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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 เดือนนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา*
มาตรา ๓ ตัง้ แต่วนั ใช้พระราชบัญญัตนิ เี้ ป็นต้นไป ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
เรือนจ�า ร.ศ. ๑๒๐ กับทั้งบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัติ หรือซึ่งมีข้อความขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
(๑) “เรือนจ�า” หมายความว่า ทีซ่ งึ่ ใช้ควบคุมกักขังผูต้ อ้ งขังกับทัง้ สิง่ ที่ใช้ตอ่ เนื่องกัน
และให้หมายความรวมตลอดถึงที่อื่นใดที่รัฐมนตรีได้ก�าหนดและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้ โดยชัดเจน
(๒) “ผู้ต้องขัง” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนต้องขังและคนฝาก
(๓) “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ�าคุกภายหลัง
ค�าพิพากษาถึงที่สุด และหมายรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค�าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายให้ลงโทษด้วย
(๔) “คนต้องขัง” หมายความว่าบุคคลที่ถูกฝากขังไว้ตามหมายขัง
(๕) “คนฝาก” หมายความว่าบุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา
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(๖) “นักโทษพิเศษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดซึ่งส่งไปอยู่ทัณฑนิคมตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงซึง่ บังคับบัญชาการราชทัณฑ์
(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 ทั้งนี้ให้ค�านึงถึงประเภท ชั้น เพศ ของผู้ต้องขัง
หรือความประสงค์ ในการอบรมผู้ต้องขังด้วย
มาตรา ๗ บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจ�า เพื่อกิจธุระก็ดี เยี่ยม
ผู้ต้องขังก็ดี เพื่อประโยชน์อย่างอื่นก็ดี จักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ซึ่งอธิบดีได้ตั้งและ
ประกาศไว้ โดยเปิดเผย

หมวด ๒
การรับตัวผู้ต้องขัง
มาตรา ๘ เจ้าพนักงานเรือนจ�าจะไม่รับบุคคลใดๆ ไว้เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�าเว้นแต่
จะได้รับหมายอาญาหรือเอกสารอันเป็นค�าสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจ
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มาตรา ๙ ถ้าผู้ต้องขังมีเด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๖ ปี อยู่ในความดูแลของตนติดตามมายัง
เรือนจ�ำ และปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้น จะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในเรือนจ�ำภายใต้
บังคับเงื่อนไขดังระบุไว้ ในข้อบังคับที่อธิบดีตั้งขึ้น หรือจะส่งไปยังสถานที่อื่นใดอันได้จัดขึ้น
เป็นพิเศษเพื่อการนี้ก็ ได้
บทบัญญัติในวรรคก่อนให้บังคับแก่เด็กที่เกิดในเรือนจ�ำด้วย
มาตรา ๑๐ ให้แพทย์ตรวจอนามัยของผู้ที่ถูกรับตัวเข้าไว้ ใหม่
อนึ่ง ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำตรวจและบันทึกข้อความเกี่ยวแก่ลักษณะแห่งความผิด
ทีผ่ นู้ นั้ ได้กระท�ำ ต�ำหนิ รูปพรรณ ความแข็งแรงของร่างกายและความสามารถทางสติปญ
ั ญา
กับข้อความอื่นๆ ตามข้อบังคับที่อธิบดีได้ตั้งขึ้นไว้
เมื่อเจ้าพนักงานเรือนจ�ำร้องขอ ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้มีอ�ำนาจท�ำการ
สอบสวนหรือสืบสวนการกระท�ำผิดอาญาส่งรายงานแสดงประวัติของผู้ต้องขังให้แก่
เจ้าพนักงานเรือนจ�ำ

หมวด ๓
การแยกและย้ายผู้ต้องขัง
มาตรา ๑๑ รัฐมนตรีมีอำ� นาจแยกประเภทหรือชั้นของผู้ต้องขัง และวางเงื่อนไขใน
การย้ายจากประเภทหรือชั้นหนึ่ง ไปยังอีกประเภทหรือชั้นหนึ่งโดยวิธีเลื่อนขึ้นหรือลดลง
ตลอดจนการปฏิบัติต่างๆ ส�ำหรับผู้ต้องขัง
คนต้องขังและคนฝากให้แยกขังไว้ต่างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าที่จะกระท�ำได้
มาตรา ๑๒ การย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจ�ำหนึ่งไปยังอีกเรือนจ�ำหนึ่งนั้นให้เป็นไป
ตามค�ำสั่งของอธิบดี

