าความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ

อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ความสะดวกในเรือนจ�าตามที่อธิบดีก�าหนดไว้ ในข้อบังคับ

(๒) เลื่อนชั้น

(๓) ตั้งให้มีต�าแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจ�า

(๔) ลาไม่เกิน ๔ วัน ในคราวหนึ่ง โดยไม่รวมเวลาที่ต้องใช้ ในการเดินทางเข้าด้วย

เมื่อมคีวามจ�าเป็นเหน็ประจกัษ์เกีย่วกบักจิธรุะส�าคัญหรือกจิการในครอบครัว แต่

ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักรสยาม และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี

ได้ก�าหนดไว้ ระยะเวลาทีอ่นุญาตให้ลานีม้ใิห้หกัออกจากการค�านวณก�าหนดโทษ

(๕) พกัการลงโทษภายใต้บงัคบัเงื่อนไขตามรัฐมนตรีก�าหนดไว้ แต่การพกัการลงโทษ

นี้จะพึงกระท�าได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

ของก�าหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีที่ต้อง

โทษจ�าคุกตลอดชีวิตและระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ันให้ก�าหนด 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินกว่าก�าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่

(๖) ลดวันต้องโทษจ�าคุกเดือนละไม่เกินห้าวันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจ�าคุกจะพึงกระท�าได้ต่อเมื่อ

นักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหก

เดอืนหรอืไม่น้อยกว่าสบิปีในกรณทีีต้่องโทษจ�าคกุตลอดชวีติทีม่กีารเปลีย่นโทษจ�า

คุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ�าคุกมีก�าหนดเวลา

(๗) ในการลดวันต้องโทษตาม (๖) ให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของกรม

ราชทัณฑ์ กรมต�ารวจ กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห์ และจิตแพทย์จาก 

กรมการแพทย์ เป็นผู้พิจารณา โดยมติเสียงส่วนมาก

(๘) นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปท�างานสาธารณะนอกเรือนจ�า ตามมาตรา ๒๒ ทวิ 

ให้ได้ลดวันต้องโทษลงอีกไม่เกินจ�านวนวันที่ท�างานสาธารณะนั้นและอาจได้รับ

รางวลัด้วยก็ได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๓ ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก โดย 

เฉพาะอย่างยิง่จากทนายความตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับที่อธิบดีวางไว้

มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติในภาค ๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ว่าด้วยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ ผู้ต้องขังยังมีสิทธิ 
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ในอันที่จะยื่นค�าร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใดๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีเรือนจ�า อธิบดี รัฐมนตรี หรือ

ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ตามที่รัฐมนตรีก�าหนดไว้

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระท�าผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�าผู้มีหน้าที่

พิจารณาโดยถ่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานดังต่อไปนี้

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) งดการเลื่อนชั้นโดยมีก�าหนดเวลา

(๓) ลดชั้น

(๔) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน เว้นไว้แต่ 

กรณีที่ระบุไว้ ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๕) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนบางอย่าง

(๖) ขังเดี่ยวไม่เกินสามเดือน

(๗) ขังห้องมืดไม่มีเครื่องหลับนอนไม่เกินสองวัน ในสัปดาห์หนึ่ง โดยความเห็นชอบ

ของแพทย์

(๘) เฆ่ียนคราวหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ที ในความควบคุมของแพทย์ แต่ห้ามเฆี่ยนคราว 

ต่อไป เว้นแต่จะล่วงพ้นเวลา ๓๐ วันจากวันที่เฆี่ยนคราวที่แล้ว ถ้าผู้ต้องขังเป็น

หญิงห้ามเฆี่ยน

(๙) ตัดจ�านวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจ�าคุกตามมาตรา ๓๒ (๖)

ในกรณีและเงื่อนไขอย่างใดจะลงโทษดังระบุไว้ข้างต้นให้ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๖ ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องขังที่จะได้รับโทษดังว่ามาในมาตราก่อนนั้นป่วยเจ็บ 

