
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู ้
เรื่อง การควบคุมผู้ต้องขังและฟ้ืนฟูวินัย 

 เรือนจ าฐานทัพเรือสัตหีบ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 



ชื่อผลงาน การควบคุมผู้ต้องขังและฟ้ืนฟูวินัย 

เจ้าของผลงาน/สังกัด รจ.ฐท.สส. 

ประเภทของผลงาน องค์ความรู้ส าหรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เหตุผล/ความจ าเป็น/ความเป็นมา 

   - ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังและฟ้ืนฟูวินัยของ รจ.ฐท.สส. ได้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เรือนจ า
ทหาร พ.ศ.2479 ,พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และข้อบังคับ กห.ว่าด้วยเรือนจ า พ.ศ.2545 ก าหนด มิได้มีองค์
ความรู้ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ขาดความ
เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามความเคยชิน จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าองค์ความรู้ส าหรับใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ลักษณะของผลงาน 

   - การควบคุมผู้ต้องขังและฟ้ืนฟูวินัย จะต้องเป็นการปฏิบัติงานโดยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และมีความ
เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน มิใช่เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามความเคยชิน เพราะอาจจะท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามความมุ่งหมายของทางราชการ 

กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ 

    1.จากประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานและมีความช านาญ 

    2.จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

    3.จากการทบทวนการปฏิบัติงานจริง 

    4.จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะของก าลังพลผู้ปฏิบัติงานจริง 

    5.จาก พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.2479  

    6.จาก พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550  

    7.จาก ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยเรือนจ า พ.ศ.2545  

เคล็ดลับ/เทคนิค 

    1.ฝึกปฏิบัติงานจริง 

    2.การถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่รู้จริง 

    3.อาศัยความช านาญและประสบการณ์ 

 

 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

    1.รู้หน้าที่ รู้จักตนเอง 

    2.มีความเข้าใจ มีความช านาญ อย่างแท้จริง 

    3.การควบคุมการปฏิบัติงาน 

    4.ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทีม 

ผลสัมฤทธิ์ 

    1.การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 

    2.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ มีความเข้าใจ มีความเชื่อม่ัน ต่อการปฏิบัติงาน 

    3.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความภาคภูมิใจ 

    1.ผลงานเป็นที่ประทับใจ 

    2.ได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชา 

    3.เกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ ขั้นตอนของกระบวนการ ค าอธิบาย/รายละเอียด
การปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.   1.รับส าเนาเอกสารพร้อม
ตัวผู้ต้องขังและสิ่งของ 
เครื่องใช้ประจ าตัว 
2.ตรวจสอบส าเนาเอกสาร
ประจ าตัวผู้ต้องขัง 
3.สอบสวนผู้ต้องขังให้ตรง
กับรายการตามส าเนา
เอกสารประจ าตัว 
4.ตรวจสิ่งของที่ตัว
ผู้ต้องขังและสิ่งของที่
น ามาด้วย 
5.ลงบันทึกรายละเอียดใน
การรับตัว 
6.จ่ายเครื่องนุ่งห่มหลับ
นอนให้กับผู้ต้องขัง 
   6.1 เสื้อกางเกงผู้ต้องขัง
จ านวน 2 ชุด 
   6.2 ผ้าห่มนอน จ านวน 
1 ผืน 
   6.3 ผ้าปูที่นอน จ านวน 
1 ผืน 
7.ให้ผู้ต้องขังผลัดเปลี่ยน
เสื้อผ้า 
8.ลงบันทึกการรับฝาก
เสื้อผ้าชุดที่ผู้ต้องขังสวมใส่
มา โดยให้มีการลงลายมือ
ชื่อผู้ฝากและผู้รับฝากให้
เรียบร้อย 
9.ให้ผู้ต้องขังตัดผม 
   9.1 ผู้ต้องขังที่เป็น
ข้าราชการให้ตัดผมทรง
นักเรียน 
   9.2 ผู้ต้องขังที่เป็น    
พลทหารให้ตัดผมเกรียน 
 
 
 
 
 

- ประตูแดน รจ.ฯ 
- จนท.ประตูแดน รจ.ฯ 
- นายทหารเวรประจ าวัน รจ.ฯ 
- จ่าเวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- เวรประตูแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.
2479 
- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2550 
-ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 