หมวด ๔
อ�ำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ
มาตรา ๑๓ รัฐมนตรีมอี ำ� นาจก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานเรือนจ�ำในส่วน
ทีเ่ กีย่ วแก่การงานและความรับผิดชอบตลอดจนเงื่อนไขทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจและหน้าทีน่ นั้
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มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่
(๑) เป็นบุคคลที่น่าจะท�ำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น
(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบอันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น
(๓) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม
(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจ�ำ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควร
ที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ
(๕) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของ
เรือนจ�ำหรือสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ภายใต้บังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำ� นาจ
ที่จะสั่งให้ ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนค�ำสั่งนั้น
มาตรา ๑๕ รัฐมนตรีมีอำ� นาจก�ำหนดชนิดอาวุธที่เจ้าพนักงานเรือนจ�ำจะพึงใช้และ
วางเงื่อนไขในการถือหรือมีอาวุธนั้นๆ
มาตรา ๑๖ เจ้าพนักงานเรือนจ�ำอาจใช้อาวุธนอกจากอาวุธปืนแก่ผตู้ อ้ งขังได้ ในกรณี
ต่อไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังก�ำลังหลบหนีและไม่มีทางจะป้องกันอย่างอื่นนอกจาก
ใช้อาวุธ
(๒) เมื่อผูต้ อ้ งขังหลายคนก่อความวุน่ วายหรือพยายามใช้กำ� ลังเปิดหรือท�ำลายประตู
รั้ว หรือก�ำแพงเรือนจ�ำ
(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังจะใช้กำ� ลังกายท�ำร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น
มาตรา ๑๗ เจ้าพนักงานเรือนจ�ำอาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้องขังไม่ยอมวางอาวุธ เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้วาง
(๒) ผู้ต้องขังก�ำลังหลบหนี ไม่ยอมหยุดเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุดและไม่มีทางอื่นที่
จะจับกุมได้
(๓) ผู้ต้องขังตั้งแต่สามคนขึ้นไป ก่อการวุ่นวายหรือพยายามใช้ก�ำลังเปิดประตูหรือ
ท�ำลายประตูรั้ว หรือก�ำแพงเรือนจ�ำ หรือใช้ก�ำลังกายท�ำร้ายเจ้าพนักงานหรือ
ผู้อื่น และไม่ยอมหยุดในเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุด
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ถ้ามีเจ้าพนักงานเรือนจ�ำผู้มีอำ� นาจเหนือตนอยู่ในขณะนั้นด้วย จะใช้อาวุธปืนได้ก็ต่อ
เมื่อได้รับค�ำสั่งจากเจ้าพนักงานผู้นั้นแล้วเท่านั้น
มาตรา ๑๘ ในกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
ผู้ต้องขัง ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจ�ำไม่สามารถจะย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้ ณ ที่อื่นใดได้ทัน
ท่วงที จะปล่อยให้ผตู้ อ้ งขังไปชัว่ คราวก็ ได้ แต่ผตู้ อ้ งขังทีถ่ กู ปล่อยไปนัน้ ต้องกลับมาเรือนจ�ำ
หรือรายงานตนยังสถานีตำ� รวจ หรือที่ว่าการอ�ำเภอ ภายในก�ำหนด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่
เวลาที่ปล่อยไป และปฏิบัติตามค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่นั้นๆ ถ้าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปละเลยไม่
ปฏิบัติดังกล่าวนี้ ให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวอันควร
มาตรา ๑๙ ในการจับกุมผู้หลบหนีภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่หนีไป เจ้า
พนักงานเรือนจ�ำอาจใช้อำ� นาจตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๑๕ ถึง ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
นีโ้ ดยอนุโลม เมื่อสิน้ ก�ำหนดเวลานีแ้ ล้ว จะใช้อำ� นาจเช่นว่านัน้ ต่อไปมิได้ แต่ทงั้ นี้ ไม่เป็นการ
ตัดอ�ำนาจของเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ ในการที่จะจัดการจับกุมผู้หลบหนีโดยประการอื่น
มาตรา ๒๐ ถ้ า ผู ้ ต ้ อ งขั ง ได้ รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ ถึ ง ตาย ในขณะช่ ว ยเหลื อ
เจ้าพนักงานเรือนจ�ำท�ำการตามหน้าที่ดังกล่าวไว้ ในหมวดนี้ ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ เจ้าพนักงานเรือนจ�ำผู้ ใช้อำ� นาจที่ได้ ให้ไว้ ในหมวดนีโ้ ดยสุจริต และตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญาในผลแห่งการกระท�ำของตน

หมวด ๕
การงาน
มาตรา ๒๒ นักโทษเด็ดขาดต้องท�ำงานตามค�ำสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ
*มาตรา ๒๒ ทวิ ในกรณีเจ้าพนักงานเรือนจ�ำสั่งให้นักโทษเด็ดขาดออกไปท�ำงาน
สาธารณะนอกเรือนจ�ำ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าสามคนเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ซึ่งเหลือโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี เพื่อท�ำงานสาธารณะ
ตามมาตรานี้
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นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในลักษณะความผิดดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ในข่ายได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง
(๑) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผูส้ ำ� เร็จราชการแทน
พระองค์
(๒) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
(๓) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
(๔) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้ โทษ
ลักษณะของงานสาธารณะ การแต่งตั้งกรรมการ การส่งและการงดส่งนักโทษเด็ด
ขาดออกไปท�ำงานสาธารณะนอกเรือนจ�ำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ คนต้องขังและคนฝากต้องท�ำงานแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับความสะอาด
หรืออนามัยของตน หรือการสุขาภิบาลในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งเรือนจ�ำ
ยิ่งขึ้น