หรือมีเหตุอันควรอย่างอื่นใดซึ่งจะต้องยกขึ้นพิจารณา จะงดการลงโทษนั้นไว้ก่อนก็ได้

อน่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนการลงโทษอย่างใดๆ เสียได้เมื่อมีเหตุสมควร 

แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ�า

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้กระท�าความผิดอาญาขึ้นภายในเรือนจ�า และ 

ความผิดน้ันเป็นเพียงลหุโทษ หรือความผิดต่อมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ก็ดี 

ความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินของเรือนจ�าก็ดี ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี แทนที่จะ

น�าเร่ืองเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือด�าเนินการสอบสวนหรือฟ้องร้องตามกฎหมาย ให ้

ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�ามอี�านาจวินิจฉัยลงโทษฐานผดิวนิยัตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญตัิ

นี้ได้
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ข้อความตามมาตรานี้ ไม่ตัดสิทธิของเอกชนที่จะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาหรือ 

คดีแพ่งดังบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๙

ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง

มาตรา ๓๘ ให้ก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่า ทรัพย์สินชนิดใดผู้ต้องขังอาจหรือ 

ไม่อาจน�าเข้ามา หรือเก็บรักษาไว้ ในเรือนจ�า กับทั้งการเก็บรักษาให้ความปลอดภัยและคืน 

ทรัพย์สินนั้นๆ

มาตรา ๓๙ ทรัพย์สินซึ่งผู้ต้องขังน�าเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ ในเรือนจ�า โดยมิได้

อนุญาตเพื่อการนั้นโดยชอบจากเจ้าพนักงานเรือนจ�า ถ้าเป็นสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา

ก่อนให้ ริบเป็นของแผ่นดิน ถ้าเป็นสิ่งมีสภาพเป็นของสดเสียได้ หรือเป็นของอันตราย 

หรือโสโครก ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�าท�าลายเสีย

สิ่งของอันจะเก็บรักษาไว้ ในเรือนจ�าไม่ได้เนื่องจากขนาด น�้าหนัก หรือสภาพ และ 

ผู้ต้องขังไม่สามารถจะฝากไว้กับบุคคลภายนอกได้นั้น อาจท�าลายหรือขายทอดตลาดเสียได้ 

เงินที่ขายได้นั้นให้เก็บไว้ ให้แก่ผู้ต้องขัง

มาตรา ๔๐ ทรัพย์สินของผู้ต้องขังซ่ึงตกค้างอยู่ในเรือนจ�า ให้ริบเป็นของแผ่นดิน 

เสียในกรณีต่อไปนี้

๑. ผู้ต้องขังหลบหนีพ้นก�าหนดหนึ่งปี นับจากวันหลบหนี

๒. ผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวแล้วไม่รับทรัพย์สินหรือรางวัลของตนไปภายในก�าหนด 

สามเดือน นับจากวันปล่อยตัว

หมวด ๑๐

การปล่อยและพักการลงโทษ

มาตรา ๔๑ ในกรณทีีผู่ต้้องขงัถงึก�าหนดปล่อยป่วยหนัก ไม่สามารถไปจากเรือนจ�าได้ 

และขออนญุาตอยูร่กัษาตวัในเรอืนจ�าต่อไป ให้ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�าใช้ดลุยพนิจิอนญุาตตาม

ค�าขอนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงานให้อธิบดีทราบ
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มาตรา ๔๒ นักโทษเด็ดขาดที่ถูกปล่อยพ้นโทษไปนั้นมีสิทธิได้รับใบส�าคัญใน 

การปล่อย

*มาตรา ๔๓ นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือ

นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้ลดวันต้องโทษจ�าคุก ตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ (๘) และถูกปล่อยตัว

ไปก่อนครบก�าหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น ต้องปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดตามเงื่อนไข

ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความประพฤติของตน ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นข้อหนึ่งข้อใด นักโทษ

เด็ดขาดผู้น้ันอาจถูกจับมาอีกโดยมิต้องมีหมายจับหรือหมายจ�าคุกและน�ากลับเข้าจ�าคุกต่อ

ไปตามก�าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ และให้ผู้มีอ�านาจสั่งการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) 

