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คำ�นำ�

	 กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมีภารกิจหลัก
คือ		การควบคุมผู้กระทำาความผิดให้เป็นไปตามคำาพิพากษาของศาลและคำาสั่งลงโทษของ	
ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย	 โดยคุมขังไว้ในเรือนจำา	 ทัณฑสถาน	สถานกักขัง	หรือสถานกักกัน	
เพื่อมิให้ผู้ต้องโทษและผู้ที่ถูกศาลใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยไปสร้างความเดือดร้อน			
แก่สังคม	และมุ่งแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยบุคคลเหล่าน้ี	เพ่ือเป็นการคืนคนดี	มีคุณค่า	สู่สังคม	
ภายหลังพ้นโทษ	 โดยงานภารกิจดังกล่าวเป็นงานที่ต้องปฏิบัติต่อชีวิต	 ร่างกาย	และจิตใจ
ของผู้กระทำาความผิด	 การบริหารงานต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายมาเป็นมาตรการ
และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ	 โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และ
สิทธิประโยชน์ที่ผู้กระทำาความผิดพึงได้รับด้วย

	 นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายตามนัยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวล
กฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๑๐	ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะที่ใช้เป็นกฎหมายหลักในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์แล้ว	ยังมี		
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีตราไว้เพ่ือการปฏิบัติตามอำานาจและหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์อีกหลายฉบับ	อาทิเช่น	พระราชบัญญัติ	
วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๘๒	พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำาเนินการ	
ตามคำาพิพากษาคดีอาญา	พุทธศักราช	๒๕๒๗	เป็นต้น

	 เมื่อกฎหมายอันเกี่ยวกับการราชทัณฑ์เป็นข้อบังคับซึ่งใช้บังคับแก่บุคคลทุกคนและบุคคลเหล่านั้นโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมราชทัณฑ์จำาเป็นต้องเรียนรู้และทำาความเข้าใจกับกฎหมายน้ันๆ	ด้วย	ความไม่รู้
กฎหมายจะนำามาเป็นข้อแก้ตัวเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดชอบในทางอาญาและทางวินัยมิได้	ทุกคนจึงจำาเป็นต้องศึกษา	และ
นำาหลักการของกฎหมายไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	อันจะเป็นผลให้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหมดไปหรือลดน้อยลงได้

	 ดังน้ัน	เพ่ือสนับสนุนให้มีการนำามาตรการทางกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	กรมราชทัณฑ์
จึงได้จัดทำาหนังสือ	“รวมกฎหมายราชทัณฑ์	พร้อมด้วยกฎกระทรวง	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง”	เกี่ยวกับการ
ควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	ผู้ต้องกักขัง	และผู้ต้องกักกัน	รวมถึงการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
กรมราชทัณฑ์	โดยนำากฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมารวมไว้ในหนังสือ	เล่มนี้	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำาไปใช้
เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าท่ี	 และนำาไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	 ได้โดยสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง	 อันจะเป็น	
ประโยชน์ต่อพันธกิจในการควบคุม	บำาบัด	ฟ้ืนฟู	และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังฯ	อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป

	 กรมราชทัณฑ์หวังว่า	 หนังสือเล่มนี้จะเป็นองค์ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์		
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	นักศึกษา	และประชาชน	ตลอดจนผู้สนใจในกิจการราชทัณฑ์	 ในการศึกษา	ค้นคว้า	อ้างอิง	และ	
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

		 	 	 	 	 	 									พันตำารวจเอก
		 	 	 	 																				 	 	 	 (สุชาติ		วงศ์อนันต์ชัย)
		 	 	 		 												 	 	 	 	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
																																																											 	 												 			มกราคม		๒๕๕๖
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บทนำ� 

	 	 กรมราชทัณฑ์	(โดยกองนิติการ)	ได้มีการจัดทำาหนังสือ	“รวมกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานราชทัณฑ์”	มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย
อันเก่ียวข้องกับการราชทัณฑ์ท้ังท่ีเป็นกฎหมายท่ัวไปและกฎหมายเฉพาะ	เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่

	 	 นับแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 เป็นต้นมา	 กรมราชทัณฑ์ได้มีการแก้ไขปรับปรุงความในกฎกระทรวงฯ	 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และหนังสือสั่งการ	กรมราชทัณฑ์ในหลายฉบับ
การจัดทำาหนังสือในคร้ังน้ี	จึงเป็นการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายฯ	ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันท้ังหมด	แม้จะมีระเบียบ
ข้อบังคับบางเรื่องที่ได้บัญญัติไว้นานแล้ว	ตั้งแต่ปี	พุทธศักราช	๒๔๘๐	ก็ตาม	อาทิ	ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๔	
เรื่อง	 การตั้งผู้คุมพิเศษ	พุทธศักราช	๒๔๘๐	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ฉบับที่	 ๒๓	 เรื่อง	 การไหว้พระสวดมนต์ของผู้ต้องขัง	
พุทธศักราช	 ๒๔๘๓	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดเจตนารมณ์ของกฎหมายราชทัณฑ์ที่ได้มีการพัฒนา		
มาโดยลำาดับ	และต่อเน่ือง	ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา	ค้นคว้า	และอ้างอิง	ในการใช้กฎหมายราชทัณฑ์ได้อย่างดีย่ิง

	 	 ในบทบัญญัติของกฎหมายบางฉบับยังคงใช้ถ้อยคำาตามความในต้นฉบับเดิม	 ซ่ึงอาจเป็นภาษาท่ีแตกต่างไป	
จากภาษาที่ใช้อยู่ปัจจุบันไปบ้าง	แต่จะคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของการออกกฎหมาย	ในขณะนั้น

	 	 หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือสำาคัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์													
ให้ดำาเนินการตามภารกิจได้อย่างสมบูรณ์	สมประโยชน์แก่ทางราชการ

(นายโสภณ	ธิติธรรมพฤกษ์)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	ฝ่ายวิชาการ
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ส�รบัญ

          หน้�

 คำ�นำ�                                    
	 	 	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์

 บทนำ�

	 	 	 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	ฝ่ายวิชาการ
 
 ๑.	พระร�ชบัญญัติร�ชทัณฑ์	พุทธศักร�ช	๒๔๗๙	และกฎกระทรวงมห�ดไทย	 	 ๑

	 	 	 ออกต�มคว�มในม�ตร�	๕๘	แห่งพระร�ชบัญญัติร�ชทัณฑ์	พุทธศักร�ช	๒๔๗๙

	 	 	 ๑.๑	 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	 	 ๓	
	 	 	 ๑.๒	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๒๑	
	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙
	 	 	 ๑.๓	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๔๘	
	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๒)
	 	 	 ๑.๔	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๕๐	
	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๓)
	 	 	 ๑.๕	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๕๒
	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๔)
	 	 	 ๑.๖	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๕๓	
	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๕)
	 	 	 ๑.๗	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๕๕
	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๖)
	 	 	 ๑.๘	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๕๖
	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๗)
	 	 	 ๑.๙	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๕๗	
	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๘)
	 	 	 ๑.๑๐	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๕๙	
	 	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๙)
	 	 	 ๑.๑๑	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๖๑	
	 	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๑๐)
	 	 	 ๑.๑๒	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๖๔	
	 	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๑๑)
	 	 	 ๑.๑๓	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๖๖	
		 	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๑๒)

(3)
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ส�รบัญ	(ต่อ)

	 	 	 ๑.๑๔	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๖๙	
										 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๑๓)	 	
	 	 	 ๑.๑๕	 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	 	 ๗๑	
			 	 	 	 	 	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙		(ฉบับที่	๑๔)

 ๒.	พระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกักขังต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	พ.ศ.	๒๕๐๖	 	 ๗๕

	 	 	 กฎกระทรวง	และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง

	 	 	 ๒.๑	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	 	 ๗๗	
	 	 	 ๒.๒	 กฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำาเข้ามาในสถานที่กักขัง	พ.ศ.	๒๕๕๒	 	 ๘๐	

 ๓.	พระร�ชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกักกันต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	พ.ศ.	๒๕๑๐	 	 ๘๓

	 	 	 และกฎกระทรวงฯ

	 	 	 ๓.๑	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๑๐	 	 ๘๕	
		 	 	 ๓.๒	 กฎกระทรวง	(พ.ศ.	๒๕๑๔)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ	 	 ๘๙	
	 	 	 	 	 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๑๐

 ๔.	พระร�ชบัญญัติวินัยข้�ร�ชก�รกรมร�ชทัณฑ์	พุทธศักร�ช	๒๔๘๒	 	 ๙๑

	 	 	 และประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รกรมร�ชทัณฑ์

	 	 	 ๔.๑	 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๘๒	 	 ๙๓	
	 	 	 ๔.๒	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมราชทัณฑ์	 	 ๙๗	
 
	 ๕.	พระร�ชบัญญัติก�รปฏิบัติเพื่อคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	 	๑๐๕									

	 	 	 ในก�รดำ�เนินก�รต�มคำ�พิพ�กษ�คดีอ�ญ�	พ.ศ.	๒๕๒๗

	 	 	 ๕.๑	 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ	 	๑๐๗	
	 	 	 	 	 ในการดำาเนินการตามคำาพิพากษาคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๒๗

	 ๖.	พระร�ชบัญญัติคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในเรื่องท�งอ�ญ�	พ.ศ.	๒๕๓๕	 	๑๑๕

	 	 	 ๖.๑	 พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา	พ.ศ.	๒๕๓๕	 	๑๑๗	

 ๗.	พระร�ชกฤษฎีก�แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับก�รโอนอำ�น�จหน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร	 	๑๒๗

	 	 	 ให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 	 	 ๗.๑	 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ	 	๑๒๙	
	 	 	 	 	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๔๕

 ๘.	พระร�ชกฤษฎีก�โอนกิจก�รบริห�รและอำ�น�จหน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร	 	๑๔๗

	 	 	 ให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 	 	 ๘.๑	 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ	 	๑๔๙	
										 	 	 	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๔๕
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ส�รบัญ	(ต่อ)

	 ๙.	กฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รกรมร�ชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	 	๑๙๙ 
	 	 	 ๙.๑	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	 	๒๐๑	
	 ๑๐.	 กฎสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	ฉบับที่	๘๓	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ	 	๒๐๗

	 	 เครื่องแบบข้�ร�ชก�รฝ่�ยพลเรือน	พุทธศักร�ช	๒๔๗๘

	 	 ๑๐.๑	 กฎสำานักนายกรัฐมนตรี	ฉบับที่	๘๓	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัต	ิ 	๒๐๙	
	 	 	 เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน	พุทธศักราช	๒๔๗๘

	 ๑๑.	 ระเบียบที่เกี่ยวกับง�นร�ชทัณฑ์	 	๒๑๙

	 	 ๑๑.๑	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	เรื่อง	การพักการลงโทษ	 	๒๒๑	
	 	 ๑๑.๒	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการติดตาม	และ	 	๒๓๑	
	 	 									สอดส่องความประพฤติผู้ได้รับพักการลงโทษ	พ.ศ.	๒๕๐๗
	 	 ๑๑.๓	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง	 	๒๓๓	
	 	 									ที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๒๑
	 	 ๑๑.๔	 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ	 	๒๓๕
	 	 	 พ.ศ.	๒๕๔๖	
	 	 ๑๑.๕		ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยการตรวจเรือนจำาของคณะกรรมการเรือนจำา	 	๒๓๙
	 	 	 พ.ศ.	๒๕๔๗								
	 	 ๑๑.๖	 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๗	 	๒๔๓	
	 	 ๑๑.๗	 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐	 	๒๔๖	
	 	 ๑๑.๘	 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขัง	 	๒๔๘	
	 	 									ที่กระทำาการตามหน้าที่ซึ่งต้องประสบอันตราย	พ.ศ.	๒๕๕๒
	 	 ๑๑.๙		ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๔	เรื่อง	การตั้งผู้คุมพิเศษ	 	๒๕๑	
	 	 ๑๑.๑๐	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๕	เรื่อง	การลาของผู้ต้องขัง	 	๒๕๔	
	 	 ๑๑.๑๑	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๖	เรื่อง	การอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัว	 	๒๕๘
	 	 	 	 นอกเรือนจำา	
	 	 ๑๑.๑๒	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๘/๒๔๘๑	เรื่อง	การย้ายผู้ต้องขังไปดำาเนินคดี	 	๒๖๑
	 	 	 	 ที่เรือนจำาอื่น
	 	 ๑๑.๑๓	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๑๐)	เรื่อง	การชี้แจงระเบียบ	 	๒๖๒
	 	 								 	 ข้อบังคับของเรือนจำาให้ผู้ต้องขังทราบ
	 	 ๑๑.๑๔	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๑๒	เรื่อง	การเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง	 	๒๖๓	
	 	 											ที่มีเชื้อชาติหรือสังกัดต่างประเทศ
	 	 ๑๑.๑๕	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๑๖)	เรื่อง	เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังติดมายังเรือนจำา						 	๒๖๕	
	 	 ๑๑.๑๖	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๒๐)	เรื่อง	การทำาความเคารพของผู้ต้องขัง														 	๒๗๐	
	 	 ๑๑.๑๗	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๒๓)	เรื่อง	การไหว้พระสวดมนต์ของผู้ต้องขัง				 	๒๗๒	
	 	 ๑๑.๑๘	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๒๕	เรื่อง	การตัดผมสำาหรับผู้ต้องขัง		 	๒๗๖
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ส�รบัญ	(ต่อ)

	 	 ๑๑.๑๙	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการรับและการปล่อยตัวผู้ถูกกักกัน	พ.ศ.	๒๕๑๑	 	๒๗๗	
	 	 ๑๑.๒๐	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๑๓	 	๒๗๙	
	 	 ๑๑.๒๑	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๗	 	๒๘๒
	 	 ๑๑.๒๒	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาด	 	๒๘๔	
					 	 	 	 ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๒๓
	 	 ๑๑.๒๓	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์	 	๒๙๑	
	 	 	 	 กลางคืนและกลางวันในวันหยุดราชการของเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	พ.ศ.	๒๕๒๕
	 	 ๑๑.๒๔	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล	ค่าทำาขวัญ	และ	 	๒๙๕	
															 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แก่นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๒๙
	 	 ๑๑.๒๕	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้น	นักโทษเด็ดขาด	พ.ศ.	๒๕๓๖	 	๒๙๗																							
	 	 ๑๑.๒๖	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้น	นักโทษเด็ดขาด	 	๓๐๕
	 	 	 	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑																																
	 	 ๑๑.๒๗	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้น	นักโทษเด็ดขาด	 	๓๐๗																															
														 	 (ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๕																		
	 	 ๑๑.๒๘	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสำาหรับผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๓๘	 	๓๐๙	
	 	 ๑๑.๒๙	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการรับ	จ่าย	และเก็บรักษาเงินกองทุน	 	๓๑๑	
				 	 	 	 อาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	พ.ศ.	๒๕๓๙
	 	 ๑๑.๓๐	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน	และเครื่องกระสุนปืน	พ.ศ.	๒๕๔๓	 	๓๑๔	
	 	 ๑๑.๓๑	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติราชการ	เพื่อประชาชนเกี่ยวกับ	 	๓๒๖	
																							 การขอลากิจ	การขอย้ายกลับภูมิลำาเนาให้ผู้ต้องขัง	และการบริการ
	 	 	 	 รับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๖
	 	 ๑๑.๓๒	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติราชการหรือประชาชนเกี่ยวกับ	 	๓๒๙	
																							 การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๗
	 	 ๑๑.๓๓	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถาน	โรงพยาบาลราชทัณฑ์	 	๓๓๒	
														 	 กรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๘																		
	 	 ๑๑.๓๔		ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถาน	โรงพยาบาลราชทัณฑ์	 	๓๓๕	
																		 	 กรมราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 ๑๑.๓๕	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ	และ	 	๓๓๗	
																							 การใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 ๑๑.๓๖	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ	และ	 	๓๔๑
																				 	 การใช้แรงงานผู้ต้องขัง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 ๑๑.๓๗	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๘	 	๓๔๒	
	 	 ๑๑.๓๘	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๓	 	๓๔๖
																							 เรื่อง	การลงโทษเฆี่ยน	พ.ศ.	๒๔๘๐	พ.ศ.	๒๕๔๘
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ส�รบัญ	(ต่อ)

	 	 ๑๑.๓๙	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ประเภท	 	๓๔๗	
																					 	 เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย	เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 ๑๑.๔๐	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นผู้ถูกคุมขัง	หรือ	 	๓๔๙	
																							 ผู้ถูกกักกันในคดีอาญา	ในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๙
	 	 ๑๑.๔๑	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	 	๓๕๓
																					 	 บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน	พ.ศ.	๒๕๔๙
		 	 ๑๑.๔๒	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง	พ.ศ.	๒๕๔๙	 	๓๕๔
	 	 ๑๑.๔๓	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๙	 	๓๗๕
	 	 ๑๑.๔๔	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำา	 	๓๗๖
	 	 	 	 พ.ศ.	๒๕๕๓	
	 	 ๑๑.๔๕	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการดำาเนินการกับสิ่งของต้องห้ามและเงิน	 	๓๙๐
	 	 	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔	
	 	 ๑๑.๔๖	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออก	 	๓๙๓	
																	 	 ทำางานนอกเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๕๕	

 ๑๒.	 ข้อบังคับที่เกี่ยวกับง�นร�ชทัณฑ์	 	๓๙๗

	 	 ๑๒.๑	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน	 	๓๙๙
																	 ผลพลอยได้เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม	ต่อเติมหรือปรับปรุงเรือนจำา
	 	 ๑๒.๒	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน	 	๔๐๐	
																						ผลพลอยได้เพื่อการปฏิบัติราชการของเรือนจำาอื่น
	 	 ๑๒.๓	 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย	ที่	๑/๒๕๐๕	เรื่อง	การให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาด	 	๔๐๖
	 	 ๑๒.๔	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๕)	เรื่อง	เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังติดมายังเรือนจำา	 	๔๐๗	
	 	 ๑๒.๕	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๘	เรื่อง	การศึกษาและอบรมผู้ต้องขัง								 	๔๐๙	
	 	 ๑๒.๖	 ข้อบังคับที่	๑๒/๒๔๘๔	เรื่อง	กำาหนดการสูบบุหรี่ของผู้ต้องขัง	 		๔๑๑	
	 	 ๑๒.๗	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๑๘/๒๔๘๔	เรื่อง	การรับจ่าย	 	๔๑๓	
																					และการควบคุมผู้ต้องขังออกทำางานนอกเรือนจำา
	 	 ๑๒.๘	 ข้อบังคับที่	๔/๒๔๘๕	เรื่อง	การรายงานตน	 	๔๑๖
	 	 ๑๒.๙		ข้อบังคับที่	๑๙/๒๔๘๕	เรื่อง	การซื้อเครื่องบริโภคเลี้ยงผู้ต้องขัง	 	๔๑๗
															 โดยวิธีประมูลเป็นรายสิ่งหรือเรือนจำาจัดซื้อเอง
	 	 ๑๒.๑๐	 ข้อบังคับที่	๒๑/๒๔๘๕	เรื่อง	การเคารพ		 	๔๑๘
	 	 ๑๒.๑๑	 ข้อบังคับที่	๑๕/๒๔๘๖	เรื่อง	การตรวจค้นผู้ต้องขังที่นำาเข้าและนำาออกจากห้องขัง	 	๔๑๙
	 	 ๑๒.๑๒	 ข้อบังคับที่	๒๗/๒๔๘๖	เรื่อง	การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน	 		๔๒๐
																		 	 ในระหว่างอยู่ยามรักษาการณ์
	 	 ๑๒.๑๓	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล	ฉบับที่	๔	 	๔๒๑
	 	 	 	 พ.ศ.	๒๕๒๑
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ส�รบัญ	(ต่อ)

	 	 ๑๒.๑๔	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง	และ	 	๔๒๔																			
																				 	 การถ่ายภาพ	ภาพยนตร์	วิดิทัศน์	ภายในเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๔๐
	 	 ๑๒.๑๕	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 	๔๒๖
	 	 											ฉบับที่	๙	เรื่อง	ห้ามผู้ต้องขังรับประทานหมาก	พุทธศักราช	๒๔๘๓	พ.ศ.	๒๔๔๘
	 	 ๑๒.๑๖	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์		 	๔๒๗
	 	 											บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน	พ.ศ.	๒๕๔๙
	 	 ๑๒.๑๗	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์			 	๔๒๙
																	 	 (เงินผลพลอยได้)	เป็นรางวัล	ฉบับที่	๕	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 ๑๒.๑๘	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเด็กในความดูแลของผู้ต้องกักขัง													 	๔๓๐	
																							 ติดมายังสถานที่กักขัง	พ.ศ.	๒๕๕๐
	 	 ๑๒.๑๙	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำารุงโรงพยาบาล			 	๔๓๖	
														 		ในลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ	พ.ศ.	๒๕๕๓
	 	 ๑๒.๒๐	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอก											 	๔๔๔	
	 			 	 ต่อผู้ต้องขัง	และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๕๕
	 	 ๑๒.๒๑	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยความสะดวกในเรือนจำาสำาหรับผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๕๕												 	๔๕๓	

	 ๑๓.	 ประก�ศที่เกี่ยวกับง�นร�ชทัณฑ์	 	๔๕๕

	 	 ๑๓.๑	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดส่วนราชการตาม												 	๔๕๗	
	 	 	 กฎกระทรวงบางส่วนราชการกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม
	 	 									พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๔๙
	 	 ๑๓.๒	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๕๔	 	๔๖๓	
	 	 ๑๓.๓	 ประกาศกรมราชทัณฑ์	เรื่อง	การกำาหนดชนิด	ประเภท	และปริมาณ	 	๔๗๐
																				 ของยาหรือสารพิษที่ใช้ในการประหารชีวิตนักโทษ
	 	 ๑๓.๔	 ประกาศกรมราชทัณฑ์	เรื่อง	การกำาหนดแบบและขนาดของ												 	๔๗๑	
																						เครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้า
	 	 ๑๓.๕	 ประกาศกรมราชทัณฑ์	เรื่อง	การกำาหนดแบบและขนาด											 	๔๗๗	
	 	 									ของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้า	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๕

  คณะผู้จัดทำ�  ๔๘๔

(8)
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘)

อาทิตย์ทิพอาภา

เจ้าพระยายมราช

พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๙

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายการราชทัณฑ์เพื่อให้เหมาะแก่กาลสมัย

 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร  

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙”

 มาตรา ๒๑ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ภายหลัง ๔ เดือนนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓ ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำา ร.ศ. ๑๒๐ 

กับทั้งบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งมีข้อความขัดหรือแย้ง

กับพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

 (๑) “เรือนจำา” หมายความว่า ที่ซึ่งใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายความ

รวมตลอดถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กำาหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจน

 (๒) “ผู้ต้องขัง” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนต้องขังและคนฝาก

  ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓/-/หน้า ๗๗๕/๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙

3

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 (๓)๒ “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซ่ึงถูกขังไว้ตามหมายจำาคุกภายหลังคำาพิพากษาถึงท่ีสุด และ

หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย

 (๔) “คนต้องขัง” หมายความว่า บุคคลที่ถูกขังไว้ตามหมายขัง

 (๕) “คนฝาก” หมายความว่า บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา

 (๖) “นักโทษพิเศษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดซึ่งส่งไปอยู่ทัณฑนิคมตามพระราชบัญญัตินี้

 (๗) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งบังคับบัญชาการราชทัณฑ์

 (๘) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์

 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับถึงเรือนจำาทหาร

ลักษณะ ๑

เรือนจำา

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป

 มาตรา ๖ รัฐมนตรีมีอำานาจกำาหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจำา หรือสั่งให้จัดอาณาเขตภายในเรือนจำา

ออกเป็นส่วน ๆ ทั้งนี้ ให้คำานึงถึงประเภท ชั้น เพศของผู้ต้องขังหรือความประสงค์ในการอบรมผู้ต้องขังด้วย

 มาตรา ๗ บุคคลภายนอกซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจำาเพ่ือกิจธุระก็ดี เย่ียมผู้ต้องขังก็ดี เพ่ือประโยชน์ 

อย่างอื่นก็ดี จักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับซึ่งอธิบดีได้ตั้งและประกาศไว้โดยเปิดเผย

หมวด ๒

การรับตัวผู้ต้องขัง

 มาตรา ๘ เจ้าพนักงานเรือนจำาจะไม่รับบุคคลใด ๆ ไว้เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำา เว้นแต่จะได้รับหมายอาญา

หรือเอกสารอันเป็นคำาสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจ

 

 มาตรา ๙ ถ้าผู้ต้องขังมีเด็กอายุต่ำากว่าสิบหกปี อยู่ในความดูแลของตนติดมายังเรือนจำา และปรากฏว่า

ไม่มีผู้ใดจะเล้ียงดูเด็กน้ัน จะอนุญาตให้เด็กน้ันอยู่ในเรือนจำาภายใต้บังคับเง่ือนไขด่ังระบุไว้ในข้อบังคับท่ีอธิบดีต้ังข้ึน หรือจะส่ง 

ไปยังสถานที่อื่นใดอันได้จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการนี้ก็ได้

 บทบัญญัติในวรรคก่อนให้ใช้บังคับแก่เด็กที่เกิดในเรือนจำาด้วย

  ๒ มาตรา ๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ยังไม่ได้กำาหนดวิธีปฏิบัติ

แก่บุคคลซ่ึงถูกขังไว้ตามคำาส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย สมควรกำาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นนักโทษเด็ดขาดเพ่ือให้ได้รับสิทธิเสมือนนักโทษเด็ดขาด 

ตามคำาพิพากษาของศาล  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 มาตรา ๑๐ ให้แพทย์ตรวจอนามัยของผู้ที่ถูกรับตัวเข้าไว้ใหม่

 อน่ึง ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาตรวจและบันทึกข้อความเก่ียวแก่ลักษณะแห่งความผิดท่ีผู้น้ันได้กระทำา ตำาหนิ

รูปพรรณ ความแข็งแรงแห่งร่างกายและความสามารถทางสติปัญญากับข้อความอื่น ๆ ตามข้อบังคับที่อธิบดีได้ตั้งขึ้นไว้

 เมื่อเจ้าพนักงานเรือนจำาร้องขอ ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้มีอำานาจทำาการสอบสวนหรือสืบสวน  

การกระทำาผิดอาญาส่งรายงานแสดงประวัติของผู้ต้องขังให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจำา

หมวด ๓

การแยกและย้ายผู้ต้องขัง

 มาตรา ๑๑ รัฐมนตรีมีอำานาจแยกประเภทหรือช้ันของผู้ต้องขังและวางเง่ือนไขในการย้ายจากประเภทหรือ

ชั้นหนึ่งไปยังอีกประเภทหรือชั้นหนึ่งโดยวิธีเลื่อนขึ้นหรือลดลงตลอดจนการปฏิบัติต่าง ๆ สำาหรับผู้ต้องขัง

 คนต้องขังและคนฝากให้แยกขังไว้ต่างหากจากนักโทษเด็ดขาดเท่าที่จะกระทำาได้

 มาตรา ๑๒ การย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำาหนึ่งไปยังอีกเรือนจำาหนึ่งนั้นให้เป็นไปตามคำาสั่งของอธิบดี

หมวด ๔

อำานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำา

 มาตรา ๑๓ รัฐมนตรีมีอำานาจกำาหนดอำานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำาในส่วนที่เกี่ยวแก่การงาน

และความรับผิดชอบตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามอำานาจและหน้าที่นั้น

 มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  เว้นแต่

 (๑) เป็นบุคคลที่น่าจะทำาอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

 (๒) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตต์ไม่สมประกอบอันอาจเป็นภยันตรายต่อผู้อื่น

 (๓) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม

 (๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำา เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องใช้เครื่อง

พันธนาการ

 (๕) เม่ือรัฐมนตรีส่ังว่าเป็นการจำาเป็นจะต้องใช้เคร่ืองพันธนาการเน่ืองแต่สภาพของเรือนจำาหรือสภาพการณ์ 

ของท้องถิ่น

 ภายใต้บังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่มีอำานาจที่จะสั่งให้ใช้เครื่อง

พันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนคำาสั่งนั้น

 มาตรา ๑๕ รัฐมนตรีมีอำานาจกำาหนดชะนิดอาวุธท่ีเจ้าพนักงานเรือนจำาจะพึงใช้ และวางเง่ือนไขในการถือ

หรือมีอาวุธนั้น ๆ
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ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 มาตรา ๑๖ เจ้าพนักงานเรือนจำาอาจใช้อาวุธนอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ในกรณีต่อไปนี้

 (๑) เม่ือปรากฏว่าผู้ต้องขังกำาลังหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี และไม่มีทางจะป้องกันอย่างอ่ืนนอกจาก

ใช้อาวุธ

 (๒) เม่ือผู้ต้องขังหลายคนก่อการวุ่นวายหรือพยายามใช้กำาลังเปิดหรือทำาลายประตู ร้ัว หรือกำาแพงเรือนจำา

 (๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องขังจะใช้กำาลังกายทำาร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น

 มาตรา ๑๗ เจ้าพนักงานเรือนจำาอาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้ในกรณีต่อไปนี้

 (๑) ผู้ต้องขังไม่ยอมวางอาวุธ เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้วาง

 (๒) ผู้ต้องขังที่กำาลังหลบหนีไม่ยอมหยุด ในเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุดและไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้

 (๓) ผู้ต้องขังตั้งแต่สามคนขึ้นไป ก่อการวุ่นวายหรือพยายามใช้กำาลังเปิดหรือทำาลายประตู รั้ว หรือกำาแพง

เรือนจำาหรือใช้กำาลังกายทำาร้ายเจ้าพนักงานหรือผู้อื่น และไม่ยอมหยุดในเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้หยุด

 ถ้ามีเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้มีอำานาจเหนือตนอยู่ในที่นั้นด้วย จะใช้อาวุธปืนได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำาสั่งจาก   

เจ้าพนักงานผู้นั้นแล้วเท่านั้น

 มาตรา ๑๘ ในกรณีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง ถ้าเจ้าพนักงาน 

เรือนจำาไม่สามารถจะย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้ ณ ที่อื่นได้ทันท่วงที จะปล่อยผู้ต้องขังไปชั่วคราวก็ได้ แต่ผู้ต้องขังที่ถูก

ปล่อยไปนั้นต้องกลับมาเรือนจำา หรือรายงานตนยังสถานีตำารวจ หรือที่ว่าการอำาเภอภายในกำาหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่

เวลาที่ปล่อยไป และปฏิบัติตามคำาสั่งของเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ถ้าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปละเลยไม่ปฏิบัติดั่งกล่าวนี้ ให้ถือว่ามี

ความผิดฐานหลบหนีการควบคุม  เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวอันควร

 มาตรา ๑๙ ในการจับกุมผู้หลบหนีภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่หนีไป เจ้าพนักงานเรือนจำาอาจใช้

อำานาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ ถึง ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม เมื่อสิ้นกำาหนดเวลานี้แล้ว จะใช้อำานาจ   

เช่นว่านั้นต่อไปมิได้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดอำานาจของเจ้าพนักงานเรือนจำาในอันที่จะจัดการจับกุมผู้หลบหนีโดยประการอื่น

 มาตรา ๒๐ ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำาทำาการตาม

หน้าที่ดังกล่าวไว้ในหมวดนี้ ให้นำาบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๑ เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ใช้อำานาจท่ีได้ให้ไว้ในหมวดน้ีโดยสุจริต และตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ ไม่ต้อง

รับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญาในผลแห่งการกระทำาของตน
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ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



หมวด ๕

การงาน

 มาตรา ๒๒ นักโทษเด็ดขาดต้องทำางานตามคำาสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจำา

 มาตรา ๒๒ ทวิ๓  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานเรือนจำาส่ังให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา

ให้อธิบดีแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดซ่ึงเหลือโทษจำาคุกไม่เกิน 

สองปี เพื่อทำางานสาธารณะตามมาตรานี้

 นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในลักษณะความผิดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือกตาม

วรรคหนึ่ง

 (๑) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

 (๒) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

 (๓) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร

 (๔) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

 ลักษณะของงานสาธารณะ การแต่งตั้งกรรมการ การส่งและการงดส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางาน

สาธารณะนอกเรือนจำา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๓ คนต้องขังและคนฝากต้องทำางานแต่ฉะเพาะที่เกี่ยวกับความสะอาดหรืออนามัยของตน หรือ

การสุขาภิบาลในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งเรือนจำา

 คนต้องขังระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาอาจต้องทำางานเพื่อยังการบำารุงรักษาเรือนจำาให้ดียิ่งขึ้น

 ผู้ต้องขังคนใดสมัครเข้าทำางานอย่างอื่น ก็อาจอนุญาตให้ทำาได้

 มาตรา ๒๔ การงานที่ผู้ต้องขังได้ทำาไปแล้วนั้นอาจคำานวณเป็นราคาเงินตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๕ ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิจะได้ค่าจ้าง แต่กฎกระทรวงท่ีกล่าวไว้ในมาตราก่อนอาจกำาหนดให้แบ่งรายได้ 

อันเกิดจากการงานของผู้ต้องขังโดยหักค่าใช้จ่ายออกเสียก่อนให้เป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำา

 มาตรา ๒๖ ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ในขณะทำาการตามหน้าท่ีอันอาจเป็นอันตรายต่อ 

ความปลอดภัย หรือชีวิตของผู้ต้องขังดั่งระบุไว้ในกฎกระทรวง ก็ให้ได้รับรางวัลเป็นจำานวนตามแต่เจ้ากระทรวงจะวินิจฉัย

โดยพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งกรณี รางวัลเช่นว่านี้ถ้าผู้ต้องขังตายให้จ่ายแก่ผู้รับมฤดก

  ๓ มาตรา ๒๒ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) คือ เพื่อเพิ่มกิจกรรมของการฝึกอบรมและใช้แรงงานนักโทษ  

เด็ดขาดข้ึนมาอีกลักษณะหน่ึง ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการสาธารณะ และเกิดประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดด้วย อีกท้ังเป็นการจูงใจให้นักโทษเด็ดขาด 

ประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและทำางานแข็งขันขึ้น สมควรให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทำางาน

สาธารณะนอกเรือนจำาโดยให้ได้ลดวันต้องโทษจำาคุกไม่เกินจำานวนวันที่ออกไปทำางานสาธารณะนั้น จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

7

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



หมวด ๖

การศึกษาและการอบรม

 มาตรา ๒๗ อธิบดีมีอำานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการอบรมผู้ต้องขัง

 มาตรา ๒๘ บรรดาเครื่องอุปกรณ์ในการศึกษาและการอบรม เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ สมุดหนังสือนั้น

รัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาให้ แต่ผู้ต้องขังจะนำาของตนเองมาใช้ก็ได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

หมวด ๗

อนามัยและสุขาภิบาล

 มาตรา ๒๙ ให้ผู้ต้องขังที่ป่วยเจ็บหรือเป็นหญิงมีครรภ์ได้รับการรักษาพยาบาลตามควร

 มาตรา ๓๐ เมื่อแพทย์ผู้ควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขังยื่นรายงานแสดงความเห็นว่าผู้ต้องขังคนใด  

ป่วยเจ็บและถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจำาจะไม่ทุเลาดีข้ึน อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนน้ันไปรักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใด 

นอกเรือนจำาโดยมีเงื่อนไขอย่างใดแล้วแต่จะเห็นสมควรก็ได้

 ในกรณีด่ังกล่าวมาในวรรคก่อน มิให้ถือว่าผู้ต้องขังน้ันพ้นจากการคุมขัง และถ้าผู้ต้องขังไปเสียจากสถานท่ี 

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปอยู่รักษาตัว ให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม

หมวด ๘

วินัย

 มาตรา ๓๑ ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของเรือนจำา

 มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการ

ศึกษาและทำาการงานเกิดผลดี หรือทำาความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดั่งต่อ

ไปนี้

 (๑) ให้ความสะดวกในเรือนจำาตามที่อธิบดีกำาหนดไว้ในข้อบังคับ

 (๒) เลื่อนชั้น

 (๓) ตั้งให้มีตำาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำา

 (๔) ลาไม่เกินสี่วันในคราวหนึ่ง โดยไม่รวมเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าด้วย เมื่อมีความจำาเป็นเห็น

ประจักษ์เกี่ยวด้วยกิจธุระสำาคัญหรือกิจการในครอบครัว แต่ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักรสยาม และต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีได้กำาหนดไว้ ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลานี้มิให้หักออกจากการคำานวณกำาหนดโทษ

 (๕) พักการลงโทษภายใต้บังคับเง่ือนไขตามท่ีรัฐมนตรีกำาหนดไว้ แต่การพักลงโทษน้ีจะพึงกระทำาได้ต่อเม่ือ

นักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกำาหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไม่น้อยกว่าสิบปี
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ในกรณีที่ต้องโทษจำาคุกตลอดชีวิตและระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นให้กำาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินกว่า

กำาหนดโทษที่ยังเหลืออยู่

 (๖)๔ ลดวันต้องโทษจำาคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดใน         

กฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจำาคุกจะพึงกระทำาได้ต่อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจำาคุกตามคำาพิพากษาถึงท่ีสุดมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจำาคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจำาคุกตลอดชีวิตเป็นโทษ 

จำาคุกมีกำาหนดเวลา

 (๗)๕ ในการลดวันต้องโทษตาม (๖) ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ กรมตำารวจ 

กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห์ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณาโดยมติเสียงส่วนมาก

 (๘)๖ นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาตามมาตรา ๒๒ ทวิ ให้ได้ลดวันต้องโทษ 

จำาคุกลงอีกไม่เกินจำานวนวันที่ทำางานสาธารณะนั้นและอาจได้รับรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๓ ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทนาย

ตามความที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับที่อธิบดีวางไว้

 มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติในภาค ๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย

อภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ ผู้ต้องขังยังมีสิทธิในอันที่จะยื่นคำาร้องทุกข์ หรือเรื่องราวใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่

เรือนจำา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ ตามที่รัฐมนตรีกำาหนดไว้

 มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำาผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยถ่องแท้ แล้ว

ลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถาน ดั่งต่อไปนี้

 (๑) ภาคทัณฑ์

 (๒) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกำาหนดเวลา

 (๓) ลดชั้น

 (๔) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเย่ียมเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน เว้นไว้แต่ในกรณีท่ีระบุไว้ในมาตรา ๘ 

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 (๕) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนบางอย่าง

 (๖) ขังเดี่ยวไม่เกินสามเดือน

 (๗) ขังห้องมืดไม่มีเครื่องหลับนอนไม่เกินสองวันในสัปดาหะหนึ่ง โดยความเห็นชอบของแพทย์

  ๔ มาตรา ๓๒ (๖) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
  ๕ มาตรา ๓๒ (๗) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
  ๖ มาตรา ๓๒ (๘) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) คือ เพื่อจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย 

มีความอุตสาหะ ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและทำางานฝึกวิชาชีพมากขึ้น และเพื่อลดปัญหาผู้พ้นโทษกระทำาผิดซ้ำา สมควรให้มีการลดวัน

ต้องโทษจำาคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติตนดี เพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาเร็วขึ้น และหลังจากปล่อยตัวจากเรือนจำาแล้วให้

นักโทษเด็ดขาดผู้น้ันยังอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีจนกว่าจะครบกำาหนดโทษ ในการน้ีจำาเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 

กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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 (๘) เฆี่ยนคราวหนึ่งไม่เกินยี่สิบที ในความควบคุมของแพทย์ แต่ห้ามเฆี่ยนคราวต่อไป เว้นแต่จะล่วงพ้น

เวลาสามสิบวันจากวันเฆี่ยนคราวที่แล้ว ถ้าผู้ต้องขังเป็นหญิงห้ามเฆี่ยน

 (๙)๗ ตัดจำานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุกตามมาตรา ๓๒ (๖)