คนต้องขังในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาต้องท�ำงานเพื่อยังการบ�ำรุงรักษาเรือนจ�ำให้ดี
ผู้ต้องขังคนใดสมัครเข้าท�ำงานอย่างอื่น ก็อาจขออนุญาตให้ทำ� ได้

มาตรา ๒๔ การงานที่ผู้ต้องขังได้ท�ำไปแล้วนั้นอาจค�ำนวณเป็นราคาเงินตามที่
ก�ำหนดไว้ ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิจะได้ค่าจ้าง แต่กฎกระทรวงที่กล่าวไว้ ในมาตราก่อน
อาจก�ำหนดให้แบ่งรายได้อันเกิดจากการงานของผู้ต้องขังโดยหักค่าใช้จ่ายออกเสียก่อนให้
เป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ
มาตรา ๒๖ ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะท�ำการตามหน้าที่
อันอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย หรือชีวิตของผู้ต้องขังดั่งระบุไว้ ในกฎกระทรวงก็ให้
ได้รบั รางวัลเป็นจ�ำนวนตามแต่เจ้ากระทรวงจะวินจิ ฉัย โดยพิเคราะห์ถงึ พฤติการณ์แห่งกรณี
รางวัลเช่นว่านี้ถ้าผู้ต้องขังตายให้จ่ายแก่ผู้รับมรดก
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หมวด ๖
การศึกษาและการอบรม
มาตรา ๒๗ อธิบดีมีอ�ำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการอบรมผู้ต้องขัง
มาตรา ๒๘ บรรดาเครื่องอุปกรณ์ ในการศึกษาและการอบรม เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้ สมุดหนังสือนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาให้ แต่ผู้ต้องขังจะน�ำของตนเองมาใช้ก็ ได้
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

หมวด ๗
อนามัยและสุขาภิบาล
มาตรา ๒๙ ให้ผู้ต้องขังที่ป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภ์ ได้รับการรักษาพยาบาล
ตามสมควร
มาตรา ๓๐ เมื่อแพทย์ผ้คู วบคุมการอนามัยของผูต้ ้องขังยื่นรายงานแสดงความเห็น
ว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บและถ้ายังคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจ�ำจะไม่ทุเลาดีขึ้น อธิบดี
จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกเรือนจ�ำ โดยเงื่อนไขอย่างใด
แล้วแต่จะเห็นสมควรก็ ได้
ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคก่อน มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขัง และถ้า
ผู้ต้องขังไปเสียจากสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ ไปอยู่รักษาตัว ให้ถือว่ามีความผิดฐาน
หลบหนีการควบคุม