หรือการลดวันต้องโทษจ�าคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ (๘) สั่งถอนการพักการลงโทษหรือ

ถอนการลดวันต้องโทษจ�าคุกที่ยังเหลืออยู่ และจะลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้

หมวด ๑๑

การตรวจเรือนจ�า

มาตรา ๔๔ รัฐมนตรีมีอ�านาจตั้งคณะกรรมการเรือนจ�า และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการในการตรวจพจิารณากจิการของเรือนจ�าและให้ค�าแนะน�าแก่เจ้าพนักงาน

เรือนจ�า

คณะกรรมการนี้มีจ�านวนไม่เกินห้านาย ซึ่งจะได้แต่งตั้งจาก

(๑) ข้าราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุติธรรม

(๒) ข้าราชการสังกัดกระทรวงธรรมการ

(๓) ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ

(๔) ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง

(๕) ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

(๖) เจ้าพนักงานแพทย์

(๗) เจ้าพนักงานอัยการ และ

(๘) ข้าราชการหรือบุคคลอื่นตามแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร
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หมวด ๑๒

ความผิดเกี่ยวกับเรือนจ�า

มาตรา ๔๕ ผู้ ใดเข้าไปในเรือนจ�าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีก็

ดี หรือบังอาจรับจาก หรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง น�าเข้ามาหรือเอาออกไปจากเรือนจ�าซึ่งเงิน

หรือสิ่งของต้องห้ามโดยทางใดๆ อันฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของเรือนจ�าก็ดี ผู้นั้นมี

ความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ถ้าผู้กระท�าผิดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรือนจ�าหรือกรมราชทัณฑ์ ให้

เพิ่มโทษเป็นทวีคูณ

เงินหรือสิ่งของต้องห้ามที่น�าเข้ามาในเรือนจ�า โดยฝ่าฝืนบทมาตรานี้ ให้ริบเป็นของ

แผ่นดิน

มาตรา ๔๖ บุคคลใด ได้รับมอบหมายโดยข้อสัญญาให้การท�าการงานของเรือนจ�า

และได้รับผู้ต้องขังไว้ ในความควบคุมเพ่ือท�าการงานนั้น การท�าให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปโดย

เจตนาหรือประมาท ให้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา ๑๖๘ และ ๑๖๙ แห่งกฎหมายลักษณะ

อาญา แล้วแต่กรณี

ลักษณะ ๒
ทัณฑนิคม

มาตรา ๔๗ รัฐมนตรีมีอ�านาจตั้งทัณฑนิคม เพื่อควบคุมและด�าเนินการฝึกอบรม

นักโทษเด็ดขาดในขั้นถัดจากเรือนจ�าต่อไป และมีอ�านาจที่จะยุบเลิกทัณฑนิคมนั้น

การตั้งและยุบเลิกทัณฑนิคมให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการประกาศตั้งให้

ก�าหนดเขตของทัณฑนิคมไว้โดยชัดเจน

มาตรา ๔๘ นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัติดังจะกล่าวต่อไปนี้ อาจถูกส่งไปอยู่

ทัณฑนิคม

(๑) เป็นผู้ประพฤติดี

(๒) มีความอุตสาหะ
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(๓) มีความสามารถโดยแสดงให้เห็นผลดีในการศึกษาและการงาน

นักโทษเด็ดขาดเช่นนี้ต้องรับโทษในเรือนจ�ามาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของก�าหนด

โทษ แต่โทษที่เหลือต้องไม่น้อยกว่าสองปี หรือถ้าเป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิตต้องรับโทษมา

แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี

มาตรา ๔๙ นักโทษพิเศษอาจได้รับอนุญาตให้น�าสามี ภรรยา ญาติสืบสายโลหิตโดย

ทางตรงลงมา หรือตรงขึ้นไป ไปอยู่ร่วมด้วยได้

บุคคลดังกล่าวมาในวรรคก่อน เมื่อขณะอยู่ในทัณฑนิคม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

