
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๕๖ ตอนท่ี  ๕๒๓ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

 

พระราชบัญญัติ 
วินัยขาราชการกรมราชทัณฑ 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 
 

ในพระปรมาภิไธยสมเดจ็พระเจาอยูหัวอานันทมหดิล 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ. เจาพระยาพิชเยนทร โยธิน 

ตราไว ณ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนปท่ี ๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
   โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรตราบทบัญญัติวาดวยวินยัขาราชการ 
กรมราชทัณฑ 
   จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวนิัยขาราชการกรมราชทัณฑ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒” 

มาตรา ๒  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป    
มาตรา ๓  ใหยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ๆ ในสวนท่ีมีบัญญัติไว

แลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
   มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ขาราชการกรมราชทัณฑ” หมายความวา ขาราชการกรมราชทัณฑท่ีไดรับแตงต้ังให
ปฏิบัติราชการใน 

(๑) เรือนจํา ทัณฑนิคม นิคมฝกอาชีพ หรือทัณฑสถานอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
(๒) สถานฝกและอบรม 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 
วินัย 

 
   มาตรา ๖  ขาราชการกรมราชทัณฑตองปฏิบัติตามวินัยดังท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและตามบทมาตรา ๗ , ๘ และมาตรา ๙ แหงหมวดนี้ 
   มาตรา ๗  เพื่อปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะของตนใหเปนไปดวยด ีขาราชการกรมราชทัณฑ
ตอง 
   ไมปดบังความผิดของเจาพนกังานหรือผูตองขัง ผูตองกักกัน หรือเด็กในสถานฝกและ
อบรม 
   ไมเสพสุราหรือยาเสพติดในที่ทําการ ในเวลาปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือในเวลาใกลชิด
กอนเขาในท่ีทําการ หรือกอนปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
   ไมใชกิริยาวาจาหยาบคายแกผูอยูในบังคับบัญชา และผูอยูในความควบคุม 
   รักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญและผูนอยโดยเครงครัด 
   แตงเคร่ืองแบบท่ีกําหนดไวโดยเครงครัดและใหสะอาดเรียบรอย 
   ตองสอบสวนและลงโทษหรือรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปโดยมิชักชา  
เม่ือเจาพนกังานหรือผูตองขัง ผูตองกักกัน หรือเด็กในสถานฝกและอบรมกระทําหรือจะกระทําผิด 
แลวแตกรณ ี

และโดยท่ัวไป ตองปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเครงครัดตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และ
ระเบียบแบบแผนของเรือนจาํ ทัณฑนิคม นิคมฝกอาชีพ ทัณฑสถานอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือสถาน
ฝกและอบรม แลวแตกรณ ี
   มาตรา ๘  ในการเกี่ยวของกบัผูตองขัง ผูตองกักกนั หรือเด็กในสถานฝกและอบรม 
ขาราชการกรมราชทัณฑตอง 
   ไมรับทรัพยสินจากญาติมิตรของผูตองขัง ผูตองกักกัน หรือเด็กในสถานฝกและอบรม 
ไวใหบุคคลดังกลาวแลว เวนแตท่ีกําหนดไวในกฎขอบังคับ 
   ไมเปนส่ือติดตอโดยทางตรงหรือทางออมระหวางผูตองขัง ผูตองกักกนั หรือเด็กใน
สถานฝกและอบรม กับญาติมิตรของบุคคลดังกลาวแลว เวนแตท่ีกําหนดไวในกฎขอบังคับ 
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   ไมรับหรือสัญญาวาจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอยางใด ๆ จากผูตองขัง ผูตองกักกนั 
หรือเด็กในสถานฝกและอบรม หรือญาติมิตรของบุคคลเหลานี ้
   ไมกลาวเท็จ ยัว่เยา หรือทะเลาะวิวาทกับผูตองขัง ผูตองกักกนั และเดก็ในสถานฝก
และอบรม 
   แสดงความเมตตากรุณาแกผูตองขัง ผูตองกักกนั และเดก็ในสถานฝกและอบรม โดย
ชอบดวยกฎขอบังคับ 
   และโดยท่ัวไป ตองประพฤติตนใหเปนตัวอยางอันดีงามแกผูตองขัง ผูตองกักกนั หรือ
เด็กในสถานฝกและอบรม 
   มาตรา ๙  ขาราชการกรมราชทัณฑมีหนาท่ีตักเตือนแนะนํา และส่ังสอนผูอยูในบังคับ
บัญชา และผูอยูในความควบคุมใหมีความประพฤติดี และปฏิบัติโดยเครงครัดตามกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับและระเบียบแบบแผนของเรือนจาํ ทัณฑนิคม นิคมฝกอาชีพ ทัณฑสถานอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายหรือสถานฝกและอบรม 

 

หมวด ๒ 
โทษผิดวินัย 

 
   มาตรา ๑๐  ผูใดประพฤติผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้อาจตองโทษตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรืออาจตองโทษ 

(๑) ขัง 
(๒) เพิ่มเวรยาม 
(๓) กักบริเวณ 

   โทษขัง คือ ขังในท่ีควบคุมท่ีสมควรแตเฉพาะคนเดยีวหรือรวมกันหลายคน 
   โทษเพิ่มเวรยาม คือ ใหอยูเวรยามรักษาการณนอกจากหนาท่ีประจําเพิม่ข้ึนอีก 
   โทษกักบริเวณ คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีสมควร 
   มาตรา ๑๑  การลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนสถานไลออก
หรือปลดนั้น ถาผูกระทําผิดเปนขาราชการชั้นจัตวาหรือเทียบเทาช้ันจัตวา ใหอธิบดีกรมราชทัณฑมี
อํานาจไลออกหรือปลดได สวนการลงโทษสถานอ่ืน ๆ ใหรายงานไปยงัผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป
ตามลําดับจนถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ คําส่ังของอธิบดีกรมราชทัณฑใหเปนท่ีสุด 
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   มาตรา ๑๒  ผูบังคับบัญชาจะลงโทษขัง เพิม่เวรยามหรือกักบริเวณไดคร้ังหนึ่งไมเกิน
กําหนดในตารางตอไปนี ้

 
ผูบังคับบัญชา 

ผูกระทํา 
ผิดวินยั 

 
ขัง 

 
เพิ่มเวรยาม 

 
กักบริเวณ 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง 

พัศด ี
ผูคุม 

- 
๒๐ วัน 

๒๐ วัน 
๓๐ วัน 

๓๐ วัน 
๔๕ วนั 

ปลัดกระทรวง
อธิบดี 

พัศด ี
ผูคุม 

- 
๑๕ วัน 

๑๕ วัน 
๒๐ วัน 

๒๐ วัน 
๓๐ วัน 

ผูบัญชาการเรือนจํา พัศด ี
ผูคุม 

- 
๑๐ วัน 

๑๐ วัน  
๑๕ วัน 

๑๕ วัน 
๒๐ วัน 

สารวัตรเรือนจํา พัศด ี
ผูคุม 

- 
๗  วัน 

๗  วัน 
๑๐ วัน 

๑๐ วัน 
๑๕ วัน 

พัสดีหรือหวัหนา
สวนราชการท่ีต่ํา
กวาพัสด ี

ผูคุม ๕  วัน ๗  วัน ๑๐ วัน 

   ผูบังคับบัญชาและผูกระทําผิดวินยัตามตารางนี้ หมายความตลอดถึงขาราชการใน
ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเทียบกันไดดวย 

 

หมวด ๓ 
การรักษาวินยั 

 
   มาตรา ๑๓  ในการรักษาวินยัขาราชการกรมราชทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนาํ
บทบัญญัติวาดวยการรักษาวนิัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนโุลม 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
(ลงช่ือ)  ป.  พบูิลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 

 
 