หมวด ๘
วินัย
มาตรา ๓๑ ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของเรือนจ�ำ
มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ
ความก้าวหน้าในการศึกษาและท�ำการงานเกิดผลดี หรือท�ำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ
อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
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(๑) ให้ความสะดวกในเรือนจ�ำตามที่อธิบดีก�ำหนดไว้ ในข้อบังคับ
(๒) เลื่อนชั้น
(๓) ตั้งให้มีต�ำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ
(๔) ลาไม่เกิน ๔ วัน ในคราวหนึ่ง โดยไม่รวมเวลาที่ต้องใช้ ในการเดินทางเข้าด้วย
เมื่อมีความจ�ำเป็นเห็นประจักษ์เกีย่ วกับกิจธุระส�ำคัญหรือกิจการในครอบครัว แต่
ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักรสยาม และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ได้กำ� หนดไว้ ระยะเวลาทีอ่ นุญาตให้ลานีม้ ใิ ห้หกั ออกจากการค�ำนวณก�ำหนดโทษ
(๕) พักการลงโทษภายใต้บงั คับเงื่อนไขตามรัฐมนตรีกำ� หนดไว้ แต่การพักการลงโทษ
นี้จะพึงกระท�ำได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของก�ำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปี ในกรณีที่ต้อง
โทษจ�ำคุกตลอดชีวิตและระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นให้ก�ำหนด
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินกว่าก�ำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่
(๖) ลดวันต้องโทษจ�ำคุกเดือนละไม่เกินห้าวันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจ� ำคุกจะพึงกระท�ำได้ต่อเมื่อ
นักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหก
เดือนหรือไม่นอ้ ยกว่าสิบปีในกรณีทตี่ อ้ งโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ ทีม่ กี ารเปลีย่ นโทษจ�ำ
คุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ�ำคุกมีก�ำหนดเวลา
(๗) ในการลดวันต้องโทษตาม (๖) ให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของกรม
ราชทัณฑ์ กรมต�ำรวจ กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห์ และจิตแพทย์จาก
กรมการแพทย์ เป็นผู้พิจารณา โดยมติเสียงส่วนมาก
(๘) นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปท�ำงานสาธารณะนอกเรือนจ�ำ ตามมาตรา ๒๒ ทวิ
ให้ได้ลดวันต้องโทษลงอีกไม่เกินจ�ำนวนวันที่ท�ำงานสาธารณะนั้นและอาจได้รับ
รางวัลด้วยก็ได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ จากทนายความตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับที่อธิบดีวางไว้
มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติในภาค ๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ว่าด้วยอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ ผู้ต้องขังยังมีสิทธิ
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ในอันที่จะยื่นค�ำร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ อธิบดี รัฐมนตรี หรือ
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ตามที่รัฐมนตรีกำ� หนดไว้
มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระท�ำผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำผู้มีหน้าที่
พิจารณาโดยถ่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) งดการเลื่อนชั้นโดยมีก�ำหนดเวลา
(๓) ลดชั้น
(๔) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน เว้นไว้แต่
กรณีที่ระบุไว้ ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๕) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนบางอย่าง
(๖) ขังเดี่ยวไม่เกินสามเดือน
(๗) ขังห้องมืดไม่มีเครื่องหลับนอนไม่เกินสองวัน ในสัปดาห์หนึ่ง โดยความเห็นชอบ
ของแพทย์
(๘) เฆี่ยนคราวหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ที ในความควบคุมของแพทย์ แต่ห้ามเฆี่ยนคราว
ต่อไป เว้นแต่จะล่วงพ้นเวลา ๓๐ วันจากวันที่เฆี่ยนคราวที่แล้ว ถ้าผู้ต้องขังเป็น
หญิงห้ามเฆี่ยน
(๙) ตัดจ�ำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุกตามมาตรา ๓๒ (๖)
ในกรณีและเงื่อนไขอย่างใดจะลงโทษดังระบุไว้ข้างต้นให้กำ� หนดไว้ ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องขังที่จะได้รับโทษดังว่ามาในมาตราก่อนนั้นป่วยเจ็บ
หรือมีเหตุอันควรอย่างอื่นใดซึ่งจะต้องยกขึ้นพิจารณา จะงดการลงโทษนั้นไว้ก่อนก็ ได้
อนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนการลงโทษอย่างใดๆ เสียได้เมื่อมีเหตุสมควร
แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ�ำ
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้กระท�ำความผิดอาญาขึ้น ภายในเรือนจ�ำ และ
ความผิดนั้นเป็นเพียงลหุโทษ หรือความผิดต่อมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ก็ดี
ความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินของเรือนจ�ำก็ดี ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี แทนที่จะ
น�ำเรื่องเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด�ำเนินการสอบสวนหรือฟ้องร้องตามกฎหมาย ให้
ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำมีอำ� นาจวินจิ ฉัยลงโทษฐานผิดวินยั ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
นี้ ได้
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ข้อความตามมาตรานี้ ไม่ตัดสิทธิของเอกชนที่จะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาหรือ
คดีแพ่งดังบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๙
ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง
มาตรา ๓๘ ให้ก�ำหนดไว้ ในกฎกระทรวงว่า ทรัพย์สินชนิดใดผู้ต้องขังอาจหรือ
ไม่อาจน�ำเข้ามา หรือเก็บรักษาไว้ ในเรือนจ�ำ กับทั้งการเก็บรักษาให้ความปลอดภัยและคืน
ทรัพย์สินนั้นๆ
มาตรา ๓๙ ทรัพย์สินซึ่งผู้ต้องขังน�ำเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ ในเรือนจ�ำ โดยมิได้
อนุญาตเพื่อการนั้นโดยชอบจากเจ้าพนักงานเรือนจ�ำ ถ้าเป็นสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา
ก่อนให้ ริบเป็นของแผ่นดิน ถ้าเป็นสิ่งมีสภาพเป็นของสดเสียได้ หรือเป็นของอันตราย
หรือโสโครก ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำท�ำลายเสีย
สิ่งของอันจะเก็บรักษาไว้ ในเรือนจ�ำไม่ได้เนื่องจากขนาด น�้ำหนัก หรือสภาพ และ
ผู้ต้องขังไม่สามารถจะฝากไว้กับบุคคลภายนอกได้นั้น อาจท�ำลายหรือขายทอดตลาดเสียได้
เงินที่ขายได้นั้นให้เก็บไว้ ให้แก่ผู้ต้องขัง
มาตรา ๔๐ ทรัพย์สินของผู้ต้องขังซึ่งตกค้างอยู่ในเรือนจ�ำ ให้ริบเป็นของแผ่นดิน
เสียในกรณีต่อไปนี้
๑. ผู้ต้องขังหลบหนีพ้นก�ำหนดหนึ่งปี นับจากวันหลบหนี
๒. ผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวแล้วไม่รับทรัพย์สินหรือรางวัลของตนไปภายในก�ำหนด
สามเดือน นับจากวันปล่อยตัว