การรับตัว
ผู้ต้องขังเข้า

แดนขัง 



ล าดับ ขั้นตอนของกระบวนการ ค าอธิบาย/รายละเอียด
การปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  10.ทดสอบความพร้อม
ทางด้านร่างกาย และ
จิตใจ ตามสภาพความ
พร้อมของผู้ต้องขัง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

  

   10.1 วิ่งรอบสนาม
จ านวน 3 รอบ 
   10.2 งอเข่าครึ่งนั่ง
จ านวน 50 ยก. 
   10.3 ยึดพ้ืนจ านวน 50 
ครั้ง 
   10.4 ลุกนั่งจ านวน 50 
ครั้ง 
11. อบรมชี้แจงการปฏิบัติ
ให้ผู้ต้องขังได้รับทราบ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
   11.1 ตารางปฏิบัติ
ประจ าวันของผู้ต้องขัง 
   11.2 ข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติของผู้ต้องขัง 
 

2.  
    การแยกผู้ต้องขัง 

- จนท.ประตูแดน รจ.ฯ 
ด าเนินการคัดแยกผู้ต้องขัง 
ออกเป็น 3 ประเภท 

- ประตูแดน รจ.ฯ  
 
 
 
 

 

1. ประเภทที่ 1 คนต้องขัง
ระหว่างสอบสวน หรือ
พิจารณาของศาล และคน
ฝาก หมายถึง ผู้ต้องขัง
พิพาท 

2. ประเภทที่ 2 คนต้องจ า
ขังหรือขัง ตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาในความผิด
ต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัย
ทหาร พ.ศ.2476 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม หมายถึง 
ผู้ต้องขังวินัย 
 
 



ล าดับ ขั้นตอนของกระบวนการ ค าอธิบาย/รายละเอียด
การปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  3. ประเภทที่ 3 ผู้ต้องขัง
พิพาทที่ศาลพิพากษาคดี
ถึงท่ีสุด (พักโทษ) หมายถึง 
ผู้ต้องขังอาญา 

  

3.  
 

1.ผู้ต้องขังวินัย ซึ่งเป็นผู้ที่
มีก าหนดวันลงทัณฑ์เกิน
กว่า 30 วัน หรือเป็นผู้ที่มี
ความประพฤติ/พฤติกรรม
ที่ไม่น่าไว้วางใจให้ใส่ห่วง
ไว้ที่ข้อเท้าข้างขวา (เพ่ือ
เป็นสัญลักษณ์ในการ
ตรวจสอบ) ส าหรับ
ผู้ต้องขังวินัยที่มีก าหนดวัน
ลงทัณฑ์ไม่เกิน 30 วัน ไม่
ต้องใส่ห่วง 
2.ผู้ต้องขังพิพาทคดีหนี
ราชการให้ใส่ห่วงไว้ที่ข้อ
เท้าข้างซ้าย (เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ในการ
ตรวจสอบ) ไม่ต้องจ า
ตรวน 
3.ผู้ต้องขังพิพาทคดีทั่วไป
นอกเหนือจากคดีหนี
ราชการให้จ าตรวนและใส่
ห่วงไว้ที่ข้อเท้าข้างซ้าย
(เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการ
ตรวจสอบ) 
4.ผู้ต้องขังอาญาคดีหนี
ราชการและคดีทั่วไป ที่มี
ก าหนดโทษหรือเหลือโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ให้ใส่
ห่วงไว้ที่ข้อเท้าข้างขวา 
(เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการ
ตรวจสอบ) ไม่ต้องจ า
ตรวน 
 
 
 
 
 

- ประตูแดน รจ.ฯ 
- จนท.ประตูแดน รจ.ฯ 
- นายทหารเวรประจ าวัน รจ.ฯ 
- จ่าเวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- เวรประตูแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.
2479 
- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2550 
-ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 

การใช้เครื่องพันธนาการ 



ล าดับ ขั้นตอนของกระบวนการ ค าอธิบาย/รายละเอียด
การปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  5.ผู้ต้องขังอาญาคดีหนี
ราชการและคดีทั่วไปที่มี
ก าหนดโทษหรือเหลือโทษ
จ าคุกเกิน 1 ปี ให้จ าตรวน
และใส่ห่วงไว้ที่ข้อเท้าข้าง
ขวา (เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ใน
การตรวจสอบ) 

  