 ในกรณีและเงื่อนไขอย่างใดจะลงโทษดั่งระบุไว้ข้างต้นให้กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๓๖ ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องขังท่ีจะได้รับโทษด่ังว่ามาในมาตราก่อนน้ันป่วยเจ็บ หรือมีเหตุอันควรอย่าง

อื่นใดซึ่งจะต้องยกขึ้นพิจารณา จะงดการลงโทษนั้นไว้ก่อนก็ได้

 อนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนการลงโทษอย่างใด ๆ เสียได้เมื่อมีเหตุสมควร แต่ต้องได้รับอนุญาต

จากผู้บัญชาการเรือนจำา

 มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีผู้ต้องขังได้กระทำาความผิดอาญาข้ึนภายในเรือนจำา และความผิดน้ันเป็นเพียงลหุโทษ 

หรือความผิดต่อมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินของเรือนจำาก็ดี ฐานพยายาม

จะหลบหนีก็ดี แทนที่จะนำาเรื่องขึ้นเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำาเนินการสอบสวนหรือฟ้องร้องตามกฎหมาย ให้           

ผู้บัญชาการเรือนจำามีอำานาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัยตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้

 ข้อความตามมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิของเอกชนที่จะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่ง ดังบัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๙

ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง

 มาตรา ๓๘ ให้กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า ทรัพย์สินชนิดใดผู้ต้องขังอาจ หรือไม่อาจนำาเข้ามา หรือ 

เก็บรักษาไว้ในเรือนจำา กับทั้งการเก็บรักษาให้ความปลอดภัยและคืนทรัพย์สินนั้น ๆ

 มาตรา ๓๙ ทรัพย์สินซึ่งผู้ต้องขังนำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาโดยมิได้รับอนุญาตเพื่อการนั้น   

โดยชอบจากเจ้าพนักงานเรือนจำา ถ้าเป็นส่ิงของต้องห้ามตามมาตราก่อนให้ริบเป็นของแผ่นดิน ถ้าเป็นส่ิงมีสภาพเป็นของสด 

เสียได้ หรือเป็นของอันตรายหรือโสโครก ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาทำาลายเสีย

 สิ่งของอันจะเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาไม่ได้เนื่องจากขนาด น้ำาหนัก หรือสภาพ และผู้ต้องขังไม่สามารถจะ

ฝากไว้แก่บุคคลภายนอกได้นั้น อาจทำาลายหรือขายทอดตลาดเสียได้ เงินที่ขายได้นั้นให้เก็บไว้ให้แก่ผู้ต้องขัง

 มาตรา ๔๐ ทรัพย์สินของผู้ต้องขังที่ตกค้างอยู่ในเรือนจำาให้ริบเป็นของแผ่นดินเสีย ในกรณีต่อไปนี้

 ๑. ผู้ต้องขังหลบหนีพ้นกำาหนดหนึ่งปี นับจากวันหลบหนี

 ๒. ผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวแล้วไม่รับทรัพย์สินหรือรางวัลของตนไปภายในกำาหนดสามเดือนนับจากวันปล่อยตัว

  ๗ มาตรา ๓๕ (๙) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
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หมวด ๑๐

การปล่อยและพักการลงโทษ

 มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้ต้องขังถึงกำาหนดปล่อยป่วยหนักไม่สามารถไปจากเรือนจำาได้ และขออนุญาตอยู่

รักษาตัวในเรือนจำาต่อไป ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาใช้ดุลยพินิจอนุญาตตามคำาขอนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องรายงานให้อธิบดีทราบ

 มาตรา ๔๒ นักโทษเด็ดขาดที่ถูกปล่อยพ้นโทษไปนั้นมีสิทธิได้รับใบสำาคัญในการปล่อย

 มาตรา ๔๓๘ นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้ลด

วันต้องโทษจำาคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ (๘) และถูกปล่อยตัวไปก่อนครบกำาหนดโทษ ตามหมายศาลในขณะนั้น ต้อง

ปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้สำาหรับความประพฤติของตน ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นข้อหนึ่งข้อใด 

นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นอาจถูกจับมาอีกโดยมิต้องมีหมายจับหรือหมายจำาคุกและนำากลับเข้าจำาคุกต่อไปตามกำาหนดโทษที่ยัง

เหลืออยู่ และให้ผู้มีอำานาจสั่งการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือการลดวันต้องโทษจำาคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ 

(๘) สั่งถอนการพักการลงโทษหรือถอนการลดวันต้องโทษจำาคุกที่ยังเหลืออยู่ และจะลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้

หมวด ๑๑

การตรวจเรือนจำา

 มาตรา ๔๔ รัฐมนตรีมีอำานาจต้ังคณะกรรมการเรือนจำาและกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการในการ 

ตรวจพิจารณากิจการของเรือนจำาและให้คำาแนะนำาแก่เจ้าพนักงานเรือนจำา

 คณะกรรมการนี้มีจำานวนไม่เกินห้านาย ซึ่งจะได้แต่งตั้งจาก

 (๑) ข้าราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุตติธรรม

 (๒) ข้าราชการสังกัดกระทรวงธรรมการ

 (๓) ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ

 (๔) ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง

 (๕) ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

 (๖) เจ้าพนักงานแพทย์

 (๗) เจ้าพนักงานอัยการ และ

 (๘) ข้าราชการหรือบุคคลอื่น ตามแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร

  ๘ มาตรา ๔๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์    

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
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หมวด ๑๒

ความผิดเกี่ยวกับเรือนจำา

 มาตรา ๔๕ ผู้ใดเข้าไปในเรือนจำาโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ดี หรือบังอาจรับจาก หรือ

ส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง นำาเข้ามาหรือเอาออกไปจากเรือนจำาซึ่งเงินหรือสิ่งของต้องห้ามโดยทางใดๆ อันฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อ

บังคับของเรือนจำาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำา

 ถ้าผู้กระทำาผิดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำา หรือกรมราชทัณฑ์ให้เพิ่มโทษเป็นทวีคูณ  

 เงินและสิ่งของต้องห้ามที่นำาเข้ามาในเรือนจำาโดยฝ่าฝืนบทมาตรานี้ให้ริบเป็นของแผ่นดิน

 มาตรา ๔๖ บุคคลใดได้รับมอบหมายโดยข้อสัญญาให้กระทำาการงานของเรือนจำา และได้รับผู้ต้องขังไว้ใน

ความควบคุมเพื่อทำาการงานนั้น กระทำาให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปโดยเจตนาหรือประมาท ให้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 

๑๖๘ และ ๑๖๙ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา แล้วแต่กรณี

ลักษณะ ๒

ทัณฑนิคม

 มาตรา ๔๗ รัฐมนตรีมีอำานาจตั้งทัณฑนิคม เพื่อควบคุมและดำาเนินการฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาดในขั้น

ถัดจากเรือนจำาต่อไป และมีอำานาจที่จะยุบเลิกทัณฑนิคมนั้น

 การตั้งและยุบเลิกทัณฑนิคมให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการประกาศตั้งให้กำาหนดเขตต์ของ

ทัณฑนิคมไว้โดยชัดเจน

 มาตรา ๔๘ นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัติดั่งจะกล่าวต่อไปนี้อาจถูกส่งไปอยู่ทัณฑนิคม

 (๑) เป็นผู้ประพฤติดี

 (๒) มีความอุตสาหะ

 (๓) มีความสามารถโดยแสดงให้เห็นผลดีในการศึกษาและการงาน

 นักโทษเด็ดขาดเช่นนี้ต้องรับโทษในเรือนจำามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของกำาหนดโทษ แต่โทษที่เหลือ

ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือถ้าเป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิตต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี

 มาตรา ๔๙ นักโทษพิเศษอาจได้รับอนุญาตให้นำาสามี ภริยา ญาติสืบสายโลหิตโดยทางตรงลงมา หรือ

ตรงขึ้นไป ไปอยู่ร่วมด้วยได้

 บุคคลดังกล่าวมาในวรรคก่อน เม่ือขณะอยู่ในทัณฑนิคมต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของทัณฑนิคมน้ัน ๆ

 มาตรา ๕๐ นักโทษพิเศษอาจได้รับอนุญาตให้หาประโยชน์บนท่ีดินแปลงใดแปลงหน่ึงซ่ึงได้จัดไว้ เพ่ือการ

นั้นเป็นการชั่วคราวโดยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร และอาจได้รับเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องอุปกรณ์

อย่างอื่นตามที่เห็นว่าจำาเป็น เพื่อทำาการเพาะปลูกบนที่ดินนั้น

 มาตรา ๕๑ ครอบครัวของนักโทษพิเศษนั้นอาจได้รับเครื่องนุ่งห่มและเครื่องยังชีพอย่างอื่น ที่จำาเป็นมี

ปริมาณโดยควร
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 มาตรา ๕๒ ค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์อย่างอื่นตามมาตรา ๕๐ กับค่าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่อง

ยังชีพตามมาตรา ๕๑ ให้หักใช้จากผลประโยชน์ท่ีนักโทษพิเศษหรือครอบครัวของนักโทษผู้น้ันทำาได้จากการงานในทัณฑนิคม

 มาตรา ๕๓ นักโทษพิเศษอาจได้รับส่วนแบ่งจากราคาขายพืชผลที่ตนได้เพาะปลูกหรือประกอบขึ้นโดย

หัตถกรรม หรือกระทำาขึ้นด้วยประการอื่น

 มาตรา ๕๔ นักโทษพิเศษผู้ได้กระทำาหน้าท่ีพิเศษด่ังกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงอาจได้รับ เบ้ียเล้ียงรายเดือน

เป็นรางวัลตามจำานวนซึ่งรัฐมนตรีจะได้กำาหนดให้

 มาตรา ๕๕ ทัณฑนิคมใดดำาเนินไปถึงขนาดที่ควรยกเป็นนิติบุคคล ให้ตั้งขึ้นเป็นคณาภิบาล โดยประกาศ

พระราชกฤษฎีกาและให้มีสภาพเป็นทะบวงการเมือง

 องค์การ ข้อบังคับ และการยุบเลิกคณาภิบาลให้ตราออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

 มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในลักษณะนี้ ให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยเรือนจำามาใช้บังคับแก่

ทัณฑนิคมและคณาภิบาลด้วยโดยอนุโลม แต่ให้นักโทษพิเศษได้รับความยกเว้นไม่ต้องรับโทษ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕ 

อนุมาตรา (๗) และ (๘)

 มาตรา ๕๗ นักโทษพิเศษกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะส่งตัวไปยังเรือนจำาก็ได้

ลักษณะ ๓

การรักษาพระราชบัญญัติ

 มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม *มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให้มีอำานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พ.อ. พหลพลพยุหเสนา

                  นายกรัฐมนตรี

  * ความในมาตรา ๕๘ แก้ไขจาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” ตาม 

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐๙

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

มีความอุตสาหะ ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและทำางานฝึกวิชาชีพมากขึ้น และเพื่อลดปัญหาผู้พ้นโทษกระทำาผิดซ้ำา สมควรให้

มีการลดวันต้องโทษจำาคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติตนดี เพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาเร็วขึ้น และหลังจาก

ปล่อยตัวจากเรือนจำาแล้วให้นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นยังอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติของพนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะ

ครบกำาหนดโทษ ในการนี้จำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ยังไม่ได้กำาหนดวิธี

ปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรกำาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นนักโทษเด็ดขาดเพื่อให้ได้รับ

สิทธิเสมือนนักโทษเด็ดขาดตามคำาพิพากษาของศาล  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๑

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อเพิ่มกิจกรรมของการฝึกอบรมและใช้แรงงานนักโทษ

เด็ดขาดขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่ง ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการสาธารณะ และเกิดประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดด้วย อีกทั้งเป็น

การจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและทำางานแข็งขันขึ้น 

สมควรให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาโดยให้ได้ลดวันต้องโทษจำาคุกไม่เกินจำานวนวันที่ออกไป

ทำางานสาธารณะนั้น  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒

  มาตรา ๙๑  ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” และคำาว่า “กรมประชาสงเคราะห์” เป็น “กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ”

  ๙  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๒๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๒๐
  ๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐/๒๑ เมษายน ๒๕๒๒
  ๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
  ๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร

และอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจาก

พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน

ส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอำานาจหน้าท่ีท่ีโอนไปด้วย

ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติ

ของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหา

ในกฎหมายโอนอำานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น

ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดำารง

ตำาแหน่งหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำานาจหน้าท่ี และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ

ให้ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมท้ังตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิก 

แล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๐*

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

เป็นปีที่ ๓๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอม ของสภาปฏิรูป

การปกครองแผ่นดิน  ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ให้เพิ ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) และ (๗) ของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 “(๖) ลดวันต้องโทษจำาคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดใน  

กฎกระทรวง แต่การลดวันต้องโทษจำาคุกจะพึงกระทำาได้ต่อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจำาคุกตามคำาพิพากษาถึงท่ีสุดมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีท่ีต้องโทษจำาคุกตลอดชีวิตท่ีมีการเปล่ียนโทษจำาคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำาคุก 

มีกำาหนดเวลา 

 (๗) ในการลดวันต้องโทษตาม (๖) ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ กรมตำารวจ

กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห์ และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณาโดยมติ เสียงส่วนมาก” 

 มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช

๒๔๗๙ 

 “(๙) ตัดจำานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุกตามมาตรา ๓๒ (๖)” 

 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 

  *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๒๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๒๐
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 “มาตรา ๔๓ นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือ นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้

ลดวันต้องโทษจำาคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) และถูกปล่อยตัวไปก่อนครบกำาหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น ต้องปฏิบัติตน

โดยเคร่งครัดตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้สำาหรับความประพฤติของตน ถ้าไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ันข้อหน่ึงข้อใด นักโทษเด็ดขาด 

ผู้นั้นอาจถูกจับมาอีก โดยมิต้องมีหมายจับหรือหมายจำาคุก และนำากลับเข้าจำาคุกต่อไปตามกำาหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ และ

ให้เจ้าพนักงานผู้มีอำานาจสั่งการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือการลดวันต้องโทษตามมาตรา ๓๒ (๖) สั่งถอน  

การพักการลงโทษหรือถอนการลดวันต้องโทษจำาคุกที่ยังเหลืออยู่ และจะลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้” 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       ธานินทร์ กรัยวิเชียร

          นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย มีความอุสาหะ 

ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและทำางานฝึกวิชาชีพมากขึ้น และเพื่อลดปัญหาผู้พ้นโทษกระทำาผิดซ้ำา สมควรให้มีการลดวันต้องโทษจำาคุกให้แก่

นักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติตนดี เพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาเร็วขึ้น และหลังจากปล่อยตัวจากเรือนจำาแล้วให้นักโทษเด็ดขาดผู้นั้น

ยังอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติของพนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะครบกำาหนดโทษ ในการนี้จำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย

ราชทัณฑ์ จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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พระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๒๒*

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ทำาหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(๓) “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำาคุกภายหลังคำาพิพากษาถึงที่สุด 

และหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย” 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ส. โหตระกิตย์

        รองนายกรัฐมนตรี

  *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๕๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐/๒๑ เมษายน ๒๕๒๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ยังไม่ได้กำาหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่ง 

ถูกขังไว้ตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรกำาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นนักโทษเด็ดขาดเพื่อให้ได้รับสิทธิเสมือนนักโทษเด็ดขาดตาม        

คำาพิพากษาของศาล จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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พระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๓*

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓

เป็นปีที่ ๓๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้ โดยคำาแนะนำาและยินยอมของรัฐสภา  ดังต่อไปน้ี 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 “มาตรา ๒๒ ทวิ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานเรือนจำาส่ังให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา 

ให้อธิบดีแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกนักโทษเด็ดขาดซ่ึงเหลือโทษจำาคุกไม่เกิน

สองปี เพื่อทำางานสาธารณะตามมาตรานี้ 

 นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในลักษณะความผิดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือกตาม

วรรคหนึ่ง 

 (๑) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

 (๒) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 

 (๓) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 

 (๔) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

 ลักษณะของงานสาธารณะ การแต่งตั้งกรรมการ การส่งและการงดส่งนักโทษเด็ดขาด ออกไปทำางาน

สาธารณะนอกเรือนจำา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดใน กฎกระทรวง” 

 มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘) ของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช

๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

  *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๔ ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
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 “(๘) นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา ตามมาตรา ๒๒ ทวิ ให้ได้ลดวัน             

ต้องโทษจำาคุกลงอีกไม่เกินจำานวนวันที่ทำางานสาธารณะนั้นและอาจได้รับรางวัลด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม

เติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา ๔๓  นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือ นักโทษเด็ดขาดซึ่ง

ได้ลดวันต้องโทษจำาคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) หรือ (๘) และถูกปล่อยตัวไปก่อนครบกำาหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น 

ต้องปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้สำาหรับความประพฤติของตน ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นข้อหนึ่งข้อใด

นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นอาจถูกจับมาอีก โดยมิต้องมีหมายจับหรือหมายจำาคุก และนำากลับเข้าจำาคุกต่อไปตามกำาหนดโทษที่

ยังเหลืออยู่ และให้ผู้มีอำานาจสั่งการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) หรือการลดวันต้องโทษจำาคุกตามมาตรา ๓๒ (๖) 

หรือ (๘) สั่งถอนการพักการลงโทษหรือถอนการลดวันต้องโทษที่ยังเหลืออยู่ และจะลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้” 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ส. โหตระกิตย์

        รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อเพิ่มกิจกรรมของการฝึกอบรมและใช้แรงงานนักโทษเด็ดขาดขึ้นมาอีก

ลักษณะหน่ึง ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการสาธารณะ และเกิดประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดด้วย อีกท้ังเป็นการจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี 

อยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและทำางานแข็งขันขึ้น สมควรให้นักโทษเด็ดขาดออกไป ทำางานสาธารณะนอก

เรือนจำาโดยให้ได้ลดวันต้องโทษจำาคุกไม่เกินจำานวนวันที่ออกไปทำางานสาธารณะนั้น จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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กฎกระทรวงมหาดไทย

ออกตามความใน มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙๑

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑

ประเภทเรือนจำา

  ข้อ ๑๒  เรือนจำาแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้

  (ก) เรือนจำากลาง

  (ข) เรือนจำาส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เรือนจำาจังหวัด และเรือนจำาอำาเภอ

  (ค) เรือนจำาพิเศษหรือทัณฑสถาน

  (ง) เรือนจำาชั่วคราว

  ข้อ ๒๓  การคุมขังผู้ต้องขัง

  (ก) เรือนจำากลาง ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่มีคำาพิพากษาแล้ว และนักโทษเด็ดขาด

  (ข) เรือนจำาส่วนภูมิภาค ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่เป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีและนักโทษเด็ดขาด

  (ค) เรือนจำาพิเศษหรือทัณฑสถาน ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภท เช่น หญิง คนวัยหนุ่ม เด็ก 

คนชราหรือพิการทุพพลภาพ คนป่วย หรือผู้ต้องขังประเภทเดียวกับเรือนจำาส่วนภูมิภาคซึ่งในพื้นที่นั้นไม่มีเรือนจำาส่วน

ภูมิภาคตั้งอยู่

  (ง) เรือนจำาชั่วคราว ปกติจัดตั้งขึ้นและรับคุมขังผู้ต้องขังเฉพาะกรณีตามที่รัฐมนตรีกำาหนด

  อำานาจในการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำาแต่ละเรือนจำาให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี

  ข้อ ๓๔  (ยกเลิก)

  ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔/ตอนที่-/หน้า ๒๒๑/๒๖ เมษายน ๒๔๘๐
 ๒ ข้อ ๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
 ๓ ข้อ ๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
 ๔ ข้อ ๓ ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
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ส่วนที่ ๒

อำานาจและหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจำา

หมวด ๑

เจ้าพนักงานอำานวยการกลาง

 ข้อ ๔ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้อำานวยการเรือนจำาโดยทั่วไป มีอำานาจบังคับบัญชากิจการเรือนจำา 

เหนือเจ้าพนักงานเรือนจำาทั้งปวง

 ข้อ ๕ ผู้ช่วยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ช่วยผู้อำานวยการเรือนจำาโดยทั่วไป

 ข้อ ๖ หัวหน้ากองในกรมราชทัณฑ์มีอำานาจตรวจการเรือนจำา และให้คำาปรึกษา แนะนำา แก่เจ้าพนักงาน

ประจำาเรือนจำา

 ข้อ ๗ สารวัตรเรือนจำาประจำากรมราชทัณฑ์เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการเรือนจำาตามที่อธิบดีกำาหนดให้ไป  

มีอำานาจให้คำาปรึกษา แนะนำา แก่เจ้าพนักงานประจำาเรือนจำารองจากผู้บัญชาการเรือนจำาลงมา และอาจเสนอความเห็นต่อ 

ผู้บัญชาการเรือนจำา

 เมื่ออธิบดีสั่งให้สารวัตรเรือนจำาใดไปควบคุมกิจการเรือนจำา ให้สารวัตรเรือนจำานั้นมีอำานาจบังคับบัญชา

เหนือเจ้าพนักงานประจำาเรือนจำารองจากผู้บัญชาการเรือนจำาลงมา และในกรณีที่ไม่มีพัศดีประจำาอยู่จักต้องรับผิดชอบ

ทำาการในหน้าที่พัศดีด้วย

 ข้อ ๘ เมื่ออธิบดีสั่งให้หัวหน้าแผนกในกรมราชทัณฑ์ออกตรวจหรือควบคุมกิจการเรือนจำา ให้หัวหน้า

แผนกนั้น มีอำานาจอย่างเดียวกับที่กำาหนดไว้สำาหรับสารวัตรเรือนจำาในข้อก่อน

 ข้อ ๙ เม่ือรัฐมนตรีส่ังให้ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ใดไปควบคุมกิจการเรือนจำา ให้ถือว่าข้าราชการน้ัน 

เป็นผู้บัญชาการเรือนจำาในส่วนที่เกี่ยวกับอำานาจและหน้าที่บังคับบัญชากิจการเรือนจำา

หมวด ๒

เจ้าพนักงานประจำาเรือนจำา

 ข้อ ๑๐ ทุกเรือนจำามีผู้บัญชาการเรือนจำาควบคุมอยู่

 เรือนจำาใดหากมิได้มีผู้บัญชาการโดยเฉพาะ

22

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



  (ก) ถ้าเป็นเรือนจำาจังหวัด ให้ข้าหลวงประจำาจังหวัดแห่งท้องที่ซึ่งเรือนจำานั้นตั้งอยู่เป็นผู้บัญชาการโดย

ตำาแหน่ง

  (ข) ถ้าเป็นเรือนจำาอำาเภอ ให้นายอำาเภอแห่งท้องที่ซึ่งเรือนจำานั้นตั้งอยู่เป็นผู้บัญชาการโดยตำาแหน่ง

  ผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัดมีอำานาจบังคับบัญชาเหนือผู้บัญชาการเรือนจำาอำาเภอซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่

จังหวัดนั้น

 ข้อ ๑๑ ผู้บัญชาการเรือนจำามีอำานาจและหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชากิจการเรือนจำาโดยทั่วไป และมี

อำานาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าพนักงานตลอดจนผู้ต้องขังทั้งปวงที่สังกัดกิจการเรือนจำานั้น

 นอกจากหน้าที่ในวรรคก่อน ผู้บัญชาการเรือนจำาจักต้อง

 (๑) ตรวจการเรือนจำาตามระเบียบที่กำาหนดไว้

 (๒) เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขผู้ต้องขัง เปิดโอกาสให้ร้องทุกข์ได้โดยสะดวกและเต็มที่

 (๓) ควบคุมเจ้าพนักงานและกิจการของเรือนจำา

 ข้อ ๑๒ ผู้บัญชาการเรือนจำาโดยตำาแหน่งซึ่งต้องบังคับบัญชากิจการเรือนจำาชั่วคราวด้วยนั้น เมื่อมีเหตุผล

อันสมควรก็มีอำานาจแต่งตั้งข้าราชการซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นผู้แทนสำาหรับเรือนจำาชั่วคราวนั้นได้ แต่ถ้าข้าราชการที่

จะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนมีตำาแหน่งต่ำากว่าชั้นหัวหน้าแผนกต้องได้รับอนุมัติอธิบดีก่อน

 ผู้บัญชาการเรือนจำาซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยเฉพาะ และมีหน้าที่ต้องบังคับบัญชากิจการเรือนจำาชั่วคราว

ด้วยนั้น จะแต่งตั้งผู้แทนสำาหรับเรือนจำาชั่วคราวได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดี

 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจำามิได้อยู่ประจำาหน้าที่

 (ก) ถ้าเป็นเรือนจำาซึ่งมีผู้บัญชาการโดยเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานเรือนจำารองลงมาเป็นผู้รักษาการแทน

 (ข) ถ้าเป็นเรือนจำาที่ข้าหลวงประจำาจังหวัดหรือนายอำาเภอเป็นผู้บัญชาการโดยตำาแหน่ง ให้ผู้รักษาการใน

ตำาแหน่งหรือผู้รักษาการแทนข้าหลวงประจำาจังหวัด หรือนายอำาเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาการในตำาแหน่งผู้บัญชาการ

เรือนจำา

 ข้อ ๑๔ เรือนจำาใดมีกิจการยุ่งยากหรือสำาคัญที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือมีผู้ต้องขังเป็นจำานวนตั้งแต่ 

๑,๐๐๐ คนขึ้นไป ให้อธิบดีดำาเนินการเพื่อมีสารวัตรเรือนจำาเป็นเจ้าพนักงานประจำาเรือนจำา

 ข้อ ๑๕ โดยปกติ ทุกเรือนจำาให้มีพัศดีประจำาอยู่ แต่เรือนจำาอำาเภอสำาหรับศาลแขวงนั้น หากใช้ที่คุมขัง

แห่งสถานีตำารวจเป็นเรือนจำาให้หัวหน้าสถานีตำารวจนั้นเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำาทำาการในหน้าที่พัศดี

 ข้อ ๑๖ เรือนจำาใดมีพัศดีประจำากิจการหลายคน ให้จัดแบ่งหน้าที่การงานออกเป็นส่วน ๆ มอบหมาย

ให้พัศดีมีอำานาจและหน้าที่ควบคุมการงานนั้นเป็นส่วน ๆ ไป ในกรณีเช่นนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำาจะให้พัศดีผู้หนึ่งมีอำานาจ

ควบคุมการงานของเรือนจำาเหนือพัศดีด้วยกันก็ได้

 ข้อ ๑๗ พัศดีเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำารองจากสารวัตรเรือนจำา หรือรองจากผู้บัญชาการเรือนจำาในกรณีท่ี 

ไม่มีสารวัตรเรือนจำาประจำาอยู่ มีอำานาจบังคับบัญชาในส่วนการงานท่ีได้มอบหมายให้มีหน้าท่ีเหนือเจ้าพนักงานและผู้ต้องขัง 

ทั้งปวง เว้นแต่สมุหบัญชีเรือนจำากลาง
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 ข้อ ๑๘ พัศดีจักต้องรับผิดชอบในการงานซึ่งตนได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และในกรณีที่มิได้มอบหมาย

การงานให้ควบคุมเป็นส่วน ๆ ดังกล่าวไว้ในข้อ ๑๖ พัศดีมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) ปกครองและควบคุมระเบียบ วินัย ของเจ้าพนักงานในสังกัด

 (๒) แบ่งการงานของเรือนจำาออกเป็นส่วน ๆ มอบหมายให้เจ้าพนักงานในสังกัดไปดำาเนินการควบคุมหรือ 

จัดทำา

 (๓) รักษาและดูแลบูรณะสถานที่และทรัพย์สินของเรือนจำา

 (๔) ควบคุมดูแลการทะเบียนบัญชีของเรือนจำา

 (๕) หากเรือนจำาใดทางการมิได้แต่งตั้งสมุหบัญชีไว้ ต้องรับผิดชอบในการเบิกและจ่ายเงิน อันเกี่ยวเป็น

กิจการของเรือนจำา

 (๖) ปกครองและควบคุม ระเบียบ วินัย ของผู้ต้องขัง

 (๗) ตรวจตราป้องกันการกระทำาผิดวินัยของผู้ต้องขังตลอดจนการหลบหนีและจับกุมเม่ือมีการกระทำาผิด 

อาญา

 (๘) จัดการและควบคุมการทำางานของผู้ต้องขัง

 (๙) จัดการและควบคุมการศึกษาตลอดจนการอบรมผู้ต้องขัง

 (๑๐)  ดูแลการอนามัยของผู้ต้องขัง การสุขาภิบาลของเรือนจำา และจัดให้เป็นไปตามคำาแนะนำาของแพทย์

 (๑๑)  เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังร้องทุกข์ได้โดยสะดวกและเต็มที่

 ข้อ ๑๙ เมื่อพัศดีไม่อยู่ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควรรักษาการแทน

 อธิบดีมีอำานาจสั่งให้ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ประจำาทำาการในหน้าที่พัศดีเมื่อเห็นสมควรให้มี       

เจ้าพนักงานเรือนจำาชั้นพัศดีอยู่ประจำาการนั้น

 ข้อ ๒๐ ทุกเรือนจำา ให้มีผู้คุมตามสมควร

 ข้อ ๒๑ ผู้คุมเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำารองจากพัศดีและมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) ตามที่กำาหนดไว้ในหมายเลข (๖) ถึง (๑๑) แห่งข้อ ๑๘

 (๒) ทำาการตามคำาสั่งผู้บังคับบัญชา

 (๓) เมื่อผู้ต้องขังในความควบคุมของเจ้าพนักงานอื่นก่อความไม่สงบ หรือกระทำาผิดอาญา จักต้องเข้า

จัดการจับกุมช่วยเหลือเจ้าพนักงานอื่น เว้นแต่ไม่อาจทำาดังนั้นได้ เพราะเหตุที่มีผู้ต้องขังอื่นอยู่ในความควบคุมของตนซึ่งจะ

ก่อความไม่สงบหรือกระทำาผิดอาญาขึ้น ในกรณีนั้นจักต้องรีบแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมและพัศดีทราบเหตุ

 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ต้องใช้เจ้าพนักงานนอกสังกัดกรมราชทัณฑ์ทำาการในหน้าที่ผู้คุม ให้ผู้บัญชาการเรือนจำา

ออกหนังสือตั้งภายใต้เงื่อนไขและระเบียบของกรมราชทัณฑ์ให้เป็นผู้คุมพิเศษ

 ผู้คุมพิเศษมีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้คุมสามัญ

 ข้อ ๒๓ ทุกเรือนจำา ให้มีแพทย์ประจำาการโดยเฉพาะ เรือนจำาที่ไม่มีแพทย์ประจำาการให้แพทย์สังกัด

บังคับบัญชากรมสาธารณสุขเป็นแพทย์เรือนจำา

 แพทย์ตามวรรคก่อนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติการเรือนจำาในส่วนที่กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของแพทย์
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  ข้อ ๒๔ กิจการของเรือนจำาซึ่งต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำานาญเป็นพิเศษ เช่น สมุหบัญชี อนุศาสนาจารย์ 

ครูวิชาสามัญ ครูวิชาวิสามัญ ให้กรมราชทัณฑ์ดำาเนินการให้มีขึ้น

  ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามวรรคก่อน เป็นเจ้าพนักงานเรือนจำา นอกจากมีหน้าท่ีซ่ึงต้องใช้ความรู้ความชำานาญ 

พิเศษดังกล่าวแล้ว ผู้บัญชาการเรือนจำามีอำานาจกำาหนดให้ทำาการในหน้าที่พัศดีหรือผู้คุมอีกด้วย

  เจ้าพนักงานเรือนจำาตามข้อนี้ต้องฟังบังคับบัญชาพัศดี เว้นแต่สมุหบัญชีเรือนจำากลาง ให้ฟังบังคับบัญชา

ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือสารวัตรเรือนจำาในกรณีที่มีสารวัตรเรือนจำา

หมวด ๓

เครื่องพันธนาการ

  ข้อ ๒๕๕ เครื่องพันธนาการที่จะใช้แก่ผู้ต้องขังนั้นมี ๔ ประเภท คือ

  (๑) ตรวน

  (๒) กุญแจมือ

  (๓) กุญแจเท้า

  (๔) โซ่ล่าม

  ข้อ ๒๖๖ ตรวนมี ๓ ขนาด คือ

  (๑) ขนาดที่ ๑ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิเมตร

  (๒) ขนาดที่ ๒ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร

  (๓) ขนาดที่ ๓ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร

  โซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่

เกิน ๗๕ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กสำาหรับขนาดที่ ๑ ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร และสำาหรับ

ขนาดที่ ๓ ไม่เกิน ๑๗ มิลลิเมตร ส่วนโซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๒ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร 

และไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

  ข้อ ๒๗๗ กุญแจมือให้เป็นไปตามแบบและขนาดซึ่งกรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้

  กุญแจเท้าให้เป็นไปตามแบบที่กรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้ เว้นแต่ขนาดของโซ่ระหว่างกุญแจเท้าทั้งสองข้าง

ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็ก     

ไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

  โซ่ล่ามให้มีขนาดตามที่กำาหนดไว้สำาหรับตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓

  ๕ ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙
  ๖ ข้อ ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙
  ๗ ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙
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 ข้อ ๒๘๘ การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น โดยปกติให้ใช้ตรวนขนาดที่ ๑ หรือขนาดที่ ๒ หรือ

กุญแจเท้า เว้นแต่เห็นว่ามีเหตุจำาเป็นหรือศาลได้มีคำาพิพากษาให้ลงโทษจำาคุกผู้ต้องขังน้ันต้ังแต่สามปีข้ึนไป หรือเป็นผู้ต้องขัง 

ในคดีอุกฉกรรจ์จะใช้ตรวนขนาดที่ ๓ ก็ได้

 เมื่อมีเหตุน่าเชื่อว่าผู้ต้องขังจะทำาอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายผู้อื่น และเห็นว่าไม่มีทางอื่นที่จะป้องกันได้

ดีกว่า ให้ใช้กุญแจมือหรือโซ่ลามเพิ่มขึ้นนอกจากตรวน หรือกุญแจเท้าได้

 ในกรณีท่ีต้องนำาตัวคนต้องขังหรือคนฝากไปนอกเรือนจำา ถ้าจะใช้เคร่ืองพันธนาการให้ใช้กุญแจมือ เว้นแต่ 

คนต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์จะใช้ตรวนหรือกุญแจเท้าก็ได้

 ข้อ ๒๙ เคร่ืองพันธนาการซ่ึงกำาหนดไว้ในกฎน้ี มิให้ใช้แก่ผู้ต้องขังอายุเกิน ๖๐ ปี หรือผู้ต้องขังหญิง เว้นแต่ 

เป็นคนดุร้ายหรือเสียจริตซึ่งจำาต้องป้องกันมิให้ก่อภยันตรายหรือเป็นผู้ต้องขังชายซึ่งดำาเนินตามความในข้อก่อน

 ข้อ ๓๐ ห้ามมิให้ใช้เคร่ืองพันธนาการอย่างอ่ืนนอกจากท่ีกำาหนดไว้ในกฎน้ี เว้นแต่ในกรณีจำาเป็น ผู้บัญชาการ

เรือนจำาจะอนุญาตให้ใช้เครื่องพันธนาการอย่างอื่น ซึ่งเห็นว่าเบากว่าที่กำาหนดไว้ในกฎนี้ก็ได้

หมวด ๔

การควบคุมผู้ต้องขัง

 ข้อ ๓๑ ให้นำาผู้ต้องขังเข้าห้องขังเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา และนำาออกจากห้องขังเวลา ๖.๐๐ นาฬิกา หาก

กำาหนดเวลานี้ไม่เหมาะแก่กิจการหรือสภาพการณ์แห่งเรือนจำา ให้ผู้บัญชาการเรือนจำากำาหนดเวลาใหม่ เมื่ออธิบดีอนุมัติ

แล้วให้ใช้ได้

 ข้อ ๓๒ เมื่อจ่ายผู้ต้องขังออกนอกเรือนจำา หากการควบคุมตกเป็นหน้าที่ของทางการเรือนจำา ต้องจัดให้มี

ผู้คุม ๑ คน ต่อผู้ต้องขัง ๕ คน จะเปลี่ยนแปลงจำานวนผู้คุมนี้ได้ต่อเมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาได้อนุมัติโดยได้พิจารณาแล้วเห็น

จำาเป็น และน่าจะไม่มีการหลบหนีหรือก่อการร้ายขึ้น

 ข้อ ๓๓ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในเรือนจำา เจ้าพนักงานเรือนจำาจะต้องรีบแจ้งเหตุต่อพัศดี เป็นหน้าที่

พัศดีจะต้อง

 (๑) รวบรวมกำาลังผู้คุมทำาการรักษาการโดยกวดขัน

 (๒) จัดให้เจ้าพนักงานเรือนจำารีบแจ้งเหตุและถ้าเห็นเหลือกำาลังให้ขอร้องกำาลังจากตำารวจ

 (๓) รีบรายงานผู้บัญชาการเรือนจำา

 ผู้บัญชาการเรือนจำาเมื่อทราบเหตุจะต้องรีบมายังเรือนจำาและจัดการระงับเหตุ

 ข้อ ๓๔ เรือนจำาใดมีผู้ต้องขังหญิงจำานวนตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป โดยปกติต้องจัดให้มีหญิงเป็นเจ้าพนักงาน

 ห้ามมิให้ผู้ต้องขังชายหรือเจ้าพนักงานชายเข้าไปในเขตควบคุมกักขังผู้ต้องขังหญิง เว้นแต่

 (๑) ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจำาเป็นต้องเข้าไประงับเหตุ

 (๒) เป็นเจ้าพนักงานตั้งแต่ชั้นพัศดีขึ้นไป และเข้าไปในเวลากลางวันโดยมีผู้อื่นอย่างน้อย ๒ นายไปด้วย 

การเข้าไปนั้นต้องเนื่องด้วยหน้าที่ราชการ

  ๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙
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ส่วนที่ ๓

การรับตัวผู้ต้องขัง

 ข้อ ๓๕ เมื่อได้รับตัวผู้ต้องขังไว้แล้วให้จัดการต่อไปดังนี้

 (ก) ตรวจค้นสิ่งของที่ตัวผู้ต้องขัง

 (ข) ให้แพทย์ตรวจอนามัยผู้ต้องขัง

 (ค) จดบันทึกเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง

 ข้อ ๓๖ การตรวจค้นส่ิงของท่ีตัวผู้ต้องขังน้ัน ถ้าผู้ต้องขังเป็นชายให้เจ้าพนักงานชายเป็นผู้ตรวจ ถ้าผู้ต้องขัง

เป็นหญิงให้เจ้าพนักงานหญิงเป็นผู้ตรวจ หากไม่มีเจ้าพนักงานหญิงก็ให้ผู้ต้องขังนั้นเองแสดงสิ่งของที่ตนมีติดตัวมาต่อ   

เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตรวจ หากว่ายังเป็นที่สงสัยว่าผู้ต้องขังจะไม่แสดงสิ่งของที่มีอยู่ทั้งหมด ก็ให้เชิญหญิงอื่นที่เชื่อถือมา

ช่วยทำาการตรวจให้

 ข้อ ๓๗ เจ้าพนักงานเรือนจำาต้องจัดแยกผู้ต้องขังท่ีรับตัวไว้ใหม่จากผู้ต้องขังอ่ืนเพ่ือแพทย์ได้ตรวจก่อน หากโดย 

สภาพการณ์ไม่อาจจัดดังนั้นได้ ให้พยายามปฏิบัติให้ใกล้เคียงกับที่กำาหนดไว้

 ข้อ ๓๘ ให้แพทย์ตรวจอนามัยผู้ต้องขังท่ีเจ้าพนักงานเรือนจำาได้รับตัวไว้ใหม่ในวันรับตัวน้ัน ถ้าไม่อาจจะมา 

ตรวจในวันนั้นได้ก็ให้มาตรวจในวันอื่นโดยเร็ว

 เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บจักต้องมีการรักษาพยาบาล หรือมีโรคติดต่อซึ่งจะลุกลาม