และข้อบังคับของทัณฑนิคมนั้นๆ

มาตรา ๕๐ นักโทษพิเศษอาจได้รับอนุญาตให้น�าประโยชน์บนท่ีดินแปลงใดแปลง

หนึ่งซึ่งได้จัดไว้ เพื่อการนั้นเป็นการชั่วคราว โดยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเห็นสมควร 

และอาจได้รบัเครื่องมอืเครื่องใช้และเคร่ืองอปุกรณ์อย่างอื่นตามท่ีเหน็ว่าจ�าเป็น เพื่อท�าการ

เพาะปลูกบนที่ดินนั้น

มาตรา ๕๑ ครอบครัวของนักโทษพิเศษนั้นอาจได้รับเครื่องนุ่งห่มและเครื่องยังชีพ

อย่างอื่นที่จ�าเป็นมีปริมาณโดยควร

มาตรา ๕๒ ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์อย่างอื่นตามมาตรา ๕๐ กับ 

ค่าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องยังชีพตามมาตรา ๕๑ ให้หักใช้จากผลประโยชน์ที่นักโทษพิเศษ

หรือครอบครัวของนักโทษผู้นั้นท�าได้จากการงานในทัณฑนิคม

มาตรา ๕๓ นักโทษพิเศษอาจได้รับส่วนแบ่งจากราคาขายพืชผลที่ตนได้เพาะปลูก

หรือประกอบขึ้นโดยหัตถกรรม หรือกระท�าขึ้นด้วยประการอื่น

มาตรา ๕๔ นักโทษพิเศษผู้ได้กระท�าหน้าท่ีพิเศษดังก�าหนดไว้ ในกฎกระทรวงอาจ 

ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือนเป็นรางวัลตามจ�านวนซึ่งรัฐมนตรีจะได้ก�าหนดให้

มาตรา ๕๕ ทัณฑนิคมใดด�าเนินไปถึงขนาดที่ควรยกเป็นนิติบุคคล ให้ตั้งขึ้นเป็น 

คณาภิบาลโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีสภาพเป็นทบวงการเมือง

องค์การ ข้อบังคับ และการยุบเลิกคณาภิบาลให้ตราออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในลักษณะนี้ ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วย 

เรือนจ�ามาใช้บังคับแก่ทัณฑนิคมและคณาภิบาลด้วยโดยอนุโลม แต่ให้นักโทษพิเศษ 

ได้รับความยกเว้นไม่ต้องรับโทษดังบัญญัติในมาตรา ๓๕ อนุมาตรา (๗) และ (๘)

มาตรา ๕๗ นักโทษพิเศษกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะส่งตัวไปยังเรือนจ�าก็ได้
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ลักษณะ ๓
การรักษาพระราชบัญญัติ

มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้และให้อ�านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พ.อ. พหลพลพยุหเสนา

 นายกรัฐมนตรี



กฎกระทรวงมหาดไทย

ออกตามความใน มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ส่วนที่ ๑
ประเภทเรือนจ�า

ข้อ ๑ เรือนจ�าแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้

(ก) เรือนจ�ากลาง

(ข) เรอืนจ�าส่วนภมูภิาค ซึง่ประกอบไปด้วยเรอืนจ�าจงัหวดั และเรอืนจ�าอ�าเภอ

(ค) เรือนจ�าพิเศษหรือทัณฑสถาน

(ง) เรือนจ�าชั่วคราว

*ข้อ ๒ การคุมขังผู้ต้องขัง

(ก) เรือนจ�ากลาง ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่มีค�าพิพากษาแล้ว และนักโทษ
เด็ดขาด

(ข) เรอืนจ�าส่วนภมูภิาค ปกตริบัคมุขงัผูต้้องขงัทีเ่ป็นคนฝาก ผูต้้องขงัระหว่าง
คดีและนักโทษเด็ดขาด

(ค) เรอืนจ�าพิเศษหรอืทณัฑสถาน ปกตริบัคมุขงัผูต้้องขงัเฉพาะแต่ละประเภท 
เช่น หญิง คนวัยหนุ่ม เด็ก คนชราหรือพิการทุพพลภาพ คนป่วย หรือ
ผู้ต้องขังประเภทเดียวกับเรือนจ�าส่วนภูมิภาคซึ่งในพื้นท่ีน้ันไม่มีเรือนจ�า
ส่วนภูมิภาคตั้งอยู่

