
 

 

 

  

ระเบียบกรมราชทัณฑ 
วาดวยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสาํหรับผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรของกรมราชทัณฑ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับผูที่สําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรของกรมราชทัณฑ เพื่อเปนการแสดงวิทยฐานะและเชิดชูเกียรติแกบุคคลดังกลาว อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม        
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ อธิบดีกรมราชทัณฑจึงวางระเบียบ
ไวดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับ
ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรของกรมราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยเข็มเครื่องหมายของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่
ราชทัณฑแรกเขาทํางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  (๒) ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของผูสําเร็จการฝกอบรมหลกัสตูร
ผูบัญชาการเรือนจํา (นผบ.) และหลักสูตรเจาหนาที่ราชทัณฑระดับผูบังคับบัญชา (พัศดี) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

  ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใดของกรมราชทัณฑ ซึ่งขัด  
หรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

หมวด ๑ 
เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรเจาพนักงานเรือนจํา 

  ขอ ๕ เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานเรือนจํา 
ทําดวยโลหะเปนรูปชอชัยพฤกษสีเงินแยกออกทางดานขางดานละหน่ึงชอ ปลายชอทั้งสองปลายโคงเขาหากัน
เปนรูปวงรี ขนาดกวาง ๕.๓ เซนติเมตร สูง ๒.๗ เซนติเมตร ตรงกลางมีตราพระยมทรงสิงหสีทองลงพื้นสีแดง
เลือดหมูอยูในวงกลมช้ันใน ระหวางวงกลมช้ันในและช้ันนอกลงพื้นสีขาว วงกลมช้ันนอกลงพื้นสีดํามีตัวอักษร  
สีทองดานบนขอความวา“กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม”และมีตัวอักษรสีทองดานลาง ขอความวา“สถาบัน
พัฒนาขาราชการราชทัณฑ” ขนาดตัวอักษรสูง ๐.๑๐ เซนติเมตร เสนขอบวงกลมช้ันในและช้ันนอกสีทอง
ลักษณะปรากฏตามแบบแนบทายระเบียบน้ี 
 
 

/การประดับ... 



- ๒ - 
 
  การประดับเข็มเครื่องหมายตามวรรคหน่ึงกับเครื่องแบบปฏิบัติงานภายในเรือนจํา ใหปกดวย
ไหมสีดําบนผาพื้นสีเดียวกับสีเสื้อ สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกรมทา และเครื่องแบบปฏิบัติการพิเศษ ใหปก
ดวยไหมสีทองบนผาพื้นสีเดียวกับสีเสื้อ 

  ขอ ๖ ผูมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะเจาพนักงานเรือนจํา ไดแกบุคคลดังตอไปน้ี 
  (๑) ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานเรือนจํา จากสถาบันพัฒนาขาราชการราชทณัฑ  
  (๒) ผูทรงคุณวุฒิทางการราชทัณฑ หรือผูที่มีอุปการคุณอยางย่ิงแกกิจการราชทัณฑซึ่งอธิบดี
กรมราชทัณฑพิจารณาแลวเห็นสมควร 
 

หมวด ๒ 
เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรพัศดีเรือนจํา 

  ขอ ๗ เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรพัศดีเรือนจํา ทําดวย
โลหะรูปทรงโล พื้นหลังลงสีทองแดงพนทราย ตอนบนกวาง ๓.๓ เซนติเมตร ตอนลางกวาง ๒.๕ เซนติเมตร 
สูง ๕.๕ เซนติเมตร มีรูปพระยมทรงสิงหสีทอง กุญแจสีทอง และหนังสือลงพื้นสีขาวทําดวยโลหะยกลอยจาก
พื้นหลังอยูในเข็มเครื่องหมาย มีชอชัยพฤกษสีแดงเลือดหมูโคงเขาหารูปกุญแจและหนังสือ พื้นของหนังสือ 
เปนสีขาว และมีเสนขอบสีดําลอมรอบเข็มเครื่องหมายดังกลาว ลักษณะปรากฏตามแบบแนบทายระเบียบน้ี 
  การประดับเข็มเครื่องหมายตามวรรคหน่ึงกับ เครื่องแบบปฏิบั ติงานภายในเรือนจํา 
เครื่องแบบปฏิบัติการสีกรมทา และเครื่องแบบปฏิบัติการพิเศษ ใหปกดวยไหมสีทองแดงบนผาพื้นสีเดียวกับสี
เสื้อ 

  ขอ ๘ ผูมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะพัศดีเรือนจํา ไดแกบุคคลดังตอไปน้ี 
  (๑) ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรพัศดีเรือนจํา จากสถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ 
  (๒) ผูทรงคุณวุฒิทางการราชทัณฑ หรือผูที่มีอุปการคุณอยางย่ิงแกกิจการราชทัณฑซึ่งอธิบดี
กรมราชทัณฑพิจารณาแลวเห็นสมควร 
 

หมวด ๓ 
เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรนักศึกษาผูบัญชาการเรือนจํา (นผบ.) 

