พระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก
พุทธศักราช ๒๔๗๙
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
( ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ )
จ้าพระยายมราช
พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๐
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรมีกฎหมายจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก
ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบาง
จาพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙”
มาตรา ๒* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔/ตอนที่ ๐ก/หน้า ๒๐๔/๒๖ เมษายน ๒๔๘๐

มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก กฎหมาย กฎ และข้ อ บั ง คั บ ในส่ ว นที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือที่แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความว่าเด็กซึ่งจะจัดการฝึกและอบรมตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่ารัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์
มาตรา ๕ เด็กซึ่งจะจัดการฝึกและอบรมตามพระราชบัญญัตินี้ได้แก่
(ก) เด็กซึ่งศาลมีคาสั่งให้ส่งไปไว้ในโรงเรียนดัดสันดานตามบทแห่งกฎหมายลักษณะ
อาญา หรือตามบทแห่งกฎหมายอื่น
(ข) เด็ ก ซึ่ ง ศาลมี ค าสั่ ง ให้ ส่ ง ไปไว้ ใ นโรงเรี ย นฝึ ก อาชี พ ตามมาตรา ๕๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๗๘
(ค) เด็กซึ่งศาลมีคาสั่งให้ส่งไปไว้ในสถานฝึกและอบรมอันจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีมีอานาจจัดตั้งสถานฝึกและอบรมเด็ก เพื่อดาเนินการฝึกสอน
อบรมในทางศีลธรรม จรรยา และวิชาอันเป็นความรู้ทั่วไป วิชาชีพ การทางาน อุตสาหกรรม การทางาน
เกษตรกรรม การพาณิชยกรรมตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๗ การฝึกและอบรมนั้น จักต้องคานึงถึงอุปนิสัยใจคอของเด็กและพยายามจัด
ไปในทางที่เหมาะสมอันจะพึงอานวยประโยชน์อย่างดีที่สุดในชีวิตเบื้องหน้าของเด็กและชุมชน
มาตรา ๘ รัฐมนตรีมีอานาจแบ่งประเภทและชั้นของเด็ก กับจัดให้เด็กในต่างประเภท
ต่างชั้นได้รับการปฏิบัติและประโยชน์ต่าง ๆ กัน
มาตรา ๙ เด็กที่มีความอุตสาหะ ความประพฤติ และความก้าวหน้าในวิชา หรือการ
ทางาน อาจได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ต่อไปนี้
๑. เลื่อนประเภทหรือชั้น
๒. ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

๓. ได้รับส่วนแบ่งปันผลกาไร
๔. ได้รับความไว้วางใจให้ออกไปนอกเขตสถานฝึกและอบรมโดยลาพัง
๕. ได้รับความไว้วางใจให้ไปอยู่นอกเขตสถานฝึกและอบรม
๖. ได้รับ การผ่อ นผันให้พ้นไปจากการควบคุมของสถานฝึกและอบรมภายในบั งคับ
เงื่อนไขซึ่งรัฐมนตรีกาหนดไว้
มาตรา ๑๐ เด็กจักต้องอยู่ในวินัยโดยปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับและระเบียบ
อันตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการฝึกและอบรม
เด็กที่มิได้ปฏิบัติตนตามวรรคต้นได้ชื่อว่าละเมิดวินัย
มาตรา ๑๑ เด็ ก ที่ ล ะเมิ ด วิ นั ย อาจได้ รั บ ทั ณ ฑ์ ส ถานใดสถานหนึ่ ง หรื อ หลายสถาน
ดังต่อไปนี้
๑. ภาคทัณฑ์
๒. ตาหนิ
๓. ทางานเกินหรือนอกเวลา
๔. งดการเลื่อนหรือลดประเภทลดชั้น
๕. ถอนจากตาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
๖. งดหรือลดส่วนแบ่งปันผลกาไร
๗. ถอนความไว้วางใจ
๘. เฆี่ยนด้วยไม้เรียวไม่เกิน ๑๐ ที
ในกรณีความผิดและเงื่อนไขอย่างใดซึ่งจะลงทัณฑ์สถานที่ ๗ และ ๘ ก็ดีขนาดและชนิด
ของไม้เรียวก็ดี ให้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ภายใต้บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอานาจออกข้อบังคับวางระเบียบ
และวิธีการเพื่อจัดการฝึกและอบรมเด็ก
มาตรา ๑๓ เมื่อเห็นว่าการจัดให้เด็กอยู่ในสานักของเอกชนหรืออยู่ในความดูแลของ
เอกชนจักอานวยประโยชน์อันดียิ่งให้แก่ชีวิตในเบื้องหน้าของเด็กอธิบดีมีอานาจที่จะดาเนินการได้