(ง) เรือนจ�าชั่วคราว ปกติจัดตั้งขึ้นและรับคุมขังเฉพาะกรณีตามที่รัฐมนตรี
ก�าหนดอ�านาจในการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจ�าแต่ละเรือนจ�าให้เป็นไป
ตามประกาศของรัฐมนตรี
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ส่วนที่ ๒
อ�านาจและ

หน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจ�า

หมวด ๑

เจ้าพนักงานอ�านวยการกลาง

ข้อ ๔ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้อ�านวยการเรือนจ�าโดยทั่วไป มีอ�านาจบังคับบัญชา

กิจการเรือนจ�าเหนือเจ้าพนักงานเรือนจ�าทั้งปวง

ข้อ ๕ ผู้ช่วยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการเรือนจ�าโดยทั่วไป

ข้อ ๖ หัวหน้ากองในกรมราชทณัฑ์มอี�านาจตรวจการเรอืนจ�า และให้ค�าปรกึษาแนะน�า 

แก่เจ้าพนักงานประจ�าเรือนจ�า

ข้อ ๗ สารวัตรเรือนจ�าประจ�ากรมราชทัณฑ์เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการเรือนจ�าตามที่

อธิบดีก�าหนดให้ไป มีอ�านาจให้ค�าปรึกษา แนะน�า แก่เจ้าพนักงานประจ�าเรือนจ�ารองจาก

ผู้บัญชาการเรือนจ�าลงมา และอาจเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจ�า

เมื่ออธิบดีสั่งให้สารวัตรเรือนจ�าใดไปควบคุมกิจการเรือนจ�า ให้สารวัตรเรือนจ�านั้นมี

อ�านาจบงัคบับญัชาเหนือเจ้าพนกังานประจ�าเรอืนจ�ารองจากผูบ้ญัชาการเรอืนจ�าลงมา และ

ในกรณีที่ไม่มีพัศดีประจ�าอยู่จักต้องรับผิดชอบท�าการในหน้าที่พัศดีด้วย

ข้อ ๘ เมื่ออธิบดีส่ังให้หัวหน้าแผนกในกรมราชทัณฑ์ออกตรวจหรือควบคุมกิจการ

เรือนจ�า ให้หัวหน้าแผนกน้ันมีอ�านาจอย่างเดียวกับท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับสารวัตรเรือนจ�าใน

ข้อก่อน

ข้อ ๙ เมื่อรัฐมนตรีสั่งให้ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ใดไปควบคุมกิจการเรือนจ�า

ให้ถือว่าข้าราชการนัน้เป็นผูบ้ญัชาการเรอืนจ�าในส่วนทีเ่กีย่วกบัอ�านาจและหน้าทีบ่งัคบับญัชา

กิจการเรือนจ�า
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หมวด ๒

เจ้าพนักงานประจ�าเรือนจ�า

ข้อ ๑๐ ทุกเรือนจ�ามีผู้บัญชาการเรือนจ�าควบคุมอยู่

เรือนจ�าใดหากมิได้มีผู้บัญชาการโดยเฉพาะ

(ก) ถ้าเป็นเรือนจ�าจังหวัด ให้ข้าหลวงประจ�าจังหวัดแห่งท้องที่ซึ่งเรือนจ�านั้นตั้งอยู่

เป็นผู้บัญชาการโดยต�าแหน่ง

(ข) ถ้าเป็นเรือนจ�าอ�าเภอ ให้นายอ�าเภอแห่งท้องท่ีซึ่งเรือนจ�านั้นตั้งอยู ่เป็นผู ้

บัญชาการโดยต�าแหน่ง

 ผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัดมีอ�านาจบังคับบัญชาเหนือผู้บัญชาการเรือนจ�าอ�าเภอ 

ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนั้น

ข้อ ๑๑ ผู ้บัญชาการเรือนจ�ามีอ�านาจและหน้าท่ีรับผิดชอบบังคับบัญชากิจการ 

เรือนจ�า โดยทั่วไป และมีอ�านาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าพนักงานตลอดจนผู้ต้องขังท้ังปวง 

ที่สังกัดกิจการเรือนจ�านั้น

นอกจากหน้าที่ในวรรคก่อน ผู้บัญชาการเรือนจ�าจักต้อง

(๑) ตรวจการเรือนจ�าตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

(๒) เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขผู้ต้องขัง เปิดโอกาสให้ร้องทุกข์ได้โดยสะดวกและเต็มที่

(๓) ควบคุมเจ้าพนักงานและกิจการของเรือนจ�า

ข้อ ๑๒ ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�าโดยต�าแหน่งซึง่ต้องบังคับบัญชากจิการเรือนจ�าช่ัวคราว

ด้วยนั้น เมื่อมีเหตุผลอันสมควรก็มีอ�านาจแต่งตั้งข้าราชการซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาให้เป็น 

ผูแ้ทนส�าหรบัเรอืนจ�าชัว่คราวนัน้ได้ แต่ถ้าข้าราชการท่ีจะแต่งตัง้ให้เป็นผูแ้ทนมตี�าแหน่งต�า่

กว่าชั้นหัวหน้าแผนก ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน

ผู้บัญชาการเรือนจ�าซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะ และมีหน้าที่ต้องบังคับบัญชา

กิจการเรือนจ�าชั่วคราวด้วยนั้น จะแต่งตั้งผู้แทนส�าหรับเรือนจ�าชั่วคราวได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุมัติจากอธิบดี
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ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจ�ามิได้อยู่ประจ�าหน้าที่

(ก) ถ้าเปน็เรือนจ�าซึง่มผีู้บญัชาการโดยเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานเรอืนจ�ารองลงมาเปน็

ผู้รักษาการแทน

(ข) ถ้าเป็นเรือนจ�าที่ข้าหลวงประจ�าจังหวัดหรือนายอ�าเภอเป็นผู้บัญชาการโดย

ต�าแหน่ง ให้ผู้รักษาการในต�าแหน่งหรือผู้รักษาการแทนข้าหลวงประจ�าจังหวัด 

หรือนายอ�าเภอ แล้วแต่กรณีเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บัญชาการเรือนจ�า

ข้อ ๑๔ เรือนจ�าใดมีกิจการยุ ่งยากหรือส�าคัญท่ีต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือมี 

ผู้ต้องขังเป็นจ�านวนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป ให้อธิบดีด�าเนินการเพื่อมีสารวัตรเรือนจ�าเป็น 

เจ้าพนักงานประจ�าเรือนจ�า

ข้อ ๑๕ โดยปกติ ทุกเรือนจ�าให้มีพัศดีประจ�าอยู่ แต่เรือนจ�าอ�าเภอส�าหรับศาลแขวง

นั้นหากใช้ที่คุมขังแห่งสถานีต�ารวจเป็นเรือนจ�าให้หัวหน้าสถานีต�ารวจน้ันเป็นเจ้าพนักงาน

เรือนจ�าท�าการในหน้าที่พัศดี

ข้อ ๑๖ เรือนจ�าใดมีพัศดีประจ�ากิจการหลายคน ให้จัดแบ่งหน้าที่การงานออกเป็น

ส่วนๆ มอบหมายให้พัศดีมีอ�านาจและหน้าที่ควบคุมการงานนั้นเป็นส่วน ๆ  ไป ในกรณีเช่นนี้ 

ผูบ้ญัชาการเรือนจ�าจะให้พศัดผีูห้น่ึงมอี�านาจควบคมุการงานของเรอืนจ�าเหนอืพศัดด้ีวยกนั

ก็ได้

ข้อ ๑๗ พัศดีเป็นเจ้าพนักงานเรือนจ�ารองจากสารวัตรเรือนจ�า หรือรองจากผู้

บัญชาการเรือนจ�าในกรณีที่ไม่มีสารวัตรเรือนจ�าประจ�าอยู่ มีอ�านาจบังคับบัญชาในส่วน 