  ขอ ๙ เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรนักศึกษาผูบัญชาการ
เรือนจํา (นผบ.) ทําดวยโลหะรูปทรงโล พื้นหลังลงสีเงินพนทรายตอนบนกวาง ๓.๓ เซนติเมตร ตอนลางกวาง  
๒.๕ เซนติเมตร สูง ๕.๕ เซนติเมตร มีรูปพระยมทรงสิงหสีทอง กุญแจสีทอง และหนังสือลงพื้นสีขาว           
ทําดวยโลหะยกลอยจากพื้นหลังอยูในเข็มเครื่องหมาย มีชอชัยพฤกษสีแดงเลือดหมูโคงเขาหารูปกุญแจและ
หนังสือ พื้นของหนังสือเปนสีขาว และมีเสนขอบสีดําลอมรอบเข็มเครื่องหมายดังกลาว ลักษณะปรากฏตาม
แบบแนบทายระเบียบน้ี 
  การประดับเข็มเครื่องหมายตามวรรคหน่ึงกับเครื่องแบบปฏิบั ติงานภายในเรือนจํา 
เครื่องแบบปฏิบัติการสีกรมทา และเครื่องแบบปฏิบัติการพิเศษ ใหปกดวยไหมสีเงินบนผาพื้นสีเดียวกับสีเสื้อ 

 

 

/ขอ ๑๐ ผูมี... 



- ๓ - 
 
  ขอ ๑๐ ผูมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักศึกษาผูบัญชาการเรือนจํา (นผบ.) ไดแก
บุคคลดังตอไปน้ี 
  (๑) ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรนักศึกษาผูบัญชาการเรือนจํา (นผบ.) จากสถาบันพัฒนา
ขาราชการราชทัณฑ 
  (๒) ผูทรงคุณวุฒิทางการราชทัณฑ หรือผูที่มีอุปการคุณอยางย่ิงแกกิจการราชทัณฑซึ่งอธิบดี
กรมราชทัณฑพิจารณาแลวเห็นสมควร 
 

หมวด ๔ 
เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑระดับสูง (นรส.) 

  ขอ ๑๑ เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสําหรับผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ราชทัณฑระดับสูง (นรส.) ทําดวยโลหะรูปทรงโล พื้นหลังลงสีทองพนทราย ตอนบนกวาง ๓.๓ เซนติเมตร 
ตอนลางกวาง ๒.๕ เซนติเมตรสูง ๕.๕ เซนติเมตร มีรูปพระยมทรงสิงหสีทอง กุญแจสีทอง และหนังสือลงพื้น     
สีขาวทําดวยโลหะยกลอยจากพื้นหลังอยูในเข็มเครื่องหมาย มีชอชัยพฤกษสีแดงเลือดหมูโคงเขาหารูปกุญแจ
และหนังสือ พื้นของหนังสือเปนสีขาว และมีเสนขอบสีดําลอมรอบเข็มเครื่องหมายดังกลาว ลักษณะปรากฏ 
ตามแบบแนบทายระเบียบน้ี 
  การประดับเข็มเครื่องหมายตามวรรคหน่ึงกับเครื่องแบบปฏิบั ติงานภายในเรือนจํา 
เครื่องแบบปฏิบัติการสีกรมทา และเครื่องแบบปฏิบัติการพิเศษ ใหปกดวยไหมสีทองบนผาพื้นสีเดียวกับสีเสื้อ 

  ขอ ๑๒ ผูมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารงานราชทัณฑระดับสูง (นรส.)
ไดแกบุคคลดังตอไปน้ี 
  (๑) ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑระดับสงู(นรส.)จากสถาบนั
พัฒนาขาราชการราชทัณฑ 
  (๒) อธิบดี และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ 
  (๓) ผูทรงคุณวุฒิทางการราชทัณฑ หรือผูที่มีอุปการคุณอยางย่ิงแกกิจการราชทัณฑซึ่งอธิบดี
กรมราชทัณฑพิจารณาแลวเห็นสมควร 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

  ขอ ๑๓ การประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะตามขอ ๕ กับเครื่องแบบขาราชการทุกชนิด  
ใหประดับเหนือกระเปาเสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบ สําหรับเข็มเครื่องหมายตามขอ ๗ ขอ ๙ และขอ ๑๑     
ใหประดับที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อเบื้องขวาของเครื่องแบบ 
  สําหรับพลเรือนซึ่งมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะตามระเบียบน้ีใหประดับที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อ
เบื้องขวาหรืออกเสื้อเบื้องขวาของชุดสากล ชุดไทย หรือชุดสุภาพ 

 

 