หมวด ๑๐
การปล่อยและพักการลงโทษ
มาตรา ๔๑ ในกรณีทผี่ ตู้ อ้ งขังถึงก�ำหนดปล่อยป่วยหนัก ไม่สามารถไปจากเรือนจ�ำได้
และขออนุญาตอยูร่ กั ษาตัวในเรือนจ�ำต่อไป ให้ผบู้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำใช้ดลุ ยพินจิ อนุญาตตาม
ค�ำขอนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงานให้อธิบดีทราบ
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มาตรา ๔๒ นั ก โทษเด็ ด ขาดที่ ถู ก ปล่ อ ยพ้ น โทษไปนั้ น มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ใบส� ำ คั ญ ใน
การปล่อย
*มาตรา ๔๓ นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือ
นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้ลดวันต้องโทษจ�ำคุก ตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ (๘) และถูกปล่อยตัว
ไปก่อนครบก�ำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น ต้องปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดตามเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดไว้สำ� หรับความประพฤติของตน ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นข้อหนึ่งข้อใด นักโทษ
เด็ดขาดผู้นั้นอาจถูกจับมาอีกโดยมิต้องมีหมายจับหรือหมายจ�ำคุกและน�ำกลับเข้าจ�ำคุกต่อ
ไปตามก�ำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ และให้ผู้มีอ�ำนาจสั่งการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕)
หรือการลดวันต้องโทษจ�ำคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ (๘) สั่งถอนการพักการลงโทษหรือ
ถอนการลดวันต้องโทษจ�ำคุกที่ยังเหลืออยู่ และจะลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ ได้

หมวด ๑๑
การตรวจเรือนจ�ำ
มาตรา ๔๔ รัฐมนตรีมีอ�ำนาจตั้งคณะกรรมการเรือนจ�ำ และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการในการตรวจพิจารณากิจการของเรือนจ�ำและให้คำ� แนะน�ำแก่เจ้าพนักงาน
เรือนจ�ำ
คณะกรรมการนี้มีจ�ำนวนไม่เกินห้านาย ซึ่งจะได้แต่งตั้งจาก
(๑) ข้าราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุติธรรม
(๒) ข้าราชการสังกัดกระทรวงธรรมการ
(๓) ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ
(๔) ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
(๕) ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
(๖) เจ้าพนักงานแพทย์
(๗) เจ้าพนักงานอัยการ และ
(๘) ข้าราชการหรือบุคคลอื่นตามแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร

18

คู่มือสอบกรมราชทัณฑ์

หมวด ๑๒
ความผิดเกี่ยวกับเรือนจ�า
มาตรา ๔๕ ผู้ ใดเข้าไปในเรือนจ�าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็
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 ในความควบคุมเพื่อท�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�าหนดเขตของทัณฑนิคมไว้ โดยชัดเจน
มาตรา ๔๘ นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัติดังจะกล่าวต่อไปนี้ อาจถูกส่งไปอยู่
ทัณฑนิคม
(๑) เป็นผู้ประพฤติดี
(๒) มีความอุตสาหะ
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(๓) มีความสามารถโดยแสดงให้เห็นผลดีในการศึกษาและการงาน
นักโทษเด็ดขาดเช่นนี้ต้องรับโทษในเรือนจ�ำมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของก�ำหนด
โทษ แต่โทษที่เหลือต้องไม่น้อยกว่าสองปี หรือถ้าเป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตต้องรับโทษมา
แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
มาตรา ๔๙ นักโทษพิเศษอาจได้รับอนุญาตให้นำ� สามี ภรรยา ญาติสืบสายโลหิตโดย
ทางตรงลงมา หรือตรงขึ้นไป ไปอยู่ร่วมด้วยได้
บุคคลดังกล่าวมาในวรรคก่อน เมื่อขณะอยู่ในทัณฑนิคม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อบังคับของทัณฑนิคมนั้นๆ
มาตรา ๕๐ นักโทษพิเศษอาจได้รับอนุญาตให้น�ำประโยชน์บนที่ดินแปลงใดแปลง
หนึ่งซึ่งได้จัดไว้ เพื่อการนั้นเป็นการชั่วคราว โดยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นสมควร
และอาจได้รบั เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องอุปกรณ์อย่างอื่นตามทีเ่ ห็นว่าจ�ำเป็น เพื่อท�ำการ
เพาะปลูกบนที่ดินนั้น
มาตรา ๕๑ ครอบครัวของนักโทษพิเศษนั้นอาจได้รับเครื่องนุ่งห่มและเครื่องยังชีพ
อย่างอื่นที่จำ� เป็นมีปริมาณโดยควร
มาตรา ๕๒ ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์อย่างอื่นตามมาตรา ๕๐ กับ
ค่าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องยังชีพตามมาตรา ๕๑ ให้หักใช้จากผลประโยชน์ที่นักโทษพิเศษ
หรือครอบครัวของนักโทษผู้นั้นท�ำได้จากการงานในทัณฑนิคม
มาตรา ๕๓ นักโทษพิเศษอาจได้รับส่วนแบ่งจากราคาขายพืชผลที่ตนได้เพาะปลูก
หรือประกอบขึ้นโดยหัตถกรรม หรือกระท�ำขึ้นด้วยประการอื่น
มาตรา ๕๔ นักโทษพิเศษผู้ได้กระท�ำหน้าที่พิเศษดังก�ำหนดไว้ ในกฎกระทรวงอาจ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือนเป็นรางวัลตามจ�ำนวนซึ่งรัฐมนตรีจะได้กำ� หนดให้
มาตรา ๕๕ ทัณฑนิคมใดด�ำเนินไปถึงขนาดที่ควรยกเป็นนิติบุคคล ให้ตั้งขึ้นเป็น
คณาภิบาลโดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีสภาพเป็นทบวงการเมือง
องค์การ ข้อบังคับ และการยุบเลิกคณาภิบาลให้ตราออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในลักษณะนี้ ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วย
เรือนจ�ำมาใช้บังคับแก่ทัณฑนิคมและคณาภิบาลด้วยโดยอนุโลม แต่ ให้นักโทษพิเศษ
ได้รับความยกเว้นไม่ต้องรับโทษดังบัญญัติในมาตรา ๓๕ อนุมาตรา (๗) และ (๘)
มาตรา ๕๗ นักโทษพิเศษกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะส่งตัวไปยังเรือนจ�ำก็ ได้