การงานที่ได้มอบหมายให้มีหน้าที่เหนือเจ้าพนักงานและผู้ต้องขังทั้งปวง เว้นแต่สมุหบัญชี

เรือนจ�ากลาง

ข้อ ๑๘ พัศดีจักต้องรับผิดชอบในการงานซึ่งตนได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และ

ในกรณีที่มิได้มอบหมายการงานให้ควบคุมเป็นส่วน ๆ ดังกล่าวไว้ ในข้อ ๑๖ พัศดีมีหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้

(๑) ปกครองและควบคุมระเบียบ วินัย ของเจ้าพนักงานในสังกัด

(๒) แบ่งการงานของเรือนจ�าออกเป็นส่วนๆ มอบหมายให้เจ้าพนักงานในสังกัดไป

ด�าเนินการควบคุมหรือจัดท�า

(๓) รักษาและดูแลบูรณะสถานที่และทรัพย์สินของเรือนจ�า

(๔) ควบคุมดูแลการทะเบียนบัญชีของเรือนจ�า
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(๕) หากเรือนจ�าใดทางการมิได้แต่งตั้งสมุหบัญชีไว้ ต้องรับผิดชอบในการเบิกและ

จ่ายเงินอันเกี่ยวเป็นกิจการของเรือนจ�า

(๖) ปกครองและควบคุมระเบียบ วินัย ของผู้ต้องขัง

(๗) ตรวจตราป้องกนัการกระท�าผิดวนัิยของผู้ต้องขังตลอดจนการหลบหนีและจบักมุ

เมื่อมีการกระท�าผิดอาญา

(๘) จัดการและควบคุมการท�างานของผู้ต้องขัง

(๙) จัดการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผู้ต้องขัง

(๑๐) ดูแลการอนามัยของผู้ต้องขัง การสุขาภิบาลของเรือนจ�า และจัดให้เป็นไปตาม

ค�าแนะน�าของแพทย์

(๑๑) เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังร้องทุกข์ได้โดยสะดวกและเต็มที่

ข้อ ๑๙ เมื่อพัศดไีม่อยู่ให้ผู้บัญชาการเรอืนจ�าสัง่ให้ข้าราชการท่ีเหน็สมควรรกัษาการ

แทนอธิบดีมีอ�านาจสั่งให้ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ประจ�าท�าการในหน้าที่พัศดีเมื่อเห็น

สมควรให้มีเจ้าพนักงานเรือนจ�าชั้นพัศดีอยู่ประจ�าการนั้น

ข้อ ๒๐ ทุกเรือนจ�า ให้มีผู้คุมตามสมควร

ข้อ ๒๑ ผู้คุมเป็นเจ้าพนักงานเรือนจ�ารองจากพัสดุและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ตามที่ก�าหนดไว้ ในหมายเลข (๖) ถึง (๑๑) แห่งข้อ ๑๘

(๒) ท�าการตามค�าสั่งผู้บังคับบัญชา

(๓) เมื่อผู้ต้องขังในความควบคุมของเจ้าพนกังานอื่นก่อความไม่สงบ หรอืกระท�าผดิ

อาญา จกัต้องเข้าจดัการจบักมุช่วยเหลอืเจ้าพนกังานอื่น เว้นแต่ไม่อาจท�าดงันัน้

ได้ เพราะเหตทุีม่ผีูต้้องขงัอื่นอยู่ในความควบคมุของตนซึง่จะก่อความไม่สงบหรอื

กระท�าผิดอาญาขึ้น ในกรณีนั้นจักต้องรีบแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมและพัศดี

ทราบเหตุ

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ต้องใช้เจ้าพนักงานนอกสังกัดกรมราชทัณฑ์ท�าการในหน้าที่ผู้คุม

ให้ผู้บัญชาการเรือนจ�าออกหนังสือตั้งภายใต้เงื่อนไขและระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ให้เป็น