/ขอ ๑๔ ผูซึ่ง… 





เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรเจาพนักงานเรือนจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทําดวยโลหะเปนรูปชอชัยพฤกษสีเงินแยกออกทางดานขางดานละหน่ึงชอ ปลายชอทั้งสอง

ปลายโคงเขาหากันเปนรูปวงรี ขนาดกวาง ๕.๓ เซนติเมตร สูง ๒.๗ เซนติเมตร ตรงกลางมีตราพระยมทรงสิงห

สีทองลงพื้นสีแดงเลือดหมูอยูในวงกลมช้ันใน ระหวางวงกลมช้ันในและช้ันนอกลงพื้นสีขาว วงกลมช้ันนอกลง

พื้นสีดํา มีตัวอักษรสีทองดานบนขอความวา“กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม”และมีตัวอักษรสีทองดานลาง 

ขอความวา“สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ” ขนาดตัวอักษรสูง ๐.๑๐ เซนติเมตร เสนขอบวงกลมช้ันใน

และช้ันนอกสีทอง 

  ๑. ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ 

  ๒. ตราพระยมทรงสิงห หมายถึง สัญลักษณของกรมราชทัณฑ 

 

 



เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรพัศดีเรือนจํา 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  ทําดวยโลหะรูปทรงโล พื้นหลังลงสีทองแดงพนทราย ตอนบนกวาง ๓.๓ เซนติเมตร 
ตอนลางกวาง ๒.๕ เซนติเมตร สูง ๕.๕ เซนติเมตร มีรูปพระยมทรงสิงหสีทอง กุญแจสีทอง และหนังสือลง

พื้นสีขาวทําดวยโลหะยกลอยจากพื้นหลังอยูในเข็มเครื่องหมาย มีชอชัยพฤกษสีแดงเลือดหมูโคงเขาหารูป

กุญแจและหนังสือ พื้นของหนังสือ เปนสีขาว และมีเสนขอบสีดําลอมรอบเข็มเครื่องหมาย 

  ๑. โล หมายถึง การปองกัน 

  ๒. พระยมทรงสิงห หมายถึง เทพเจาแหงยมโลกผูควบคุมผูกระทําความผิด 

  ๓. หนังสือ หมายถึง การอบรม แกไข การฝกวิชาชีพ หรือความรู 

  ๔. กุญแจ ๒ ดอก หมายถึง การควบคุมอยางเข็มงวด 

  ๕. ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ 

 

 

 

 

 



เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรนักศึกษาผูบัญชาการเรือนจํา (นผบ.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ทําดวยโลหะรูปทรงโล พื้นหลังลงสีเงินพนทรายตอนบนกวาง ๓.๓ เซนติเมตร ตอนลาง

กวาง ๒.๕ เซนติเมตร สูง ๕.๕ เซนติเมตร มีรูปพระยมทรงสิงหสีทอง กุญแจสีทอง และหนังสือลงพื้นสีขาว           

ทําดวยโลหะยกลอยจากพื้นหลังอยูในเข็มเครื่องหมาย มีชอชัยพฤกษสีแดงเลือดหมูโคงเขาหารูปกุญแจและ

หนังสือ พื้นของหนังสือเปนสีขาว และมีเสนขอบสีดําลอมรอบเข็มเครื่องหมาย 

  ๑. โล หมายถึง การปองกัน 

  ๒. พระยมทรงสิงห หมายถึง เทพเจาแหงยมโลกผูควบคุมผูกระทําความผิด 

  ๓. หนังสือ หมายถึง การอบรม แกไข การฝกวิชาชีพ หรือความรู 

  ๔. กุญแจ ๒ ดอก หมายถึง การควบคุมอยางเข็มงวด 

  ๕. ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑระดับสูง (นรส.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทําดวยโลหะรูปทรงโล พื้นหลังลงสีทองพนทราย ตอนบนกวาง ๓.๓ เซนติเมตร ตอนลาง

กวาง ๒.๕ เซนติเมตรสูง ๕.๕ เซนติเมตร มีรูปพระยมทรงสิงหสีทอง กุญแจสีทอง และหนังสือลงพื้นสีขาว 

ทําดวยโลหะยกลอยจากพื้นหลังอยูในเข็มเครื่องหมาย มีชอชัยพฤกษสีแดงเลือดหมูโคงเขาหารูปกุญแจและ

หนังสือ พื้นของหนังสือเปนสีขาว และมีเสนขอบสีดําลอมรอบเข็มเครื่องหมาย   

  ๑. โล หมายถึง การปองกัน 

  ๒. พระยมทรงสิงห หมายถึง เทพเจาแหงยมโลกผูควบคุมผูกระทําความผิด 

  ๓. หนังสือ หมายถึง การอบรม แกไข การฝกวิชาชีพ หรือความรู 

  ๔. กุญแจ ๒ ดอก หมายถึง การควบคุมอยางเข็มงวด 

  ๕. ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ 