เป็นภัยแก่ผู้อื่นให้แพทย์ชี้แจงแนะนำาการปฏิบัติแก่พัศดี

 เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำาที่จะต้องพยายามปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลผู้ต้องขังนั้น

 หากแพทย์ตรวจพบว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บซึ่งจำาเป็นต้องส่งออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำา ให้แพทย์แจ้ง

ต่อพัศดีและทำารายงานยื่นต่อผู้บังคับบัญชาการเรือนจำา ในรายงานนั้นให้ชี้แจงอาการเจ็บป่วยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่อง

โรคหรือชนิดของการป่วยเจ็บ และสถานรักษาพยาบาลนอกเรือนจำาที่เห็นควรให้จัดส่งตัวไปรักษาพยาบาล

 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่แพทย์ไม่สามารถจะมาตรวจได้ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังไว้ใหม่ และเจ้าพนักงานเรือนจำา

สังเกตเห็นว่าผู้ต้องขังได้มีอาการป่วยเจ็บ จำาต้องรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดต่อจะลุกลามเป็นภัยร้ายแรงแก่ผู้อ่ืน ให้จัดแยก 

ผู้ต้องขังนั้นจากผู้ต้องขังอื่น หรือจัดส่งสถานพยาบาลของเรือนจำารอการตรวจของแพทย์ต่อไป ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจำา

สังเกตเห็นหรือสงสัยว่าผู้ต้องขังป่วยหนัก ให้รีบแจ้งให้แพทย์และผู้บัญชาการเรือนจำาทราบ ในระหว่างรอคอยแพทย์และ

คำาส่ังของผู้บัญชาการเรือนจำา หากเห็นจำาเป็นให้ติดตามขอความสงเคราะห์จากผู้มีอาชีพในทางใช้วิชาแพทย์ท่ีใกล้เคียงท่ีสุด 

และหากว่าจะจัดการดังนั้นไม่ได้ ให้พัศดีจัดการช่วยเหลือโดยประการอื่นเท่าที่เห็นจำาเป็น
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ส่วนที่ ๔

การแยกผู้ต้องขัง

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป

 ข้อ ๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ให้แบ่ง    

ผู้ต้องขังออกเป็นประเภท ดังต่อไปนี้

 (๑) ผู้ต้องขังหญิง

 (๒) ผู้ต้องขังที่มีอายุต่ำากว่า ๒๕ ปี และต้องโทษเป็นครั้งแรก

 (๓) ผู้ต้องขังที่ต้องโทษสำาหรับความผิดที่กระทำาอนาจาร

 (๔) ผู้ต้องขังที่ต้องโทษสำาหรับความผิดที่ประทุษร้ายแก่ชีวิตและร่างกาย

 (๕) ผู้ต้องขังซึ่งต้องโทษสำาหรับความผิดที่ประทุษร้ายแก่ทรัพย์

 (๖) ผู้ต้องขังซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย

 (๗) ผู้ต้องขังที่ไม่อยู่ในจำาพวกที่ได้ระบุมาแล้ว

 ข้อ ๔๑ ให้จัดแบ่งสถานท่ีของเรือนจำาออกเป็นส่วน ๆ โดยให้มีส่ิงกีดก้ันหรือขอบเขตอันแน่นอนแสดงส่วน

แบ่งนั้น ๆ และจัดแยกผู้ต้องขังแต่ละประเภทไว้ในส่วนต่าง ๆ ที่ได้จัดแบ่งขึ้นนั้น หากเรือนจำาใดโดยสภาพการณ์ไม่อาจทำา

ดังกล่าวนี้ได้ ก็ให้พยายามแยกควบคุมกักขังให้ใกล้เคียงกับที่ได้กล่าวแล้ว

 ข้อ ๔๒ ผู้ต้องขังซึ่งไม่น่าจะรวมอยู่กับผู้ต้องขังอื่นในประเภทของตน โดยจะก่อการร้ายหรือมีเหตุพิเศษ 

อย่างอื่นซึ่งควรจะแยกควบคุมกักขัง ก็ให้แยกไปรวมไว้ในประเภทอื่นหรือสถานที่อื่น

 ข้อ ๔๓ คนต้องขังหลายคนในคดีเดียวกันนั้นโดยปกติให้แยกไว้อย่าให้ปะปนกัน

หมวด ๒

นักโทษเด็ดขาด

 ข้อ ๔๔ นักโทษเด็ดขาดพึงแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ดังต่อไปนี้

 (๑) ชั้นเยี่ยม

 (๒) ชั้นดีมาก

 (๓) ชั้นดี

 (๔) ชั้นกลาง

 (๕) ชั้นเลว

 (๖) ชั้นเลวมาก
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 ข้อ ๔๕ นักโทษเด็ดขาดท่ีเข้าใหม่ให้อยู่ในช้ันกลางจนกว่าจะมีการเล่ือนหรือลดช้ัน เว้นแต่ได้เคยต้องโทษ 

มาแล้วและมาต้องโทษจำาคุกในคราวน้ีอีกภายใน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษคราวก่อน กับความผิดท้ัง ๒ คราวน้ันไม่ใช่ความผิด 

ฐานลหุโทษหรือประมาท ให้อยู่ในชั้นเลว

 การเลื่อนหรือลดชั้นนั้นให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการของกรมราชทัณฑ์

หมวด ๓

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

 ข้อ ๔๖๙ (ยกเลิก)

 ข้อ ๔๗ นักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในชั้นต่ำา เมื่อเลื่อนขึ้นไปอยู่ในชั้นสูงขึ้นไปย่อมได้รับประโยชน์ในชั้นที่ได้ 

เล่ือนข้ึนไปอยู่ และกลับกัน กล่าวคือนักโทษเด็ดขาดในช้ันสูงท่ีถูกลดลงมาอยู่ในช้ันต่ำาย่อมจะต้องเสียประโยชน์ในช้ันสูงท่ีตนได้

รับอยู่ก่อนและมารับการปฏิบัติ ตลอดจนความสะดวกในชั้นต่ำาที่ตนต้องเข้าอยู่ใหม่

 ข้อ ๔๘ ผู้ต้องขังท่ีมีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันให้ความสะดวกในอันดับ

ต่าง ๆ หรืออาจได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นให้ แล้วแต่กรมราชทัณฑ์พิจารณาเห็นสมควรแก่ความชอบและคุณประโยชน์

อันเกิดแก่ราชการ

 ข้อ ๔๙ คนต้องขังและคนฝากให้ได้รับความสะดวกตามที่อธิบดีกำาหนดไว้

ส่วนที่ ๕

การงาน

หมวด ๑

การจัดให้ทำางาน

 ข้อ ๕๐ งานที่จัดให้นักโทษเด็ดขาดทำาให้คำานึงถึงข้อต่อไปนี้ คือ

 (๑) กำาหนดโทษ

 (๒) ความแข็งแรงแห่งร่างกาย

 (๓) สติปัญญา

 (๔) อุปนิสัยและฝีมือหรือความรู้ความชำานาญ

 (๕) ผลในทางเศรษฐกิจ

 (๖) ผลในทางอบรม

 (๗) สภาพการณ์แห่งเรือนจำา

  ๙ ข้อ ๔๖ ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
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 ข้อ ๕๑ นักโทษเด็ดขาดอายุต่ำากว่า ๒๕ ปี ให้คำานึงถึงการศึกษาและการอบรมเป็นพิเศษ

 ข้อ ๕๒ ห้ามมิให้จ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำางานนอกเรือนจำา เว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำาอนุญาต และถ้า 

นักโทษเด็ดขาดนั้นเป็นหญิงหรือจะต้องจำาคุกอีกต่อไปกว่า ๑๐ ปี ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี

 ข้อ ๕๓ ห้ามมิให้จ่ายคนต้องขังหรือคนฝากออกทำางานนอกเรือนจำา เว้นแต่คนต้องขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกา

ซึ่งถ้าจะจ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งข้อก่อนโดยอนุโลม

 ข้อ ๕๔ นอกจากงานท่ีเก่ียวกับอนามัยของผู้ต้องขังและการสุขาภิบาลของเรือนจำา ให้ผู้ต้องขังได้หยุดทำางาน 

ดังต่อไปนี้

 (๑) วันที่ ๓๑ มีนาคมและวันที่ ๑ เมษายน รวม ๒ วัน 

 (๒) วันฉลองรัฐธรรมนูญ ๑ วัน

 (๓) วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑ วัน

 (๔) สัปดาห์ละ ๑ วัน

 (๕) วันอื่นใดที่รัฐมนตรีมีคำาสั่งเป็นครั้งคราว

 ข้อ ๕๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานใช้ผู้ต้องขังทำางานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว เว้นแต่อนุญาตไว้ในระเบียบข้อบังคับ

ซึ่งกรมราชทัณฑ์อนุมัติ

 ข้อ ๕๖ บรรดาผลประดิษฐ์กรรมและประโยชน์อันเกิดจากการงานของผู้ต้องขังตกเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล

ทั้งสิ้น

 ข้อ ๕๗ งานที่จัดให้ผู้ต้องขังทำาแบ่งเป็นประเภทหาผลประโยชน์และไม่หาผลประโยชน์

 เฉพาะงานหาผลประโยชน์ให้คำานวณราคาของงานเป็นทุนแรงงาน และกำาไร

 ทุน หมายถึง จำานวนเงินที่จ่ายจากเงินทุน

 แรงงาน หมายถึง กำาลังงานของผู้ต้องขังซึ่งมีส่วนในการงานนั้น

 กำาไร หมายถึง รายได้ซึ่งเกิดจากผลของการงานเมื่อได้หักทุนออกแล้ว

 ข้อ ๕๘๑๐ ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการคลัง ผู้บัญชาการเรือนจำาอาจจ้างผู้รู้ผู้ชำานาญการ

พิเศษ โดยใช้เงินทุนหรือเงินรายได้ให้ทำาหน้าที่แนะนำาฝึกอบรมผู้ต้องขังในการหาผลประโยชน์

 เมื่อมีการจ้างตามวรรคก่อน ถ้าจะให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังด้วย ต้องระบุไว้ในข้อสัญญาและ

ออกหนังสือตั้งตามข้อ ๒๒ โดยอนุโลม แต่ถ้าจะให้ทำาหน้าที่พัศดีให้อธิบดีเป็นผู้ออกหนังสือตั้ง

 ผู้รับจ้างดังกล่าวมาแล้วให้ถือเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำา

  ๑๐ ข้อ ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๒)
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หมวด ๒

รางวัล

 ข้อ ๕๙๑๑ หากงานที่จัดให้ผู้ต้องขังทำามีกำาไร ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำาต่อไปนี้ จะได้รับการ

พิจารณาให้ได้รับรางวัล

 (ก) ผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมทำางานนั้น

 (ข) เจ้าพนักงานเรือนจำาที่ทำาหน้าที่ควบคุมหรือฝึกอบรมผู้ต้องขังที่ทำางานนั้น

 เจ้าพนักงานเรือนจำาที่จะได้รับรางวัลตามข้อนี้ ให้พิจารณาให้ได้รับรางวัลจนถึงผู้บัญชาการเรือนจำา หรือ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับเดียวกัน

 ข้อ ๖๐๑๒ รางวัลที่จะจ่ายตามข้อ ๕๙ (ก) และ (ข) นั้น ให้อธิบดีพิจารณากำาหนดตามที่เห็นสมควร แต่

สำาหรับผู้ต้องขังให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ และสำาหรับเจ้าพนักงานเรือนจำาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของกำาไรท้ังหมด

 ข้อ ๖๑๑๓ รางวัลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ต้องขัง และเจ้าพนักงานเรือนจำาน้ันจักต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการในข้อบังคับที่อธิบดีกำาหนด โดยคำานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) สำาหรับผู้ต้องขังให้พิจารณาจากแรงงานท่ีผู้ต้องขังมีส่วนร่วมมือ ความมัธยัสถ์ในการใช้วัสดุ ความประณีต 

เรียบร้อยของงาน ความรวดเร็วในการทำางาน ความอุตสาหะ การถนอมและรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และคุณค่าของงาน

ประกอบกับลำาดับชั้นและประเภทของผู้ต้องขัง

 (๒) สำาหรับเจ้าพนักงานเรือนจำาให้พิจารณาถึงความสำาคัญของหน้าที่และความมีส่วนรับผิดชอบ

 ข้อ ๖๒๑๔ (ยกเลิก)

 ข้อ ๖๓๑๕ นอกจากรางวัลอันพึงได้รับตามความในข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ถ้าผู้ต้องขังหรือเจ้าพนักงาน 

เรือนจำาคนใดคิดประดิษฐ์ส่ิงของหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สำาหรับใช้เป็นประโยชน์สำาคัญในการผลิตสินค้า หรือในการฝึกวิชาชีพ 

ของผู้ต้องขังข้ึนให้ได้รับรางวัลจากกำาไรนอกจากท่ีต้องจ่ายเป็นรางวัลตามข้อ ๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกำาหนด

  ๑๑ ข้อ ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
  ๑๒ ข้อ ๖๐ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  ๑๓ ข้อ ๖๑ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  ๑๔ ข้อ ๖๒ ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 
  ๑๕ ข้อ ๖๓ แก้ไขเพิ ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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 ข้อ ๖๔ หน้าท่ีตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ น้ัน กำาหนดไว้ ดังต่อไปน้ี

 (๑) ทำาการป้องกัน หรือจับกุมผู้ต้องขังที่ก่อเหตุร้ายแรง

 (๒) ทำาการดับเพลิง

 (๓) ทำาการระเบิด

 (๔) ทำาการก่อสร้างหรือซ่อมอาคาร และขึ้นไปทำาการอยู่บนอาคารนั้น สูงกว่า ๑๒ ฟุต

 (๕) ทำาการอยู่หน้าเตาไฟหรือหล่อโลหะ

 (๖) ทำาการเดินเครื่องจักรกล

 (๗) ทำาการในน้ำาลึกหรือสายน้ำาเชี่ยว

 (๘) ทำาการบุกเบิกป่าหรือตัดไม้ใหญ่

 ข้อ ๖๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อสงสัยใดๆ อันเกิด 

จากการให้เงินรางวัลเป็นอำานาจอธิบดีชี้ขาด

ส่วนที่ ๖

การอนามัยและการสุขาภิบาล

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป

 ข้อ ๖๖ ให้แพทย์เข้าตรวจเรือนจำาในส่วนท่ีเก่ียวกับการอนามัยของผู้ต้องขังและการสุขาภิบาลของเรือนจำา 

โดยทั่ว ๆ ไปทุก ๓ วัน

 ในการตรวจนั้น เมื่อเห็นสมควรจะจัดอย่างใด ให้ชี้แจงแนะนำาพัศดีและจดหมายเหตุไว้ในสมุดตรวจการ

 ข้อ ๖๗ ผู้ต้องขังทุกคนมีหน้าที่จะต้องรักษาความสะอาด

 (ก) ในส่วนร่างกาย เครื่องนุ่งห่มหลับนอนและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตน

 (ข) ห้องขัง และส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือนจำา

หมวด ๒

อนามัยของผู้ต้องขัง

 ข้อ ๖๘ ให้พัศดีจัดให้ผู้ต้องขังทุกคน เว้นแต่คนต้องขังและคนฝาก

 (ก) ตัดผมสั้นหรือโกนผมตามระเบียบ

 (ข) โกนหนวดและเครา

 (ค) ตัดเล็บ

 (ง) อาบน้ำาและขัดถูร่างกาย

 ทั้งนี้ ในเมื่อไม่ขัดต่อลัทธิศาสนาของผู้ต้องขังนั้น
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 ข้อ ๖๙ โดยปกติ นักโทษเด็ดขาดและคนต้องขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกาต้องแต่งเครื่องแต่งกาย ตามแบบที่

อธิบดีกำาหนด

 ข้อ ๗๐ โดยปกติในปีหนึ่ง ๆ ให้จ่ายเครื่องนุ่งห่มหลับนอนแก่นักโทษเด็ดขาด และคนต้องขังระหว่าง

อุทธรณ์ฎีกา ดังนี้

 (ก) ถ้าเป็นชาย ให้จ่าย

  (๑) เสื้อและกางเกง ๒ สำารับ

  (๒) ผ้าอาบน้ำา ๑ ผืน

  (๓) ผ้าห่มนอน ๑ ผืน

  (๔) เสื่อปูนอน ๑ ผืน

 (ข) ถ้าเป็นหญิง ให้จ่าย

  (๑) เสื้อและเครื่องนุ่มห่ม ๒ สำารับ

  (๒) ผ้าห่มนอน ๑ ผืน

  (๓) เสื่อปูนอน ๑ ผืน

  (๔) สิ่งใช้เฉพาะหญิง ตามที่อธิบดีเห็นจำาเป็น

 ข้อ ๗๑ คนต้องขังและคนฝากนั้น โดยปกติให้อนุญาตให้ออกเดินนอกห้องขัง หรือออกกำาลังกายตาม

กำาหนดเวลาและเขตที่ซึ่งพัศดีเห็นควร

 ผู้ต้องขังอื่น เว้นแต่ระหว่างต้องโทษฐานผิดวินัยให้มีโอกาสพักผ่อนและจัดให้ออกกำาลังกายตามควร

หมวด ๓

การรักษาพยาบาล

 ข้อ ๗๒ เรือนจำาทุกแห่งให้จัดให้มีสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่ทำาการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ป่วย และจัด 

ให้มีผู้มีความรู้พอสมควรมีหน้าที่ประจำาสถานพยาบาลนั้น

 ข้อ ๗๓ เม่ือแพทย์หรือเจ้าพนักงานเรือนจำาพบผู้ต้องขังป่วยเจ็บ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๘ และ ๓๙ แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๗๔ ผู้ต้องขังที่ติดฝิ่น กัญชา สิ่งเสพติดอย่างอื่น อาการร้ายแรง หรือเป็นหญิงมีครรภ์ หรือมีลูกอ่อน 

ให้จัดเป็นผู้ป่วยเจ็บโดยอนุโลม

หมวด ๔

การเลี้ยงอาหาร

 ข้อ ๗๕ ห้ามมิให้ผู้ต้องขังหุงหาประกอบอาหารเป็นส่วนตัว หรือนำาอาหารไปรับประทานนอกเขตที่ซึ่ง

ทางการเรือนจำากำาหนดให้สำาหรับผู้ต้องขังทั่ว ๆ ไป โดยมิได้รับอนุญาตจากพัศดี
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 ข้อ ๗๖ นักโทษเด็ดขาดจักต้องรับประทานอาหารซ่ึงทางการเรือนจำาจ่ายให้ จะรับประทานอาหารส่วนตัว 

ได้แต่เฉพาะตามที่อธิบดีกำาหนดไว้ในข้อบังคับ

 คนต้องขังและคนฝากจะรับประทานอาหารส่วนตัวได้ตามสมควร

 ข้อ ๗๗ ให้จัดให้ผู้ต้องขังได้รับประทานอาหารอย่างน้อย ๒ มื้อ คือ เช้าและเย็น อาหารมื้อหนึ่ง ๆ ให้

ประกอบด้วย ข้าวหรือสิ่งอื่นแทนข้าว และกับข้าวหรือสิ่งอื่นแทนกับข้าว

 ข้อ ๗๘ ผู้ต้องขังที่ทำางานหนักหรือตรากตรำา หรือนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป ผู้บัญชาการเรือนจำา 

จะสั่งให้จัดอาหารเพิ่มให้มากสิ่งหรือมากมื้อขึ้นก็ได้ หรืออนุญาตให้นำาอาหารส่วนตัวมารับประทานก็ได้

 ข้อ ๗๙ อาหารที่ผู้ต้องขังจะรับประทานนั้นต้องให้แพทย์ตรวจก่อน ในกรณีที่แพทย์มาตรวจไม่ได้ ให้จัด

เจ้าพนักงานเรือนจำาเป็นผู้ตรวจ

 อาหารซึ่งตรวจพบว่าเน่าเสียไม่เป็นสิ่งที่จะพึงรับประทานนั้น ห้ามมิให้ยอมให้ผู้ต้องขังรับประทาน

 ข้อ ๘๐ โดยปกติอาหารที่จะให้ผู้ต้องขังรับประทานนั้นให้ปรุงขึ้นในเรือนจำา

 ให้จัดเจ้าพนักงานเรือนจำาและผู้ต้องขังดำาเนินการปรุงอาหารเป็นการเฉพาะ

 ผู้ปรุงอาหารต้องผ่านการตรวจโรคและความเห็นชอบของแพทย์

ส่วนที่ ๗

วินัยของผู้ต้องขัง

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป

 ข้อ ๘๑๑๖ การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดนั้น ให้กระทำาในวันสิ้นเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และวันสิ้นเดือน

ธันวาคมครั้งหนึ่ง

 ในกรณีมีเหตุพิเศษจะเลื่อนชั้นก่อนเวลาในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของอธิบดี

 ข้อ ๘๒ ให้เลื่อนหรือลดได้ตามลำาดับครั้งละชั้น ในกรณีมีเหตุพิเศษจะข้ามชั้นก็ได้ แต่การเลื่อนข้ามชั้น

ต้องให้อธิบดีอนุมัติ

 ข้อ ๘๓ ภายใต้บังคับแห่งข้อก่อน การเลื่อนหรือลดชั้นเป็นอำานาจผู้บัญชาการเรือนจำา

 ๑๖ ข้อ ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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หมวด ๒

ตำาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำา

 ข้อ ๘๔ ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีจะต้องใช้นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงไม่อยู่ในช้ันท่ีจะต้ังแต่งให้มีตำาแหน่งหน้าท่ีช่วยเหลือ 

เจ้าพนักงานนั้น ผู้บัญชาการเรือนจำาจะตั้งแต่งเป็นพิเศษก็ได้ แต่ในกรณีเช่นนี้จะให้นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นมีตำาแหน่งหน้าที่ได้

เพียงชั่วเวลาที่จำาเป็นเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์ตามกฎหมาย

หมวด ๓

การลา

 ข้อ ๘๕ การอนุญาตให้ลาน้ัน จะกระทำาได้ต่อเม่ือผู้บัญชาการเรือนจำาได้พิจารณาแล้ว เห็นความจำาเป็น และ 

ได้รับอนุมัติจากอธิบดี

 ข้อ ๘๖ เม่ือได้อนุญาตให้ลาได้ ผู้บัญชาการเรือนจำาจักต้องทำาหนังสือสำาคัญมอบให้ผู้ได้รับอนุญาตติดตัวไป 

และผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดงหนังสือสำาคัญนี้ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจท้องที่ที่จะไปนั้นภายในกำาหนดเวลา 

๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาไปถึง ถ้าไม่ไปแสดงหนังสือสำาคัญเช่นนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจจับส่งเรือนจำา

 ข้อ ๘๗ โดยปกติ ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้ลายังมีกำาหนดเวลาที่จะต้องจำาคุกอยู่ต่อไปอีกตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

ต้องจัดให้มีเจ้าพนักงานควบคุมไปด้วย ถ้ากำาหนดเวลาที่ยังจะต้องจำาคุกอยู่อีกต่อไปนั้นน้อยกว่า ๖ เดือน ให้ผู้บัญชาการ

เรือนจำาพิจารณาดู หากไม่เป็นที่ไว้วางใจก็ให้จัดเจ้าพนักงานไปควบคุมดังกล่าวแล้วดุจกัน

 ข้อ ๘๘ ในกรณีที่จัดให้มีเจ้าพนักงานควบคุมไปด้วยกับผู้ได้รับอนุญาตให้ลา ถ้าหากผู้ได้รับอนุญาตให้ลา

นั้นเป็นผู้มีทรัพย์สินพอสมควร ก็ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ลานั้นเสียค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ ๕๐ สตางค์ และค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริง

แก่เรือนจำาสำาหรับเจ้าพนักงานที่ไปด้วย

 ข้อ ๘๙ ในส่วนค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะสำาหรับตัวผู้ได้รับอนุญาตให้ลาน้ัน ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาต้องจัด 

เสียเองโดยตลอด

 ข้อ ๙๐ ในกรณีท่ีการอนุญาตให้ลาน้ันมิได้จัดเจ้าพนักงานไปด้วยเพ่ือควบคุมให้ผู้บัญชาการเรือนจำาแจ้งแก่ 

ตำารวจสันติบาล หรือข้าหลวงประจำาจังหวัดแห่งท้องที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปนั้น แล้วแต่กรณี

35

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



หมวด ๔

พักการลงโทษ

 ข้อ ๙๑๑๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการพักการลงโทษ” มีอำานาจหน้าท่ีให้ความ 

เห็นชอบการพักการลงโทษ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่ง

ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทน         

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ผู้แทนสำานักงานศาลยุติธรรม และ       

ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ

 ให้ผู้อำานวยการสำานักทัณฑปฏิบัติเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำานวยการส่วนพักการลงโทษ เป็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ข้อ ๙๒๑๘ นักโทษเด็ดขาดผู้ใดจะได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) ต้องผ่านการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจำาเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ผู้แทนสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเจ้าพนักงานเรือนจำาอีกสองคนที่ผู้บัญชาการเรือนจำาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

เมื่อได้คัดเลือกแล้วให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพักการลงโทษตามข้อ ๙๑

 นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการพักการลงโทษ ดังต่อไปนี้

 (๑) ชั้นเยี่ยม ไม่เกินหนึ่งในสามของกำาหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดในกรณีที่มีการพระราช 

ทานอภัยโทษ ให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด

 (๒) ช้ันดีมาก ไม่เกินหน่ึงในส่ีของกำาหนดโทษท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดในกรณีท่ีมีการพระราชทาน 

อภัยโทษ ให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด

 (๓) ชั้นดี ไม่เกินหนึ่งในห้าของกำาหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดในกรณีที่มีการพระราชทาน

อภัยโทษ ให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด

 กรณีมีเหตุพิเศษจะพักการลงโทษมากกว่าที่กำาหนดไว้ในวรรคสองได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพักการลงโทษ

ตามข้อ ๙๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

 ข้อ ๙๓๑๙ เงื่อนไขในระหว่างพักการลงโทษ กำาหนดดังต่อไปนี้

 (๑) ห้ามกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำาหนดในข้อ ๙๔

 (๒) ให้กระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำาหนดในข้อ ๙๕ หรือ

 (๓) ห้ามกระทำาการและให้กระทำาการตาม (๑) และ (๒)

 ๑๗ ข้อ ๙๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙
 ๑๘ ข้อ ๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 ๑๙ ข้อ ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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 ข้อ ๙๔๒๐ เงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามกระทำาการมีดังต่อไปนี้

 (๑) ห้ามเข้าไปในเขตท้องที่ สถานที่ หรือตามเวลา ที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์กำาหนด

 (๒) ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำาไปสู่การกระทำาผิดอีก

 (๓) ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวม

ทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ทุกชนิด

 (๔) ห้ามประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย เช่น เสพสุราหรือเล่นการพนันท่ีอาจนำาไปสู่การกระทำาผิดกฎหมายอีก

 ข้อ ๙๕๒๑ เงื่อนไขให้กระทำาการมีดังต่อไปนี้

 (๑) ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละหนึ่งครั้งจนกว่าจะครบกำาหนดโทษหรือตามหลัก

เกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติกำาหนด

 (๒) ให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้งไว้ หากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนผู้อุปการะต้องได้รับ

อนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติก่อน เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำาหนดระยะเวลาการ

รายงานตัวครั้งต่อไป

 (๓) ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและคำาตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟู 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติกำาหนด

 (๔) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจ

หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ นั้น ไม่ว่าโทษสถานใด ผู้นั้นหรือผู้อุปการะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติ

ทราบทุกครั้ง

 (๕) ให้ประกอบอาชีพที่สุจริต หากเปลี่ยนสถานที่ทำางานหรือย้ายงานใหม่ ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติ

ทราบทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำาหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป

 ข้อ ๙๖ เง่ือนไขน้ันจะกำาหนดไว้แต่ข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแก่ลักษณะของบุคคล 

และพฤติการณ์

 ข้อ ๙๗๒๒ เมื่อได้มีการอนุมัติการพักการลงโทษแล้ว ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้อำานวยการทัณฑสถาน

ออกหนังสือสำาคัญให้แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษรับไปเป็นคู่มือ และให้มีหนังสือแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่ที่ผู้

ได้รับการพักการลงโทษเข้าไปพักอาศัยทราบ โดยผู้ได้รับการพักการลงโทษต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติใน

ท้องที่ที่เข้าไปพักอาศัยภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว

 เมื่อดำาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้อำานวยการทัณฑสถาน มีหนังสือแจ้งต่อ

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจในท้องที่ที่ผู้ได้รับการพักการลงโทษเข้าไปพักอาศัยทราบภายในเวลาอันสมควร

 ถ้าผู้ได้รับการพักการลงโทษได้ย้ายที่อยู่หรือเข้าไปทำางานในท้องที่ที่อยู่นอกท้องที่ที่พนักงานคุมประพฤติ

ท้องที่นั้นรับผิดชอบ ให้พนักงานคุมประพฤติท้องที่นั้นมีหนังสือแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจในท้องที่ที่ผู้ได้รับ

การพักการลงโทษเข้าไปพักอาศัยหรือเข้าไปทำางานทราบภายในเวลาอันสมควร

  ๒๐ ข้อ ๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  ๒๑ ข้อ ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  ๒๒ ข้อ ๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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 ข้อ ๙๘๒๓ หนังสือสำาคัญที่ออกตามข้อ ๙๗ ต้องระบุเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติที่กำาหนดให้ไว้ด้วย

 ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำาคัญน้ีต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจหรือเจ้าพนักงาน 

เรือนจำา เมื่อมีการเรียกให้แสดง หากหนังสือสำาคัญนั้นสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทน

 ถ้าไม่แสดงหนังสือสำาคัญตามวรรคสอง พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจจะจับผู้นั้นส่งเรือนจำาก็ได้

หมวด ๕

การลงโทษฐานผิดวินัย

 ข้อ ๙๙ ก่อนท่ีจะลงโทษแก่ผู้ต้องขังฐานผิดวินัย จักต้องให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้ช้ีแจงว่าตนมีข้อแก้ตัวอย่างใด 

หรือไม่

 ข้อ ๑๐๐ พัศดีเรือนจำาที่มีผู้บัญชาการเรือนจำาโดยตำาแหน่งมีอำานาจลงโทษฐานผิดวินัย ดังต่อไปนี้

 (๑) ภาคทัณฑ์

 (๒) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อไม่เกิน ๒ เดือน  

 (๓) งดการเลื่อนชั้นไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

 (๔) ขังเดี่ยวไม่เกิน ๑ เดือน

 พัศดีเรือนจำาที่มีผู้บัญชาการเรือนจำาโดยเฉพาะมีอำานาจลงโทษ ดังต่อไปนี้

 (๑) ภาคทัณฑ์

 (๒) ตัดการอนุญาตให้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกิน ๑ เดือน

 (๓) งดการเลื่อนชั้นไว้ไม่เกิน ๓ เดือน

 ข้อ ๑๐๑ สารวัตรเรือนจำามีอำานาจลงโทษเช่นเดียวกับพัศดีเรือนจำาที่มีผู้บัญชาการเรือนจำา โดยตำาแหน่ง

 ข้อ ๑๐๒ เมื่อพัศดีหรือสารวัตรเรือนจำาได้ลงโทษตามอำานาจแล้ว ให้รีบรายงานผู้บัญชาการเรือนจำา 

ส่วนการลงโทษนั้นให้ดำาเนินไปได้

 ผู้บัญชาการเรือนจำามีอำานาจส่ังให้ยกการลงโทษ หรือลด หรือเพ่ิมโทษได้หากจะมีการส่ังแก้ไขดังกล่าวน้ี 

ต้องสั่งภายใน ๓ วันนับแต่วันได้รับรายงาน พ้นกำาหนดนี้แล้วให้ถือว่าไม่แก้ไข ถ้าได้ดำาเนินการลงโทษไปก่อนแล้ว คำาสั่ง

แก้ไขมีผลเพียงในส่วนที่จะดำาเนินต่อไป

 ข้อ ๑๐๓ ผู้บัญชาการเรือนจำามีอำานาจลงโทษทุกสถานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙

 ข้อ ๑๐๔ การภาคทัณฑ์นั้นพึงกระทำาเมื่อ

 (ก) ความผิดที่ผู้ต้องขังกระทำาไปไม่ร้ายแรง และ

 (ข) ผู้ต้องขังก็ได้สำานึกตัวถึงความผิดที่ได้กระทำาไปนั้นแล้ว

 ๒๓ ข้อ ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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 ข้อ ๑๐๕ การลงโทษภาคทัณฑ์ให้กระทำาโดยวิธีเรียกตัวมาว่ากล่าวส่ังสอนให้พยายามประพฤติตัวอยู่ในวินัย 

ในกาลต่อไป

 ข้อ ๑๐๖ ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเย่ียมเยียน หรือติดต่อกับบุคคลภายนอกน้ันพึงกระทำาในกรณีต่อไปน้ี

 (๑) ประพฤติผิดระเบียบหรือข้อบังคับอันมีไว้สำาหรับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก

 (๒) พยายามหลบหนีหรือได้หลบหนีไปแล้วแต่ได้ตัวคืนมา

 (๓) นำาเข้ามาหรือมีสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำา

 (๔) นำาสิ่งของซึ่งมิใช่ของตนออกจากเรือนจำาโดยมิได้รับอนุญาต

 ข้อ ๑๐๗ งดการเลื่อนชั้นนั้น พึงกระทำาในกรณีต่อไปนี้

 (๑) ทำาผิดตามที่ระบุไว้ในข้อก่อนหมายเลข (๒) หรือ (๓) หรือ (๔)

 (๒) ทำาให้ทรัพย์สินของหลวงหรือของผู้อื่นเสียหายโดยประมาท

 (๓) กระทำาการให้เกิดเหตุติดขัดในการงานของผู้ต้องขังอื่นโดยประมาท

 ข้อ ๑๐๘๒๔ ลดชั้น พึงกระทำาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

 (๑) กระด้างกระเดื่องต่อคำาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำาแหน่งต่ำากว่าพัศดีลงมา

 (๒) ก่อการวิวาทขึ้นกับผู้ต้องขังอื่น แต่ไม่ถึงกับมีเหตุร้ายแรง

 (๓) เล่นการพนัน

 (๔) เสพยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือสารระเหย หรือด่ืมสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน

 (๕) กระทำาการตามข้อ ๑๐๖ (๒)

 (๖) กระทำาการตามข้อ ๑๐๗ (๒) หรือ (๓) โดยเจตนา

 (๗) มีหรือค้าสิ่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗

 ข้อ ๑๐๙ ลดรางวัลนั้น พึงกระทำาในกรณีต่อไปนี้

 (๑) ทำาให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย

 (๒) ก่อการวิวาทกับผู้อื่นในขณะทำาการงาน

 (๓) ละทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการงานอันเป็นหน้าที่ 

 การลดรางวัลนั้นพึงลดลงตามส่วนที่เห็นสมควรแก่ความผิด

 ข้อ ๑๑๐ งดรางวัลน้ันพึงกระทำาในกรณีดังกำาหนดไว้ในข้อก่อนเม่ือเกิดผลเสียหายข้ึน และผู้ต้องขังกระทำาผิด 

ในกรณีที่กำาหนดนั้นโดยจงใจจะให้มีการเสียหายเกิดขึ้น

 ๒๔ ข้อ ๑๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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 ข้อ ๑๑๑๒๕ ขังเดี่ยว พึงกระทำาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

 (๑) กระด้างกระเดื่องต่อเจ้าพนักงานซึ่งมีตำาแหน่งตั้งแต่พัศดีขึ้นไป

 (๒) วิวาทกับผู้ต้องขังอื่นตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

 (๓) เป็นเจ้ามือเล่นการพนัน หรือสมคบกับผู้ต้องขังอื่นเล่นการพนันตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

 (๔) เสพยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือสารระเหยหรือด่ืมสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 

ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

 (๕) กระทำาการตามข้อ ๑๐๖ (๒)

 (๖) กระทำาการตามข้อ ๑๐๘ (๗)

 ข้อ ๑๑๒ ขังห้องมืดนั้น พึงกระทำาในกรณีต่อไปนี้

 (๑) ก่อการวิวาทกับผู้ต้องขังอื่นเนือง ๆ

 (๒) พยายามหรือทำาร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน

 (๓) ก่อการวุ่นวาย แต่ไม่ร้ายแรง

 (๔) จงใจหลีกเลี่ยงการงาน

 (๕) จงใจขัดคำาสั่งผู้บังคับบัญชา

 (๖) พยายามหลบหนี

 ข้อ ๑๑๓ เฆี่ยนพึงกระทำาในกรณีต่อไปนี้

 (๑) สมคบกับผู้อื่นก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น

 (๒) พยายามหรือทำาร้ายเจ้าพนักงาน

 (๓) พยายามหลบหนี

 (๔) ขัดคำาสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งหน้า

 (๕) จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่น หรือกิจการของเรือนจำาและได้เกิดความเสียหายขึ้น

 ข้อ ๑๑๔ ถ้ามีการกระทำาผิดวินัยในกรณีอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหมวดนี้ ให้ผู้บัญชาการเรือนจำา

พิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่ใช่โทษเฆี่ยน

 ข้อ ๑๑๕ ในกรณีท่ีผู้ต้องขังซ่ึงจะต้องรับโทษเป็นคนมีลักษณะด้ือด้านโดยได้เคยรับโทษทางวินัยของเรือนจำา

มามากกว่า ๒ คร้ังแล้ว ยังประพฤติผิดอีก และโทษสำาหรับความผิดท้ัง ๓ คร้ัง อยู่ในกำาหนดเดือนนับแต่วันต้องโทษคร้ังแรก หรือ

ขัดคำาสั่งเจ้าพนักงานเรือนจำาโดยจงใจมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ภายในกำาหนด ๖ เดือน นับแต่วันต้องโทษครั้งก่อน หรือ

ปรากฏว่าเป็นคนเคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก นอกจากฐานประมาทและลหุโทษมามากกว่า ๓ ครั้งแล้ว และได้ประพฤติ

ผิดวินัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันต้องโทษทางวินัยครั้งก่อน ผู้บัญชาการเรือนจำามีอำานาจสั่งให้

ลงโทษเฆี่ยน และเพิ่มโทษสถานอื่นตามที่เห็นสมควร

 ข้อ ๑๑๖ ในกรณีท่ีการกระทำาอันหน่ึงเป็นความผิดจะต้องรับโทษหลายสถานน้ัน ห้ามมิให้ลงโทษสำาหรับ 

ความผิดนั้นเกินกว่า ๓ สถาน

 ๒๕ ข้อ ๑๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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 ข้อ ๑๑๗ การลงโทษเฆ่ียนตามกฎน้ีพึงลงได้แต่เฉพาะนักโทษเด็ดขาดเท่าน้ัน และให้คำานึงถึงลักษณะของ 

ความผิดที่เกิดขึ้นและลักษณะของบุคคลผู้จะรับโทษกับสภาพการณ์แห่งเรือนจำา และให้เฆี่ยนรวดเดียวสำาหรับความผิดซึ่ง

ต้องเฆี่ยนนั้น

 โดยปกติผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้แทนซึ่งเป็นข้าราชการตั้งแต่ชั้นหรือเทียบชั้นประจำาแผนกขึ้นไป       

มาเป็นประธาน

 ผู้ทำาการเฆี่ยนจะต้องเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำา และต้องไม่เคยมีสาเหตุอยู่กับผู้จะต้องรับโทษเป็นส่วนตัว 

ผู้ทำาการเฆี่ยนจะต้องบันทึกข้อไม่มีสาเหตุนี้ไว้เป็นหลักฐาน

 การเฆ่ียนน้ันให้คว่ำาเฆ่ียน และให้เฆ่ียนท่ีขาท่อนบนพยายามอย่าให้ซ้ำาแนวกันให้ใช้หวายเฆ่ียนและหวายน้ัน 

ต้องมีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เซนติเมตร

 เม่ือแพทย์เห็นว่าผู้รับโทษจะทนการเฆ่ียนไม่ได้ให้แจ้งต่อประธาน และประธานต้องส่ังให้พักการเฆ่ียนทันที