ผู้คุมพิเศษ

ผู้คุมพิเศษมีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้คุมสามัญ
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ประวัติการทำงาน : ภาครัฐ
•  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแหงชาติ
•  เลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแหงชาติ
•  สมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสินคาเกษตร สภานิติบัญญัติแหงชาติ
•  คณะอนุกรรมการกล่ันกรองพิจารณารางกฎหมาย สภานิติบัญญัติแหงชาติ
•  ผูไกลเกลี่ยคดีอาญา ประจำศาลอาญากรุงเทพใต 
•  เครื่องราชอิสริยาภรณ : รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

ผลงานดานการศึกษาและวิชาการ
•  แตงตำราเรื่อง "นโยบายสาธารณะ แนวคิด และการวิเคราะห" สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ในระดับปริญญาตรี
•  แตงเอกสารประกอบการสอน เรื่อง "รัฐธรรมนูญการปกครองไทย พรรคการเมือง และอนาคตประเทศไทย" สำหรับนักศึกษา    
   ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร
•  งานวิจัยโดยรับการสนับสนุนจากอำเภอชุมแสง จ. นครสวรรค เรื่อง "บทบาทองคการปกครองสวนทองถิ่นอำเภอชุมแสง                       
   จ. นครสวรรค ตอการสงเสริมอาชีพโดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง"
•  เขียนบทความทางวิชาการในหนังสือพิมพ นครสวรรคนิวส

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาการเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2534 
•  ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร พ.ศ. 2540 
•  ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2550 
•  ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักวิเคราะหและประเมินหลักทรัพย                
   จากสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพยไทย โดยรับทุนการศึกษาจาก ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) 

ประวัติการทำงาน : ภาคเอกชน
• ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2535 - 2540
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เพชรรัตน อิมปอรต แอนด เอกซปอรต จำกัด       
  (สงออกอัญมณีและเครื่องประดับ) พ.ศ. 2540 - 2548

• ผูจัดการทั่วไป บริษัทไทยซัมมิท ออโตบอดี้ จำกัด พ.ศ. 2548 - 2549
• ผูอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ. 2551 - 2552
• คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ. 2551 - 2552
• คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเจาพระยา จ. นครสวรรค พ.ศ. 2553 - 2554
• ผูอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ. 2553 - 2554

ประวัติการสอนหนังสือ
•  ปริญญาตรี วิชารัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน นโยบายสาธารณะ การเงิน การคลัง และงบประมาณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก      
   มหาวิทยาลัยเจาพระยา (อาจารยประจำ) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อาจารยพิเศษ) ในวิชาการบริหารราชการสวนภูมิภาค   
   และทองถิ่น
•  ปริญญาโท วิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร การคลังสาธารณะ วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก      
  มหาวิทยาลัยเจาพระยา (อาจารยประจำ) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิชารัฐประศาสนศาสตร                                         
   กับภาวะผูนำ (อาจารยพิเศษ สอนรวมกับ ศ.ดร. สมบูรณ สุขสำราญ และ ศ.ดร. เอนก เหลาธรรมทัศน)
•  เปดติว ภาค ก. ของ ก.พ. ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ 

คูมือสอบเขา  - บรรจุ /ราชการท่ัวไป
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หนังสือ คูมือสอบกรมราชทัณฑ เลมน้ี เปนคูมือสำหรับผูจะสอบรับราชการกรมราชทัณฑ โดยเฉพาะตำแหนง 
นักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผูตองขัง และอื�นๆ) โดยมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับงานราชทัณฑ กฎหมายที่เกี่ยวกับ 
งานราชทัณฑ กฎหมายสำหรับขาราชการพลเรือน  ซ่ึงผูเขียนไดนำมารวบรวมอยางครบถวน และท่ีสำคัญยังมีแนว 
ขอสอบ เพื�อใหผูอานไดทดสอบตนเองอีกดวย 

“ความฝนของการรับราชการอยูไมไกลเกินความพยายามของทานผูอานทุกทาน”

เล่มเดียวเอาอยู่!
รับประกันคุณภาพโดย

ดร. ชูเกียรติ ตังคุณ
สมบัติ
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