4.  1.ผู้ต้องขังวินัยจัดเข้าคุม
ขังไว้ที่เรือนขังที่ 1 
2.ผู้ต้องขังพิพาทคดีหนี
ราชการและคดีทั่วไปที่ไม่
เกี่ยวข้องกับคดีที่เก่ียวกับ
ยาเสพติดหรือคดี
อุกฉกรรจ์ จัดเข้าคุมขังไว้
ที่เรือนขังที่ 2 
3.ผู้ต้องขังพิพาทคดีที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือ
คดีอุกฉกรรจ์จัดเข้าคุมขัง
ไว้ที่เรือนขังท่ี 3 
4.ผู้ต้องขังอาญาคดีหนี
ราชการและคดีทั่วไปที่ไม่
เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
หรือคดีอุกฉกรรจ์ ที่มี
ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 3 
ปี จัดเข้าคุมขังไว้ที่เรือนขัง
ที่ 2 
5.ผู้ต้องขังคดีท่ัวไปที่มี
ก าหนดโทษจ าคุกเกินกว่า 
3 ปี และคดีที่เกี่ยวกับยา
เสพติดหรือคดีอุกฉกรรจ์
จัดเข้าคุมขังไว้ที่เรือนขัง 3 
 
 
 
 

- แดนขังชั้นใน 
- จนท.เรือนขัง 
- นายทหารเวรประจ าวัน รจ.ฯ 
- จ่าเวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- เวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.
2479 
- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2550 
-ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 

การคุมขัง 



ล าดับ ขั้นตอนของกระบวนการ ค าอธิบาย/รายละเอียด
การปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.  1.ให้น าผู้ต้องขังเข้าห้องขัง
เวลา 1800 โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
   1.1 แถวผู้ต้องขังตรวจ
ยอดบัญชีพล 
   1.2 ตรวจสิ่งของ
ต้องห้ามที่ตัวผู้ต้องขังและ
สิ่งของที่จะน าเข้าไป
ภายในห้องขัง 
   1.3 ตรวจเครื่อง
พันธนาการ 
   1.4 ตรวจพื้นที่บริเวณ
รอบเรือนขัง 
   1.5 ตรวจอาคารเรือน
ขัง 
   1.6 ไขกุญแจห้องขังเพ่ือ
ตรวจภายในห้องขัง 
   1.7 ให้ผู้ต้องขังเดินเป็น
แถวเข้าห้องขัง พร้อมกับ
นับจ านวน 
2.ให้น าผู้ต้องขังออกจาก
ห้องขัง เวลา 0600 โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
   2.1 ตรวจพื้นที่บริเวณ
รอบเรือนขัง 
   2.2 ตรวจอาคาเรือนขัง 
   2.3 ตรวจกุญแจและ
ประตูห้องขัง 
   2.4 แถวผู้ต้องขังตรวจ
เครื่องพันธนาการ 
   2.5 ตรวจยอดบัญชีพล 
   2.6 ไขกุญแจห้องขังให้
ผู้ต้องขังเดินเป็นแถวออก
จากห้องขัง พร้อมกับนับ
จ านวน 
 
 
 
 
 

- นายทหารเวรประจ าวัน รจ.ฯ 
- จ่าเวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- เวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.
2479 
- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2550 
-ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 

การน าผู้ต้องขังเข้าห้อง
ขังและน าออกจากห้อง

ขัง 



ล าดับ ขั้นตอนของกระบวนการ ค าอธิบาย/รายละเอียด
การปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6.  1. ตรวจสิ่งของต้องห้ามที่
ตัวผู้ต้องขังก่อนเสมอทุก
ครั้ง 
2. เมื่อจ่ายผู้ต้องขังออก
นอกบริเวณเรือนจ า หาก
การควบคุมเป็นหน้าที่ของ
ทางเรือนจ า ต้องจัดให้มีผู้
คุมหนึ่งคน ต่อผู้ต้องขังไม่
เกิน 5 คน 
3. เมื่อจะน าผู้ต้องขังเดิน
ทางไกลไปต่างถิ่นจะต้อง
จัดให้มีผู้ควบคุมไม่น้อย
กว่าสองคน 
4. ให้ผู้ควบคุมลงลายมือ
ชื่อผู้รับตัวผู้ต้องขังก่อนที่
จะจ่ายผู้ต้องขังออกนอก
บริเวณเรือนจ า 
5. สอบสวนผู้ต้องขังให้
ตรงกับรายชื่อและตรวจ
นับจ านวนผู้ต้องขังให้ตรง
กับจ านวนที่จะจ่ายออกไป 