20

คู่มือสอบกรมราชทัณฑ์

ลักษณะ ๓
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และให้อ�านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พ.อ. พหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี
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ออกตามความใน มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ส่วนที่ ๑
ประเภทเรือนจ�า
ข้อ ๑ เรือนจ�าแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้
(ก) เรือนจ�ากลาง
(ข) เรือนจ�าส่วนภูมภิ าค ซึง่ ประกอบไปด้วยเรือนจ�าจังหวัด และเรือนจ�าอ�าเภอ
(ค) เรือนจ�าพิเศษหรือทัณฑสถาน
(ง) เรือนจ�าชั่วคราว
*ข้อ ๒ การคุมขังผู้ต้องขัง
(ก) เรือนจ�ากลาง ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่มีค�าพิพากษาแล้ว และนักโทษ
เด็ดขาด
(ข) เรือนจ�าส่วนภูมภิ าค ปกติรบั คุมขังผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นคนฝาก ผูต้ อ้ งขังระหว่าง
คดีและนักโทษเด็ดขาด
(ค) เรือนจ�าพิเศษหรือทัณฑสถาน ปกติรบั คุมขังผูต้ อ้ งขังเฉพาะแต่ละประเภท
เช่น หญิง คนวัยหนุ่ม เด็ก คนชราหรือพิการทุพพลภาพ คนป่วย หรือ
ผู้ต้องขังประเภทเดียวกับเรือนจ�าส่วนภูมิภาคซึ่งในพื้นที่นั้นไม่มีเรือนจ�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 หัวหน้ากองในกรมราชทัณฑ์มอี า� นาจตรวจการเรือนจ�า และให้คา� ปรึกษาแนะน�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�านาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าพนักงานประจ�าเรือนจ�ารองจากผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�าลงมา และ
ในกรณีที่ไม่มีพัศดีประจ�าอยู่จักต้องรับผิดชอบท�าการในหน้าที่พัศดีด้วย
ข้อ ๘ เมื่ออธิบดีสั่งให้หัวหน้าแผนกในกรมราชทัณฑ์ออกตรวจหรือควบคุมกิจการ
เรือนจ�า ให้หัวหน้าแผนกนั้นมีอ�านาจอย่างเดียวกับที่ก�าหนดไว้ส�าหรับสารวัตรเรือนจ�าใน
ข้อก่อน
ข้อ ๙ เมื่อรัฐมนตรีสั่งให้ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ใดไปควบคุมกิจการเรือนจ�า
ให้ถอื ว่าข้าราชการนัน้ เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�าในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอ�านาจและหน้าทีบ่ งั คับบัญชา
กิจการเรือนจ�า
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หมวด ๒
เจ้าพนักงานประจ�ำเรือนจ�ำ
ข้อ ๑๐ ทุกเรือนจ�ำมีผู้บัญชาการเรือนจ�ำควบคุมอยู่
เรือนจ�ำใดหากมิได้มีผู้บัญชาการโดยเฉพาะ
(ก) ถ้าเป็นเรือนจ�ำจังหวัด ให้ข้าหลวงประจ�ำจังหวัดแห่งท้องที่ซึ่งเรือนจ�ำนั้นตั้งอยู่
เป็นผู้บัญชาการโดยต�ำแหน่ง
(ข) ถ้ า เป็ น เรื อ นจ� ำ อ� ำ เภอ ให้ น ายอ� ำ เภอแห่ ง ท้ อ งที่ ซึ่ ง เรื อ นจ� ำ นั้ น ตั้ ง อยู ่ เ ป็ น ผู ้
บัญชาการโดยต�ำแหน่ง
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัดมีอ�ำนาจบังคับบัญชาเหนือผู้บัญชาการเรือนจ�ำอ�ำเภอ
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนั้น
ข้อ ๑๑ ผู้บัญชาการเรือนจ� ำมีอ� ำนาจและหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชากิจการ
เรือนจ�ำ โดยทั่วไป และมีอ�ำนาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าพนักงานตลอดจนผู้ต้องขังทั้งปวง
ที่สังกัดกิจการเรือนจ�ำนั้น
นอกจากหน้าที่ในวรรคก่อน ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจักต้อง