ในการมอบหมายให้เด็ก ไปอยู่ในสานัก ของเอกชนหรือ ในความดูแลของเอกชนนั้ น
อธิบดีจะกาหนดเงื่อนไขและจะให้ผู้รับตัวทาสัญญาโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่จะ
เห็นสมควร
มาตรา ๑๔ จะต้องเปิดโอกาศให้เด็กได้ร้องเรียนหรือชี้แจงถึงกรณีข้อทุกข์ร้อนโดย
สมควร
มาตรา ๑๕ จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการเยี่ยมและติดต่อจากบุคคลภายนอกตาม
สมควร
มาตรา ๑๖ ในปีหนึ่ง ๆ จะต้องจัดให้เด็กได้รับการตรวจอนามัยโดยทั่วไปจากแพทย์
เด็กที่ป่วยเจ็บจะต้องจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามสมควร และถ้าจาเป็นอธิบดีมี
อานาจสั่งให้ส่งตัวไปรักษาพยาบาลนอกสถานฝึกและอบรมได้
มาตรา ๑๗ โดยปกติในวันหนึ่ง ๆ จะจัดให้เด็กทางานและศึกษาเกินกว่าสิบชั่วโมง
ไม่ได้
มาตรา ๑๘ เมื่อถึงคราวให้ออกไปเป็นอิสระ ให้เด็กได้รับ
๑. ใบบริสุทธิ
๒. หนังสือแสดงผลของการฝึกและอบรม
๓. เครื่องแต่งกายหนึ่งสารับ ถ้าของตนเองไม่มี
มาตรา ๑๙ เมื่อถึงคราวให้ออกไปเป็นอิสระ หากปรากฏว่าเด็กป่วยหนัก หรือไม่มีที่จะ
ไปอยู่ หรือไม่มีทางดารงชีพ อธิบดีจะอนุญาตให้คงอยู่ในสถานฝึกและอบรมก็ได้ แต่เด็กนั้นจักต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่จะอยู่ต่อไป
นอกจากในกรณีป่วยหนัก อธิบดีจะอนุญาตให้เด็กอยู่ต่ อไปในสถานฝึกและอบรมจน
เกินอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ไม่ได้
มาตรา ๒๐ ภายใต้บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีจะจัดให้มีการสงเคราะห์เด็กซึ่ง
ได้ออกไปเป็นอิสระแล้วก็ได้

เด็ก ที่ไ ด้รับ การสงเคราะห์ตามวรรคต้นจะต้อ งอยู่ภ ายใต้ก ฎ ข้อ บังคับระเบียบและ
เงื่อนไขแห่งการสงเคราะห์นั้น
มาตรา ๒๑ เด็กที่ไ ด้รับความไว้วางใจหรือ การผ่อ นผันให้ไปนอกเขตสถานฝึกและ
อบรม หากกระทาผิดวินัยหรือเงื่อนไขที่กาหนดให้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจนาตัวส่งสถานฝึกและอบรมได้
โดยมิต้องมีหมายหรือดาเนินการฟ้องขอให้ศาลมีคาสั่งอย่างใด
มาตรา ๒๒ ถ้าเด็กกระทาความผิดอาญาขึ้นภายในเขตของสถานฝึกและอบรม และ
ความผิดนั้นเป็นเพียงความผิดฐานลหุโทษหรือฐานนาสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเขตสถานฝึกและอบรม
หรือฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของสถานฝึกและอบรม หรือฐานพยายามหลบหนี แทนที่จะดาเนิน
เรื่องเพื่อการฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อธิบดีมีอานาจวินิจฉัยให้ลงทัณฑ์
ฐานละเมิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ได้
ข้อความตามมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิของเอกชนที่จะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
ดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๓ เด็กที่หลบหนีจากการควบคุมของเจ้าพนักงานสถานฝึกและอบรม หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ศาลสั่งเพิ่มเวลาที่ต้องฝึกและอบรมขึ้นอีกตามที่เห็นควรแทนการลงโทษอาญา แต่
ต้องไม่เกินอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์
หากเด็กที่กระทาผิดตามวรรคต้นมีอายุในขณะหลบหนีครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และปรากฏ
ว่าเคยหลบหนีมาแล้วแต่ก่อน ให้มีความผิดฐานหลบหนีที่คุมขัง
มาตรา ๒๔ ผู้ใดช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่เด็กด้วยประการใด ๆ ให้หลบหนีดัง
บัญญัติไว้ในมาตราก่อน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือทั้งปรับทั้งจา
ถ้าผู้กระทาผิดเป็นเจ้าพนักงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เพิ่มโทษเป็นทวีคูณ
มาตรา ๒๕ เด็กที่ได้ออกเป็นอิสระไปแล้ว ไปกระทาความผิดอาญาขึ้นอีก หากศาลมี
คาสั่งให้ส่งไปไว้ในสถานฝึกและอบรมสาหรับความผิดในครั้งหลัง ให้เพิ่มเวลาส่งไปไว้ในสถานฝึกและ
อบรมเป็นทวีคูณ แต่ต้องไม่เกินอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์

มาตรา ๒๖ ให้กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าทรัพย์สินอย่างใดห้ามมิให้นาเข้ามาหรือมีไว้
ในสถานฝึกและอบรม
มาตรา ๒๗ ผู้ใดเข้าไปในสถานฝึกและอบรมโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ก็ดี หรือบังอาจรับจากหรือส่งมอบแก่เด็ก นาเข้ามาหรือเอาออกไปจากสถานฝึกและอบรมซึ่งเงินหรือ
สิ่งของต้องห้ามโดยทางใด ๆ อันฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือกฎแห่งสถานฝึกและอบรมก็ดี ผู้นั้นมี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจา
ถ้ า ผู้ ก ระท าผิ ด เป็ น เจ้ า พนั ก งานมี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานฝึ ก และอบรมหรื อ กรม
ราชทัณฑ์ให้เพิ่มโทษเป็นทวีคูณ
เงินหรือสิ่งของต้องห้ามที่นาเข้ามาในสถานฝึกและอบรมโดยฝ่าฝืนบทมาตรานี้ให้ริบ
เป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รัก ษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอานาจตั้งแต่งและถอดถอนพนัก งานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)
พิบูลสงคราม
รัฐมนตรี