- ประตูแดน รจ.ฯ 
- จนท.ประตูแดน รจ.ฯ 
- นายทหารเวรประจ าวัน รจ.ฯ 
- จ่าเวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- เวรประตูแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.
2479 
- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2550 
-ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 

7.  1. ตรวจสิ่งของต้องห้ามที่
ตัวผู้ต้องขังก่อนเสมอทุก
ครั้ง 
2.สอบสวนผู้ต้องขังให้ตรง
กับรายชื่อที่จ่ายออกไป 
3. ตรวจนับจ านวน
ผู้ต้องขังให้ตรงกับจ านวน
ที่จ่ายออกไป 
4.ให้ผู้ควบคุมลงลายมือชื่อ
ส่งตัวผู้ต้องขังคืน 

- ประตูแดน รจ.ฯ 
- จนท.ประตูแดน รจ.ฯ 
- นายทหารเวรประจ าวัน รจ.ฯ 
- จ่าเวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- เวรประตูแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.
2479 
- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2550 
-ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 

8.  - ให้ผู้ต้องขังปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 
ก าหนด 
 
 

- ประตูแดน รจ.ฯ 
- จนท.ประตูแดน รจ.ฯ 
- นายทหารเวรประจ าวัน รจ.ฯ 
- จ่าเวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- เวรประตูแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.
2479 
- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2550 
-ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 

การน าผู้ต้องขังออกไป
นอกเรือนจ า 

การน าตัวผู้ต้องขังกลับ
เข้าเรือนจ า 

การปฏิบัติตามตาราง
การปฏิบัติประจ าวันของ

ผู้ต้องขัง(ปกติ) 



ล าดับ ขั้นตอนของกระบวนการ ค าอธิบาย/รายละเอียด
การปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  1.เวลา 0600 ท างานที่
เกี่ยวกับการอนามัย
ผู้ต้องขัง การสุขาภิบาล
ของเรือนจ า หรือสถานที่
ราชการบางแห่งท่ี
เห็นสมควร 
2.เวลา 0800 – 0900 
รับประทานอาหารเช้า 
3. เวลา 0900 จ่ายไป
ท างานตามหน้าที่ 
4. เวลา 1200 พักงาน 
รับประทานอาหาร
กลางวัน 
5. เวลา 1300 เริ่มท างาน
ต่อไป 
6. เวลา 1600 เลิกงาน
อาบน้ า รับประทาน
อาหารเย็น และพักผ่อน
จนถึงเวลาเข้าห้องขัง 
7. ก่อนถึงเวลานอน ให้
ผู้ต้องขังได้มีการไหว้พระ
สวดมนต์ตามระเบียบของ
ทหาร 
8. ในวันหยุดราชการต่างๆ
โดยปกติให้ผู้ต้องขังท าการ
ที่เก่ียวกับการอนามัยของ
ผู้ต้องขัง การสุขาภิบาล
ของเรือนจ า และรับการ
อบรมในตอนเช้า (ระหว่าง
เวลา 0600 – 1200) ตอน
บ่ายให้พักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ล าดับ ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

ค าอธิบาย/รายละเอียด
การปฏิบัติ 

หน่วย/ผู้รับผิดชอบขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9  1.ให้ผู้ต้องขังเข้ากลุ่มงาน
ฟ้ืนฟูวินัย เพ่ือรับการ
อบรมและฝึกปฏิบัติ 
   1.1 ระเบียบ วินัย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหารเรือ 
   1.2 ทบทวนวิชาทหาร
ราบบุคคลท่ามือเปล่า 
2.ให้ผู้ต้องขังเข้ากลุ่มงาน
ศาสนา เพ่ือรับการอบรม
และฝึกปฏิบัติ 
   2.1 อบรมศีลธรรม
ประจ าเดือน 
   2.2 สวดมนต์ นั่งสมาธ ิ
   2.3 ปฏิบัติธรรม (ถือ
ศีล) ในโอกาสวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
   2.4 ศึกษาอบรมและ
สอบธรรมศึกษา 
3.ให้ผู้ต้องขังเข้ากลุ่มงาน
ฝึกวิชาชีพ เพื่อรับการ
อบรมและฝึกปฏิบัติ 
   3.1 การปั้นตุ๊กตา 
   3.2 การท าไม้กวาด 
4. ให้ผู้ต้องขังเข้ากลุ่มงาน
เกษตรพอเพียง เพ่ือรับ
การอบรมและฝึกปฏิบัติ 
   4.1 การปรุงดิน/ผสม
ดิน 
   4.2 การเตรียมแปลง
เพาะปลูก 
   4.3 การเพาะกล้าไม้ 
   4.4 การปลูกพืชผักสวน
ครัว 
   4.5 การเลี้ยงปลา 
   4.6 การเลี้ยงกบ 
   4.7 การท าอิฐตัวหนอน 
 