 เมื่อเฆี่ยนแล้ว ให้แพทย์ตรวจร่างกายผู้รับโทษ และหากเห็นสมควรให้ใส่ยาและสั่งรักษาพยาบาล

 ข้อ ๑๑๘ การขังเด่ียวน้ัน ให้กระทำาโดยวิธีแยกผู้ต้องรับโทษจากผู้ต้องขังอ่ืนและคุมขังไว้ในท่ีซ่ึงจัดข้ึนเป็น 

พิเศษห้ามการติดต่อหรือพูดจากับผู้อื่นทั้งสิ้น

 ให้พัศดีจัดให้มีผู้คอยตรวจรักษาการขังเดี่ยวให้เป็นไปตามวรรคก่อน และสังเกตเมื่อมีอาการป่วยเจ็บ    

ซึ่งต้องมีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น

 ข้อ ๑๑๙ ห้องมืดซ่ึงจะใช้เป็นท่ีขังลงโทษน้ันต้องให้แพทย์ได้ตรวจเห็นชอบด้วยว่าไม่ผิดอนามัยอย่างร้ายแรง

หมวด ๖

การร้องทุกข์ ยื่นเรืองราว และถวายฎีกาของผู้ต้องขัง

 ข้อ ๑๒๐ การร้องทุกข์นั้น อาจกระทำาด้วยวาจาหรือด้วยการยื่นเป็นหนังสือถ้ากระทำาด้วยวาจา ให้     

เจ้าพนักงานที่ได้รับคำาร้องทุกข์บันทึกคำาร้องทุกข์ไว้ บันทึกคำาร้องทุกข์หรือหนังสือร้องทุกข์นั้นต้องลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ 

และเจ้าพนักงานที่ได้รับคำาร้องทุกข์ไว้ด้วย

 ข้อ ๑๒๑ การร้องทุกข์ การย่ืนเร่ืองราว การถวายฎีกาน้ัน หากผู้ต้องขังไม่สามารถจัดหาเคร่ืองเขียนส่วนตัวได้ 

ให้จัดหาให้

 การเขียนคำาร้องทุกข์ เรื่องราว หรือฎีกา ผู้ต้องขังต้องเขียนเอง เว้นแต่ไม่สามารถเขียนเองได้

 การเขียนดังกล่าวในวรรคก่อน ต้องเขียนในที่ซึ่งทางการเรือนจำาจัดให้

 ในกรณีที่ผู้ต้องขังขอสงวนข้อความเป็นลับ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจำาอยู่ไกล้ในระยะที่อาจอ่านเข้าใจ

ข้อความที่เขียนหรือขออ่านหรือยอมให้ผู้อื่นมีโอกาส เช่นนั้นนอกจากบุคคลที่ผู้ต้องขังนั้นยินยอม

 ข้อ ๑๒๒ หนังสือร้องทุกข์หรือเรื่องราว หรือฎีกานั้นให้ผู้ต้องขังยื่นต่อพัศดี หรือจะใส่ลงในที่ซึ่งจัดไว้เพื่อ

การนั้นก็ได้

 ข้อ ๑๒๓ เจ้าพนักงานเรือนจำาทุกคนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังร้องทุกข์ หรือนำาคำาร้องทุกข์ เร่ืองราว หรือ 

ฎีกาไปยื่นตามข้อก่อน
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 ข้อ ๑๒๔ เมื่อพัศดีได้รับหนังสือดังกล่าวในข้อก่อน หากมิใช่เป็นกรณีดังกล่าวในข้อต่อไป ให้เปิดซอง

ตรวจดูข้อความ และปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 (๑) สอบข้อเท็จจริง

 (๒) แก้ไขหรือช่วยเหลือตามคำาร้องขอตามสมควรแก่กรณี

 (๓) เสนอต่อไปยังผู้บัญชาการเรือนจำาพร้อมกับรายงานชี้แจงการปฏิบัติที่กล่าวแล้ว

 ข้อ ๑๒๕ ข้อความในหนังสือร้องทุกข์ เร่ืองราวและฎีกาน้ัน ผู้ต้องขังจะขอรักษาเป็นความลับก็ได้ ในกรณีน้ัน

ให้สอดหนังสือไว้ในซองและผนึกเสีย หน้าซองให้เขียนว่า “ลับ” ถ้าผู้ต้องขังไม่ได้เขียนคำานี้ไว้ ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาเขียน

เมื่อทราบความประสงค์

 หนังสือเช่นว่าน้ันห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจำาอ่าน แต่มีหน้าท่ีจัดส่งไปยังผู้รับ หากเป็นหนังสือมีถึงรัฐมนตรี 

หรือทูลเกล้าฯ ถวาย ให้ส่งไปยังอธิบดีดำาเนินการต่อไปตามสมควร

 ข้อ ๑๒๖ คำาส่ังหรือคำาช้ีแจงตอบคำาร้องทุกข์ เร่ืองราวหรือฎีกา ต้องแจ้งให้ผู้ย่ืนทราบและจัดให้ลงลายมือช่ือ 

รับทราบไว้เป็นหลักฐาน

ส่วนที่ ๘

ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง

หมวด ๑

สิ่งของต้องห้าม

 ข้อ ๑๒๗๒๖ สิ่งของต่อไปนี้ ห้ามมิให้นำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำา

 (๑) ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหย

 (๒) สุราหรือของเมาอย่างอื่น

 (๓) อุปกรณ์สำาหรับเล่นการพนัน

 (๔) เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี

 (๕) อาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

 (๖) ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย

 (๗) น้ำามันเชื้อเพลิง

 (๘) สัตว์มีชีวิต

 (๙) เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำาหรับสิ่งของดังกล่าว

 (๑๐) วัตถุ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี

ของประชาชน

 เม่ือปรากฏว่าผู้ต้องขังคนใดนำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาซ่ึงส่ิงของต้องห้าม ให้รายงานผู้บัญชาการ 

เรือนจำาพิจารณาสั่งการ

 ๒๖ ข้อ ๑๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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หมวด ๒

สิ่งของที่อนุญาต

 ข้อ ๑๒๘ ส่ิงของต่อไปน้ีถ้ามีจำานวนไม่มากเกินสมควรอนุญาตให้ผู้ต้องขังนำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำา

 (๑) เครื่องที่เกี่ยวกับการรักษาอนามัย เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี สบู่ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

 (๒) อาหารที่ปรุงแล้วเสร็จซึ่งยอมให้ผู้ต้องขังรับประทานได้ตามที่กำาหนดไว้ในเรื่องการเลี้ยงอาหาร

 การนำาเข้ามาและเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาซ่ึงส่ิงของท่ีอนุญาตดังระบุไว้ในวรรคก่อน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อบังคับในเรื่องนั้น

หมวด ๓

สิ่งของอย่างอื่น

 ข้อ ๑๒๙ บรรดาส่ิงของซ่ึงมิใช่เป็นส่ิงของต้องห้ามและซ่ึงมิใช่เป็นส่ิงของท่ีอนุญาต หากผู้ต้องขังมีติดตัวมา 

ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาจัดให้ผู้ต้องขังมอบหมายไว้กับญาติมิตรหรือบุคคลอื่นที่อยู่นอกเรือนจำา หรือจำาหน่ายเสีย หากไม่

อาจกระทำาดังกล่าวแล้วได้ หรือถ้าเป็นเงินให้เจ้าพนักงานเรือนจำารับเก็บรักษาไว้ในฐานรับฝากตามระเบียบข้อบังคับและ

ในที่ซึ่งทางการกำาหนดไว้

 ข้อ ๑๓๐ ส่ิงของซ่ึงมีขนาด น้ำาหนัก หรือสภาพอันจะเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาไม่ได้ ให้เจ้าพนักงานเรือนจำา 

จัดให้ผู้ต้องขังจัดการจำาหน่ายหรือมอบหมายไว้แก่ผู้อื่นนอกเรือนจำา หากผู้ต้องขังไม่จัดการหรือจัดไม่สำาเร็จ เกินเวลาที่

กำาหนดให้ถึง ๒ คราวแล้ว ให้รายงานผู้บัญชาการเรือนจำาสั่งการ

 สิ่งของต้องห้ามให้ถือว่ามีสภาพอันจะเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาไม่ได้

 ข้อ ๑๓๑ ส่ิงของซ่ึงเข้าใจว่าจะได้มาจากการกระทำาผิดกฎหมายหรือการถือ หรือมีไว้เป็นการผิดกฎหมาย 

ให้รีบรายงานผู้บัญชาการเรือนจำา

ส่วนที่ ๙

การปล่อยตัว

 ข้อ ๑๓๒ เมื่อจะปล่อยตัวผู้ต้องขังให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 (๑) เรียกพัสดุของหลวงคืน

 (๒) ผู้ต้องขังคนใดไม่มีเครื่องแต่งกายจะแต่งออกไปจากเรือนจำาให้จ่ายเครื่องแต่งกายให้สำารับหนึ่งตามที่

กรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้

 (๓) ทำาหลักฐานในการปล่อยตัว

 (๔) คืนทรัพย์สินของผู้ต้องขังให้แก่ผู้ต้องขังไป

 (๕) ออกใบสุทธิให้
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ส่วนที่ ๑๐

ข้อความเบ็ดเตล็ด

 ข้อ ๑๓๓๒๗ สิ่งของต้องห้ามซึ่งระบุไว้ในส่วนที่ ๘ นั้น บังคับถึงบุคคลอื่นนอกจากผู้ต้องขังด้วย 

 ความในวรรคหนึ่งไม่บังคับถึงสิ่งของซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในราชการ

 ข้อ ๑๓๔  นักโทษเด็ดขาดซึ่งอยู่ในชั้นต่าง ๆ ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

ให้ปรับเทียบชั้นตามที่กำาหนดไว้ในกฎนี้ ดังต่อไปนี้ คือ

 ชั้นยามใน ปรับเทียบเข้าชั้นดีมาก

 ชั้น ๑ และชั้น ๒ ปรับเทียบเข้าชั้นดี

 นอกนั้น ปรับเทียบเข้าชั้นกลาง เว้นแต่ในกรณีเข้าอยู่ในข้อ ๔๕ จึงให้เข้าอยู่ในชั้นเลว

 ข้อ ๑๓๕  เครื่องพันธนาการที่มีอยู่แล้วในเวลาใช้กฎนี้ ให้คงใช้ไปพลางก่อน เมื่อได้สร้างขึ้นใหม่แล้วจึง

ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในกฎนี้

       กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๐

         ธำารงนาวาสวัสดิ์

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  ๒๗ ข้อ ๑๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
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กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๒)๒๘

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓)๒๙

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙๓๐

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงที่ใช้อยู่เดิมในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่าย

รางวัล ยังมิได้กำาหนดให้จ่ายแก่เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้มีส่วนร่วมมือในงานไว้ด้วย และมิได้กำาหนดรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังหรือ

เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้คิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อันเป็นประโยชน์ย่ิงแก่ราชการ จึงสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการจ่ายรางวัลขึ้นไว้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการราชทัณฑ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙๓๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้ระบุเกณฑ์พิจารณาพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดไว้เป็นระยะเวลาน้อยกว่าที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในทางปฏิบัติที่แล้วมาระบบการพักการลงโทษเป็นผลดีแก่กิจการราชทัณฑ์

เป็นอันมาก สมควรขยายระยะเวลาการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดให้มีระยะยาวขึ้นเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ต้องขังทั้ง

หลายให้อยู่ในระเบียบวินัย ตั้งใจรับการศึกษาอบรม ประกอบกิจการงานให้เป็นประโยชน์แก่เรือนจำา และเป็นประโยชน์

แก่ตนเองที่จะได้มีความหวังในการที่จะได้รับการพักการลงโทษ และพยายามปรับปรุงตัวให้เป็นพลเมืองดีต่อไป

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙๓๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เงินรางวัลที่จ่ายให้แก่ผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมมือในงาน 

และเจ้าพนักงานเรือนจำาที่ทำาหน้าที่ควบคุม หรือฝึกอบรมผู้ต้องขังที่ทำางานนั้น ยังกำาหนดไว้ในอัตราที่ต่ำาไป สมควรแก้ไขให้

เหมาะสมเสียใหม่ โดยกำาหนดอัตราเงินรางวัลให้สูงขึ้น เพื่อเป็นกำาลังใจให้ผู้ต้องขังมีความตั้งใจรับการอบรมและฝึกวิชาชีพ

ย่ิงข้ึน ตลอดจนให้เจ้าพนักงานเรือนจำาปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุมหรือฝึกอบรมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนด้วย  จึงจำาเป็น

ต้องออกกฎกระทรวงนี้

  ๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/ตอน-/หน้า ๙๗๗/๒ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
  ๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/ตอน-/หน้า ๑๗๗๘/๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๔
  ๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๔๕/หน้า ๕๒๙/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔
  ๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที่ ๑๐๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑/๑ ธันวาคม ๒๕๐๕
  ๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที่ ๒๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕/๒๕ มีนาคม ๒๕๒๐
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กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙๓๓

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ต้องขังที่ใช้

อยู่ในปัจจุบันได้กำาหนดไว้ว่า ผู้ต้องขังซึ่งมีส่วนร่วมมือในการทำางานหาผลประโยชน์ และอาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับ

รางวัลนั้น ถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาด ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป ส่วนนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวมากและชั้นเลว 

ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้นักโทษเด็ดขาดทุกชั้นมีสิทธิได้รับรางวัลอย่าง

เท่าเทียมกัน อนึ่ง อัตรารางวัลที่จ่ายให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งมีส่วนร่วมมือในการทำางานที่กำาหนดไว้เดิมมีอัตราต่ำาไป สมควรแก้ไข

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรางวัลให้มีอัตราสูงขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเป็นกำาลังใจให้ผู้ต้องขังมีความตั้งใจรับการอบรมและ 

ฝึกวิชาชีพยิ่งขึ้น จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙๓๔

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนานาอารยประเทศได้พัฒนารูปแบบ 

ของเครื่องพันธนาการให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าเดิม สมควรกำาหนดให้กุญแจเท้าเป็นเครื่องพันธนาการอีก

ประเภทหนึ่ง และกำาหนดประเภทของตรวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำาหนดลักษณะ ขนาด และวิธีการใช้เครื่องพันธนาการดังกล่าว 

เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขังอันจะเป็นผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ   

ผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดีได้ในอนาคต นอกจากนี้สมควรจัดเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการ

ประเภทอื่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย  จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙๓๕

  ข้อ ๕ การคุมขังผู้ต้องขังของแต่ละเรือนจำาตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่ง 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓) ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

จนกว่าจะมีประกาศของรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

  ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/ตอนที่ ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
  ๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๔ ก/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ มกราคม ๒๕๔๑ 
  ๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๑/๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
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หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ 

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓) ได้กำาหนดประเภทเรือนจำาและอำานาจการคุมขังของแต่ละเรือนจำาไว้อย่าง

จำากัด ไม่สามารถคุมขังผู้ต้องขังท่ีมีกำาหนดโทษสูงไว้ในเรือนจำาบางแห่งซ่ึงปัจจุบันได้รับการพัฒนาหรือก่อสร้างให้มีความมั่นคง

แข็งแรงสามารถคุมขังผู้ต้องขังที่มีกำาหนดโทษสูงได้ อันเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ สมควรกำาหนดประเภท

เรือนจำาและอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำาแต่ละเรือนจำาเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ

ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจำาบางแห่งใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นในการกระทำาความผิดระหว่างที่ถูก

คุมขังอยู่ สมควรกำาหนดให้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นเป็นสิ่งของต้องห้ามนำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ใน

เรือนจำาด้วย จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙๓๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมคุมประพฤติได้รับโอนภารกิจการคุมประพฤติ

ผู้ได้รับการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษจำาคุกที่ได้รับการปล่อยตัวจากกรมราชทัณฑ์ แต่เงื่อนไขการคุมความ

ประพฤติยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการ

ลงโทษ ประกอบกับการที่บุคคลดังกล่าวจะต้องไปรายงานตัวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจด้วย ทำาให้มีขั้นตอนมาก

เกินจำาเป็นและเป็นการเพิ่มภาระแก่บุคคลดังกล่าว  จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙๓๗

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ 

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้กำาหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดไว้ไม่สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพักการลงโทษ โดยกำาหนดให้มีผู้แทน

จากหน่วยงานภายนอกด้วย และแก้ไขหลักการพิจารณาให้ความเห็นชอบการพักการลงโทษในกรณีปกติและในกรณีมีเหตุ

พิเศษ นอกจากนี้ ในปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องขังได้ลักลอบนำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาซึ่งสิ่งของต้องห้าม 

รวมทั้งผู้ต้องขังได้พยายามหลบหนีหรือหลบหนีจากที่ควบคุม สมควรกำาหนดให้การกระทำาดังกล่าวเป็นเหตุในการลดชั้น

และเหตุในการขังเดี่ยวนักโทษ  จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  

  ๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑๒/ตอนที่ ๑๓ ก/หน้า ๑/๑๗ มกราคม ๒๕๕๑
  ๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๑๔๑ ก/หน้า ๓๖/๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



กฎกระทรวงมหาดไทย 

ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๒)*

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดั่งต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๘ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๕๘ ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการคลัง ผู้บัญชาการเรือนจำาอาจจ้างผู้รู้ผู้ชำานาญการพิเศษ 

โดยใช้เงินทุนหรือเงินรายได้ ให้ทำาหน้าที่แนะนำาฝึกอบรมผู้ต้องขังในการหาผลประโยชน์

 เมื่อมีการจ้างตามวรรคก่อน ถ้าจะให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังด้วยต้องระบุไว้ในข้อสัญญา และ

ออกหนังสือตั้งตามข้อ ๒๒ โดยอนุโลม แต่ถ้าจะให้ทำาหน้าที่พัศดีให้อธิบดีเป็นผู้ออกหนังสือตั้ง

 ผู้รับจ้างดั่งกล่าวมาแล้วให้ถือเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำา” 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๕๙ หากงานหาผลประโยชน์มีกำาไร ผู้ต้องขังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาจ่ายเงินรางวัล 

 (ก) ผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมมือในงานนั้นโดยตรง 

 (ข) ผู้ต้องขังที่ได้กระทำาการอันจัดเป็นอุปกรณ์สำาคัญในงานนั้น ผู้ต้องขังในข้อนี้ หากเป็นนักโทษเด็ดขาด

ต้องอยู่ในชั้นตั้งแต่ชั้นเลวขึ้นไป” 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๒ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๖๒ การคำานวณราคาแห่งแรงงานของผู้ต้องขังน้ันให้คำานึงถึงความรวดเร็วแห่งการทำางาน ความอุตสาหะ 

ความมัธยัสถ์ในการใช้เครื่องมือหรือวัตถุ ความเรียบร้อยในการทำางาน ความสำาคัญแห่งการงานที่ทำาและฝีมือ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๓ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใช้ความต่อไปนี้แทน 

 * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๖ ตอนที่ ๔๒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๘๒
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ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 “ข้อ ๖๓ ส่วนแบ่งที่จะให้แก่ผู้ต้องขังนั้น ให้คำานวณตามอัตราดั่งต่อไปนี้ 

 (๑) นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมไม่เกินคนละ ๕ ส่วน 

 (๒) นักโทษเด็ดขาดชั้นดีมากไม่เกินคนละ ๔ ส่วน 

 (๓) นักโทษเด็ดขาดชั้นดีไม่เกินคนละ ๓ ส่วน 

 (๔) นักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง คนต้องขัง และคนฝากไม่เกินคนละ ๒ ส่วน 

 (๕) นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวไม่เกินคนละ ๑ ส่วน” 

กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๒

เชวงศักดิ์สงคราม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลงนามแทน
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กฎกระทรวงมหาดไทย

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓)*

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดั่งต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑ เรือนจำาแบ่งออกเป็นประเภทดั่งนี้ 

 (ก) เรือนจำากลาง 

 (ข) เรือนจำาส่วนภูมิภาค 

 (ค) เรือนจำาชั่วคราว” 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยดั่งกล่าวแล้ว และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๒ เรือนจำากลางแบ่งเป็น 

 (ก) เรือนจำากลางบางขวาง โดยปกติรับควบคุมกักขังผู้ต้องขังที่มีคำาพิพากษาแล้ว กำาหนดโทษจำาคุกตั้งแต่ 

๑๐ ปีขึ้นไป และกำาหนดโทษประหารชีวิต 

 (ข) เรือนจำากลางประจำาเขตต์โดยปกติรับควบคุมกักขังนักโทษเด็ดขาดที่มีกำาหนดโทษจำาคุกตั้งแต่ ๑ ถึง 

๑๐ ปี 

 (ค) เรือนจำาพิเศษ โดยปกติรับควบคุมกักขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภท คือ หญิง เด็ก คนชรา หรือ

พิการ ทุพพลภาพ คนเป็นโรคเรื้อน คนเป็นวัณโรค คนเป็นโรคจิตต์ หรือคนเป็นโรคติดต่ออันตรายต่าง ๆ” 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยดั่งกล่าวแล้ว และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๓ เรือนจำาส่วนภูมิภาคแบ่งเป็น 

 (ก) เรือนจำาจังหวัด 

 (ข) เรือนจำาอำาเภอ

 

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๘ ตอนที่ ๘๙ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๔
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  เรือนจำาส่วนภูมิภาคนี้ โดยปกติรับควบคุมกักขังผู้ต้องขังที่เป็นคนฝาก คนต้องขัง นักโทษเด็ดขาดจำาแทน

เงินค่าปรับ นักโทษเด็ดขาดที่มีกำาหนดโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี” 

กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔

เชวงศักดิ์สงคราม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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กฎกระทรวงมหาดไทย

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๔)*

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ อาวุธที่เจ้าพนักงานเรือนจำาจะพึงถือพึงใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มี ๓ ชนิด คือ 

 (๑) ปืนพก 

 (๒) ปืนยาว 

 (๓) ไม้ตะบองกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕๐ เซ็นติเมตร ยาว ๕๐ เซ็นติเมตร 

 ข้อ ๒ ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาดั่งต่อไปนี้ถืออาวุธดั่งกล่าวในข้อ ๑ คือ 

 (๑) ปืนพก เจ้าพนักงานเรือนจำาซึ่งมีตำาแหน่งตั้งแต่พัศดีขึ้นไปหรือผู้รักษาการแทนถือประจำาตัวในเวลา

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ สำาหรับเจ้าพนักงานเรือนจำาตำาแหน่งต่ำากว่าพัศดีลงมาจะถือได้แต่เฉพาะเม่ือได้รับอนุญาตจากผู้บัญชา 

การเรือนจำาเป็นพิเศษหรือถือในกรณีฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ 

 (๒) ปืนยาว เจ้าพนักงานเรือนจำาซึ่งกระทำาหน้าที่เป็นผู้คุมถือในเวลาทำาหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังภายนอก

เรือนจำาหรือในเวลาอยู่ยามรักษาการณ์ หรือในกรณีฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๑๗ 

 (๓) ไม้ตะบอง เจ้าพนักงานเรือนจำาซึ่งกระทำาหน้าที่เป็นผู้คุมถือในเวลาทำาหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง หรือใน

เวลาอยู่ยามรักษาการณ์ 

 ข้อ ๓ การถืออาวุธนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) ปืนพก ใส่ซองสะพายหรือร้อยติดกับเข็มขัดข้างขวา 

 (๒) ปืนยาว สะพายหรือแบกหรือถือแล้วแต่ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

 (๓) ไม้ตะบอง ถือหรือใส่ซองร้อยติดกับเข็มขัดข้างซ้าย 

กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

ช. เชวงศักดิ์สงคราม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๙ ตอนที่ ๘ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออก

ตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๕๙ หากงานท่ีจัดให้ผู้ต้องขังทำามีกำาไร ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำาต่อไปน้ีจะได้รับการพิจารณา 

ให้ได้รับรางวัล 

 (ก) ผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมทำางานนั้น 

 (ข) เจ้าพนักงานเรือนจำาที่ทำาหน้าที่ควบคุมหรือฝึกอบรมผู้ต้องขังที่ทำางานนั้น 

 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตามข้อนี้ หากเป็นผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ต้องเป็นนักโทษ

เด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป ส่วนเจ้าพนักงานเรือนจำานั้นให้พิจารณาให้ได้รับรางวัลจนถึงผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ดำารง

ตำาแหน่งที่เทียบเท่าหัวหน้ากอง” 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๐ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๖๐ รางวัลที่จะจ่ายตามข้อ ๕๙ (ก) และ (ข) นั้น ให้อธิบดีพิจารณากำาหนดตามที่เห็นสมควร แต่

สำาหรับผู้ต้องขังต้องจ่ายไม่เกินร้อยละสามสิบห้า และเจ้าพนักงานเรือนจำาต้องจ่ายไม่เกินร้อยละสิบของกำาไรทั้งหมด” 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๑ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๘ ตอนที่ ๔๕ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๔
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 “ข้อ ๖๑ รางวัลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำานั้นจักต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และ

วิธีการในข้อบังคับที่อธิบดีกำาหนด โดยคำานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) สำาหรับผู้ต้องขังให้พิจารณาจากแรงงานที่ผู้ต้องขังมีส่วนร่วมมือ ความมัธยัสถ์ในการใช้วัสดุ ความ

ประณีตเรียบร้อยของงาน ความรวดเร็วในการทำางาน ความอุตสาหะ การถนอมและรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และคุณค่า

ของงานประกอบกับลำาดับชั้นและประเภทของผู้ต้องขัง 

 (๒) สำาหรับเจ้าพนักงานเรือนจำาให้พิจารณาถึงความสำาคัญของหน้าที่และความมีส่วนรับผิดชอบ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๒ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออก

ตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๒) 

 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๓ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออก

ตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๒) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๖๓ นอกจากรางวัลอันพึงได้รับตามความในข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ถ้าผู้ต้องขัง หรือเจ้าพนักงาน 

เรือนจำาคนใดคิดประดิษฐ์ส่ิงของ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สำาหรับใช้เป็นประโยชน์สำาคัญในการผลิตสินค้า หรือในการฝึกวิชาชีพ 

ของผู้ต้องขังข้ึนให้ได้รับรางวัลจากกำาไรนอกจากท่ีต้องจ่ายเป็นรางวัลตามข้อ ๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกำาหนด” 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔

พลเอก ป. จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหต ุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงที่ใช้อยู่เดิมในส่วนที่ เกี่ยวกับการจ่ายรางวัล ยังมิได้

กำาหนดให้จ่ายแก่เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้มีส่วนร่วมมือในงานไว้ด้วย และมิได้กำาหนดรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังหรือเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้คิดประดิษฐ์ 

ผลิตภัณฑ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อันเป็นประโยชน์ย่ิงแก่ราชการ จึงสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายรางวัลข้ึนไว้ เพ่ือเป็นการส่งเสริม 

กิจการราชทัณฑ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

 ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

 “ข้อ ๔๖ นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับพักการลงโทษ ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ช้ันเย่ียม ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของกำาหนดโทษท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด ในกรณีท่ีมีการพระราชทาน

อภัยโทษ ให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด 

 (ข) ช้ันดีมาก ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของกำาหนดโทษท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด ในกรณีท่ีมีการพระราชทาน 

อภัยโทษ ให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด 

 (ค) ชั้นดี ไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของกำาหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทาน

อภัยโทษให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด” 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕

พลเอก ป.จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหต ุ: เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ ได้ระบุเกณฑ์พิจารณาพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดไว้เป็นระยะเวลาน้อยกว่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ ในทางปฏิบัติที่แล้วมาระบบการพักการลงโทษเป็นผลดีแก่กิจการราชทัณฑ์เป็นอันมากสมควรขยายระยะเวลาการพักการลงโทษ

นักโทษเด็ดขาดให้มีระยะยาวขึ้นเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ต้องขังทั้งหลายให้อยู่ในระเบียบ วินัย ตั้งใจรับการศึกษาอบรม ประกอบกิจการ

งานให้เป็นประโยชน์แก่เรือนจำา และเป็นประโยชน์แก่ตนเองที่จะได้มีความหวังในการที่จะได้รับการพักการลงโทษ และพยายามปรับปรุงตัว

ให้เป็นพลเมืองดีต่อไป

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๗๙ ตอนที่ ๑๐๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๕
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๐ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖๐ รางวัลที่จะจ่ายตามข้อ ๕๙ (ก) และ (ข) นั้น ให้อธิบดีพิจารณากำาหนดตามที่เห็นสมควร แต่

สำาหรับผู้ต้องขังให้จ่ายให้ได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบ และสำาหรับเจ้าพนักงานเรือนจำาให้จ่ายให้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของกำาไร

ทั้งหมด” 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๐

สมัคร สุนทรเวช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหต ุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เงินรางวัลที่จ่ายให้แก่ผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมมือในงาน และเจ้าพนักงาน

เรือนจำาที่ทำาหน้าที่ควบคุม หรือฝึกอบรมผู้ต้องขังที่ทำางานนั้น ยังกำาหนดไว้ในอัตราที่ต่ำาไป สมควรแก้ไขให้เหมาะสมเสียใหม่ โดยกำาหนด

อัตราเงินรางวัลให้สูงขึ้น เพื่อเป็นกำาลังใจให้ผู้ต้องขังมีความตั้งใจรับการอบรมและฝึกวิชาชีพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้เจ้าพนักงานเรือนจำาปฏิบัติ

หน้าที่ในการควบคุมหรือฝึกอบรมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๙๔  ตอนที่ ๒๔  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๐
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๖) และมาตรา ๓๕ (๙) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาดและตามจำานวนวัน 

ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ชั้นเยี่ยม  เดือนละ ห้าวัน 

 (ข) ชั้นดีมาก  เดือนละ สี่วัน 

 (ค) ชั้นดี  เดือนละ สามวัน 

 ข้อ ๒ เม่ือเห็นสมควรลดวันต้องโทษจำาคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เสนอให้คณะกรรมการ 

ตามมาตรา ๓๒ (๗) เป็นผู้พิจารณา 

 ข้อ ๓ ให้นำาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักการลงโทษตามที่กำาหนดไว้ในข้อ ๙๓ ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ 

ข้อ ๙๖ ข้อ ๙๗ และข้อ ๙๘ ในหมวด ๔ ของส่วนท่ี ๗ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช 

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาใช้บังคับแก่นักโทษเด็ดขาดผู้ได้รับการปล่อยตัวไปเพราะเหลือโทษจำาคุกต่อไป

เท่ากับจำานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุก โดยอนุโลม

 ข้อ ๔ นักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุกแล้วอาจถูกตัดจำานวนวันท่ีได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุก 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ไม่เกินหกสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สำาหรับการกระทำาผิดวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (ก) สมคบกับผู้อื่นก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

 (ข) ทำาร้ายหรือพยายามทำาร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๕ ตอนที่ ๑๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
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 (ค) พยายามหลบหนี หรือได้หลบหนีไปแล้วแต่ได้ตัวคืนมา 

 (ง) ขัดคำาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหน้า 

 (จ) จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือกิจการของเรือนจำา และได้เกิดความเสียหายขึ้น 

 (ฉ) กระทำาความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเงินหรือสิ่งของต้องห้าม 

 (๒) ไม่เกินสามสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน สำาหรับการกระทำาผิดวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ก่อการวิวาทกับผู้ต้องขังอื่นเนือง ๆ 

 (ข) ก่อความวุ่นวายแต่ไม่ร้ายแรง 

 (ค) จงใจหลีกเลี่ยงการงาน 

 (ง) ทำาร้ายหรือพยายามทำาร้ายผู้อื่น 

 (จ) จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือกิจการของเรือนจำา แต่ไม่เกิดความเสียหายขึ้น 

 (๓) ไม่เกินสิบห้าวัน สำาหรับการกระทำาผิดวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กระด้างกระเดื่องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (ข) วิวาทกับผู้ต้องขังอื่น 

 (ค) เล่นการพนัน 

 (ง) ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของเรือนจำา 

 ในกรณีท่ีนักโทษเด็ดขาดผู้กระทำาผิดวินัยผู้ใดมีวันลดวันต้องโทษจำาคุกไม่ถึงสามสิบวัน สำาหรับกรณีตาม (๑) 

หรือไม่ถึงสิบห้าวัน สำาหรับกรณีตาม (๒) ให้ตัดวันลดวันต้องโทษจำาคุกที่มีอยู่ทั้งหมดและจะลงโทษฐานผิดวินัยสถานอื่นอีก

ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะแก่ความหนักเบาของการกระทำาผิดวินัยนั้น 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑

ดำาริ น้อยมณี

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๒ (๖) และมาตรา ๓๕ (๙) แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕   

(พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๕๙ หากงานท่ีจัดให้ผู้ต้องขังทำามีกำาไร ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำาต่อไปน้ี จะได้รับการพิจารณา 

ให้ได้รับรางวัล 

 (ก) ผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมทำางานนั้น 

 (ข) เจ้าพนักงานเรือนจำาที่ทำาหน้าที่ควบคุมหรือฝึกอบรมผู้ต้องขังที่ทำางานนั้น

 เจ้าพนักงานเรือนจำาที่จะได้รับรางวัลตามข้อนี้ ให้พิจารณาให้ได้รับรางวัลจนถึงผู้บัญชาการเรือนจำาหรือ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับเดียวกัน” 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๐ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗    

(พ.ศ.๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๖๐ รางวัลที่จะจ่ายตามข้อ ๕๙ (ก) และ (ข) นั้น ให้อธิบดีพิจารณากำาหนดตามที่เห็นสมควร แต่

สำาหรับผู้ต้องขังให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ และสำาหรับเจ้าพนักงานเรือนจำาให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของกำาไรท้ังหมด” 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑

ดำาริ น้อยมณี

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๙๕ ตอนที่ ๑๓๔ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๑
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หมายเหต ุ: เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายรางวัลแก่ผู้ต้องขังที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันได้กำาหนดไว้ว่า ผู้ต้องขังซึ่งมีส่วนร่วมมือในการทำางานหาผลประโยชน์ และอาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล

นั้น ถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป ส่วนนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวมากและชั้นเลว ไม่มี

สิทธิได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้นักโทษเด็ดขาดทุกชั้นมีสิทธิได้รับรางวัลอย่างเท่า

เทียมกัน อนึ่ง อัตรารางวัลที่จ่ายให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งมีส่วนร่วมมือในการทำางานที่กำาหนดไว้เดิมมีอัตราต่ำาไป สมควรแก้ไข

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรางวัลให้มีอัตราสูงขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเป็นกำาลังใจให้ผู้ต้องขังมีความตั้งใจรับการอบรมและฝึก

วิชาชีพยิ่งขึ้น จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๒ ทวิ กับมาตรา ๓๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ งานสาธารณะที่จะจัดให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทำานอกเรือนจำานั้นได้แก่งานใด ๆ ที่ต้องใช้เงินงบ

ประมาณแผ่นดิน เงินของราชการบริหารส่วนท้องถ่ินหรือเงินของรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงงานสาธารณะอ่ืนใด 

ที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนด้วย 

 ข้อ ๒ นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาให้ได้ลดวันต้องโทษจำาคุกลงเท่าจำานวน

วันที่ทำางานสาธารณะนั้น 

 วันทำางานสาธารณะที่จะนำามาคำานวณลดวันต้องโทษจำาคุกลงตามวรรคหนึ่งให้หมายถึง วันที่มีการทำางาน

ไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง โดยให้รวมเวลาเดินทางทั้งไปและกลับด้วย 

 ข้อ ๓ นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาได้ ตามหลัก

เกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ช้ันเย่ียม ต้องได้รับโทษจำาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของกำาหนดโทษ ท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด

หรือตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 

 (๒) ช้ันดีมาก ต้องได้รับโทษจำาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของกำาหนดโทษ ท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด

หรือตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 

 (๓) ช้ันดี ต้องได้รับโทษจำาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของกำาหนดโทษ ท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด 

หรือตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 

 (๔) ช้ันกลาง ต้องได้รับโทษจำาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในสองของกำาหนดโทษ ท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษ

เด็ดขาดหรือตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ 

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๓๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๓
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  ในกรณีตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ถ้ามีการพระราชทานอภัยโทษให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ 

เด็ดขาดหรือตามคำาสั่งลดโทษฉบับหลังสุด 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา ให้ประกอบ 

ด้วยข้าราชการต้ังแต่ระดับ ๔ ข้ึนไป ท่ีอธิบดีแต่งต้ังไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ โดยคนหน่ึงต้องเป็นผู้บัญชาการเรือนจำา 

และให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

 การส่งหรือการงดส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา จะกระทำาได้ต่อเม่ือคณะกรรมการ 

ตามวรรคหนึ่งเห็นชอบ และอธิบดีอนุมัติ

 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การให้ความเห็นชอบของ

คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุม 

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ข้อ ๕ การพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดให้ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา ให้คณะกรรมการตาม

ข้อ ๔ คำานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฝีมือ 

หรือความรู้ความชำานาญในงาน สภาพแห่งความผิดของผู้นั้น และสภาพของท้องถิ่น ว่าสมควรให้นักโทษเด็ดขาดผู้นั้นออก

ไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาหรือไม่ 

 ข้อ ๖ นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา หรือนักโทษ

เด็ดขาดที่ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาแล้ว หากปรากฏพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (๑) สมคบกับผู้อื่นก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

 (๒) ทำาร้าย หรือพยายามทำาร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่น 

 (๓) พยายามหลบหนี หรือมีเหตุอันน่าเชื่อว่าจะหลบหนี 

 (๔) ขัดคำาสั่งซึ่งหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (๕) จงใจก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่น หรือกิจการของเรือนจำาและได้เกิดความเสียหายขึ้น 

 (๖) กระทำาความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเงิน หรือสิ่งของต้องห้าม 

 (๗) มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นถึงความเกียจคร้าน ไม่ตั้งใจทำางานหรือจงใจหลีกเลี่ยงการงาน 

 (๘) เสพยาเสพติดให้โทษ

 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการเพ่ือดำาเนินการตามข้อ ๔ วรรคสอง หรือส่งกลับคืนเรือนจำา 

แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๗ หากงานสาธารณะที่จัดให้นักโทษทำานั้น มีผลประโยชน์ตอบแทน ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายก่อน เหลือ

เท่าใดจ่ายเป็นรางวัลให้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้มีส่วนร่วมในการทำางานนั้นร้อยละแปดสิบ จ่ายเป็นรางวัลให้แก่พนักงาน    

เจ้าหน้าที่ร้อยละสิบ และให้เป็นรายได้ของเรือนจำาร้อยละสิบ

 การจ่ายรางวัลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำาหนด
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 ข้อ ๘ ให้นำาเง่ือนไข หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพักการลงโทษตามท่ีกำาหนดไว้ใน ข้อ ๙๓ การกำาหนด 

เงื่อนไขในระหว่างพักการลงโทษ ข้อ ๙๔ เงื่อนไขละเว้นการกระทำา ข้อ ๙๕ เงื่อนไขให้กระทำาการ ข้อ ๙๖ การกำาหนด

เงื่อนไข ข้อ ๙๗ การออกหนังสือสำาคัญ และข้อ ๙๘ เงื่อนไขในหนังสือสำาคัญ ในหมวด ๔ ของส่วนที่ ๗ แห่งกฎกระทรวง

มหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาใช้บังคับแก่นักโทษเด็ดขาด

ที่ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา และได้รับการปล่อยตัวไป  เพราะเหลือโทษจำาคุกต่อไปเท่ากับหรือน้อยกว่า จำานวน

วันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุกลงโดยอนุโลม 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓

ประเทือง กีรติบุตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหต ุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๒๓ ได้บัญญัติให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาได้เมื่อผ่านการพิจารณา

คัดเลือกโดยคณะกรรมการแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับลักษณะงานสาธารณะ การแต่งตั้งกรรมการ การส่ง และ

การงดส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา รวมทั้งที่เกี่ยวกับการให้ได้ลดวันต้องโทษจำาคุกและการให้เงินรางวัลตาม

ที่กฎกระทรวงจะได้กำาหนดไว้ ซึ่งการนี้จะทำาให้เกิดประโยชน์แก่กิจการสาธารณะและเกิดประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดด้วย จึงจำาเป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน

มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๒๕ เครื่องพันธนาการที่จะใช้แก่ผู้ต้องขังนั้นมี ๔ ประเภท คือ 

 (๑) ตรวน 

 (๒) กุญแจมือ 

 (๓) กุญแจเท้า 

 (๔) โซ่ล่าม 

 ข้อ ๒๖ ตรวนมี ๓ ขนาด คือ 

 (๑) ขนาดที่ ๑ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิเมตร 

 (๒) ขนาดที่ ๒ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร 

 (๓) ขนาดที่ ๓ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร

 โซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดท่ี ๑ และขนาดที่ ๓ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และ     

ไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กสำาหรับ ขนาดที่ ๑ ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร และสำาหรับ

ขนาดที่ ๓ ไม่เกิน ๑๗ มิลลิเมตร ส่วนโซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๒ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร 

และไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

 * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่  ๑๑๕  ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑
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 ข้อ ๒๗ กุญแจมือให้เป็นไปตามแบบและขนาดซึ่งกรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้

 กุญแจเท้าให้เป็นไปตามแบบที่กรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้ เว้นแต่ขนาดของโซ่ระหว่างกุญแจเท้าทั้งสองข้าง

ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็ก     

ไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

 โซ่ล่ามให้มีขนาดตามที่กำาหนดไว้สำาหรับตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓

 ข้อ ๒๘ การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น โดยปกติให้ใช้ตรวนขนาดที่ ๑ หรือขนาดที่ ๒ หรือกุญแจ

เท้า เว้นแต่เห็นว่ามีเหตุจำาเป็นหรือศาลได้มีคำาพิพากษาให้ลงโทษจำาคุกผู้ต้องขังนั้นตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังใน

คดีอุกฉกรรจ์จะใช้ตรวนขนาดที่ ๓ ก็ได้

 เมื่อมีเหตุน่าเชื่อว่าผู้ต้องขังจะทำาอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายผู้อื่น และเห็นว่าไม่มีทางอ่ืน ท่ีจะป้องกันได้

ดีกว่า ให้ใช้กุญแจมือหรือโซ่ลามเพ่ิมข้ึนนอกจากตรวน หรือกุญแจเท้าได้

 ในกรณีท่ีต้องนำาตัวคนต้องขังหรือคนฝากไปนอกเรือนจำา ถ้าจะใช้เคร่ืองพันธนาการให้ใช้กุญแจมือ เว้นแต่ 

คนต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์จะใช้ตรวนหรือกุญแจเท้าก็ได้” 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนานาอารยประเทศได้พัฒนารูปแบบของเครื่องพันธนาการ

ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าเดิม สมควรกำาหนดให้กุญแจเท้าเป็นเครื่องพันธนาการอีกประเภทหนึ่ง และกำาหนดประเภทของตรวน

เพิ่มขึ้น รวมทั้งกำาหนด ลักษณะ ขนาด และวิธีการใช้เครื่องพันธนาการดังกล่าว เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ

ของผู้ต้องขังอันจะเป็นผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดีได้ในอนาคต นอกจากนี้สมควรจัดเรียงเนื้อหา

เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการประเภทอื่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

65

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัย

อำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ และข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา ๕๘ 

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑ เรือนจำาแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้ 

 (ก) เรือนจำากลาง 

 (ข) เรือนจำาส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เรือนจำาจังหวัด และเรือนจำาอำาเภอ 

 (ค) เรือนจำาพิเศษหรือทัณฑสถาน 

 (ง) เรือนจำาชั่วคราว 

 ข้อ ๒ การคุมขังผู้ต้องขัง 

 (ก) เรือนจำากลาง ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่มีคำาพิพากษาแล้ว และนักโทษเด็ดขาด 

 (ข) เรือนจำาส่วนภูมิภาค ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังที่เป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดี และนักโทษเด็ดขาด 

 (ค) เรือนจำาพิเศษหรือทัณฑสถาน ปกติรับคุมขังผู้ต้องขังเฉพาะแต่ละประเภท เช่น หญิง คนวัยหนุ่ม เด็ก 

คนชรา หรือพิการทุพพลภาพ คนป่วย หรือผู้ต้องขังประเภทเดียวกับเรือนจำาส่วนภูมิภาคซึ่งในพื้นที่นั้นไม่มีเรือนจำาส่วน

ภูมิภาคตั้งอยู่ 

 (ง) เรือนจำาชั่วคราว ปกติจัดตั้งขึ้นและรับคุมขังผู้ต้องขังเฉพาะกรณีตามที่รัฐมนตรีกำาหนด

 อำานาจในการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำาแต่ละเรือนจำาให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี” 

 * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๒๑ ตอนที่ ๑๖ ก วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗
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 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓) 

 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒๗ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๒๗ สิ่งของต่อไปนี้ ห้ามมิให้นำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำา 

 (๑) ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหย 

 (๒) สุราหรือของเมาอย่างอื่น 

 (๓)  อุปกรณ์สำาหรับเล่นการพนัน 

 (๔)  เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี 

 (๕)  อาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

 (๖)  ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย 

 (๗)  น้ำามันเชื้อเพลิง 

 (๘)  สัตว์มีชีวิต 

 (๙)  เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำาหรับสิ่งของ ดังกล่าว 

 (๑๐) วัตถุ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 

 เม่ือปรากฏว่าผู้ต้องขังคนใดนำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาซ่ึงส่ิงของต้องห้าม ให้รายงานผู้บัญชาการ 

เรือนจำาพิจารณาสั่งการ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓๓ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๑๓๓ สิ่งของต้องห้ามซึ่งระบุไว้ในส่วนที่ ๘ นั้น บังคับถึงบุคคลอื่นนอกจากผู้ต้องขังด้วย

 ความในวรรคหนึ่งไม่บังคับถึงสิ่งของซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในราชการ” 

 ข้อ ๕ การคุมขังผู้ต้องขังของแต่ละเรือนจำาตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา ๕๘ 

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓) ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

จนกว่าจะมีประกาศของรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พงศ์เทพ เทพกาญจนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ 

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓) ได้กำาหนดประเภทเรือนจำาและอำานาจการคุมขังของแต่ละเรือนจำาไว้

อย่างจำากัด ไม่สามารถคุมขังผู้ต้องขังที่มีกำาหนดโทษสูงไว้ในเรือนจำาบางแห่ง ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาหรือก่อสร้างให้มี

ความมั่นคงแข็งแรงสามารถคุมขังผู้ต้องขังที่มีกำาหนดโทษสูงได้ อันเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานราชทัณฑ์ สมควร

กำาหนดประเภทเรือนจำาและอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำาแต่ละเรือนจำาเสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

ปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจำาบางแห่งใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นในการกระทำา 

ความผิดระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ สมควรกำาหนดให้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นเป็นสิ่งของต้องห้ามนำาเข้า

มาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาด้วย  จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

68

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๕) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ

กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๓ ข้อ ๙๔ และข้อ ๙๕ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 

๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๙๓ เงื่อนไขในระหว่างพักการลงโทษ กำาหนดดังต่อไปนี้ 

 (๑) ห้ามกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำาหนดในข้อ ๙๔ 

 (๒) ให้กระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กำาหนดในข้อ ๙๕ หรือ 

 (๓) ห้ามกระทำาการและให้กระทำาการตาม (๑) และ (๒) 

 ข้อ ๙๔ เงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามกระทำาการมีดังต่อไปนี้ 

 (๑) ห้ามเข้าไปในเขตท้องที่ สถานที่ หรือตามเวลา ที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์กำาหนด 

 (๒) ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนำาไปสู่การกระทำาผิดอีก 

 (๓) ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวม

ทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ทุกชนิด 

 (๔) ห้ามประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย เช่น เสพสุราหรือเล่นการพนันท่ีอาจนำาไปสู่การกระทำาผิดกฎหมายอีก 

 ข้อ ๙๕ เงื่อนไขให้กระทำาการมีดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละหน่ึงคร้ังจนกว่าจะครบกำาหนดโทษ หรือตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติกำาหนด    

 (๒) ให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้งไว้ หากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนผู้อุปการะต้องได้รับ

อนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติก่อน เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำาหนดระยะเวลาการ

รายงานตัวครั้งต่อไป

 * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ก วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑
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 (๓) ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและคำาตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไข

ฟื้นฟู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติกำาหนด

 (๔) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากฝ่าฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจ

หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ นั้น ไม่ว่าโทษสถานใด ผู้นั้นหรือผู้อุปการะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติ

ทราบทุกครั้ง 

 (๕) ให้ประกอบอาชีพที่สุจริต หากเปลี่ยนสถานที่ทำางานหรือย้ายงานใหม่ ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติ

ทราบทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น ให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำาหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป” 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๗ และข้อ ๙๘ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ 

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๙๗ เมื่อได้มีการอนุมัติการพักการลงโทษแล้ว ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้อำานวยการทัณฑสถาน

ออกหนังสือสำาคัญให้แก่ผู้ได้รับการพักการลงโทษรับไปเป็นคู่มือ และให้มีหนังสือแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่ที่

ผู้ได้รับการพักการลงโทษเข้าไปพักอาศัยทราบ โดยผู้ได้รับการพักการลงโทษต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ

ในท้องที่ที่เข้าไปพักอาศัยภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว

 เมื่อดำาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้อำานวยการทัณฑสถานมีหนังสือแจ้งต่อ

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจในท้องที่ที่ผู้ได้รับการพักการลงโทษเข้าไปพักอาศัยทราบภายในเวลาอันสมควร

 ถ้าผู้ได้รับการพักการลงโทษได้ย้ายที่อยู่หรือเข้าไปทำางานในท้องที่ที่อยู่นอกท้องที่ที่พนักงานคุมประพฤติ

ท้องที่นั้นรับผิดชอบ ให้พนักงานคุมประพฤติท้องที่นั้นมีหนังสือแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจในท้องที่ที่ผู้ได้รับ

การพักการลงโทษเข้าไปพักอาศัยหรือเข้าไปทำางานทราบภายในเวลาอันสมควร 

 ข้อ ๙๘ หนังสือสำาคัญที่ออกตามข้อ ๙๗ ต้องระบุเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติที่กำาหนดให้ไว้ด้วย 

 ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำาคัญน้ีต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำารวจ หรือเจ้าพนักงาน 

เรือนจำา เมื่อมีการเรียกให้แสดง หากหนังสือสำาคัญนั้นสูญหาย ให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติ และขอรับฉบับแทน

 ถ้าไม่แสดงหนังสือสำาคัญตามวรรคสอง พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจจะจับผู้นั้นส่งเรือนจำาก็ได้” 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ชาญชัย ลิขิตจิตถะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมคุมประพฤติได้รับโอนภารกิจการคุมประพฤติผู้ได้รับการพักการ

ลงโทษและการลดวันต้องโทษจำาคุกท่ีได้รับการปล่อยตัวจากกรมราชทัณฑ์ แต่เง่ือนไขการคุมความประพฤติยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้เงื่อนไขการคุมความประพฤติมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไข ฟื้นฟูตามสภาพ

ปัญหาและความต้องการของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ ประกอบกับการที่บุคคลดังกล่าวจะต้องไปรายงานตัวกับพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือตำารวจด้วย ทำาให้มีขั้นตอนมากเกินจำาเป็นและเป็นการเพิ่มภาระแก่บุคคลดังกล่าว  จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๗๙*

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และ (๕) มาตรา ๓๕ (๓) และ (๖) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออก

กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อ ๔๖ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๑ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๘๑ การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดนั้น ให้กระทำาในวันสิ้นเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่งและวันสิ้นเดือน

ธันวาคมครั้งหนึ่ง

 ในกรณีมีเหตุพิเศษจะเลื่อนชั้นก่อนเวลาในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ โดยอนุมัติของอธิบดี”    

         

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๑ และข้อ ๙๒ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ 

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๙๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพักการลงโทษ” มีอำานาจหน้าที่ให้ความ

เห็นชอบการพักการลงโทษ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งปลัด

กระทรวงยุติธรรมมอบหมาย อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ผู้แทนสำานักงานศาลยุติธรรม และผู้แทน

สำานักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๑ ก วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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  ให้ผู้อำานวยการสำานักทัณฑปฏิบัติเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำานวยการส่วนพักการลงโทษเป็น 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ข้อ ๙๒ นักโทษเด็ดขาดผู้ใดจะได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา ๓๒ (๕) ต้องผ่านการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจำาเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ผู้แทนสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเจ้าพนักงานเรือนจำาอีกสองคนที่ผู้บัญชาการเรือนจำาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

เมื่อได้คัดเลือกแล้วให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพักการลงโทษตามข้อ ๙๑

  นักโทษเด็ดขาดอาจได้รับการพักการลงโทษ ดังต่อไปนี้

  (๑) ช้ันเย่ียม ไม่เกินหน่ึงในสามของกำาหนดโทษท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดในกรณีท่ีมีการพระราชทาน 

อภัยโทษ ให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด

  (๒) ช้ันดีมาก ไม่เกินหน่ึงในส่ีของกำาหนดโทษท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดในกรณีท่ีมีการพระราชทาน 

อภัยโทษ ให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด

  (๓) ชั้นดี ไม่เกินหนึ่งในห้าของกำาหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดในกรณีที่มีการพระราชทาน

อภัยโทษ ให้ถือกำาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด

  กรณีมีเหตุพิเศษจะพักการลงโทษมากกว่าที่กำาหนดไว้ในวรรคสองได้ต่อเมื่อคณะกรรมการพักการลงโทษ

ตามข้อ ๙๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี” 

  

  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐๘ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ ๑๐๘ ลดชั้น พึงกระทำาได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) กระด้างกระเดื่องต่อคำาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำาแหน่งต่ำากว่าพัศดีลงมา

 (๒) ก่อการวิวาทขึ้นกับผู้ต้องขังอื่น แต่ไม่ถึงกับมีเหตุร้ายแรง

 (๓) เล่นการพนัน

 (๔) เสพยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือสารระเหย หรือดื่มสุรา หรือของเมา

อย่างอื่น

 (๕) กระทำาการตามข้อ ๑๐๖ (๒)

 (๖) กระทำาการตามข้อ ๑๐๗ (๒) หรือ (๓) โดยเจตนา

 (๗) มีหรือค้าสิ่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗”

 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑๑ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๑๑๑ ขังเดี่ยว พึงกระทำาได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) กระด้างกระเดื่องต่อเจ้าพนักงานซึ่งมีตำาแหน่งตั้งแต่พัศดีขึ้นไป

 (๒) วิวาทกับผู้ต้องขังอื่นตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

 (๓) เป็นเจ้ามือเล่นการพนัน หรือสมคบกับผู้ต้องขังอื่นเล่นการพนันตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
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 (๔) เสพยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือสารระเหยหรือดื่มสุรา หรือของเมา

อย่างอื่น ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

 (๕) กระทำาการตามข้อ ๑๐๖ (๒)

 (๖) กระทำาการตามข้อ ๑๐๘ (๗)”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓

พีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้กำาหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดไว้ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบ

กับสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพักการลงโทษ โดยกำาหนดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกด้วย และแก้ไขหลักการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการพักการลงโทษในกรณีปกติและในกรณีมีเหตุพิเศษ นอกจากนี้ ในปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องขังได้

ลักลอบนำาเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำาซึ่งสิ่งของต้องห้าม รวมทั้งผู้ต้องขังได้พยายามหลบหนีหรือหลบหนีจากที่ควบคุม สมควรกำาหนด

ให้การกระทำาดังกล่าวเป็นเหตุให้การลดชั้นและเหตุในการขังเดี่ยวนักโทษ  จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖

กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง
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พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา

พ.ศ. ๒๕๐๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๖

เป็นปีที่ ๑๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

ในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย

อาญา พ.ศ. ๒๕๐๖” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “ผู้ต้องกักขัง” หมายความว่า ผู้ที่ถูกกักขังตามหมายกักขังของศาล 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีมีอำานาจกำาหนดสถานท่ีกักขังและประเภทของสถานท่ีกักขัง โดยประกาศในราชกิจ 

จานุเบกษา 

 มาตรา ๕ ให้อธิบดีมีอำานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และให้มีอำานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย

เกี่ยวกับการกักขังและวิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องต่อไปนี้

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
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 (๑) การรับและการปล่อยตัว 

 (๒) การเยี่ยมและการติดต่อ 

 (๓) ประโยชน์ เงินทดแทน และรางวัล 

 (๔) การทำางาน การศึกษา และการอบรม 

 (๕) การอนามัยและการสุขาภิบาล 

 (๖) วิธีการกักขัง 

 (๗) การปกครอง 

 (๘) ทรัพย์สินของผู้ต้องกักขัง 

 (๙) ชนิดอาวุธประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (๑๐)  อำานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 มาตรา ๖ พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจใช้อาวุธนอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องกักขังได้เท่าท่ีเหมาะสมแก่พฤติการณ์ 

แห่งกรณี ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้ต้องกักขังกำาลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนี และไม่มีทางจะป้องกันอย่างอื่น นอกจากใช้อาวุธ 

 (๒) ผู้ต้องกักขังก่อความไม่สงบขึ้น และไม่ยอมเชื่อฟังพนักงานเจ้าหน้าที่ห้ามปราม 

 (๓) ผู้ต้องกักขังใช้กำาลังทำาร้าย หรือพยายามทำาร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้อื่น 

 มาตรา ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องกักขังได้เท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งกรณี    

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้ต้องกักขังขัดขืนไม่ยอมวางอาวุธในกรณีท่ีอาจเกิดอันตรายข้ึน และไม่มีทางอ่ืนท่ีจะทำาให้ผู้ต้องกักขัง 

นั้นวางอาวุธได้ 

 (๒) ผู้ต้องกักขังต้ังแต่สามคนข้ึนไปกำาลังหลบหนี โดยมีอาวุธแม้แต่คนใดคนหน่ึงไม่ยอมหยุด ในเม่ือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่สั่งให้หยุด และไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้ 

 (๓) ผู้ต้องกักขังตั้งแต่สามคนขึ้นไปก่อการวุ่นวาย เปิดหรือพยายามเปิด ทำาลาย หรือพยายามทำาลาย 

ประตู รั้ว หรือกำาแพงสถานที่กักขัง 

 (๔) ผู้ต้องกักขังใช้อาวุธทำาร้ายหรือพยายามทำาร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่น 

 ถ้ามีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจเหนือตนอยู่ในที่นั้นด้วยและอยู่ในวิสัยที่จะรับคำาสั่งได้ จะใช้อาวุธปืนได้

ต่อเมื่อได้รับคำาสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นแล้ว

 มาตรา ๘ เม่ือผู้ต้องกักขังผู้ใดป่วยเจ็บ และถ้ารักษาพยาบาลอยู่ในสถานท่ีกักขังจะไม่สามารถรักษาพยาบาล 

ให้ทุเลาได้ อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ต้องกักขังผู้นั้นไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกสถานที่กักขัง โดยกำาหนดเงื่อนไขอย่างใด

แล้วแต่จะเห็นสมควรก็ได้ 

 ถ้ามีความจำาเป็นจะต้องรับการรักษาตัวนอกสถานที่กักขังโดยรีบด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้า

บังคับบัญชาสถานที่กักขังจะอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวนอกสถานที่กักขังก่อนก็ได้แล้วรายงานอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ในระหว่างการรักษาตัวอยู่ในสถานที่ดังกล่าวมานี้ ให้ถือว่าเป็นการกักขังอยู่ในสถานที่กักขังด้วย 
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 มาตรา ๙ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องกักขัง ถ้าพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถย้ายผู้ต้องกักขังไปกักขังไว้ที่อื่นได้ทันท่วงที จะปล่อยผู้ต้องกักขังไปชั่วคราวก็ได้ แต่ผู้ต้องกักขังที่ถูก

ปล่อยไปนั้นต้องกลับมารายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่กักขังภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ปล่อยไป 

 ผู้ต้องกักขังผู้ใดไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคก่อนโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

 มาตรา ๑๐ ผู้ใดเข้าไปในสถานที่กักขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งมอบเงินตราแก่

ผู้ต้องกักขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนำาเข้ามาในสถานที่กักขังซึ่งสิ่งของต้องห้ามตามที่กำาหนดโดย

กฎกระทรวง ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

 ถ้าผู้กระทำาผิดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ให้ลงโทษทวีคูณ

 เงินตราและสิ่งของต้องห้ามที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

 มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจออกกฎ

กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ส. ธนะรัชต์

นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติว่า ผู้ใดต้องโทษกักขัง ให้กักตัว

ไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกำาหนดไว้อันมิใช่เรือนจำาและผู้ต้องโทษกักขังจะต้อง ทำางานตามระเบียบข้อบังคับ และวินัยของสถานที่กักขังโดยที่ยัง

ไม่มีกฎหมายกำาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา

เพื่อจะให้การปฏิบัติแก่ผู้ต้องกักขังได้เป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย
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กฎกระทรวง

ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำาเข้ามาในสถานที่กักขัง

พ.ศ. ๒๕๕๒๑

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้

กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖

 ข้อ ๒ ให้ส่ิงของต่อไปน้ีเป็นส่ิงของต้องห้ามรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องกักขังหรือนำาเข้ามาหรือเอาออกไป 

จากสถานที่กักขังตามมาตรา ๑๐

 (๑) ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 (๒) สุราหรือของเมาอย่างอื่น

 (๓) อุปกรณ์สำาหรับเล่นการพนัน

 (๔) เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี

 (๕) เครื่องมือสำาหรับสักร่างกาย

 (๖)๒  อาวุธ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนตามกฎหมาย        

ว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมทั้งสิ่งที่มีรูปและลักษณะอันน่าจะ

ทำาให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง

 (๗) น้ำามันเชื้อเพลิง

 (๘) สัตว์มีชีวิต

 (๙) ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย

 (๑๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำาหรับสิ่งของดังกล่าว

 (๑๑) วัตถุ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี

ของประชาชน

  ๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

  ๒ ข้อ ๒ (๖) แก้คำาผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๓ ก หน้า ๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
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  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่สิ่งของที่มีไว้เพื่อใช้ในราชการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้กำาหนดสิ่งของต้องห้ามนำาเข้ามาในสถานที่กักขังไว้ แต่ยังไม่ครอบคลุมเพียง

พอ สมควรกำาหนดให้น้ำามันเชื้อเพลิง ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือวัตถุ 

เอกสารหรือส่ิงพิมพ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี เป็นส่ิงของต้องห้ามนำาเข้ามาในสถานท่ีกักขังเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ต้อง 

กักขังนำามาใช้ในการกระทำาความผิดภายในสถานที่กักขัง และเพื่อยกเว้นให้สิ่งของดังกล่าวสามารถมีไว้ในสถานที่กักขังเพื่อใช้ในราชการได้ 

จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน

ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐

และกฎกระทรวงฯ
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พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

พ.ศ. ๒๕๑๐*

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

เป็นปีที่ ๒๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

ในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมาย

อาญา พ.ศ. ๒๕๑๐” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “ผู้ถูกกักกัน” หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้กักกัน 

 “เขตกักกัน” หมายความว่า เขตสำาหรับควบคุมผู้ถูกกักกัน 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔ รัฐมนตรีมีอำานาจกำาหนดเขตกักกัน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๕ อธิบดีมีอำานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี และมีอำานาจออกระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการกักกัน

และวิธีปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันในเรื่องต่อไปนี้ 

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๗ ฉบับพิเศษ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๐
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 (๑) การรับและการปล่อยตัว 

 (๒) การเยี่ยมและการติดต่อ 

 (๓) ประโยชน์ เงินทดแทน และรางวัล 

 (๔) การดัดนิสัย การศึกษา การอบรมและการฝึกหัดอาชีพ 

 (๕) การอนามัยและการสุขาภิบาล 

 (๖) วิธีการกักกัน 

 (๗) การปกครอง 

 (๘) วินัย 

 (๙) ทรัพย์สินของผู้ถูกกักกัน 

 (๑๐) ชนิดอาวุธประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (๑๑) อำานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 มาตรา ๖ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจจับกุมผู้ถูกกักกันซ่ึงหลบหนี หรือพยายามหลบหนี 

 มาตรา ๗ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจใช้อาวุธนอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ถูกกักกันได้เท่าท่ีเหมาะสมแก่

พฤติการณ์เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 

 (๑) ผู้ถูกกักกันกำาลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนี และไม่มีทางจะป้องกันการหลบหนีด้วยวิธีอ่ืนนอกจาก 

ใช้อาวุธ 

 (๒) ผู้ถูกกักกันก่อความไม่สงบขึ้น และไม่ยอมเชื่อฟังพนักงานเจ้าหน้าที่ห้ามปราม 

 (๓) ผู้ถูกกักกันใช้กำาลังทำาร้าย หรือพยายามทำาร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่น 

 มาตรา ๘ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ถูกกักกันได้เท่าท่ีเหมาะสมแก่พฤติการณ์เฉพาะกรณี 

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ผู้ถูกกักกันขัดขืนไม่ยอมวางอาวุธในกรณีที่อาจเกิดอันตรายขึ้น และไม่มีทางอื่นที่จะทำาให้ผู้ถูกกักกัน

นั้นวางอาวุธได้ 

 (๒) ผู้ถูกกักกันต้ังแต่สามคนข้ึนไปก่อการวุ่นวาย เปิดหรือพยายามเปิด ทำาลายหรือพยายามทำาลาย ประตู 

รั้ว หรือกำาแพงเขตกักกัน 

 (๓) ผู้ถูกกักกันใช้อาวุธทำาร้าย หรือพยายามทำาร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้อื่น ถ้ามีพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งมีตำาแหน่งเหนือตนอยู่ในที่นั้นด้วย และอยู่ในวิสัยที่จะรับคำาสั่งได้ จะใช้อาวุธปืนได้ต่อเมื่อได้รับคำาสั่งจากพนักงาน      

เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแล้ว 

 มาตรา ๙ เมื่อผู้ถูกกักกันป่วยเจ็บ และถ้ารักษาพยาบาลในเขตกักกันจะไม่สามารถทำาให้ทุเลาได้ อธิบดี

จะอนุญาตให้ไปรักษาตัวนอกเขตกักกันตามเงื่อนไขที่เห็นสมควรก็ได้ ถ้ามีความจำาเป็นจะต้องรักษาพยาบาลผู้ถูกกักกัน

นอกเขตกักกันโดยรีบด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวนอกเขตกักกันก่อนก็ได้ แล้วรายงานเพื่อขอรับ

อนุมัติจากอธิบดี ในระหว่างการรักษาพยาบาลผู้ถูกกักกันนอกเขตกักกัน ให้ถือว่าเป็นการกักกันอยู่ในเขตกักกันด้วย 

86

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีผู้ถูกกักกันถึงกำาหนดปล่อย หากป่วยหนักจนไม่สามารถไปจากเขตกักกันได้ พนักงาน 

เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่รักษาตัวในเขตกักกันต่อไปเป็นการชั่วคราวตามความจำาเป็นก็ได้ แล้วรายงานเพื่อขอรับอนุมัติ

จากอธิบดี 

 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของผู้ถูกกักกัน ถ้าพนักงาน

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถย้ายผู้ถูกกักกันไปกักกันไว้ที่อื่นได้ทันท่วงทีจะปล่อยผู้ถูกกักกันออกนอกเขตกักกันชั่วคราวก็ได้ 

 ผู้ถูกกักกันซ่ึงได้รับการปล่อยตามวรรคหน่ึง ต้องกลับมารายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเขตกักกัน ภายใน 

๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาปล่อย 

 มาตรา ๑๒ ผู้ถูกกักกันผู้ใดได้รับการกักกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองในสามของกำาหนดการกักกันตามหมาย

ศาล ถ้าแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะมีความก้าวหน้าในการศึกษา และทำาการงานเกิดผลดี หรือ

ทำาความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ ผู้ถูกกักกันผู้นั้นอาจได้รับการพักการกักกันตามเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดนำาสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเขตกักกัน หรือส่งมอบสิ่งของต้องห้ามแก่ผู้ถูกกักกัน 

 มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตกักกัน หรือส่งมอบเงินตรา หรือส่ิงของอย่างอ่ืนท่ีมิใช่ส่ิงของต้องห้าม 

แก่ผู้ถูกกักกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ถูกกักกันมีส่ิงของต้องห้ามไว้ในครอบครอง หรือส่งมอบส่ิงของต้องห้ามแก่ผู้ถูกกักกัน 

หรือผู้อื่น 

 มาตรา ๑๖ ส่ิงของต้องห้ามดังกล่าวในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ให้กำาหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๗ ผู้ถูกกักกันผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร    

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

 ถ้าผู้ฝ่าฝืนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ต้องระวางโทษเป็นทวีคูณ

 

 มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

 มาตรา ๒๐ ผู้ถูกกักกันผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพัน 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
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 มาตรา ๒๑ บรรดาเงินตราและสิ่งของอันเป็นวัตถุแห่งการกระทำาความผิดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 

หรือมาตรา ๑๕ อธิบดีมีอำานาจสั่งให้ริบได้ 

 มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำานาจออกกฎ

กระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา ๔๐                

แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงออกกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา 
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กฎกระทรวง

(พ.ศ. ๒๕๑๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

พ.ศ. ๒๕๑๐*

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ เงื่อนไขสำาหรับผู้ได้รับการพักการกักกัน มีดังนี้

 (๑) ผู้ได้รับการพักการกักกันจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เขตกักกัน พนักงานคุมประพฤติ

ของกรมราชทัณฑ์ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจแห่งท้องที่ที่ผู้ได้รับการพักการกักกันเข้าไปอยู่ตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือสำาคัญตามข้อ ๔ และตามระยะเวลาที่กำาหนด

 (๒) ผู้ได้รับการพักการกักกันจะต้องไม่กระทำาความผิดอาญาขึ้นอีก

 (๓) ผู้ได้รับการพักการกักกันจะต้องไม่เข้าไปในเขตท้องที่ที่กำาหนดไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 

จากเจ้าพนักงานตาม (๑) เป็นครั้งคราว ในกรณีที่จำาเป็น

 (๔) ผู้ได้รับการพักการกักกันจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย

 (๕) ผู้ได้รับการพักการกักกันจะต้องประกอบอาชีพท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีผู้อ่ืนจัดหาให้ ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดหาให้

 (๖) ผู้ได้รับการพักการกักกันจะต้องปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ตนนับถือตามสมควร

 ข้อ ๒ เงื่อนไขตามข้อ ๑ อธิบดีจะกำาหนดให้ผู้ได้รับการพักการกักกันแต่ละคนปฏิบัติเพียงข้อเดียว  

หรือหลายข้อก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมตามลักษณะของบุคคลและพฤติการณ์ และจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนเงื่อนไข

ที่กำาหนดนั้นข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้

 ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการพักการกักกันประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืน 

ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจากข้าราชการมีจำานวนรวมกันอีกไม่น้อยกว่าสามคน

 ผู้ถูกกักกันจะได้รับการพักการกักกันเมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเห็นชอบและอธิบดีอนุมัติ

 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การให้ความเห็นชอบ  

ของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

 *ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๓๙ ตอนที่ ๑๓๙ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๔
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 ข้อ ๔ เมื่ออธิบดีอนุมัติให้พักการกักกันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือสำาคัญให้แก่ผู้ได้รับการพัก

การกักกันและส่งสำาเนาหนังสือสำาคัญนั้นให้พนักงานฝ่ายปกครอง และตำารวจแห่งท้องที่ที่ผู้ได้รับการพักการกักกันเข้าไป

อยู่ทราบ

 ข้อ ๕ หนังสือสำาคัญที่ออกให้ตามข้อ ๔ ให้ระบุเงื่อนไขการพักการกักกันไว้ด้วย

 เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการพักการกักกันจะต้องแสดงหนังสือสำาคัญต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เขตกักกัน 

พนักงานคุมประพฤติของกรมราชทัณฑ์ หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำารวจ เมื่อมีการขอดู

 ถ้าผู้ได้รับการพักการกักกันผู้ใดไม่มีหนังสือสำาคัญตามวรรคสองแสดง พนักงานเจ้าหน้าที่จะจับผู้ได้รับ

การพักการกักกันผู้นั้นส่งเข้าเขตกักกันก็ได้

 ในกรณีที่หนังสือสำาคัญนั้นหายหรือถูกทำาลาย ให้ผู้ได้รับการพักการกักกันรีบแจ้งต่อนายอำาเภอท้องที่ 

และขอรับสำาเนาแทน

 ข้อ ๖ ผู้ได้รับการพักการกักกันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขอธิบดีอาจสั่งระงับการพักการกักกัน และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจจับส่ง

เข้าเขตกักกันได้

 ข้อ ๗ สิ่งของต่อไปนี้เป็นสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ คือ

 (๑) ฝิ่น กัญชา ใบกระท่อม เฮโรอีน มอร์ฟีน หรือของเสพติดให้โทษอย่างอื่นทำานองเดียวกัน

 (๒) สุรา

 (๓) เครื่องมือสำาหรับเล่นการพนัน

 (๔) เครื่องอุปกรณ์สำาหรับการหลบหนี

 (๕) เครื่องมือสำาหรับสักร่างกาย

 (๖) อาวุธ

 (๗) วัตถุระเบิด

 (๘) สัตว์มีชีวิต

 (๙) เอกสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๕

พ่วง  สุวรรณรัฐ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ใช้อำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ บัญญัติว่าเงื่อนไขในการพักการกักกันและสิ่งของต้องห้ามให้กำาหนดโดยกฎกระทรวง 

จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
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 พระราชบัญญัติวิินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์

พุทธศักราช ๒๔๘๒ และประมวลจริยธรรม

ข้าราชการกรมราชทัณฑ์
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พระราชบัญญัติ 

วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 

พุทธศักราช ๒๔๘๒* 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตย์ทิพอาภา 

พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทร โยธิน 

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรตราบทบัญญัติว่าด้วยวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 

 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร  

ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒” 

 มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้ แล้วในพระราช

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “ข้าราชการกรมราชทัณฑ์” หมายความว่า ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการใน 

 (๑) เรือนจำา ทัณฑนิคม นิคมฝึกอาชีพ หรือทัณฑสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

 (๒) สถานฝึกและอบรม 

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้

  *ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๕๒๓ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๘๒
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หมวด ๑ 

วินัย

 มาตรา ๖ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามวินัยดังท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

พลเรือนและตามบทมาตรา ๗ , ๘ และมาตรา ๙ แห่งหมวดนี้ 

 มาตรา ๗ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตนให้เป็นไปด้วยดี ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้องไม่ปิดบังความผิด

ของเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม 

 ไม่เสพสุราหรือยาเสพติดในที่ทำาการ ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือในเวลาใกล้ชิดก่อนเข้าในที่ทำาการ 

หรือก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคายแก่ผู้อยู่ในบังคับบัญชา และผู้อยู่ในความควบคุม

 รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยโดยเคร่งครัด 

 แต่งเครื่องแบบที่กำาหนดไว้โดยเคร่งครัดและให้สะอาดเรียบร้อย 

 ต้องสอบสวนและลงโทษหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปโดยมิชักช้า เม่ือเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องขัง 

ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรมกระทำาหรือจะกระทำาผิด แล้วแต่กรณี 

 และโดยทั่วไป ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เคร่งครัดตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และ ระเบียบแบบแผน

ของเรือนจำา ทัณฑนิคม นิคมฝึกอาชีพ ทัณฑสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือสถานฝึกและอบรม แล้วแต่กรณี 

 มาตรา ๘ ในการเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม ข้าราชการกรม

ราชทัณฑ์ต้อง 

 ไม่รับทรัพย์สินจากญาติมิตรของผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม ไว้ให้บุคคลดังกล่าว

แล้ว เว้นแต่ที่กำาหนดไว้ในกฎข้อบังคับ 

 ไม่เป็นสื่อติดต่อโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม 

กับญาติมิตรของบุคคลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ที่กำาหนดไว้ในกฎข้อบังคับ

 ไม่รับหรือสัญญาว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใด ๆ จากผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึก 

และอบรม หรือญาติมิตรของบุคคลเหล่านี้ 

 ไม่กล่าวเท็จ ยั่วเย้า หรือทะเลาะวิวาทกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน และเด็กในสถานฝึกและอบรม 

 แสดงความเมตตากรุณาแก่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน และเด็กในสถานฝึกและอบรม โดยชอบด้วยกฎข้อบังคับ 

 และโดยทั่วไป ต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึก

และอบรม 

 มาตรา ๙ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ตักเตือน แนะนำา และสั่งสอนผู้อยู่ในบังคับบัญชา และผู้อยู่ใน

ความควบคุมให้มีความประพฤติดี และปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของเรือนจำา 

ทัณฑนิคม นิคมฝึกอาชีพ ทัณฑสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือสถานฝึกและอบรม
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หมวด ๒

โทษผิดวินัย

 

 มาตรา ๑๐ ผู้ใดประพฤติผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี อาจต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

พลเรือน หรืออาจต้องโทษ 

 (๑) ขัง 

 (๒) เพิ่มเวรยาม 

 (๓) กักบริเวณ 

 โทษขัง คือ ขังในที่ควบคุมที่สมควรแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน 

 โทษเพิ่มเวรยาม คือ ให้อยู่เวรยามรักษาการณ์นอกจากหน้าที่ประจำาเพิ่มขึ้นอีก 

 โทษกักบริเวณ คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควร 

 มาตรา ๑๑ การลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน สถานไล่ออก หรือปลดนั้น

ถ้าผู้กระทำาผิดเป็นข้าราชการชั้นจัตวาหรือเทียบเท่าชั้นจัตวา ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำานาจไล่ออกหรือปลดได้ ส่วนการ 

ลงโทษสถานอื่น ๆ ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามลำาดับจนถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คำาสั่งของอธิบดี

กรมราชทัณฑ์ให้เป็นที่สุด 

 มาตรา ๑๒ ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษขัง เพิ่มเวรยาม หรือกักบริเวณได้ครั้งหนึ่งไม่เกินกำาหนดในตาราง  

ต่อไปนี้ 

ผู้บังคับบัญชา ผู้กระทำาผิดวินัย ขัง เพิ่มเวรยาม กักบริเวณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัศดี - ๒๐ วัน ๓๐ วัน

ผู้คุม ๒๐ วัน ๓๐ วัน ๔๕ วัน

ปลัดกระทรวง อธิบดี พัศดี - ๑๕ วัน ๒๐ วัน

ผู้คุม ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๓๐ วัน

ผู้บัญชาการเรือนจำา พัศดี - ๑๐ วัน ๑๕ วัน

ผู้คุม ๑๐ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน

สารวัตรเรือนจำา พัศดี - ๗ วัน ๑๐ วัน

ผู้คุม ๗ วัน ๑๐ วัน ๑๕ วัน

พัสดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำากว่าพัสดี ผู้คุม ๕ วัน ๗ วัน ๑๐ วัน

  ผู้บังคับบัญชาและผู้กระทำาผิดวินัยตามตารางนี้ หมายความตลอดถึงข้าราชการในตำาแหน่งที่เรียกชื่อ

อย่างอื่น ซึ่งมีอำานาจหน้าที่เทียบกันได้ด้วย 

95

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



หมวด ๓

การรักษาวินัย

  มาตรา ๑๓ ในการรักษาวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยการ

รักษาวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

 

96

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำาหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น

ข้าราชการ

  

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมราชทัณฑ์ จึงออกข้อ

บังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณอันยังผลให้

ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป   ไว้ดังต่อไปนี้

  ๑. รักศักดิ์ศรีแห่งตนและเกียรติภูมิราชทัณฑ์

  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

  ๓. ยึดมั่นในคุณธรรมดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง

  ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) นัทธี  จิตสว่าง

           (นายนัทธี  จิตสว่าง)

                     อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ความหมายของคำาตามจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์

 “จรรยา” หมายความว่า ความประพฤติ กริยาท่ีควรประพฤติ ในหมู่คณะเช่นจรรยาแพทย์ นิยมใช้ในทาง 