(๑) ตรวจการเรือนจ�ำตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
(๒) เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขผู้ต้องขัง เปิดโอกาสให้ร้องทุกข์ได้ โดยสะดวกและเต็มที่
(๓) ควบคุมเจ้าพนักงานและกิจการของเรือนจ�ำ
ข้อ ๑๒ ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำโดยต�ำแหน่งซึง่ ต้องบังคับบัญชากิจการเรือนจ�ำชัว่ คราว
ด้วยนั้น เมื่อมีเหตุผลอันสมควรก็มีอ�ำนาจแต่งตั้งข้าราชการซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาให้เป็น
ผูแ้ ทนส�ำหรับเรือนจ�ำชัว่ คราวนัน้ ได้ แต่ถา้ ข้าราชการทีจ่ ะแต่งตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทนมีตำ� แหน่งต�ำ่
กว่าชั้นหัวหน้าแผนก ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะ และมีหน้าที่ต้องบังคับบัญชา
กิจการเรือนจ�ำชั่วคราวด้วยนั้น จะแต่งตั้งผู้แทนส�ำหรับเรือนจ�ำชั่วคราวได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากอธิบดี
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ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจ�ำมิได้อยู่ประจ�ำหน้าที่
(ก) ถ้าเป็นเรือนจ�ำซึง่ มีผ้บู ญ
ั ชาการโดยเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำรองลงมาเป็น
ผู้รักษาการแทน
(ข) ถ้าเป็นเรือนจ�ำที่ข้าหลวงประจ�ำจังหวัดหรือนายอ�ำเภอเป็นผู้บัญชาการโดย
ต�ำแหน่ง ให้ผู้รักษาการในต�ำแหน่งหรือผู้รักษาการแทนข้าหลวงประจ�ำจังหวัด
หรือนายอ�ำเภอ แล้วแต่กรณีเป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจ�ำ
ข้อ ๑๔ เรือนจ�ำใดมีกิจการยุ่งยากหรือส�ำคัญที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือมี
ผู้ต้องขังเป็นจ�ำนวนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป ให้อธิบดีดำ� เนินการเพื่อมีสารวัตรเรือนจ�ำเป็น
เจ้าพนักงานประจ�ำเรือนจ�ำ
ข้อ ๑๕ โดยปกติ ทุกเรือนจ�ำให้มีพัศดีประจ�ำอยู่ แต่เรือนจ�ำอ�ำเภอส�ำหรับศาลแขวง
นั้นหากใช้ที่คุมขังแห่งสถานีต�ำรวจเป็นเรือนจ�ำให้หัวหน้าสถานีต�ำรวจนั้นเป็นเจ้าพนักงาน
เรือนจ�ำท�ำการในหน้าที่พัศดี
ข้อ ๑๖ เรือนจ�ำใดมีพัศดีประจ�ำกิจการหลายคน ให้จัดแบ่งหน้าที่การงานออกเป็น
ส่วนๆ มอบหมายให้พัศดีมีอ�ำนาจและหน้าที่ควบคุมการงานนั้นเป็นส่วน ๆ ไป ในกรณีเช่นนี้
ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำจะให้พศั ดีผหู้ นึง่ มีอำ� นาจควบคุมการงานของเรือนจ�ำเหนือพัศดีดว้ ยกัน
ก็ ได้
ข้อ ๑๗ พัศดีเป็นเจ้าพนักงานเรือนจ�ำรองจากสารวัตรเรือนจ�ำ หรือรองจากผู้
บัญชาการเรือนจ�ำในกรณีที่ ไม่มีสารวัตรเรือนจ�ำประจ�ำอยู่ มีอ�ำนาจบังคับบัญชาในส่วน
การงานที่ได้มอบหมายให้มีหน้าที่เหนือเจ้าพนักงานและผู้ต้องขังทั้งปวง เว้นแต่สมุหบัญชี
เรือนจ�ำกลาง
ข้อ ๑๘ พัศดีจักต้องรับผิดชอบในการงานซึ่งตนได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และ
ในกรณีที่มิได้มอบหมายการงานให้ควบคุมเป็นส่วน ๆ ดังกล่าวไว้ ในข้อ ๑๖ พัศดีมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ปกครองและควบคุมระเบียบ วินัย ของเจ้าพนักงานในสังกัด
(๒) แบ่งการงานของเรือนจ�ำออกเป็นส่วนๆ มอบหมายให้เจ้าพนักงานในสังกัดไป
ด�ำเนินการควบคุมหรือจัดท�ำ
(๓) รักษาและดูแลบูรณะสถานที่และทรัพย์สินของเรือนจ�ำ
(๔) ควบคุมดูแลการทะเบียนบัญชีของเรือนจ�ำ