- ประตูแดน รจ.ฯ 
- จนท.ประตูแดน รจ.ฯ 
- นายทหารเวรประจ าวัน รจ.ฯ 
- จ่าเวรแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- เวรประตูแดนประจ าวัน รจ.ฯ 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร พ.ศ.
2479 
- พ.ร.บ.เรือนจ าทหาร(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2550 
-ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
เรือนจ า พ.ศ.2545 

การปฏิบัติ
ตามตาราง
การปฏิบัติ

ประจ าวันของ
ผู้ต้องขัง
(เพ่ิมเติม) 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับตัวผูต้้องขังเข้าแดนขัง 
(ชั้นนอก) 

   การคัดแยกผู้ต้องขัง 

 

การใช้เคร่ืองพนัธนาการ 

การควบคมุตวัผู้ ต้องขงัสง่เข้าแดนขงั 

(ชัน้ใน) 

 

การน าผู้ ต้องขงัเข้าห้องขงั-น าออกจากห้องขงั 

 

การปฏิบตัิตามตารางการปฏิบตัิประจ าวนัของ

ผู้ ต้องขงั 

 

การประเมินผล 

ตรวจสอบเอกสารประจ าตวัผู้ต้องขัง 
ตรวจสิ่งของที่ตัวผู้ต้องขังและสิ่งของที่น ามาด้วย ลง

บันทึกรายละเอยีดในการรับตวั 
 จ่ายเครื่องนุ่งห่มหลับนอน 

 

ให้ผู้ต้องขังผลัดเปลี่ยนเส้ือผ้า 

ให้ผู้ต้องขังตัดผม 

ทดสอบความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจฯ 
อบรมชี้แจงการปฏิบัติฯ 

ประเภทที่ ๑ ผู้ต้องขังพิพาท 

ประเภทที่ ๒ ผู้ต้องขังอาญา 

ประเภทที่ ๓ ผู้ต้องขังวินยั 

กลุม่งานฝึกอาชีพ กลุม่งานศาสนา กลุม่งานเกษตร

กระบวนการ 

การควบคุมผู้ต้องขงั 
 



กระบวนการ ภาพเล่าเรื่อง 
การควบคุมผู้ต้องขังและฟ้ืนฟูวินัย 

การรับตัวผู้ต้องขังเข้าแดนขัง 

 

 

 



- รับส าเนาเอกสารพร้อมตัวผู้ต้องขังและสิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัว 
- ตรวจสอบส าเนาเอกสารประจ าตัวผู้ต้องขัง 
- สอบสวนผู้ต้องขังให้ตรงกับรายการตามส าเนา 

 

 

 
 
 



- ตรวจสิ่งของที่ตัวผู้ต้องขงัและสิ่งของที่น ามาด้วย 
- ลงบันทึกรายละเอียดในการรับตัว 
- จ่ายเครื่องนุ่งห่มหลับนอน/เสื้อผ้า 

 
 

 

 
 



- ทดสอบความพร้อมทางดา้นร่างกาย และจิตใจ ตามสภาพความพร้อมของผู้ต้องขัง ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 

 

 
 



- การแยกผู้ต้องขัง 

 

 
 
 
 
 



- การใช้เครื่องพันธนาการ 

 

 
 
 
 
 
 



- การคุมขัง 

 

 

 



- การน าผู้ต้องขังเข้าห้องขัง และน าออกจากห้องขัง 

 

 

 



- การน าผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจ า /น าตัวผู้ต้องขังกลับเข้าเรือนจ า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- การปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติประจ าวันของผู้ต้องขัง (ปกติ) 

 

 

 



- การปฏิบัติตารางการปฏิบัติประจ าวันของผู้ต้องขัง (เพ่ิมเติม) 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 



ค าแนะน าในการปรับปรุง 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด หมายเหต ุ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 