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(๕) หากเรือนจ�ำใดทางการมิได้แต่งตั้งสมุหบัญชีไว้ ต้องรับผิดชอบในการเบิกและ
จ่ายเงินอันเกี่ยวเป็นกิจการของเรือนจ�ำ
(๖) ปกครองและควบคุมระเบียบ วินัย ของผู้ต้องขัง
(๗) ตรวจตราป้องกันการกระท�ำผิดวินยั ของผูต้ อ้ งขังตลอดจนการหลบหนีและจับกุม
เมื่อมีการกระท�ำผิดอาญา
(๘) จัดการและควบคุมการท�ำงานของผู้ต้องขัง
(๙) จัดการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผู้ต้องขัง
(๑๐) ดูแลการอนามัยของผู้ต้องขัง การสุขาภิบาลของเรือนจ�ำ และจัดให้เป็นไปตาม
ค�ำแนะน�ำของแพทย์
(๑๑) เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังร้องทุกข์ได้ โดยสะดวกและเต็มที่
ข้อ ๑๙ เมื่อพัศดีไม่อยู่ให้ผบู้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำสัง่ ให้ขา้ ราชการทีเ่ ห็นสมควรรักษาการ
แทนอธิบดีมีอ�ำนาจสั่งให้ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ประจ�ำท�ำการในหน้าที่พัศดีเมื่อเห็น
สมควรให้มีเจ้าพนักงานเรือนจ�ำชั้นพัศดีอยู่ประจ�ำการนั้น
ข้อ ๒๐ ทุกเรือนจ�ำ ให้มีผู้คุมตามสมควร
ข้อ ๒๑ ผู้คุมเป็นเจ้าพนักงานเรือนจ�ำรองจากพัสดุและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตามที่ก�ำหนดไว้ ในหมายเลข (๖) ถึง (๑๑) แห่งข้อ ๑๘
(๒) ท�ำการตามค�ำสั่งผู้บังคับบัญชา
(๓) เมื่อผูต้ อ้ งขังในความควบคุมของเจ้าพนักงานอื่นก่อความไม่สงบ หรือกระท�ำผิด
อาญา จักต้องเข้าจัดการจับกุมช่วยเหลือเจ้าพนักงานอื่น เว้นแต่ไม่อาจท�ำดังนัน้
ได้ เพราะเหตุทมี่ ผี ตู้ อ้ งขังอื่นอยู่ในความควบคุมของตนซึง่ จะก่อความไม่สงบหรือ
กระท�ำผิดอาญาขึ้น ในกรณีนั้นจักต้องรีบแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมและพัศดี
ทราบเหตุ
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ต้องใช้เจ้าพนักงานนอกสังกัดกรมราชทัณฑ์ทำ� การในหน้าที่ผู้คุม
ให้ผู้บัญชาการเรือนจ�ำออกหนังสือตั้งภายใต้เงื่อนไขและระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ให้เป็น
ผู้คุมพิเศษ
ผู้คุมพิเศษมีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้คุมสามัญ

หนังสือ คูม อื สอบกรมราชทัณฑ เลมนี้ เปนคูม อื สำหรับผูจ ะสอบรับราชการกรมราชทัณฑ โดยเฉพาะตำแหนง
นักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผูตองขัง และอื�นๆ) โดยมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับงานราชทัณฑ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
งานราชทัณฑ กฎหมายสำหรับขาราชการพลเรือน ซึง่ ผูเ ขียนไดนำมารวบรวมอยางครบถวน และทีส่ ำคัญยังมีแนว
ขอสอบ เพือ� ใหผอู า นไดทดสอบตนเองอีกดวย
“ความฝนของการรับราชการอยู ไม ไกลเกินความพยายามของทานผูอ า นทุกทาน”

ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบั ติ
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
ประวัติการทำงาน : ภาครัฐ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• เลขานุการคณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• สมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสินคาเกษตร สภานิติบัญญัติแหงชาติ
• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณารางกฎหมาย 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
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

คูม อื สอบเขา - บรรจุ /ราชการทัว่ ไป