ที่ดี ไม่มีจรรยา หมายถึง ไม่มีความประพฤติดี ความประพฤติและการปฏิบัติที่ถือว่ามีความถูกต้อง, ดีงาม, ควรทำาตาม 

หลักจริยธรรมของกลุ่มบุคคลในอาชีพหนึ่งๆ เช่น จรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ และอาจกำาหนดอย่างชัดเจน เป็นข้อๆ

 “จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำาหนดขึ้น 

เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

 “เกียรติภูมิ” หมายความว่า มีความรักและความภูมิใจในการเป็นข้าราชการราชทัณฑ์ที่ดี มีความสามัคคี

ในองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมภายนอกยอมรับในงานราชทัณฑ์

 “ซื่อสัตย์” หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เป็นธรรม ไม่คดโกง หลอกลวงหรือทำาให้

ผู้อื่นเข้าใจผิด แนะนำาผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

 “ผลสัมฤทธ์ิ” หมายความว่า ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาพร้อมท้ังแรงกาย

แรงใจให้กับทางราชการจนเกิดผลสำาเร็จ ทำางานให้แล้วเสร็จตามกำาหนดเกิดผลดี โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ 

เป็นสำาคัญ

 “คุณธรรม” หมายความว่า สิ่งที่บุคคลเห็นว่าเป็นความดีงาม มีประโยชน์ยึดในความถูกต้องดีงาม เช่น 

ความเอื้อเฟื้อ ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีระเบียบวินัย เป็นต้น

 “จรรยาข้าราชการราชทัณฑ์” หมายความว่า ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติของข้าราชการราชทัณฑ์ 

และต้องยึดถือปฏิบัติ ในการดำารงตนให้เหมาะสม

 “ความพอเพียง” หมายความว่า รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย พึ่งตนเองได้

และพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่

 “รักศักดิ์ศรี” หมายความว่า รักในเกียรติศักดิ์ของตนเองกระทำาในสิ่งที่ถูกต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนหลีกเล่ียงอบายมุขและส่ิงเสพติด ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและศีลธรรม 

อันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ

 “จริยธรรม” หมายความว่า ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม เป็นระบบของการกระทำา 

ความดีละเว้นความชั่วอันเป็นพฤติกรรมของบุคคลผู้กระทำา

 “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ” หมายความว่า การใช้อำานาจสั่งให้ทำาหรือปฏิบัติให้จำาต้องทำา โดยให้

ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยา ซึ่งเป็นข้อบังคับตามที่ทางราชการได้กำาหนดไว้

 จุดมุ่งหมายในการรักษาจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์

 ๑. เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียง สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และการยอมรับของสังคมที่มีต่อกรมราชทัณฑ์

 ๒. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของข้าราชการราชทัณฑ์ที่มีต่อหน่วยงานและสังคม

 ๓.  เพ่ือให้ข้าราชการราชทัณฑ์มีความสำานึกในหน้าท่ีมีความประพฤติดี และภาคภูมิใจในวิชาชีพราชทัณฑ์

 ๔.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติ ของข้าราชการราชทัณฑ์

 ๕.  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการราชทัณฑ์

 ๖.  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการราชทัณฑ์และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน

 ๗.  เพื่อให้ข้าราชการราชทัณฑ์เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมาะสมกับความเป็นข้าราชการ
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 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ข้อที่ ๑

ข้อกำาหนด

 ข้อที่ ๑. รักศักดิ์ศรีแห่งตนและเกียรติภูมิราชทัณฑ์

สาระสำาคัญ

 ข้าราชการราชทัณฑ์ต้องทำาตนเองให้มีศักดิ์ศรีแห่งตน มีความภูมิใจในวิชาชีพ ไม่กระทำาสิ่งใดให้ตนเอง

และองค์กรเสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ

แนวทางปฏิบัติ

 ๑.๑ รักศักดิ์ศรีแห่งตน หมายความว่า กระทำาในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่แสวงหาประโยชน์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 

หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้ตรงต่อเวลา ใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์อย่าง

รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร รอบรู้รอบคอบ ถูกต้องสมเหตุสมผล พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม 

เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ

 ๑.๒ รักเกียรติภูมิของราชทัณฑ์ หมายความว่า มีความรักและภูมิใจในการเป็นข้าราชการราชทัณฑ์ 

สร้างความสามัคคีในองค์กรสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมภายนอกยอมรับในงานราชทัณฑ์ 

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ข้อที่ ๒

ข้อกำาหนด

 ข้อที่ ๒. ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

สาระสำาคัญ

 ข้าราชการราชทัณฑ์ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมามีการทำางานอย่างโปร่งใส พร้อมรับการ

ตรวจสอบ พร้อมยอมรับผิดในผลงานที่กระทำา เป็นผู้มีความรับผิดชอบทำางานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลสำาเร็จตาม     

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า

แนวทางปฏิบัติ

 ๒.๑ ซ่ือสัตย์สุจริต หมายความว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความเท่ียงตรงเท่ียงธรรม แยกเร่ืองส่วนตัว 

ออกจากหน้าที่การงานไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากญาติผู้ต้องขังหรือผู้มาติดต่อราชการ ไม่คดโกงหลอกลวงหรือทำาให้

ผู้อื่นเข้าใจผิด ให้คำาปรึกษาแนะนำาผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

 ๒.๒ โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายความว่า การปรับปรุงกลไกการทำางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมีข้อมูลรายละเอียดและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มีการตั้งคณะทำางาน หรือคณะกรรมการ

จะทำาให้เกิดการตรวจสอบกันเองได้ด ี  

 ๒.๓ ความรับผิดชอบ หมายความว่า การรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร

การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลา พร้อมแรงกาย แรงใจให้กับราชการโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ 

ของทางราชการเป็นสำาคัญ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน หมั่นเพียรและทุ่มเทให้กับงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ข้าราชการได้รับ

ประโยชน์สูงสุด

 ๒.๔ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายความว่า มุ่งทำางานให้เกิดผลงาน ทำางานให้แล้วเสร็จตามกำาหนด 

เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม เน้นการทำางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักโดยไม่คำานึงถึงอุปสรรคและขั้นตอนที่ยุ่งยาก   

ไม่ท้อแท้ในการทำางาน วางแผนทำางานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน ใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า

 ๒.๕ พัฒนาตนเอง หมายความว่า หมั่นศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความริเริ่ม

สร้างสรรค์ นำาความรู้ใหม่ไปใช้พัฒนางาน ปรับปรุงวิธีการทำางานของตน
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 ๒.๖ เต็มใจบริการ หมายความว่า การแสดงออกถึงความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์      

โอบอ้อมอารี มีวาจาไพเราะ เอาใจใส่ผู้รับบริการให้บริการอย่างเต็มใจจริงใจ ด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด ถูกต้อง ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้วาจาสุภาพ ให้คำาแนะนำา ช่วยแก้ปัญหาไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ จากผู้รับบริการ

  

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ข้อที่ ๓

ข้อกำาหนด

 ข้อที่ ๓. ยึดมั่นในคุณธรรม ดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง

สาระสำาคัญ

 ข้าราชการราชทัณฑ์ต้องมีจิตสำานึกท่ีดี ยึดม่ันในความถูกต้องดีงามโดยปฏิบัติตามหลักคำาสอนของศาสนา 

อย่างเคร่งครัด และนำาคุณธรรมนั้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานและผู้ต้องขังรวมทั้งการดำาเนินชีวิตอยู่บน

เส้นทางสายกลางโดยยึดหลักความมีเหตุผลความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันตามแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางปฏิบัติ

 ๓.๑ มีจิตสำานึกที่ดี หมายความว่า ปฏิบัติตนตามความเชื่อทางศาสนาที่ตนยึดถืออย่างเคร่งครัด รับรู้

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและคุณค่าความดีของบุคคล มีความอดทนอดกลั้นกิเลสทั้งปวง ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง

เที่ยงธรรม สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ผู้ร่วมงาน ผู้ต้องขังและประชาชนโดยทั่วไป ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การปฏิบัติ

หน้าที่ให้ถูกต้องชอบธรรมไม่ทำาผิดระเบียบ กฎหมาย แม้ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ทำาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็กล้าที่จะคัดค้านตาม

กระบวนการ

 ๓.๒ การปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน หมายความว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นธรรมความเสมอภาค 

ไม่เลือกปฏิบัติไม่กลั่นแกล้ง รังแก หรือเบียดเบียนผู้ร่วมงานให้ได้รับความเดือดร้อนด้วย กาย วาจา ใจ

 ๓.๓ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หมายความว่า การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือเก้ือกูลในทางท่ีชอบ ท่ีเหมาะสม 

โดยใช้หลักเมตตาธรรม และเสมอภาคมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ต้องขังว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่อง ต้องช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั้งทางด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย การงาน การสัมมนา การกีฬา การอนามัย และสุขาภิบาล

 ๓.๔ ความมีเหตุผล หมายความว่า การตัดสินใจดำาเนินงานเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 

หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน โดยคำานึงถึงผลที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากการกระทำานั้นๆ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง การพิจารณาจัดการกับต้นเหตุเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการ

 ๓.๕ ความพอประมาณ หมายความว่า การปฏิบัติตนตามสมควรแก่ฐานะไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป

ใช้ตามความจำาเป็น หรือพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ มีความพอดีต่อความจำาเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนและต้องไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

 ๓.๖ การมีภูมิคุ้มกัน หมายความว่า การพึ่งตนเอง การประหยัด และอดออมมีความขยันหมั่นเพียร
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ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ รัฐต้องดำาเนินการตามแนว

นโยบายด้านการบริหารราชการดังต่อไปนี้

  

  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ   

ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จึงออกประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

กรมราชทัณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและอดทน

  ๒. รักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของตนเองและองค์กร

  ๓. ยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  ๔. ดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

  ๕. พัฒนาสมรรถนะเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

  ๖. ทำางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  ๗. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โปร่งใส่และตรวจสอบได้

  ๘. ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการ

  ทั้งนี้ นอกจากปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างตาม

ข้อ ๑ - ๘ แล้วจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ พร้อมข้อบังคับ 

ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

  ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐

(ลงชื่อ) นัทธี  จิตสว่าง

                 (นายนัทธี  จิตสว่าง)

                     อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ค่านิยมร่วมกรมราชทัณฑ์

(Shared Value)

  ๑. มีความเสียสละและทุ่มเทในการทำางาน

      ๑.๑ อุทิศตนให้กับการทำางาน

      ๑.๒ ทำางานเพื่อส่วนรวม

  ๒. มีวินัย

      ๒.๑ ตรงต่อเวลา

      ๒.๒ อยู่ในกฎระเบียบ

  ๓. ใฝ่หาความรู้

      ๓.๑ ฝึกอบรมสม่ำาเสมอ

      ๓.๒ ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

  ๔. มีความซื่อสัตย์

      ๔.๑ ซื่อสัตย์ต่อประชาชน

      ๔.๒ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร

      ๔.๓ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

  ๕. รักองค์กร

      ๕.๑ สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร

      ๕.๒ มีความสามัคคี

      ๕.๓ ยอมรับกติกาการอยู่ร่วมกัน

      ๕.๔ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

  ๖. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

      ๖.๑ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม

      ๖.๒ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน

      ๖.๓ ให้ความเสมอภาค

  ๗. มีคุณธรรม

      ๗.๑ มีความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
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วิสัยทัศน์

  กรมราชทัณฑ์ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขัง เพื่อคืน 

คนดี มีคุณค่า สู่สังคม

พันธกิจ

  ๑. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

  ๒. บำาบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ ๕ ประการ

  ๑. กล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง

  ๒. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

  ๓. โปร่งใสตรวจสอบได้

  ๔. ไม่เลือกปฏิบัติ

  ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(Good governance)

  ๑. หลักนิติธรรม

  ๒. หลักคุณธรรม

  ๓. หลักความโปร่งใส

  ๔. หลักการมีส่วนร่วม

  ๕. หลักความรับผิดชอบ

  ๖. หลักความคุ้มค่า
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 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการดำาเนินการตามคำาพิพากษาคดีอาญา

พ.ศ. ๒๕๒๗
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พระราชบัญญัติ

การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำาเนินการ

ตามคำาพิพากษาคดีอาญา

พ.ศ. ๒๕๒๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗

เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำาเนินการ

ตามคำาพิพากษาคดีอาญา

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของรัฐสภา

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ 

ดำาเนินการตามคำาพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗”

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราช

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

 “ประเทศผู้โอน” หมายความว่า ประเทศที่ส่งนักโทษไปยังประเทศผู้รับโอน

 “ประเทศผู้รับโอน” หมายความว่า ประเทศที่รับนักโทษจากประเทศผู้โอน

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๓๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๔๗
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 “นักโทษไทย” หมายความว่า บุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะมีสัญชาติอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงต้องคำาพิพากษา 

หรือคำาสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษและกำาลังรับโทษอยู่ในต่างประเทศ

 “นักโทษต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งถึงที่สุดให้

ลงโทษและกำาลังรับโทษอยู่ในราชอาณาจักร

 “โทษ” หมายความว่า จำาคุก กักขัง และหมายความรวมถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความ

ประพฤติ วิธีการสำาหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ การพักการกักกัน และการลดวันต้องโทษด้วย

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง

มีอำานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกับราชการ

ของกระทรวงนั้น

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

บททั่วไป

 มาตรา ๖ การโอนนักโทษในต่างประเทศเพ่ือมารับโทษต่อในราชอาณาจักรหรือการโอนนักโทษต่างประเทศ 

ในราชอาณาจักรเพื่อไปรับโทษต่อในต่างประเทศ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) ประเทศโอนและประเทศผู้รับโอนจะต้องมีสนธิสัญญาระหว่างกันในเร่ืองความร่วมมือในการดำาเนินการ 

ให้เป็นไปตามคำาพิพากษาคดีอาญา

 (๒) การโอนนักโทษจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้โอนกับประเทศผู้รับโอน และนักโทษซึ่งจะ

ได้รับการโอน

 (๓) ความผิดที่นักโทษไทยหรือนักโทษต่างประเทศได้รับโทษอยู่ต้องเป็นความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่ง

ตามกฎหมายของประเทศผู้รับโอน

 (๔) นักโทษซ่ึงจะได้รับการโอนต้องไม่อยู่ในระหว่างการดำาเนินคดีอาญาในความผิดอ่ืนหรืออยู่ในระหว่าง 

การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศผู้โอน

 (๕) การโอนนักโทษจะทำาให้เกิดผลดีหรือเป็นประโยชน์แก่นักโทษนั้น

 (๖) การโอนนักโทษจะมีผลกระทบต่อปัญหาอาชญากรรมและความรู้สึกของประชาชนในประเทศผู้โอน

และประเทศผู้รับโอนเพียงใดหรือไม่ เมื่อคำานึงถึงลักษณะความรุนแรงของการกระทำาความผิด

 ความใน (๓) มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สนธิสัญญาระหว่างประเทศผู้โอนและประเทศผู้รับโอนมิได้กำาหนด

ข้อความดังกล่าวไว้ หรือมีเงื่อนไขกำาหนดไว้เป็นประการอื่น

 มาตรา ๗ บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการโอนนักโทษ ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๘ การโอนนักโทษตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่นักโทษนั้น จะพึงได้รับผลจากการ 

อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษโดยประเทศผู้โอนภายหลังการโอน
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หมวด ๒

คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ

 มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ” ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ เจ้ากรมพระธรรมนูญ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อธิบดีศาลคดีเด็กและ

เยาวชนกลาง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมตำารวจ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็น

กรรมการ ผู้อำานวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำานวยการกองสนธิสัญญา   

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ให้คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอำานาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่   

คณะกรรมการมอบหมาย

 การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นำามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓

การโอนนักโทษไทย

 มาตรา ๑๒  นักโทษไทยซ่ึงประสงค์จะขอโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรให้ย่ืนคำาขอพร้อมท้ังส่งเอกสาร 

หลักฐานที่คณะกรรมการกำาหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่มีอำานาจหน้าที่ประจำา

ประเทศผู้โอน หรือต่อพนักงานจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๓  ถ้านักโทษไทยไม่สามารถยื่นคำาขอได้ด้วยตนเอง หรือเป็นเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมาย    

ว่าด้วยการจัดตั้งศาลคดีเด็ดและเยาวชน ให้สามีหรือภริยา ญาติหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีอำานาจยื่นคำาขอตามมาตรา ๑๒ 

แทนนักโทษไทยได้

 มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ผู้ยื่นคำาขอตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ ไม่สามารถจัดหาเอกสารหลักฐาน

ประกอบคำาขอได้ด้วยตนเอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดหาให้
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 มาตรา ๑๕ เมื่อได้รับคำาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งคำาขอและ

เอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

 ให้คณะกรรมการพิจารณาและมีคำาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทยโดยเร็ว แล้วแจ้ง

คำาสั่งดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำาขอทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และในกรณีที่คณะกรรมการมีคำาสั่งไม่อนุญาตเนื่อง 

จากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการแสดงเหตุผลของการมีคำาสั่งไม่อนุญาตนั้นด้วย

 คำาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคำาส่ังอนุญาตให้มีการโอนนักโทษไทยให้คณะกรรมการส่งเร่ืองไปยัง 

กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือดำาเนินการขอความเห็นชอบในการโอนนักโทษไทยดังกล่าวจากประเทศผู้โอน และเม่ือประเทศ

ผู้โอนได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงการต่างประเทศทราบแล้วให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการพิจารณา      

ให้คณะกรรมการและผู้ยื่นคำาขอทราบโดยเร็ว

 มาตรา ๑๗ เมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ประเทศผู้โอนได้ให้ความเห็น

ชอบในการขอโอนนักโทษไทยจากประเทศผู้โอนตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้คณะกรรมการดำาเนินการจัดการให้มีการโอน

นักโทษไทยผู้นั้นต่อไปโดยเร็ว

 เมื่อนักโทษไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่ศาลของประเทศผู้โอนมีคำาพิพากษาหรือ

คำาสั่งให้ลงโทษจำาคุกหรือกักขัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำาคำาสั่งเป็นหนังสือส่งตัวนักโทษนั้นไปคุมขังไว้ ณ สถานที่จัดไว้ตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น

 ถ้านักโทษไทยนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสำาหรับ

เด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ และการพักการกักกัน ก็ให้นำาวิธีการเช่นว่านั้นตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรมาใช้ตามควรแก่กรณี

 มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการโอนนักโทษไทยมารับโทษต่อในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ถือว่าคำาพิพากษาหรือคำาสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนเป็นคำาพิพากษาหรือคำาสั่งลงโทษของศาลที่มีเขตอำานาจ

ในราชอาณาจักร

 การอุทธรณ์ ฎีกา หรือการขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในศาลที่มีเขตอำานาจในราชอาณาจักร

เกี่ยวกับคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง จะกระทำามิได้

 มาตรา ๑๙ เม่ือได้มีการตกลงรับโอนนักโทษไทย ให้คณะกรรมการให้เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการลงโทษ  

ที่มีการรับรองเป็นทางการโดยประเทศผู้โอนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ถ้าปรากฏว่าโทษตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง 

ลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอนตรงกับโทษตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในราชกาอาณาจักร ให้คณะกรรมการทำาคำาส่ังเป็นหนังสือ 

ส่งไปยังเจ้าพนักงานเรือนจำาหรือเจ้าพนักงานซ่ึงมีอำานาจในการปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัย การคุมความประพฤติ   

วิธีการสำาหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ และการพักการกักกันแล้วแต่กรณี เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

 ในกรณีที่ปรากฏว่า โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายของประเทศผู้โอนไม่ตรงกับโทษ หรือ

เงื่อนไขในการรับโทษตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำาร้องต่อศาล

อาญา หรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง เพื่อพิจารณาสั่งปรับใช้โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้

อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษที่ปรับใช้จะต้องไม่หนักว่าโทษหรือเงื่อนไขในการรับโทษที่นักโทษ

ไทยจะต้องรับในประเทศผู้โอน
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าความผิดที่นักโทษไทยรับอยู่ตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลแห่งประเทศผู้โอน   

ไม่เป็นความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการที่นักโทษไทยผู้นั้นได้รับโทษตาม

คำาพิพากษาหรือคำาสั่งดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ศาลมีอำานาจสั่งใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยได้ และให้ศาลปรับโทษตามคำา

พิพากษาหรือคำาสั่งนั้นเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้องไม่หนักกว่าโทษหรือ

เงื่อนไขในการรับโทษที่นักโทษไทยจะต้องรับในประเทศผู้โอน ทั้งนี้ ให้นำาวิธีการตามวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 คำาสั่งของศาลอาญาหรือศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๒๐ ให้ถือว่านักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนมารับโทษต่อในราชอาณาจักรเป็นนักโทษเด็ดขาด หรือ

เป็นผู้ถูกสั่งใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การคุมความประพฤติ วิธีการสำาหรับเด็กและเยาวชน การพักการลงโทษ และการ

พักการกักกัน ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี

 

 มาตรา ๒๑ การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ การพักการลงโทษ การพักการกักกัน 

และการลดวันต้องโทษสำาหรับนักโทษไทยซึ่งรับโทษต่อในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีสนธิสัญญากำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น

 มาตรา ๒๒ ในการรับโทษต่อในราชอาณาจักร ให้นักโทษไทยซึ่งได้รับการโอนได้รับประโยชน์จากเหตุ

ดังต่อไปนี้

 (๑) การหักระยะเวลาการลงโทษท่ีนักโทษไทยผู้น้ันได้รับอยู่ตามกฎหมายของประเทศผู้โอนจนถึงวันท่ีมีการ

รับมอบ

 (๒) การอภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษของประเทศผู้โอนโดยเฉพาะในส่วนท่ีมีผลใช้บังคับ 

ถึงนักโทษไทยผู้นั้น

 (๓) กรณีที่มีกฎหมายของประเทศผู้โอนออกมาภายหลังและบัญญัติว่า การกระทำาตามที่นักโทษผู้นั้นได้

รับโทษอยู่ไม่เป็นความผิดอีกต่อไป หรือบัญญัติให้เป็นคุณแก่นักโทษไทยผู้นั้น

 (๔) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำาพิพากษาหรือคำาสั่งลงโทษของศาลแห่งประเทศผู้โอน

 (๕) การพักระยะเวลาต้ังแต่วันท่ีมีการรับมอบนักโทษไทยผู้น้ันจนถึงวันท่ีนักโทษไทยผู้น้ันเข้ารับโทษต่อใน 

ราชอาณาจักร

 เม่ือความตามวรรคหน่ึงปรากฏแก่คณะกรรมการ หรือเม่ือนักโทษไทยหรือผู้มีอำานาจย่ืนคำาขอตามมาตรา ๑๓

ร้องขอ ให้คณะกรรมการมีอำานาจออกคำาสั่งให้นักโทษไทยผู้นั้นได้รับประโยชน์ดังกล่าวได้

 คำาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

หมวด ๔

การโอนนักโทษต่างประเทศ

 มาตรา ๒๓ การยื่นคำาขอโอนนักโทษต่างประเทศเพื่อไปรับโทษต่อในประเทศผู้รับโอน ให้ประเทศ

ที่ประสงค์จะรับโอนยื่นคำาขอผ่านวิธีการทูตตามแบบวิธีการและเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการกำาหนดต่อพนักงาน       

เจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
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 มาตรา ๒๔ เมื่อได้รับคำาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาส่ง

คำาขอและเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

 มาตรา ๒๕ การโอนนักโทษต่างประเทศจะกระทำามิได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 (๑) เมื่อโทษที่นักโทษต่างประเทศได้รับอยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นโทษฐานกระทำาความผิดต่อ

องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พะราชโอรสและพระราชธิดา ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดต่อ 

ความม่ันคงของรับภายนอกราชอาณาจักรหรือความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสมบัติท่ีมีค่าทางศิลปะของชาติ

 (๒)๒ (ก) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจำาคุกในราชอาณาจักรไทยแล้วไม่ถึงหนึ่งในสามของโทษจำาคุก  

ทั้งสิ้นตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง หรือไม่ถึงสี่ปี สุดแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

  (ข) นักโทษต่างประเทศได้รับโทษจำาคุกในราชอาณาจักรแล้วไม่ถึงแปดปีในกรณีที่เป็นความผิดฐาน

ผลิต จำาหน่าย นำาเข้าเพื่อจำาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

ให้โทษ และมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษจำาคุกตลอดชีวิต 

 (๓) เม่ือโทษจำาคุกท่ีนักโทษต่างประเทศจะต้องรับต่อไปในราชอาณาจักรเหลืออยู่น้อยกว่าหน่ึงปีของโทษ 

จำาคุกทั้งสิ้นตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง

 มาตรา ๒๖ คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้โอนนักโทษต่างประเทศถ้าเห็นว่าการโอนน้ันจะมีผล 

กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรหรือต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีนักโทษต่างประเทศผู้ใดมีหน้าท่ีต้องชำาระค่าปรับ คืนทรัพย์สิน หรือชดใช้ราคาหรือ 

ค่าเสียหายตามคำาพิพากษาในคดีอาญา หรือคำาสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจ นักโทษต่างประเทศผู้นั้นจะต้องทำาการ  

ชำาระคืน หรือชดใช้ดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นก่อนที่คณะกรรมการจะมีคำาสั่งเห็นชอบในการโอน

 มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการมีคำาส่ังให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการโอนนักโทษต่างประเทศ 

และให้แจ้งคำาสั่งนั้นให้ประเทศผู้รับโอนทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

 คำาส่ังของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด และให้ถือว่าคำาส่ังเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นหลักฐานในการโอน 

นักโทษต่างประเทศไปยังประเทศผู้รับโอน

หมวด ๕

การดำาเนินการรับมอบและส่งมอบนักโทษ

 มาตรา ๒๙ การรับมอบนักโทษไทยและการส่งมอบนักโทษต่างประเทศซ่ึงจะได้รับการโอน ให้ดำาเนินการ 

ผ่านวิถีทางการทูต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด

 มาตรา ๓๐ เมื่อได้มีการรับมอบนักโทษไทยในประเทศผู้โอน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้นักโทษไทย

ผู้นั้นเดินทางจากประเทศผู้โอนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันที่มีการรับมอบ เว้นแต่จะมี

เหตุจำาเป็นอย่างอื่น และเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องดำาเนินการให้นักโทษไทยผู้นั้นเข้ารับโทษต่อทันที

 ๒ มาตรา ๒๕ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำาเนินการตามคำา

พิพากษาคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
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 มาตรา ๓๑ เมื่อได้มีการส่งมอบนักโทษต่างประเทศแล้ว นักโทษต่างประเทศผู้นั้นจะต้องเดินทางออกไป

นอกราชอาณาจักรภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่การส่งมอบเสร็จสิ้นลง เว้นแต่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ

มอบหมายจะได้ขยายระยะเวลาให้ตามความจำาเป็น

หมวด ๖

บทกำาหนดโทษ

 มาตรา ๓๒ นักโทษไทยผู้ใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างการเดินทางจากประเทศผู้โอนมายังราชอาณาจักร 

หรือนักโทษต่างประเทศผู้ใดหลบหนีการควบคุมตัวในระหว่างก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำาคุก 

ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคหน่ึงได้กระทำาโดยใช้กำาลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้าย 

หรือโดยร่วมกระทำาความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนข้ึนไป ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดหม่ืนบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระทำาโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระทำาต้องระวางโทษหนักกว่า

โทษที่บัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง

 มาตรา ๓๓ นักโทษไทยผู้ใดขัดขืน หรือไม่ปฏิบัติตามการจัดการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ 

หรือมาตรา ๓๐ หรือนักโทษต่างประเทศผู้ใดขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๓๔ การกระทำาความผิดตามความมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับนักโทษไทย    

แม้กระทำานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่ากระทำาความผิดในราชอาณาจักร

 มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการมีอำานาจเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา ๓๓ ได้ และในการนี้ให้    

คณะกรรมการมีอำานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานสอบสวนดำาเนินการเปรียบเทียบได้ โดยจะกำาหนดหลักเกณฑ์ 

ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามที่เห็นสมควรก็ได้

 เมื่อผู้กระทำาความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา และให้ดำาเนินการโอนนักโทษต่อไป

 ถ้าผู้กระทำาความผิดไม่เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายส่งตัวผู้กระทำา 

ความผิดให้พนักงานสอบสวนดำาเนินคดีต่อไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันนี้ได้มีบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอยู่

ในต่างประเทศเนื่องจากการกระทำาผิดในต่างประเทศ และบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งรับโทษอยู่ในประเทศไทยเนื่องจาก

การกระทำาความผิดในประเทศไทยอยู่เป็นจำานวนมาก สมควรที่จะกำาหนดมาตรการให้มีการโอนตัวผู้กระทำาความผิด

ดังกล่าวให้ได้รับโทษต่อในประเทศท่ีผู้น้ันมีสัญชาติได้ เพ่ือประโยชน์ในการท่ีแต่ละประเทศจะได้ให้การมอบอบรมแก้ไขฟ้ืนฟู 

จิตใจผู้กระทำาความผิดที่มีสัญชาติของประเทศของตนให้กลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำาเนินการตามคำาพิพากษาคดีอาญา (ฉบับที่ ๒)        

พ.ศ. ๒๕๓๐ ๓

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการ

ปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำาเนินการตามคำาพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า 

การโอนนักโทษต่างประเทศจะกระทำามิได้ถ้านักโทษต่างประเทศได้รับโทษจำาคุกไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่งในสามของโทษตาม               

คำาพิพากษาหรือไม่ถึงสี่ปี แต่ระยะเวลาสี่ปีให้เปลี่ยนเป็นไม่ถึงแปดปี ในกรณีที่เป็นโทษฐานผลิต จำาหน่าย นำาเข้าเพื่อ

จำาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดโทษ ซึ่งถือเอาโทษตามที่

กฎหมายกำาหนดไว้ถึงจำาคุกตลอดชีวิตเป็นสำาคัญ โดยไม่ต้องคำานึงถึงว่าผู้นั้นจะได้ถูกพิพากษาลงโทษหนักเบาประการใด 

อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่นักโทษซึ่งทำาผิดในโทษฐานเดียวกัน แต่ที่ศาลเห็นว่าไม่ควรลงโทษจำาคุกตลอดชีวิต 

สมควรแก้ไขให้ระยะเวลาแปดปีนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษถึงจำาคุกตลอดชีวิตเท่านั้น จึงจำาเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕
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พระราชบัญญัติ

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ทำาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

พ.ศ. ๒๕๓๕”

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราช

บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

 “ความช่วยเหลือ” หมายความว่า ความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินการสืบสวน สอบสวน     

ฟ้องคดี ริบทรัพย์สิน และการดำาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

 “ประเทศผู้ร้องขอ” หมายความว่า ประเทศที่ร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศผู้รับคำารับขอ

 “ประเทศผู้รับคำาร้องขอ” หมายความว่า ประเทศที่ได้รับการขอความช่วยเหลือจากประเทศผู้ร้องขอ

 “ผู้ประสานงานกลาง” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือแก่     

ต่างประเทศ หรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามพระราชบัญญัตินี้

  ๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๐/หน้า ๒๗/๗ เมษายน ๒๕๓๕
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 “เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งมีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ 

ต่างประเทศตามคำาร้องขอความช่วยเหลือที่ผู้ประสานงานกลางส่งให้ตามพระราชบัญญัตินี้

 

 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติ

การตามพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑

ผู้ประสานงานกลาง

 มาตรา ๖ ให้อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ประสานงานกลาง

  

 มาตรา ๗ ผู้ประสานงานกลางมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศผู้ร้องขอและส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจ

 (๒) รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยและส่งให้ประเทศผู้รับคำาร้องขอ

 (๓) พิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรือขอความช่วยเหลือหรือไม่

 (๔) ติดตามและเร่งรัดการดำาเนินการของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศเสร็จส้ิน

โดยเร็ว

 (๕) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๖) ดำาเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การให้หรือการขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล

 มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการ   

ต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นไม่เกิน

สี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้ข้าราชการอัยการคนหนึ่งตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลาง ในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ และ

การขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนอธิปไตยความมั่นคงประโยชน์สาธารณะที่สำาคัญ หรือ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง หรือความผิดทางทหาร

 เมื่อมีการขอความช่วยเหลือตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๓๖ และผู้ประสานงานกลาง ได้ดำาเนินการตาม

มาตรา ๑๑ แล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการโดยทันที เพื่อพิจารณาให้ความเห็น เว้นแต่คณะ

กรรมการจะมีมติกำาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นอย่างอื่น

 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นไม่ตรงกับคำาวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลาง ให้ผู้ประสานงานกลาง

เสนอความเห็นและคำาวินิจฉัยดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า หรือ

มาตรา ๓๘ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
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หมวด ๒

การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

 มาตรา ๙ การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 (๑) ประเทศไทยอาจให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศผู้ร้องขอได้แม้ว่าไม่มีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาระหว่างกัน แต่ประเทศผู้ร้องขอต้องแสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือในทำานองเดียวกันเมื่อ

ประเทศไทยร้องขอ

 (๒) การกระทำาซ่ึงเป็นมูลกรณีของความช่วยเหลือน้ันเป็นความผิดท่ีมีโทษฐานใดฐานหน่ึงตามกฎหมายไทย 

เว้นแต่เป็นกรณีที่ประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอมีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา    

ต่อกันและข้อความในสนธิสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราช

บัญญัตินี้

 (๓) ประเทศไทยอาจปฏิเสธคำาร้องขอความช่วยเหลือ หากคำาร้องขอนั้นกระทบกระเทือนอธิปไตย ความ

มั่นคง หรือสาธารณประโยชน์ที่สำาคัญอื่นๆ ของประเทศไทยหรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง

 (๔) การให้ความช่วยเหลือต้องไม่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางทหาร

 มาตรา ๑๐  ประเทศท่ีมีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญากับประเทศไทย 

หากประสงค์จะขอความช่วยเหลือตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้จากประเทศไทย ให้ทำาคำาร้องขอความช่วยเหลือส่งไปยัง       

ผู้ประสานงานกลาง แต่สำาหรับประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาดังกล่าวกับประเทศไทย ให้ส่งคำาร้องขอโดยวิถีทางการทูต

 คำาร้องขอความช่วยเหลือให้ทำาตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางกำาหนด

 มาตรา ๑๑  เม่ือได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาและวินิจฉัยว่า 

คำาร้องขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ได้หรือไม่ และได้ดำาเนินการตามขั้นตอนและ

มีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

 ถ้าคำาร้องขอนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ และได้ดำาเนินการตามขั้นตอนและมีเอกสาร

หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ประสานงานกลางส่งคำาร้องขอนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจดำาเนินการต่อไป

 ถ้าคำาร้องขอนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือได้ หรืออาจให้ความช่วยเหลือได้ภายใต้เงื่อนไข

ที่จำาเป็นบางประการ หรือมิได้ดำาเนินการตามขั้นตอนหรือมีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ประสานงานกลาง 

แจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือพร้อมด้วยเหตุผล หรือแจ้งเงื่อนไขที่จำาเป็นหรือเหตุขัดข้องให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ

 ถ้าผู้ประสานงานกลางเห็นว่า การดำาเนินการตามคำาร้องขอนั้นจะเป็นการแทรกแซงการสืบสวน การ

สอบสวน การฟ้องคดี หรือการดำาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ซึ่งกำาลังดำาเนินการอยู่

 ในประเทศไทย ผู้ประสานงานกลางจะเล่ือนการดำาเนินการตามคำาร้องขอน้ันหรือดำาเนินการตามคำาร้องขอ 

นั้นโดยกำาหนดเงื่อนไขที่จำาเป็นก็ได้ แล้วแจ้งให้ประเทศผู้ร้องขอทราบ

 คำาวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมี

คำาสั่งเป็นอย่างอื่น
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 มาตรา ๑๒ ให้ผู้ประสานงานกลางส่งคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจ 

ดังนี้

 (๑) คำาร้องขอให้สอบปากคำาพยาน จัดหาให้ซ่ึงเอกสารหรือส่ิงของอันเป็นพยานหลักฐาน ซ่ึงเป็นการดำาเนิน 

การนอกศาล คำาร้องขอให้จัดส่งเอกสาร คำาร้องขอให้ค้น คำาร้องขอให้ยึดเอกสารหรือสิ่งของ และคำาร้องขอให้สืบหาบุคคล 

ให้ส่งอธิบดีกรมตำารวจดำาเนินการ

 (๒) คำาร้องขอให้สืบพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ซึ่งเป็นการดำาเนินการในศาล และคำาร้อง

ขอให้ดำาเนินการริบหรือยึดทรัพย์สิน ให้ส่งอัยการพิเศษฝ่ายคดีดำาเนินการ

 (๓) คำาร้องขอให้โอนหรือรับโอนบุคคลท่ีถูกคุมขังเพ่ือสืบพยานบุคคลให้ส่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ดำาเนินการ

 (๔) คำาร้องขอให้เริ่มกระบวนการคดีอาญา ให้ส่งอธิบดีกรมตำารวจและอัยการพิเศษฝ่ายคดีดำาเนินการ

 มาตรา ๑๓ เม่ือได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานกลาง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจดำาเนินการ 

ให้ความช่วยเหลือตามที่มีคำาร้องขอนั้น เมื่อดำาเนินการเสร็จแล้วให้ส่งผลการดำาเนินการ ตลอดจนเอกสารและสิ่งของที่

เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประสานงานกลาง

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจประสบอุปสรรค หรือไม่อาจดำาเนินการตามคำาร้องขอนั้นได้ ให้แจ้งเหตุ

ขัดข้องให้ผู้ประสานงานกลางทราบ

 มาตรา ๑๔ เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจดำาเนินการตามคำาร้องขอความช่วยเหลือและแจ้งผลให้ ผู้ประสานงาน 

กลางทราบแล้ว ให้ผู้ประสานงานกลางจัดการส่งผลการดำาเนินการ ตลอดจนเอกสารและสิ่งของที่เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศ 

ผู้ร้องขอ

ส่วน ๒

การสอบสวนและการสืบพยานหลักฐาน

 มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้สอบปากคำาพยานหรือรวบรวม

พยานหลักฐานที่อยู่ในประเทศไทยในชั้นสอบสวน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการตามคำาร้อง

ขอนั้น

 ให้พนักงานสอบสวนมีอำานาจสอบปากคำาพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานตามคำาร้องขอ ในวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่จำาเป็นให้มีอำานาจค้นและยึดเอกสารหรือวัตถุใดๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 เมื่อพนักงานสอบสวนดำาเนินการสอบปากคำาพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้แจ้งผลการ

ดำาเนินการหรือส่งมอบพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจดำาเนินการต่อไป

 มาตรา ๑๖ ถ้าสนธิสัญญาระหว่างประเทศผู้ร้องขอกับประเทศไทยว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในเร่ืองทางอาญา กำาหนดให้ต้องมีการรับรองความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจส่ังให้ 

บุคคลผู้มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้น ตามแบบและวิธีการที่กำาหนดไว้ในสนธิสัญญา

ดังกล่าวหรือตามที่ผู้ประสานงานกลางกำาหนด
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 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สืบพยานหลักฐานในศาลไทย   

ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจแจ้งให้พนักงานอัยการดำาเนินการตามคำาร้องขอนั้น

 ให้พนักงานอัยการมีอำานาจยื่นคำาร้องต่อศาลที่บุคคลซึ่งจะเป็นพยานหรือบุคคล ซึ่งครอบครองหรือดูแล

รักษาพยานเอกสารหรือพยานวัตถุมีภูมิลำาเนาหรือมีที่อยู่ในเขตศาลให้สืบพยานหลักฐานดังกล่าว และให้ศาลมีอำานาจ

ดำาเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 เมื่อศาลดำาเนินการสืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นคำาร้องต่อศาลขอรับบันทึกคำาเบิก

ความของพยานรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นในสำานวนไปส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจเพื่อดำาเนินการต่อไป

ส่วนที่ ๓

การจัดหาและการให้เอกสารหรือข่าวสาร

ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้จัดหาเอกสารหรือข่าวสารที่อยู่

ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐบาลไทย ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งไปยังหน่วยงานที่ครอบครองเอกสารหรือ

ข่าวสารนั้น และให้หน่วยงานดังกล่าวส่งมอบเอกสารหรือแจ้งข่าวสารนั้นแก่ผู้ประสานงานกลาง

 มาตรา ๑๙ ในกรณีที่เอกสารหรือข่าวสารที่ต่างประเทศร้องขอตามมาตรา ๑๘ เป็นเอกสารหรือข่าวสาร

ที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่ครอบครองเอกสารหรือข่าวสารดังกล่าวเห็นว่าไม่อาจเปิดเผยหรือไม่

สมควรเปิดเผยเอกสารหรือข่าวสารตามคำาร้องขอหรืออาจเปิดเผยได้โดยมีเงื่อนไข ให้หน่วยงานดังกล่าวแจ้งเหตุขัดข้อง

หรือเงื่อนไขในการเปิดเผยเอกสารหรือข่าวสารให้ผู้ประสานงานกลางทราบ

 มาตรา ๒๐ ในการจัดหาเอกสารตามคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามบทบัญญัติในส่วนนี้ 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารนั้นรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าวตามแบบและวิธีการที่ผู้ประสาน

งานกลางกำาหนด ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีสนธิสัญญากำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น

ส่วน ๔

การจัดส่งเอกสาร

 มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้จัดส่งเอกสารทางกฎหมาย ให้ 

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจดำาเนินการตามคำาร้องขอ และแจ้งผลการดำาเนินการให้ผู้ประสานงานกลางทราบ

 หากเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับคำาร้องขอให้จัดส่งเป็นเอกสารเพื่อเรียกบุคคลไปปรากฏตัวต่อหน้า     

เจ้าหน้าท่ีหรือศาลในประเทศผู้ร้องขอ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจจัดส่งให้แก่ผู้รับล่วงหน้าพอสมควรก่อนกำาหนดการปรากฏตัว

 การแจ้งผลการส่งเอกสารให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ผู้ประสานงานกลางกำาหนด ทั้งนี้ เว้นแต่ใน

กรณีที่ได้มีสนธิสัญญากำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในสนธิสัญญานั้น

 มาตรา ๒๒ บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งตาม

กฎหมายของเจ้าพนักงานหรือคำาสั่งของศาลมิให้นำามาใช้บังคับกับบุคคลซึ่งมิใช่คนสัญชาติของประเทศผู้ร้องขอที่ได้รับ

เอกสารทางกฎหมายให้ไปปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานหรือศาลในประเทศผู้ร้องขอ
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ส่วนที่ ๕

การค้นและยึด

 มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ค้น ยึด และส่งมอบสิ่งของ ถ้ามี

เหตุที่จะออกหมายค้น หรือค้น หรือยึดสิ่งของได้ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจมีอำานาจออกหมายค้น ค้น หรือยึด

สิ่งของนั้นได้

 มาตรา ๒๔ การค้นและยึดสิ่งของตามมาตรา ๒๓ ให้นำาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาว่าด้วยการค้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๒๕ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจซ่ึงทำาการค้นและยึดส่ิงของตามคำาร้องขอความช่วยเหลือจะต้องทำาหนังสือ 

รับรองการเก็บรักษารูปพรรณ ลักษณะและความบริบูรณ์แห่งสภาพของสิ่งของนั้น และส่งมอบสิ่งของที่ค้นและยึดได้

พร้อมหนังสือรับรองนั้นให้แก่ผู้ประสานงานกลางเพื่อดำาเนินการต่อไป

 หนังสือรับรองนั้นให้ทำาตามแบบและวิธีการที่ผู้ประสานงานกลางกำาหนด

ส่วนที่ ๖

การโอนบุคคลที่ถูกคุมขังเพื่อสืบพยาน

 มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ส่งบุคคล ซ่ึงถูกคุมขังในประเทศไทย 

ไปเบิกความเป็นพยานในประเทศผู้ร้องขอ หรือขอส่งบุคคลซ่ึงถูกคุมขังในประเทศผู้ร้องขอมาเบิกความเป็นพยานในประเทศ 

ไทย ถ้าผู้ประสานงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจำาเป็นและบุคคลซ่ึงถูกคุมขังน้ันสมัครใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจ 

ดำาเนินการส่งตัวบุคคลนั้นไปยังประเทศผู้ร้องขอหรือรับตัวบุคคลนั้นจากประเทศผู้ร้องขอเข้ามาในประเทศไทย

 การส่งตัวและรับตัวบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนด

ในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๗ ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งถูกส่งตัวไปเบิกความเป็นพยานในต่างประเทศและอยู่ภายใต้ความ

ควบคุมของประเทศผู้ร้องขอ ให้ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ผู้นั้นถูกคุมขังในประเทศไทย

 มาตรา ๒๘ เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจมีอำานาจคุมขังบุคคลท่ีถูกคุมขังซ่ึงถูกส่งตัวมาจากต่างประเทศเพ่ือเบิกความ 

เป็นพยานตลอดเวลาที่บุคคลนั้นอยู่ในประเทศไทย เมื่อบุคคลนั้นเบิกความเป็นพยานเสร็จแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานกลาง

ทราบ

 มาตรา ๒๙ เม่ือผู้ประสานงานกลางได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจตามความในมาตรา ๒๘ ให้ผู้ประสาน 

งานกลางส่งตัวบุคคลนั้นกลับไปยังประเทศผู้ร้องขอทันที
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ส่วนที่ ๗

การสืบหาบุคคล

 มาตรา ๓๐ ในกรณีท่ีได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้สืบหาตัวบุคคล ซ่ึงประเทศผู้ร้องขอ 

ต้องการตัวเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี หรือการดำาเนินการอื่นทางอาญา โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลดังกล่าว

อยู่ในประเทศไทย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจดำาเนินการสืบหาตัวบุคคลน้ัน และแจ้งผลการดำาเนินการให้ผู้ประสานงานกลางทราบ

ส่วนที่ ๘

การเริ่มกระบวนการคดีทางอาญา

 มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งมีอำานาจที่จะเริ่มกระบวนการ

คดีทางอาญาคดีใดคดีหนึ่งแต่ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการคดีทางอาญาคดีนั้นในประเทศไทย และคดีดังกล่าวอยู่ในเขต

อำานาจของศาลไทย ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าสมควรจะเร่ิมดำาเนินกระบวนการคดีทางอาญาตามคำาร้องขอหรือไม่ 

ถ้าเห็นสมควรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจดำาเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจแจ้งผลการดำาเนินการให้ผู้ประสานงานกลางทราบ

ส่วนที่ ๙

การริบหรือยึดทรัพย์สิน

  

 มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ได้รับคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ดำาเนินการริบหรือยึดทรัพย์สินที่

อยู่ในประเทศไทย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจยื่นคำาร้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตอำานาจ เพื่อขอให้ศาลพิพากษาริบหรือ

มีคำาสั่งให้ยึดทรัพย์สินนั้น

 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากจำาเป็นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจทำาการสอบสวนหรือจะมอบหมายให้พนักงาน

สอบสวนคนใดทำาการสอบสวนแทนก็ได้

 มาตรา ๓๓ ศาลจะพิพากษาให้ริบทรัพย์สินตามคำาร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ได้ เมื่อมี    

คำาพิพากษาถึงที่สุดของศาลต่างประเทศให้ริบทรัพย์สินนั้นและทรัพย์สินนั้นอาจถูกริบได้ตามกฎหมายไทย

 ในกรณีที่ศาลต่างประเทศมีคำาสั่งให้ยึดทรัพย์สินก่อนมีคำาพิพากษาหรือมีคำาพิพากษาให้ริบทรัพย์สิน

แล้วแต่คำาพิพากษายังไม่ถึงที่สุด และทรัพย์สินนั้นอาจถูกยึดได้ตามกฎหมายเดิม ถ้าศาลเห็นสมควรศาลจะมีคำาสั่งให้ยึด

ทรัพย์สินนั้นไว้ก็ได้

 การริบหรือยึดทรัพย์สินตามมาตราน้ี ให้ศาลพิพากษาหรือมีคำาส่ังได้แม้ว่าการกระทำาความผิดอันเป็นเหตุ 

ให้มีการริบหรือยึดทรัพย์สินนั้นจะมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรก็ตาม

 มาตรา ๓๔ การสอบสวน การยื่นคำาร้อง การพิจารณา การพิพากษา และการมีคำาสั่งเกี่ยวกับการริบหรือ

ทรัพย์สินนั้น ให้นำาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการริบ

ทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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 มาตรา ๓๕ ทรัพย์สินท่ีศาลพิพากษาให้ริบตามความในส่วนน้ีให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะพิพากษาให้ 

ทำาให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือทำาลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้

ส่วนที่ ๑๐

วิธีขอความช่วยเหลือ

 มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้เสนอเรื่องต่อผู้ประสาน

งานกลาง

 มาตรา ๓๗ คำาขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศและเอกสารท้ังปวงท่ีจะส่งไปให้ทำาตามแบบ หลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางกำาหนด

 มาตรา ๓๘ ให้ผู้ประสานงานกลางพิจารณาว่าสมควรจะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือไม่ โดย

พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเอกสารประกอบ แล้วแจ้งให้หน่วยงานผู้ขอทราบ

 คำาวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือให้ถือเป็นยุติ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะมี

คำาสั่งเป็นอย่างอื่น

 มาตรา ๓๙ หน่วยงานผู้ขอต้องปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อประเทศผู้รับคำาร้องขอในการใช้ 

ข่าวสารหรือพยานหลักฐานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำาขอ

 หน่วยงานผู้ขอต้องปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีอยู่ต่อประเทศผู้รับคำาร้องขอในการรักษาความลับ 

ของข่าวสารหรือพยานหลักฐานที่ขอรับความช่วยเหลือ เว้นแต่ข่าวสารหรือพยานหลักฐานนั้นจำาเป็นต่อการพิจารณาคดี

โดยเปิดเผยอันเป็นผลจากการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี หรือการดำาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่ระบุ

ไว้ในคำาขอ

 มาตรา ๔๐ บุคคลที่เข้ามาเบิกความเป็นพยานหรือให้ปากคำาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ จะไม่

ถูกส่งหมายเพื่อดำาเนินคดีใดๆ หรือถูกคุมขังหรือถูกจำากัดเสรีภาพ โดยเหตุจากการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนบุคคลนั้นออกจาก

ประเทศผู้รับคำาร้องขอ

 สิทธิในวรรคหนึ่งสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลนั้นมีโอกาสที่จะออกจากประเทศไทยภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลัง

จากที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ร้องขอแล้วว่าไม่จำาเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยต่อไปอีก แต่ยังคงอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

หรือบุคคลนั้นได้กลับเข้ามาโดยสมัครใจหลังจากที่ได้ออกจากประเทศไทยแล้ว

 มาตรา ๔๑ บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นพยานหลักฐาน

และเอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย
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หมวด ๓

ค่าใช้จ่าย

 

 มาตรา ๔๒ บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ เก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ และการขอความช่วยเหลือ 

จากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์  ปันยารชุน

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในปัจจุบันการประกอบอาชญากรรมมีการกระทำาร่วมกันเป็นเครือข่าย

ในดินแดนของหลายประเทศ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ แต่ละประเทศโดยลำาพังไม่อาจป้องกันและปราบปรามได้อย่างเด็ดขาด

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวจำาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ สมควรกำาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ และ 

รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องตราพระราช

บัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับ

การโอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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พระราชกฤษฎีกา

แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พ.ศ. ๒๕๔๕*

ภูมิพลอดุยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๙ วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ 

ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจ 

หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕”

 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้

สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในพระราชกฤษฎีกานี้

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙
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 มาตรา ๔ ในประมวลกฎหมายที่ดิน

 (๑) ในมาตรา ๑๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คำาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 

และคำาว่า “อธิบดีกรมที่ดิน” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 (๒) ในมาตรา ๑๐๕ ให้แก้คำาว่า “อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้แทน” และ

คำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือผู้แทน”

 (๓) ในมาตรา ๑๐๕ ฉ ให้แก้ไขคำาว่า “เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด” เป็น “ธนารักษ์จังหวัด”

 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก้ไขคำาว่า

“ผู้แทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงแรงงาน”

 มาตรา ๗ ในพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” คำาว่า “อธิบดีกรมพลศึกษาหรือผู้แทน” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงาน

พัฒนาการกีฬาและนันทนาการหรือผู้แทน” และคำาว่า “ผู้แทนกรมพลศึกษา” เป็น “ผู้แทนกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา”

 มาตรา ๘ ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคำาว่า “เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท

หรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือผู้แทน” และคำาว่า “ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผนมหาดไทย” 

เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร”

 มาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น 

“กรมโยธาธิการและผังเมือง” คำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคำาว่า “ผู้แทน

สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 มาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติการค้าน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” คำาว่า “กรมทะเบียนการค้า” เป็น “กรมพัฒนาธุรกิจ

พลังงาน” และคำาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน”

 มาตรา ๑๑ ในพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และคำาว่า “ผู้แทนกระทรวง

มหาดไทย” เป็น “ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

 มาตรา ๑๒ ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “กระทรวงวัฒนธรรม” และคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ” เป็น 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม”
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 มาตรา ๑๓ ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” 

เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” คำาว่า “ผู้แทนสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสำานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคำาว่า “ผังเมืองจังหวัด” เป็น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด”

 มาตรา ๑๔ ในพระราชบัญญัติการจำานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้แก้ไขคำาว่า “กรม

เจ้าท่า” เป็น “กรมการขนส่งทางน้ำาและพาณิชยนาวี”

 มาตรา ๑๕ ในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คำาว่า “ปลัด

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และคำาว่า 

“อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”

 มาตรา ๑๖ ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ให้แก้ไขคำาว่า “กรม

เจ้าท่า” เป็น “กรมการขนส่งทางน้ำาและพาณิชยนาวี” และคำาว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำา

และพาณิชยนาวี”

 มาตรา ๑๗ ในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่งตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์” เป็น “อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

 มาตรา ๑๘ ในพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” 

เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”

 มาตรา ๑๙ ในพระราชบัญญัติการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้แก้ไขคำาว่า “ผู้แทนกรม

ทะเบียนการค้า” เป็น “ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

 มาตรา ๒๐ ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม”

 มาตรา ๒๑ ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมทะเบียนการค้า” เป็น          

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” และคำาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

 มาตรา ๒๒ ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

 (๑) ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมราชทัณฑ์สงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และ

คำาว่า “ประชาสงเคราะห์จังหวัด” เป็น “ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 (๒) ให้เพิ่ม “อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม และเพิ่ม “ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อ

ให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดินชายทะเล มาเป็นของ

กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
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 มาตรา ๒๓ ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “กรม

ทะเบียนการค้า” เป็น “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” คำาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการ

ค้า” คำาว่า “ผู้แทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงแรงงาน” และคำาว่า “ผู้แทนกระทรวง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 มาตรา ๒๔ ในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “สำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข” ในมาตรา ๑๕ (๑) และมาตรา ๑๖ (๒) เป็น “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”

 มาตรา ๒๕ ในพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรม

โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”

 มาตรา ๒๖ ในพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” 

เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”

 มาตรา ๒๗ ในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้แก้ไขคำาว่า “สำานักผังเมือง” เป็น “กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง” คำาว่า “ผู้อำานวยการสำานักผังเมือง” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคำาว่า “โยธาธิการจังหวัด” 

เป็น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด”

 มาตรา ๒๘ ในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” คำาว่า “กรมพัฒนา

และส่งเสริมพลังงาน” เป็น “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” และคำาว่า “อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริม

พลังงาน” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”

 มาตรา ๒๙ ในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวง

มหาดไทย” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คำาว่า “กรมประชาสงเคราะห์” เป็น “สำานักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ คำาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น 

“ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ คำาว่า “ที่ทำาการ

ประชาสงเคราะห์จังหวัด” เป็น “สำานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด” และคำาว่า “ประชาสงเคราะห์จังหวัด” 

เป็น “พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด”

 มาตรา ๓๐ ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

 มาตรา ๓๑ ในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า 

“นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม” คำาว่า “ผู้แทนกรมการผังเมือง” เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการ

และผังเมือง” คำาว่า “ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจลาจลทางบก” เป็น “ผู้แทนสำานักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร” และคำาว่า “ผู้แทนสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสำานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
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 มาตรา ๓๒ ในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คำาว่า “กรม

ประชาสงเคราะห์” เป็น “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และคำาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 มาตรา ๓๓ ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “กระทรวงพลังงาน” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” คำาว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

การพลังงาน” เป็น “ปลัดกระทรวงพลังงาน” คำาว่า “อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการ

และผังเมือง” คำาว่า “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน” และคำาว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”

 มาตรา ๓๔ ในพระราชบัญญัติการส่งอกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมเศรษฐกิจ” เป็น “อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

 มาตรา ๓๕ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ” 

เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค”

 มาตรา ๓๖ ในพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้แก้คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

 มาตรา ๓๗ ในพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

 มาตรา ๓๘ ในพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้แก้ไข

คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “นายกรัฐมนตรี” คำาว่า “อธิบดีกรมการศาสนา” เป็น “ผู้อำานวยการ

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” และคำาว่า “กรมการศาสนา” เป็น “สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

 มาตรา ๓๙ ในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” คำาว่า “ผู้แทนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ผู้แทนกระทรวง

แรงงาน” และคำาว่า “ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”

 มาตรา ๔๐ ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑

 (๑) ในมาตรา ๑๑ ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม”

 (๒) ให้แก้ไขคำาว่า “สำานักนายกรัฐมนตรี” เป็น “กระทรวงคมนาคม” เป็น “กระทรวงคมนาคม” คำาว่า

“สำานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” เป็น “สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร” และคำาว่า

“เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร”
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 มาตรา ๔๑ ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า 

“สำานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” คำาว่า “อธิบดีกรมพัฒนา

และส่งเสริมพลังงาน” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” คำาว่า “เลขาธิการคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” คำาว่า “รองเลขาธิการคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” และคำาว่า “ผู้ช่วยเลขาธิการคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน”

 มาตรา ๔๒ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวงศึกษาธิการ” และ 

“กรมการศาสนา” เป็น “สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็นนายก

รัฐมนตรี” และคำาว่า “อธิบดีกรมการศาสนา” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

 มาตรา ๔๓ ในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวง

มหาดไทย” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

 มาตรา ๔๔ ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า 

“กระทรวงมหาดไทย” เป็น “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” คำาว่า “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เป็น “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” และคำาว่า 

“อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมปศุสัตว์”

 มาตรา ๔๕ ในพระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น 

“กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” คำาว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่” และคำาว่า “ทรัพยากรธรณีประจำาท้องที่” เป็น “เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่”

 มาตรา ๔๖ ในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” คำาว่า “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เป็น “ปลัดกระทรวง

พลังงาน” คำาว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมธุรกิจพลังงาน” คำาว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำา

และพาณิชยนาวี” คำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” คำาว่า “เลขาธิการคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” และคำาว่า “ผู้อำานวยการสำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เป็น “อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

 มาตรา ๔๗ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 (๑) ให้แก้ไขคำาว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ”

เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคำาว่า “ผู้แทนสำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทน

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคำาว่า “โยธาธิการจังหวัด” เป็น “โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด

 (๒) ให้ตัดคำาว่า “ผู้อำานวยการสำานักผังเมือง” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง
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 มาตรา ๔๘ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “ผู้แทนกรมการ

ปกครอง” เป็น “ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

 มาตรา ๔๙ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงแรงงาน” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน” คำาว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” และคำาว่า 

“ผู้แทนกรมโยธาธิการ” เป็น “ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง”

 มาตรา ๕๐ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไข

คำาว่า “สถาบันการแพทย์แผนไทย” และคำาว่า “สำานักงานปลัดกระทรวง” เป็น “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก” และคำาว่า “ผู้อำานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก”

 มาตรา ๕๑ ในพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ 

หรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้แทน” และคำาว่า “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” 

เป็น “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 มาตรา ๕๒ ในพระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ” 

เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค”

 มาตรา ๕๓ ในพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้แก้ไขคำาว่า “ปลัดกระทรวง 

แรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน”

 มาตรา ๕๔ ในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม” เป็น “กระทรวงแรงงาน” และคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน”

 มาตรา ๕๕ ในพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำาพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ให้แก้ไขคำาว่า 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คำาว่า 

“กรมประชาสงเคราะห์” เป็น “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” และคำาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 มาตรา ๕๖ ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และคำาว่า “อธิบดีกรม

ประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”
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 มาตรา ๕๗ ในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

 (๑) ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”

 (๒) ให้เพิ่ม “อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

ชายทะเล มาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 มาตรา ๕๘ ในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงแรงงาน” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการและสังคม” 

เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” และคำาว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวง

แรงงาน”

 มาตรา ๕๙ ในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมทะเบียนการค้า” เป็น 

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

 มาตรา ๖๐ ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมโยธาธิการ” และ “สำานักงาน

เร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “กรมทางหลวงชนบท” และคำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” และเลขาธิการสำานักงานเร่งรัด

พัฒนาชนบท” เป็น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท”

 มาตรา ๖๑ ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้แก้ไขคำาว่า “ผู้อำานวยการสำานักผังเมือง” เป็น 

“อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”

 มาตรา ๖๒ ในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” 

เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

 มาตรา ๖๓ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมมหาดไทย” เป็น “กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และคำาว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”

 มาตรา ๖๔ ในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้แก้ไข

คำาว่า “อธิบดีกรมเศรษฐกิจ” เป็น “อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

 มาตรา ๖๕ ในพระราชบัญญัติธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” 

เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” คำาว่า “อธิบดีกรมเศรษฐกิจหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศหรือผู้แทน” และคำาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้าหรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ 

ผู้แทน”
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้
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้

 มาตรา ๖๖ ในพระราชบัญญัตินำาบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” คำาว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรม

ทรัพยากรนำาบาดาล” คำาว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คำาว่า “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคำาว่า “ผู้อำานวยการกองนำา

บาดาล” เป็น “ผู้แทนกรมทรัพยากรนำาบาดาล”

 มาตรา ๖๗ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” 

เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

 มาตรา ๖๘ ในพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้แก้ไขคำาว่า 

“อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” และคำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น 

“อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”

 มาตรา ๖๙ ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม”

 มาตรา ๗๐ ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้แก้ไขคำาว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน”

 มาตรา ๗๑ ในพระราชกำาหนดป้องกันและการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรม

ประชาสงคราะห์หรือผู้แทน” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผู้แทน”

 มาตรา ๗๒ ในพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมการ

ปกครอง” เป็น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” และคำาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 มาตรา ๗๓ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้แก้ไขคำาว่า 

“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์” 

คำาว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

คำาว่า “กรมประชาสงเคราะห์” เป็น “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” คำาว่า “อธิบดีกรมประชาสังเคราะห์” เป็น 

“อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” คำาว่า “เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและสานงานเยาวชนแห่งชาติ” เป็น 

“ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ” และคำาว่า 

“ประชาสงเคราะห์จังหวัด” เป็น “พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด”

 มาตรา ๗๔ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ในมาตรา ๑๘ ให้แก้ไขคำาว่า 

“นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”
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้ มาตรา ๗๕ ในพระราชบัญญัติปันส่วนนำามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเศรษฐการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

 มาตรา ๗๖ ในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คำาว่า “กรมป่าไม้” เป็น “กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช” และคำาว่า “อธิบดีกรมป่าไม้” เป็น “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช”

 มาตรา ๗๗ ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการ 

แห่งชาติ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” คำาว่า “ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “ปลัดกระทรวงพลังงาน” 

คำาว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” และคำาว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรม   

เชื้อเพลิงธรรมชาติ”

 มาตรา ๗๘ ในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น 

“อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

 มาตรา ๗๙ ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔

 (๑) ในมาตรา ๒๔ ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี”

 (๒) ให้แก้ไขคำาว่า “สำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” เป็น “สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ” และคำาว่า 

“เลขาธิการสำานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” เป็น “เลขาธิการสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ”

 มาตรา ๘๐ ในพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖

 (๑) ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 (๒) ให้เพิ่ม “อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อ

ให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับด้านการวางแผนการใช้ที่ดินชายทะเล มาเป็น

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 มาตรา ๘๑ ในพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คำาว่า “ปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และคำาว่า “ผู้แทน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 มาตรา ๘๒ ในพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และคำาว่า “ปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์” เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
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้ ้

 มาตรา ๘๓ ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมทรัพยากร 

ธรณี” เป็น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่”

 มาตรา ๘๔ ในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมทรัพยากรธรณี” 

เป็น “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”

 มาตรา ๘๕ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “นายกรัฐมนตรี” และคำาว่า “อธิบดีกรมการศาสนา” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

 มาตรา ๘๖ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก้ไขคำาว่า 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “นายกรัฐมนตรี” และคำาว่า “อธิบดีกรมการศาสนา” เป็น “ผู้อำานวยการ

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

 มาตรา ๘๗ ในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”

 มาตรา ๘๘ ในพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์”

 มาตรา ๘๙ ในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมทะเบียนการค้า” เป็น 

“กรมการค้าภายใน” และคำาว่า “อธิบดีกรมทะเบียนการค้า” เป็น “อธิบดีกรมการค้าภายใน”

 มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดี

กรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”

 มาตรา ๙๑ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” และคำาว่า “กรมประชาสงเคราะห์” เป็น “กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ”

 มาตรา ๙๒ ในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมเจ้าท่า” เป็น “กรมการ

ขนส่งทางนำาและพาณิชยนาวี” และคำาว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางนำาและพาณิชยนาวี”

 มาตรา ๙๓ ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

 (๑) ให้แก้ไขคำาว่า “กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” คำาว่า 

“อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” คำาว่า “ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี” 

เป็น “ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” และคำาว่า “ทรัพยากรประจำาท้องที่” เป็น “เจ้าพนักงาน

อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่”
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 (๒) ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๖ ทวิ และมาตรา ๖ จัตวา เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 (๓) ให้แก้ไขคำาว่า “กรมทรัพยากรธรณี” ในมาตรา ๖ ตรี เป็นคำาว่า “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรม

ทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่”

 (๔) ให้เพ่ิม “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่” เป็นกรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอำานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี ในส่วนที่เกี่ยวกับแร่มาเป็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่

 มาตรา ๙๔ ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” และคำาว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน”

 มาตรา ๙๕ ในพระราชบัญญัติโรงรับจำานำา พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” 

เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 มาตรา ๙๖ ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗

 (๑) ให้แก้ไขคำาว่า “เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำานวย

การสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ”

 (๒) ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมพลศึกษา” ในมาตรา ๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๗ วรรคสอง เป็น           

“ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”

 (๓) ให้ตัดคำาว่า “อธิบดีกรมพลศึกษา” ในมาตรา ๓๗ ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมพลศึกษา

 มาตรา ๙๗ ในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการคมนาคม” เป็น 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

 มาตรา ๙๘ ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๑) ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” และคำาว่า “ผู้แทนกรมโยธาธิการ” 

เป็น “ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน”

 (๒) ให้เพิ่ม “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้รักษาการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ในขอบอำานาจ

หน้าที่ของกระทรวงพลังงาน

 มาตรา ๙๙ ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม”

 มาตรา ๑๐๐ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม”
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้

้

 มาตรา ๑๐๑ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” และคำาว่า “อธิบดีกรม

ทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”

 มาตรา ๑๐๒ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร”

 มาตรา ๑๐๓ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”

 มาตรา ๑๐๔ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”

 มาตรา ๑๐๕ ในพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ให้แก้ไขคำาว่า 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”

 มาตรา ๑๐๖ ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมป่าไม้” เป็น 

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และคำาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 มาตรา ๑๐๗ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้แก้ไขคำาว่า “กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงแรงงาน” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน” คำาว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” และคำาว่า 

“เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ”

 มาตรา ๑๐๘ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้แก้ไขคำาว่า “สำานักงานคณะ

กรรมกาส่งเสริมการพาณิชยนาวี” เป็น “กรมการขนส่งทางนำาและพาณิชยนาวี” และคำาว่า “เลขาธิการคณะกรรมการส่ง

เสริมการพาณิชยนาวี” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางนำาและพาณิชยนาวี”

 มาตรา ๑๐๙ ในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม”

 มาตรา ๑๑๐ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” และคำาว่า “อธิบดีกรมโยธาเทศบาล” เป็น “อธิบดี

กรมธุรกิจพลังงาน”
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 มาตรา ๑๑๑ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” คำาว่า “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “ปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม” และคำาว่า “ “กรมประชาสงเคราะห์” เป็น “สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์”

 มาตรา ๑๑๒ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้แก้ไขคำาว่า 

“รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์” และคำาว่า “เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำานวย

การสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ”

 มาตรา ๑๑๓ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า 

“ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” และคำาว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 มาตรา ๑๑๔ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไข

คำาว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คำาว่า 

“สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คำาว่า 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม” คำาว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม” คำาว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” และคำาว่า 

“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

 มาตรา ๑๑๕ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมเศรษฐกิจ” 

เป็น “อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” และคำาว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่”

 มาตรา ๑๑๖ ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมควบคุมคุมโรคติต่อ” 

เป็น “อธิบดีกรมควบคุมโรค” และคำาว่า “สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” เป็น “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

 มาตรา ๑๑๗ ในพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “ปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 มาตรา ๑๑๘ ในพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 มาตรา ๑๑๙ ในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
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 มาตรา ๑๒๐ ในพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก้ไขคำาว่า 

“นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา”

 มาตรา ๑๒๑ ในพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมการค้าภายใน” เป็น 

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” และคำาว่า “อธิบดีกรมการค้าภายใน” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

 มาตรา ๑๒๒ ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคำาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 

เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” และคำาว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์”

 มาตรา ๑๒๓ ในพระราชบัญญัติสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคำาว่า 

“กระทรวงศึกษาการ” เป็น “กระทรวงวัฒนธรรม” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม” คำาว่า “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม” และคำาว่า “เลขาธิการคณะ

กรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ” เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ”

 มาตรา ๑๒๔ ในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้แก้ไขคำาว่า “กรมการค้าภายใน” เป็น “กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า” และคำาว่า “อธิบดีกรมการค้าภายใน” เป็น “อธิบดีกรมราชทัณฑ์พัฒนาธุรกิจการค้า”

  

 มาตรา ๑๒๕ ในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และคำาว่า “อธิบดีกรมประชาสังเคราะห์” 

เป็น “ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ”

 มาตรา ๑๒๖ ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” และคำาว่า 

“ผู้แทนกระทรวงคมนาคม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

 มาตรา ๑๒๗ ในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

 มาตรา ๑๒๘ ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคำาว่า “อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ” เป็น 

“อธิบดีกรมควบคุมโรค”

 มาตรา ๑๒๙ ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตร” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คำาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตร” เป็น “ปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คำาว่า “อธิบดีกรมป่าไม้” เป็น “อธิบดี  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช”
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 มาตรา ๑๓๐ ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้แก้ไขคำาว่า 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

 มาตรา ๑๓๑ ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไขคำาว่า 

“กระทรวงมหาดไทย” เป็น “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประปา

 มาตรา ๑๓๒ ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไขคำาว่า 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม”

 มาตรา ๑๓๓ ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้

แก้ไขคำาว่า “กระทรวงมหาดไทย” เป็น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และคำาว่า “อธิบดีกรม

ประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”

 มาตรา ๑๓๔ ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไขคำาว่า 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

 มาตรา ๑๓๕ ในพระราชกฤษฎีกากำาหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

 มาตรา ๑๓๖ ในพระราชกฤษฎีกากำาหนดอำานาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

 มาตรา ๑๓๗ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้

แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม”

 มาตรา ๑๓๘ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “ผู้แทนกรม

การบินพาณิชย์” เป็น “ผู้แทนกรมการขนส่งทางอากาศ”

 มาตรา ๑๓๙ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้

แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์”

 มาตรา ๑๔๐ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และคำาว่า “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น 

“ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
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 มาตรา ๑๔๑ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำาเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้แก้ไขคำาว่า “รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็นคำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม”

 มาตรา ๑๔๒ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้แก้ไข

คำาว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

 มาตรา ๑๔๓ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคำาว่า “นายก

รัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 มาตรา ๑๔๔ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ให้แก้ไขคำาว่า “นายกรัฐมนตรี” 

เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ผู้รับสนองพระบรมราชโอการ

พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

หมายเหต ุ  :- เหตุผลในการประกาศในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้

บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอำานาจหน้าที่

ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติ

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับอำานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมาย

โดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอำานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น

ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อ ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอน

จากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่

ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
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พระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

  โดยที่เป็นการสมควรโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 

และมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 

พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕”

 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้
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้

หมวด ๑

การโอนกิจการบริหาร

 มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

มาเป็นของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามที่บัญญัติในหมวดนี้

ส่วนที่ ๑

สำานักนายกรัฐมนตรี

 มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในสำานักนายกรัฐมนตรีดังต่อไปนี้มาเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกัน

ในสำานักนายกรัฐมนตรี

 (๑) สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยกเว้น

      (ก) กองกฎหมายและระเบียบ

      (ข) ศูนย์บริการประชาชน

     (ค) สำานักงานคณะกรรมการทรัพยากรนำาแห่งชาติ

      (ง) สำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

 (๒) สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 (๓) สำานักข่าวกรองแห่งชาติ

 (๔) สำานักงบประมาณ ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับการกำาหนดตำาแหน่งลูกจ้างประจำาและลูกจ้างชั่วคราว

 (๕) สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 (๖) สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 (๗) สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 (๘) สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยกเว้นงานคณะกรรมการนโยบาย

และฟื้นฟูทะเลไทย

 (๙) สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้น

       (ก) สำานักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

       (ข) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

       (ค) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ

       (ง) สำานักกฎหมายและระเบียบกลาง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานระเบียบพัสดุ

       (จ) สำานักนโยบายและแผน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานประสานนโยบายและแผนงานโรคเอดส์

 (๑๐) กรมประชาสัมพันธ์ ยกเว้นงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในสำานักพัฒนานโยบายและแผน 

การประชาสัมพันธ์

 (๑๑) สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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 มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการ

ดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

 (๑) กองกฎหมายและระเบียบ

 (๒) ศูนย์บริการประชาชน 

 (๓) สำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  

 กรณีตาม (๑) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๗ ให้โอนกิจการและอำานาจหน้าท่ีของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงบประมาณ เฉพาะ 

งานท่ีเก่ียวกับการกำาหนดตำาแหน่งลูกจ้างประจำาและลูกจ้างช่ัวคราว มาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ส่วนที่ ๒

กระทรวงการคลัง

 มาตรา ๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงการคลังดังต่อไปนี้ มาเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน

กระทรวงการคลัง

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้นงบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง 

เฉพาะท่ีใช้ปฏิบัติงานของสำานักบริหารหน้ีสาธารณะท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง และ 

สำานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ ที่โอนไปเป็นของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

 (๒) กรมธนารักษ์

 (๓) กรมบัญชีกลาง ยกเว้น

      (ก) สำานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ

      (ข) สำานักการเงินการคลัง เฉพาะ

    ๑. กลุ่มวิเคราะห์หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานเงินกู้ในประเทศและหนี้เงินกู้

ต่างประเทศ

    ๒. ส่วนหน้ีสาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานเงินกู้ในประเทศและหน้ีเงินกู้ต่างประเทศ

 (๔) กรมศุลกากร

 (๕) กรมสรรพสามิต

 (๖) กรมสรรพากร

 (๗) สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเว้น

      (ก) กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานนโยบายป้องปรามอาชญากรรม

เศรษฐกิจการเงิน

      (ข) กองนโยบายเงินกู้

      (ค) ศูนย์ข้อมูลและประมวลผล
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 มาตรา ๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงการคลัง ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงการคลัง

 มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงการคลัง ในส่วนของสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง เฉพาะท่ีเก่ียวกับส่วนราชการดังต่อไปน้ี  

มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 (๑) กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานนโยบายป้องปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจ 

การเงิน

 (๒) ศูนย์ข้อมูลและประมวลผล 

 มาตรา ๑๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักประเมินราคาทรัพย์สิน มาเป็น

ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  

 มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะที่เกี่ยวกับงาน

ระเบียบพัสดุ ในสำานักกฎหมายและระเบียบกลาง มาเป็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 มาตรา ๑๓ ให้โอนงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวง

การคลัง ในส่วนของสำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เฉพาะที่ใช้ปฏิบัติงานของสำานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  

มาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

 มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงการคลัง ในส่วนของกรมบัญชีกลาง เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์

ของรัฐ มาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

 มาตรา ๑๕ ให้โอนงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวง

การคลัง ในส่วนของสำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เฉพาะที่ใช้ปฏิบัติงานของสำานักบริหารหนี้สาธารณะ มาเป็นของ

สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

 มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงการคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้มาเป็นของสำานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

 (๑) กรมบัญชีกลาง ในส่วนของสำานักการเงินการคลัง เฉพาะ

       (ก) กลุ่มวิเคราะห์หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานเงินกู้ในประเทศและหนี้เงินกู้

ต่างประเทศ

       (ข) ส่วนหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับงานเงินกู้ในประเทศและหนี้เงินกู้ต่างประเทศ

 (๒) สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในส่วนของกองนโยบายเงินกู้
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ส่วนที่ ๓

กระทรวงการต่างประเทศ

 มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศดังต่อไปน้ี มาเป็นของส่วนราชการท่ีมีช่ืออย่างเดียวกันใน

กระทรวงการต่างประเทศ

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง 

 (๒) กรมการกงสุล  

 (๓) กรมพิธีการทูต  

 (๔) กรมยุโรป 

 (๕) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  

 (๖) กรมสารนิเทศ  

 (๗) กรมองค์การระหว่างประเทศ  

 (๘) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  

 (๙) กรมอาเซียน  

 (๑๐) กรมเอเชียตะวันออก  

 (๑๑) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  

 มาตรา ๑๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ

 มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกรมวิเทศสหการ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้     

มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 (๑) งานตรวจสอบภายใน

 (๒) สำานักงานเลขานุการกรม เฉพาะ 

      (ก) ฝ่ายนิติการ

      (ข) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

      (ค) ฝ่ายการเงินและบัญชี

      (ง) ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ

 (๓) กองทดสอบและฝึกอบรม

 (๔) กองแผนงาน เฉพาะ

      (ก) ฝ่ายนโยบายและแผน

      (ข) ฝ่ายข้อมูล

      (ค) งานธุรการ

153

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 มาตรา ๒๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกรมวิเทศสหการ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัด

กระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ

 มาตรา ๒๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนของกรมเศรษฐกิจ มาเป็นของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนที่ ๔

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 มาตรา ๒๒ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 (๑) กองสารวัตรนักเรียน

 (๒) สำานักการกีฬา

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๒๓ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานปลัด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 (๑) หน่วยตรวจสอบภายใน

 (๒) สำานักงานเลขานุการกรม

 (๓) กองคลัง

 (๔) กองแผนงาน

 (๕) กองสารวัตรนักเรียน

 (๖) สำานักการกีฬา

 (๗) สำานักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ

 กรณีตาม (๒) ถึง (๗) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๒๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็น

ของสำานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 (๑) โรงเรียนกีฬา

 (๒) วิทยาลัยพลศึกษา
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 มาตรา ๒๕ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมพลศึกษา เฉพาะท่ีเก่ียวกับส่วนราชการดังต่อไปน้ี มาเป็นของสำานักงานพัฒนาการกีฬา

และนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 (๑) ราชการส่วนกลาง 

 (๒) สำานักงานเลขานุการกรม

 (๓) กองคลัง

 (๔) กองแผนงาน

 (๕) กองสารวัตรนักเรียน

 (๖) สำานักการกีฬา

 (๗) สำานักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๒๖ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมพลศึกษา เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานพัฒนาการ

ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 (๑) ราชการส่วนกลาง 

 (๒) สำานักงานเลขานุการกรม

 (๓) กองคลัง

 (๔) กองแผนงาน

 (๕) กองสารวัตรนักเรียน

 (๖) สำานักการกีฬา

 (๗) สำานักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๒๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ ในสำานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ มาเป็นของสำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา

 มาตรา ๒๘ ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีในการดำาเนินการเก่ียวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปน้ี มาเป็น 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 (๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 (๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 มาตรา ๒๙ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีใน

การดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 (๑) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

 (๒) พระราชบัญญัติธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔
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ส่วนที่ ๕

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 มาตรา ๓๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วน

ราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

 (๑) สำานักงานเลขานุการกรม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานช่วยอำานวยการและเลขานุการนักบริหาร

 (๒) กองความมั่นคงแห่งสังคม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานธุรการ

 (๓) สถาบันวิจัยชาวเขา เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารทั่วไป

 มาตรา ๓๑ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ

สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการส่วนกลาง

 (๒) กรมประชาสงเคราะห์ เฉพาะ 

      (ก) ราชการส่วนกลาง

      (ข) หน่วยตรวจสอบภายใน

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๓๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  

 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ เฉพาะ 

  (ก) สำานักงานเลขานุการกรม เฉพาะ

        ๑. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

        ๒. ฝ่ายคลัง

  (ข) กองนโยบายและแผนงานเยาวชน เฉพาะ

        ๑. ฝ่ายนโยบายและแผน

        ๒. ศูนย์ข้อมูลและสถิติ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร์

  (ค) กองประสานงานเยาวชน  เฉพาะ

        ๑. ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

        ๒. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  (ง) กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา
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 (๒) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ เฉพาะ

      (ก) สำานักงานเลขานุการกรม ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์

      (ข) กองการเจ้าหน้าที่

     (ค) กองคลัง

      (ง) กองนิคมสร้างตนเอง เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายสินเชื่อ

      (จ) กองแบบแผนและสำารวจ เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายวิศวกรรมโยธา

      (ฉ) กองวิชาการและแผนงาน

      (ช) กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

      (ซ) กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

      (ฌ) สถาบันวิจัยชาวเขา ยกเว้นฝ่ายบริหารทั่วไป

      (ญ) สำานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด

     กรณีตาม (๑) (ก) และ (๒) (ข) และ (ค) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๓๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

 (๑) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท เฉพาะที่เกี่ยวกับกองส่งเสริมอาชีพและ

รายได้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

 (๒) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ เฉพาะ

      (ก) กองการเจ้าหน้าที่ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

      (ข) กองคลัง ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์

      (ค) กองนิคมสร้างตนเอง เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายทะเบียนและหนังสือสำาคัญ

    ๒. ฝ่ายบริหารและจัดทรัพยากรนิคม

      (ง) กองบริการชุมชน เฉพาะที่เกี่ยวกับศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

      (จ) กองแบบแผนและสำารวจ เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

    ๒. ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

    ๓. ฝ่ายสำารวจและรังวัด

      (ฉ) กองสงเคราะห์ชาวเขา เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายชาวเขาสัมพันธ์

    ๒. ฝ่ายบริหารทั่วไป

    ๓. ฝ่ายแผนงานและโครงการ

    ๔. ฝ่ายพัฒนาชาวเขา

    ๕. สำานักงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง
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      (ช) กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายการสงเคราะห์

    ๒. ฝ่ายแผนงานและโครงการ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสถิติและทะเบียนประวัติเด็ก

    ๓. ศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

      (ซ) กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟู

      (ฌ) กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

    ๒. ฝ่ายแผนงานและโครงการ

    ๓. ฝ่ายสวัสดิการสตรี ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    ๔. ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ

    ๕. สถานฝึกอบรมวิชาชีพตัดผม กรมประชาสงเคราะห์

    ๖. สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

      (ญ) ศูนย์ปฏิบัติงานช่างภาค

      (ฎ) ศูนย์พัฒนานิคมภาค

      (ฏ) ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

      (ฐ) นิคมสร้างตนเอง

      (ฑ) สถานสงเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์

     กรณีตาม (๒) (ฉ) ๑. และ ๒. (ฌ) ๒. และ ๔.  ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๓๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าท่ี ทรัพย์สิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระผูกพัน พนักงาน 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของสำานักงานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ 

มาเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 มาตรา ๓๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 

 (๒) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายพัฒนาสตรีในกองพัฒนา

สตรี เด็ก และเยาวชน

 (๓) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์  เฉพาะ

      (ก) กองความมั่นคงแห่งสังคม ยกเว้นงานธุรการ

      (ข) กองนิคมสร้างตนเอง เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายแผนงานและโครงการ

    ๒. ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ

    ๓. ฝ่ายพัฒนาสังคม
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      (ค) กองบริการชุมชน เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

    ๒. ฝ่ายพัฒนาและสงเคราะห์ชุมชน

    ๓. ฝ่ายสงเคราะห์ครอบครัว

      (ง) กองสงเคราะห์ชาวเขา ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      (จ) กองสัมมาอาชีวสงเคราะห์ เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายสวัสดิการสตรี เฉพาะที่เกี่ยวกับงานแนะแนวปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

    ๒. ฝ่ายแผนงานและโครงการ ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    ๓. ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 มาตรา ๓๖ ให้โอนบรรดากิจการ  อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย

โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  

      (ก) สำานักงานเลขานุการกรม ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

      (ข) กองนโยบายและแผนงานเยาวชน ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      (ค) กองประสานงานเยาวชน ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

      (ง) กองส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 (๒) กระทรวงมหาดไทย

      (ก) กรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนของกองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายพัฒนาเด็ก

    ๒. ฝ่ายพัฒนาเยาวชน

      (ข) กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ในส่วนของกองเยาวชนชนบท ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของกรมป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

 (๓) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ เฉพาะ

      (ก) กองบริการชุมชน เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายหอพัก

      (ข) กองแบบแผนและสำารวจ เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

    ๒. ฝ่ายแผนงาน

    ๓. ฝ่ายสถาปัตยกรรม
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      (ค) กองสวัสดิการสงเคราะห์

      (ง) กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

    ๒. ฝ่ายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

    ๓. ฝ่ายแผนงานและโครงการ ยกเว้นงานสถิติและทะเบียนประวัติเด็ก

    ๔. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

      (จ) สำานักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

 มาตรา ๓๗ ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีในการดำาเนินการเก่ียวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปน้ี มาเป็น 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 (๑) การเคหะแห่งชาติ  

 (๒) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 มาตรา ๓๘ นอกจากการโอนอำานาจหน้าท่ีท่ีบัญญัติไว้แจ้งชัดท่ีอ่ืน ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีในการ 

ดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 (๑) พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

 (๒) พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

 (๓) พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒

 (๔) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔

 (๕) พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำาพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙

 (๖) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

 (๗) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

 (๘) พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐

 (๙) พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑

 (๑๐) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

 (๑๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

ส่วนที่ ๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 มาตรา ๓๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังต่อไปน้ี มาเป็นของส่วนราชการท่ีมีช่ืออย่างเดียวกัน 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้น

      (ก) สำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

      (ข) สำานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร เฉพาะ
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    ๑. งานจดทะเบียนสหกรณ์

    ๒. งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร

 (๒) กรมชลประทาน ยกเว้น

      (ก) โรงพยาบาลชลประทาน

      (ข) สำานักชลประทานท่ี ๑ - ๑๒ เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานแนะนำากลุ่มผู้ใช้นำาของฝ่ายส่งเสริมการใช้นำาบางส่วน 

ที่โอนไปเป็นของกรมทรัพยากรนำา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      (ค) สำานักแผนงานและโครงการ เฉพาะ

    ๑. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานจัดทำานโยบายและทิศทางการพัฒนา 

แหล่งนำาบางส่วนที่โอนไปเป็นของกรมทรัพยากรนำา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ๒. กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างแหล่งนำาบางส่วน 

ที่โอนไปเป็นของกรมทรัพยากรนำา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ๓. กลุ่มงานประเมินผล เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งนำาบางส่วน 

ที่โอนไปเป็นของกรมทรัพยากรนำา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๓) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 (๔) กรมประมง ยกเว้น

      (ก) สำานักงานเลขานุการกรม

      (ข) กองคลัง

      (ค) กองประมงนอกน่านนำาไทย

      (ง) กองประมงนำาจืด

      (จ) กองประมงทะเล เฉพาะ

    ๑. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลทั้ง ๕ ศูนย์ เฉพาะ

     ๑.๑ กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมง

     ๑.๒ กลุ่มสำารวจทรัพยากร

    ๒. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยทั้ง ๔ ศูนย์ เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมทางการประมง

    ๓. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เฉพาะที่เกี่ยวกับสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

      (ฉ) กองเพาะเลี้ยงสัตว์นำาชายฝั่ง

      (ช) กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เฉพาะ

    ๑. ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรประมง เฉพาะ

     ๑.๑ กิจการและอำานาจหน้าที่ของงานบริหารทรัพยากร

     ๑.๒ กิจการและอำานาจหน้าที่ของงานสงวนและคุ้มครองสัตว์นำา

    ๒. ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล

      (ซ) สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นำาชายฝั่ง

      (ฌ) สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล

      (ญ) สถาบันวิจัยประมงนำาจืด

      (ฎ) สำานักงานประมงจังหวัด

      (ฏ) สำานักงานประมงอำาเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการประมงนำาจืดระดับพื้นฐาน

 (๕) กรมปศุสัตว์ ยกเว้นงานส่งเสริมการปศุสัตว์ระดับพื้นฐานของสำานักงานปศุสัตว์อำาเภอ
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 (๖) กรมป่าไม้ ยกเว้นบางส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม

 (๗) กรมพัฒนาที่ดิน ยกเว้น

      (ก) กองวางแผนการใช้ที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานวางแผนการใช้ที่ดินชายทะเลของกลุ่มวางแผนการ

ใช้ที่ดิน

      (ข) กองอนุรักษ์ดินและนำา เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มอุทกวิทยาลุ่มนำา

 (๘) กรมวิชาการเกษตร

 (๙) กรมส่งเสริมการเกษตร ยกเว้นกองพัฒนาการบริหารงานเกษตร เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการจัด

ตั้งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล

 (๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

 (๑๑) สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยกเว้นกองจัดการปฏิรูปที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงาน     

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร

 (๑๒) สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 กรณีตาม (๔) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) ๑.๑ ๑.๒ และ ๒. (ฉ) (ช) ๒. (ซ) (ญ) และ (ฎ) เฉพาะที่โอนไปเป็นของ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 มาตรา ๔๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะที่เกี่ยวกับงาน

ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในสำานักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มาเป็นของ

สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 มาตรา ๔๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

 (๒) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เฉพาะ

      (ก) สำานักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ ๑-๔ เฉพาะ

    ๑. ศูนย์บริการโครงการสูบนำาด้วยไฟฟ้า

    ๒. งานพัฒนาแหล่งนำาการเกษตร

      (ข) สำานักปฏิบัติการและบำารุงรักษา เฉพาะที่เกี่ยวกับงานจัดตั้งสถานีสูบนำาด้วยไฟฟ้า

 มาตรา ๔๓ ให้โอนกิจการและอำานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมการปกครอง เฉพาะ

ที่เกี่ยวกับงานโรงฆ่าสัตว์ มาเป็นของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 มาตรา ๔๔ ให้โอนกิจการและอำานาจหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะท่ีเก่ียวกับส่วนราชการ 

ดังต่อไปนี้  มาเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 (๑) กรมประมง ในส่วนของสำานักงานประมงอำาเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการประมงนำาจืดระดับ

พื้นฐาน 

 (๒) กรมปศุสัตว์ ในส่วนของสำานักงานปศุสัตว์อำาเภอ เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานส่งเสริมการปศุสัตว์ระดับพ้ืนฐาน

 (๓) สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนของกองจัดการปฏิรูปที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับงาน

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร 

 มาตรา ๔๕ ให้โอนกิจการและอำานาจหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะท่ีเก่ียวกับส่วนราชการ 

ดังต่อไปนี้  มาเป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของสำานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร เฉพาะ  

      (ก) งานจดทะเบียนสหกรณ์

      (ข) งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร

 (๒) กรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของกองพัฒนาการบริหารงานเกษตร เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริม

การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

 มาตรา ๔๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฉพาะท่ีเก่ียวกับ 

สำานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ มาเป็นของสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 

อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั้งนี้ การโอนข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังให้โอนบางส่วนตามที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๔๗ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง 

เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็นของสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

 (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะ

      (ก) กรมวิชาการเกษตร

      (ข) กรมประมง

      (ค) กรมปศุสัตว์

      (ง) กรมส่งเสริมการเกษตร

 (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับศูนย์

ทดสอบ

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๔๘ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งที่อื่นแล้ว ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี

ในการดำาเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กระทรวงคมนาคม

 มาตรา ๔๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงคมนาคมดังต่อไปนี้ มาเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน

กระทรวงคมนาคม

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้น

      (ก) ราชการส่วนกลางบางส่วนท่ีโอนไปเป็นของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม และสำานักงาน 

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      (ข) กองกิจการระหว่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารและการอุตุนิยมวิทยา

      (ค) สำานักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร ยกเว้นศูนย์สารสนเทศ

 (๒) กรมการขนส่งทางบก

 (๓) กรมทางหลวง 

 มาตรา ๕๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงคมนาคม ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงคมนาคม

 มาตรา ๕๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงคมนาคม ในส่วนของกรมการบินพาณิชย์ มาเป็นของกรมการขนส่งทางอากาศ 

กระทรวงคมนาคม

 มาตรา ๕๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงคมนาคม เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมการขนส่งทางนำา

และพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม  

 (๑) กรมเจ้าท่า 

 (๒) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี เฉพาะ

      (ก) ราชการส่วนกลาง

      (ข) กองนิติการและการต่างประเทศ

      (ค) กองเศรษฐกิจการขนส่งทางทะเล

      (ง) ศูนย์ประสานงานการพาณิชยนาวี

     กรณีตาม (๒) (ก) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๕๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง

คมนาคม
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 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

 (๒) กระทรวงคมนาคม เฉพาะ

      (ก) สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในส่วนของสำานักนโยบายและแผนการขนส่งและส่ือสาร ยกเว้น

    ๑. ส่วนกิจการอวกาศ

    ๒. งานด้านการสื่อสารและการอุตุนิยมวิทยา

      (ข) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี เฉพาะ

    ๑. ราชการส่วนกลาง ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของกรมการขนส่งทางนำาและพาณิชยนาวี กระทรวง 

คมนาคม

    ๒. สำานักงานเลขานุการกรม

    ๓. กองวิจัยและวางแผน

 มาตรา ๕๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงคมนาคม

 (๑) กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ค) กองการเงินและบัญชี

       (ง) กองการเจ้าหน้าที่

       (จ) กองการพัสดุและจัดซื้อ

       (ฉ) กองก่อสร้างทางและโครงสร้าง

       (ช) กองควบคุมเครื่องจักรกล

       (ซ) กองบูรณะและซ่อมบำารุง

       (ฌ) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

       (ญ) กองแผนงานและโครงการ

       (ฎ) กองฝึกอบรม

       (ฏ) กองพัฒนาแหล่งนำา

       (ฐ) กองวิจัยและประเมินผล

       (ฑ) กองโรงงานเครื่องจักรกล

       (ฒ) กองสำารวจและออกแบบ

       (ณ) ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท

       (ด) สำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด

      ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกระทรวงมหาดไทย

 (๒) กรมโยธาธิการ เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ค) กองการเงินและบัญชี
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  (ง) กองการเจ้าหน้าที่

       (จ) กองการพัสดุ

       (ฉ) กองควบคุมการก่อสร้าง

       (ช) กองนิติการ

       (ซ) กองพัฒนานำาสะอาด

       (ฌ) กองแผนงาน

       (ญ) กองพัฒนาบ่อบาดาล

       (ฎ) กองวิเคราะห์และวิจัย

       (ฏ) กองวิศวกรรมสะพาน

       (ฐ) กองวิศวกรรมสุขาภิบาล

       (ฑ) กองสาธารณสถานและทางหลวงท้องถิ่น

       (ฒ) สำานักงานโยธาธิการจังหวัด

 ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน หรือ

กระทรวงมหาดไทย

 กรณีตาม (๑) และ (๒) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๕๕ ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีในการดำาเนินการเก่ียวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปน้ี มาเป็น 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 (๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 (๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 มาตรา ๕๖ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีใน

การดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้  มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๕

 (๒) พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑

 (๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐

 (๔) พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

ส่วนที่ ๘

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 มาตรา ๕๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปน้ี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี 

 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานแก้ไขปัญหา 

การบุกรุกที่ดินของรัฐในสำานักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกร และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ   
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 (๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมป่าไม้ เฉพาะท่ีเก่ียวกับฝ่ายส่ือสารในสำานักงานเลขานุการกรม

 (๓) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลางของสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

       (ข) สำานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เฉพาะ

    ๑. กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ

    ๒. สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๒

 (๔) กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมอนามัย เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต ๑ - ๑๒ ยกเว้น

    ๑. กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร

    ๒. กลุ่มงานอาชีวอนามัย

    ๓. กลุ่มงานจัดหานำาสะอาด

 (๕) กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้าน

นำาบาดาลของฝ่ายทรัพยากรธรณี ในสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

 กรณีตาม (๓) (ก) (๔) (ก) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๕๘ ให้โอนงบประมาณและอัตรากำาลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมชลประทาน 

เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี

 (๑) สำานักแผนงานและโครงการ เฉพาะ

       (ก) กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานจัดทำานโยบายและทิศทางการพัฒนาแหล่งนำา

       (ข) กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างแหล่งนำา

       (ค) กลุ่มงานประเมินผล เฉพาะที่เกี่ยวกับงานติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งนำา

 (๒) สำานักชลประทานที่ ๑ - ๑๒ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานแนะนำากลุ่มผู้ใช้น้ำาของฝ่ายส่งเสริมการใช้นำา

 มาตรา ๕๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปน้ี มาเป็นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 (๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษ

 (๒) กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมอนามัย เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เฉพาะ

       (ก) ส่วนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

       (ข) ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

       (ค) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

      กรณีตาม (๒) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๖๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับงานคณะกรรมการนโยบายและฟื้นฟูทะเลไทย
 (๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       (ก) กรมประมง เฉพาะ
    ๑. สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล
    ๒. กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เฉพาะ
         ๒.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรประมง เฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการและอำานาจหน้าที่ของ
งานบริหารทรัพยากรและงานสงวนและคุ้มครองสัตว์นำา
         ๒.๒ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล
    ๓. กองประมงทะเล เฉพาะ
         ๓.๑ กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมง ในศูนย์พัฒนาประมงทะเลทั้ง ๕ ศูนย์ 
ยกเว้นงบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังบางส่วน
         ๓.๒ กลุ่มสิ่งแวดล้อมทางการประมง ในศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยทั้ง ๔ ศูนย์ ยกเว้น
งบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังบางส่วน
         ๓.๓ กลุ่มสำารวจทรัพยากร ในศูนย์พัฒนาประมงทะเลทั้ง ๕ ศูนย์
         ๓.๔ สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ในศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
           (ข) กรมป่าไม้ เฉพาะ
    ๑. สำานักวิชาการป่าไม้ เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานป่าชายเลน และสถานีวิจัยป่าชายเลนจังหวัดระนอง 
ของกลุ่มพัฒนาป่าชายเลนและป่าพรุ ในส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้
    ๒. สำานักงานป่าไม้เขต เฉพาะ
         ๒.๑ ฝ่ายจัดการป่าชายเลน
         ๒.๒ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานจัดการป่าชายเลน
    ๓. สำานักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เฉพาะที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
  (ค) กรมพัฒนาท่ีดิน เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานวางแผนการใช้ท่ีดินชายทะเลของกลุ่มงานวางแผนการใช้ท่ีดิน 
ในกองวางแผนการใช้ที่ดิน
 กรณีตาม (๒) (ก) ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๖๑ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมประมง เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (๑) สำานักงานเลขานุการกรม
 (๒) กองคลัง
 (๓) กองประมงนอกน่านนำาไทย
 (๔) กองประมงนำาจืด
 (๕) กองเพาะเลี้ยงสัตว์นำาชายฝั่ง
 (๖) สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นำาชายฝั่ง
 (๗) สถาบันวิจัยประมงนำาจืด
 (๘) สำานักงานประมงจังหวัด

 ทั้งนี้  ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
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 มาตรา ๖๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้  

มาเป็นของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๑) ราชการส่วนกลาง 

 (๒) สำานักงานเลขานุการกรม 

 (๓) กองการเจ้าหน้าที่ 

 (๔) กองคลัง 

 (๕) กองช่าง 

 (๖) กองธรณีวิทยา

 (๗) กองวิเคราะห์ 

 (๘) กองวิชาการและวางแผน 

 (๙) กองเศรษฐธรณีวิทยา 

 (๑๐) สำานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒

 ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการอื่นใน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๖๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปน้ี มาเป็นของกรมทรัพยากรนำา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักงานคณะ

กรรมการทรัพยากรนำาแห่งชาติ

 (๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

       (ก) กรมชลประทาน เฉพาะ

     ๑. สำานักแผนงานและโครงการ เฉพาะ

          ๑.๑ กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานจัดทำานโยบายและทิศทาง

การพัฒนาแหล่งนำา

          ๑.๒ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างแหล่งนำา

          ๑.๓ กลุ่มงานประเมินผล เฉพาะที่เกี่ยวกับงานติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งนำา

    ๒. สำานักชลประทานท่ี ๑ - ๑๒ เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานแนะนำากลุ่มผู้ใช้นำาของฝ่ายส่งเสริมการใช้นำา

 ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (ข) กรมพัฒนาที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มอุทกวิทยาลุ่มนำา ในกองอนุรักษ์ดินและนำา

 (๓) กระทรวงมหาดไทย

       (ก) กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท เฉพาะ

    ๑. ราชการส่วนกลาง

    ๒. สำานักงานเลขานุการกรม

    ๓. กองการเงินและบัญชี

    ๔. กองการเจ้าหน้าที่
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    ๕. กองก่อสร้างทางและโครงสร้าง

    ๖. กองควบคุมเครื่องจักรกล

    ๗. กองแผนงานและโครงการ

    ๘. กองฝึกอบรม

    ๙. กองพัฒนาแหล่งนำา

    ๑๐. กองโรงงานเครื่องจักรกล

    ๑๑. กองสำารวจและออกแบบ

    ๑๒. ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านนำา

    ๑๓. สำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านนำา

 ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการอื่นของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       (ข) กรมโยธาธิการ เฉพาะ

    ๑. ราชการส่วนกลาง

    ๒. สำานักงานเลขานุการกรม

    ๓. กองการเงินและบัญชี

    ๔. กองการเจ้าหน้าที่

    ๕. กองการพัสดุ

    ๖. กองนิติการ

    ๗. กองแผนงาน

    ๘. กองพัฒนานำาสะอาด

    ๙. กองวิเคราะห์และวิจัย

    ๑๐. กองวิศวกรรมสุขาภิบาล

    ๑๑. สำานักงานโยธาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านนำา

 ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย หรือส่วน

ราชการอื่นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๔) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เฉพาะ

       (ก) กองออกแบบ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านนำา

       (ข) สำานักศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านนำาและธรณีวิทยา

       (ค) สำานักงานประสานความร่วมมือด้านพลังงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มงานพัฒนาลุ่มแม่นำาโขง

       (ง) สำานักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ ๑ - ๔ เฉพาะที่เกี่ยวกับศูนย์สำารวจอุทกวิทยา

       (จ) โครงการโขงชีมูล

 (๕) กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมอนามัย เฉพาะ

       (ก) กองประปาชนบท

       (ข) สำานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มงานจัดหานำาสะอาด ในศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม

เขต ๑ - ๑๒

      กรณีตาม (๒) (ก) (๓) (๔) และ (๕) (ก) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
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 มาตรา ๖๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็นของกรมทรัพยากรนำาบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

 (๑) กระทรวงมหาดไทย 

       (ก) กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท เฉพาะ

    ๑. กองพัฒนาแหล่งนำา

    ๒. กองสำารวจและออกแบบ

    ๓. ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท

    ๔. สำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด

 ท้ังน้ี ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการอ่ืนในกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        (ข) กรมโยธาธิการ เฉพาะ

    ๑. ราชการส่วนกลาง

    ๒. กองพัฒนาบ่อบาดาล

 ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย หรือส่วน

ราชการอื่นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๒) กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมอนามัย เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานด้านนำาบาดาลในกองประปาชนบท

 (๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ค) กองการเจ้าหน้าที่

       (ง) กองคลัง

       (จ) กองช่าง

       (ฉ) กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ

       (ช) กองนำาบาดาล

       (ซ) กองป้องกันและปราบปราม

       (ฌ) กองรังวัด

       (ญ) กองวิเคราะห์

       (ฎ) กองเศรษฐธรณีวิทยา

       (ฏ) กองสัมปทาน

 ท้ังน้ี ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการอ่ืนในกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๖๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาเป็นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 มาตรา ๖๖ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมอนามัย เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการในสำานักอนามัยสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ มาเป็น

ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (๒) ส่วนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 (๓) ส่วนแผนงานและประเมินผล

 (๔) ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 (๕) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 (๖) ส่วนสนับสนุนศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 (๗) ส่วนอบรมและเผยแพร่ 

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๖๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมป่าไม้ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้   

มาเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๑) ราชการส่วนกลาง 

 (๒) สำานักงานเลขานุการกรม

 (๓) กองการเจ้าหน้าที่

 (๔) กองการอนุญาต

 (๕) กองคลัง

 (๖) กองนิติการ

 (๗) กองแผนงาน

 (๘) กองฝึกอบรม 

 (๙) สำานักป้องกันและปราบปราม

 (๑๐) สำานักวิชาการป่าไม้ เฉพาะ

   (ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป

   (ข) ส่วนวันวัฒนวิจัย

   (ค) ส่วนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้

   (ง) ส่วนวิจัยสัตว์ป่า

   (จ) ส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้ เฉพาะท่ีเก่ียวกับกลุ่มพัฒนาการจัดการป่าไม้ และ 

ป่าสาธิต

   (ฉ) ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้

   (ช) ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

 (๑๑) สำานักส่งเสริมการปลูกป่า เฉพาะ

         (ก) ส่วนปลูกป่าภาครัฐ

         (ข) ส่วนเพาะชำากล้าไม้
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         (ค) ศูนย์เพาะชำากล้าไม้ที่ ๓ (จังหวัดยโสธร)

         (ง) ศูนย์เพาะชำากล้าไม้ที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

         (จ) ศูนย์เพาะชำากล้าไม้ที่ ๖ (จังหวัดพัทลุง)

         (ฉ) ศูนย์เพาะชำากล้าไม้ที่ ๘ (จังหวัดเพชรบุรี)

         (ช) ศูนย์เพาะชำากล้าไม้ที่ ๙ (จังหวัดเชียงใหม่)

         (ซ) ศูนย์เพาะชำากล้าไม้ที่ ๑๐ (กรุงเทพมหานคร)

 (๑๒) สำานักสารนิเทศ

 (๑๓) สำานักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 (๑๔) สำานักงานป่าไม้เขต เฉพาะ

          (ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป

          (ข) ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

          (ค) ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

          (ง) ฝ่ายส่งเสริมการปลูกและบำารุงป่า เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปลูกป่าภาครัฐ

          (จ) ฝ่ายเพาะชำากล้าไม้

          (ฉ) กลุ่มวิชาการป่าไม้

 (๑๕) สำานักงานป่าไม้จังหวัด เฉพาะ

          (ก) งานธุรการ

          (ข) ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

 (๑๖) สำานักงานป่าไม้อำาเภอ

 กรณีตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (ก) (๑๒) และ (๑๕) (ก) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๖๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปน้ี มาเป็นของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๑) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมที่ดิน เฉพาะที่เกี่ยวกับกองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดิน

แห่งชาติ

 (๒) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของสำานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม 

ยกเว้น

       (ก) กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ

       (ข) สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๒

 มาตรา ๖๙ ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีในการดำาเนินการเก่ียวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปน้ี มาเป็น 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๑) องค์การจัดการนำาเสีย  

 (๒) องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

 (๓) องค์การสวนสัตว์  
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 มาตรา ๗๐ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีใน

การดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๑) พระราชบัญญัตินำาบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

 (๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

 (๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๕) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ส่วนที่ ๙

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 มาตรา ๗๑ ให้โอนงบประมาณ และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือสำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แล้วแต่กรณี

 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานสถิติแห่งชาติ เฉพาะ

       (ก) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ข) กองจัดเก็บข้อมูลสถิติ

       (ค) กองนโยบายและประสานสถิติ

       (ง) กองปฏิบัติการประมวลผลข้อมูล

       (จ) กองวิชาการประมวลผลข้อมูล

       (ฉ) กองวิชาการสถิติ

       (ช) สำานักงานสถิติจังหวัด

 (๒) กระทรวงคมนาคม

       (ก) สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านไปรษณีย์

       (ข) กรมอุตุนิยมวิทยา เฉพาะ

    ๑. กองการศึกษาและวิจัย

    ๒. กองการสื่อสาร

    ๓. กองช่างเครื่องมือ

    ๔. กองตรวจอากาศ

    ๕. กองอุตุนิยมวิทยาอุทก

    ๖. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

    ๗. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๗๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงคมนาคม ในส่วนของสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการ

ดังต่อไปนี้  มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 (๑) ราชการส่วนกลาง 

 (๒) กองกิจการระหว่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารและการอุตุนิยมวิทยา

 (๓) สำานักนโยบายและแผนการขนส่งและส่ือสาร เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานด้านการส่ือสารและการอุตุนิยมวิทยา

 (๔) สำานักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนกิจการอวกาศ

 กรณีตาม (๑) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๗๓ ให้โอนกิจการและอำานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม ในส่วนของกรมไปรษณีย์โทรเลข 

เฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 มาตรา ๗๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงคมนาคม ในส่วนของกรมไปรษณีย์โทรเลข ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงาน

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

 มาตรา ๗๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มาเป็นของสำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 มาตรา ๗๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงคมนาคม ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยา ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็น

ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 มาตรา ๗๗ ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีในการดำาเนินการเก่ียวกับการส่ือสารแห่งประเทศไทย มาเป็น 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 มาตรา ๗๘ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีใน

การดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้  มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 (๑) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

 (๒) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘

ส่วนที่ ๑๐

กระทรวงพลังงาน

 มาตรา ๗๙ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

ส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน

175

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



้

้

 (๑) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมโยธาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับกองควบคุมนำามันเชื้อเพลิงและก๊าซ

 (๒) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เฉพาะท่ี 

เกี่ยวกับสำานักปฏิบัติการและบำารุงรักษา

 (๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะที่เกี่ยวกับกองคลัง

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๘๐ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

ส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 (๑) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมโยธาธิการ เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ค) กองการเงินและบัญชี

       (ง) กองการเจ้าหน้าที่

       (จ) กองการพัสดุ

       (ฉ) กองควบคุมนำามันเชื้อเพลิงและก๊าซ

       (ช) กองนิติการ

       (ซ) กองแผนงาน

       (ฌ) สำานักงานโยธาธิการจังหวัด

      ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการอื่นในกระทรวงพลังงาน

 (๒) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานเฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ค) กองคลัง

       (ง) กองแผนงาน

       (จ) กองฝึกอบรม

       (ฉ) กองออกแบบ

       (ช) สำานักกำากับและอนุรักษ์พลังงาน

       (ซ) สำานักปฏิบัติการและบำารุงรักษา

       (ฌ) สำานักศึกษาค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน

       (ญ) สำานักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่ ๑ - ๔

       (ฎ) โครงการโขงชีมูล

 (๓) กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ค) กองการเจ้าหน้าที่

       (ง) กองคลัง
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  (จ) กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ

       (ฉ) กองสัมปทาน

 ท้ังน้ี ยกเว้นส่วนท่ีโอนไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ 

ส่วนราชการอื่นในกระทรวงพลังงาน

      กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๘๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้  

มาเป็นของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  

 (๑) กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 (๒) กองวิเคราะห์ เฉพาะที่เกี่ยวกับฝ่ายวิเคราะห์เชื้อเพลิงธรรมชาติ

 กรณีตาม (๑) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๘๒ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

ส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็นของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

 (๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เฉพาะ

       (ก) สำานักศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน

       (ข) สำานักปฏิบัติการและบำารุงรักษา

 (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ค) กองการเจ้าหน้าที่

       (ง) กองคลัง

       (จ) กองช่าง

       (ฉ) กองป้องกันและปราบปราม

       (ช) กองรังวัด

       (ซ) กองเศรษฐธรณีวิทยา

       (ฌ) กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี

      ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการ

อื่นในกระทรวงพลังงาน

      กรณีตาม (๑) และ (๒) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๘๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของ

ส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 (๑) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมโยธาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับกองควบคุมนำามันเชื้อเพลิงและก๊าซ

 (๒) สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะที ่เกี ่ยวกับฝ่ายตรวจสอบและควบคุม ในกอง

อุตสาหกรรมนำามัน
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 มาตรา ๘๔ ให้โอนกิจการและอำานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมโยธาธิการ เฉพาะ

ที่เกี่ยวกับงานกิจการไฟฟ้าสัมปทานในกองนิติการและกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล มาเป็นของ กรมธุรกิจพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน

 มาตรา ๘๕ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการลูกจ้าง และอัตรากำาลังของ

ส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 (๑) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมโยธาธิการ เฉพาะ

       (ก) กองควบคุมการก่อสร้าง

       (ข) กองควบคุมนำามันเชื้อเพลิงและก๊าซ

       (ค) กองพัฒนานำาสะอาด

       (ง) กองพัฒนาบ่อบาดาล

       (จ) กองวิเคราะห์และวิจัย

       (ฉ) กองวิศวกรรมโครงสร้าง

       (ช) กองวิศวกรรมสะพาน

       (ซ) กองวิศวกรรมสุขาภิบาล

       (ฌ) กองสถาปัตยกรรม

       (ญ) กองสาธารณสถานและทางหลวงท้องถิ่น

       (ฎ) สำานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร

       (ฏ) สำานักงานโยธาธิการจังหวัด

      ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการอื่นในกระทรวงพลังงาน

 (๒) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เฉพาะ

       (ก) สำานักศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาพลังงาน

       (ข) สำานักปฏิบัติการและบำารุงรักษา

 (๓) สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะที ่เกี ่ยวกับฝ่ายตรวจสอบและควบคุม ในกอง

อุตสาหกรรมน้ำามัน

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๘๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของกรมทะเบียนการค้า เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักนำามันเชื้อเพลิง        

มาเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 มาตรา ๘๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมโยธาธิการเฉพาะท่ีเก่ียวกับกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเคร่ืองกล  

มาเป็นของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ท้ังน้ี ให้โอนบางส่วนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
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 มาตรา ๘๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 

ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมทรัพยากรนำา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม สำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง

พลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน มาเป็นของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง

พลังงาน

 มาตรา ๘๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มาเป็นของ

สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 มาตรา ๙๐ ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำาเนินการเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้      

มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 (๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 (๒) บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

 มาตรา ๙๑ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีใน

การดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 (๑) พระราชบัญญัติการค้านำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓

 (๒) พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๓) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

 (๔) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๕) พระราชบัญญัติควบคุมนำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

 (๖) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

 (๗) พระราชบัญญัติปันส่วนนำามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓

 (๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐

 (๙) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔

 (๑๐) พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓

 (๑๑) ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

 (๑๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

ส่วนที่ ๑๑

กระทรวงพาณิชย์

 มาตรา ๙๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์ดังต่อไปนี้ มาเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน

กระทรวงพาณิชย์
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 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง 

 (๒) กรมการค้าต่างประเทศ

 (๓) กรมการค้าภายใน ยกเว้น

       (ก) สำานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

       (ข) สำานักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ยกเว้นงานส่งเสริมและกำากับดูแลกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

 (๔) กรมการประกันภัย

 (๕) กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 (๖) กรมส่งเสริมการส่งออก

 มาตรา ๙๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงพาณิชย์

 มาตรา ๙๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงพาณิชย์ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้  มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์

 (๑) กรมการค้าภายใน ในส่วนของสำานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

 (๒) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เฉพาะ

       (ก) ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า

       (ข) สำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

       (ค) สำานักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

 มาตรา ๙๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของกรมทะเบียนการค้า เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักชั่งตวงวัด มาเป็นของ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  

 มาตรา ๙๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ มาเป็นของกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยกเว้น

 (๑) ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า 

 (๒) สำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 (๓) สำานักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 มาตรา ๙๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงพาณิชย์ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์

 (๑) กรมการค้าภายใน ในส่วนของสำานักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ยกเว้นงานส่งเสริมและกำากับดูแลกิจการ 

คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
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้

 (๒) กรมทะเบียนการค้า ยกเว้น

       (ก) สำานักชั่งตวงวัด

       (ข) สำานักนำามันเชื้อเพลิง

ส่วนที่ ๑๒

กระทรวงมหาดไทย

 มาตรา ๙๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยดังต่อไปนี้ มาเป็นส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน

กระทรวงมหาดไทย

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้น  

       (ก) กองการข่าว เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติการด้านการข่าว งานชนกลุ่มน้อย และงานสัญชาติ

       (ข) กองการต่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานความมั่นคงชายแดน

       (ค) สำานักงานจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการผู้อพยพ

 (๒) กรมการปกครอง ยกเว้น

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ค) กองการเจ้าหน้าที่

       (ง) กองคลัง

       (จ) กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

       (ฉ) วิทยาลัยการปกครอง

       (ช) สำานักบริหารการทะเบียน

       (ซ) สำานักบริหารการปกครองท้องที่

       (ฌ) สำานักบริหารการศึกษาท้องถิ่น

       (ญ) สำานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

       (ฎ) ท่ีทำาการปกครองจังหวัด ท่ีทำาการปกครองอำาเภอ และท่ีทำาการปกครองก่ิงอำาเภอ เฉพาะท่ีเก่ียวกับ 

งานบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 (๓) กรมการพัฒนาชุมชน ยกเว้น

       (ก) กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน

       (ข) ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑ - ๙ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานบริการด้านการช่าง 

พื้นฐาน

 (๔) กรมที่ดิน ยกเว้น

       (ก) กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

  (ข) สำานักประเมินราคาทรัพย์สิน

 กรณีตาม (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฎ) เฉพาะที่โอนเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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้

 มาตรา ๙๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงมหาดไทย

 มาตรา ๑๐๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 (๑) กองการข่าว เฉพาะ

       (ก) งานปฏิบัติการด้านการข่าว

       (ข) งานชนกลุ่มน้อย

       (ค) งานสัญชาติ

 (๒) กองการต่างประเทศ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานความมั่นคงชายแดน 

 (๓) สำานักงานจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการผู้อพยพ

 มาตรา ๑๐๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง

มหาดไทย 

 (๑) สำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 

 (๒) กระทรวงมหาดไทย เฉพาะ

       (ก) กรมการปกครอง ในส่วนของกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

       (ข) กรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑ - ๙ เฉพาะที่

เกี่ยวกับงานบริการด้านการช่างพื้นฐาน

  (ค) กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท เฉพาะ

    ๑. ราชการส่วนกลาง

    ๒. สำานักงานเลขานุการกรม

    ๓. กองการเงินและบัญชี

    ๔. กองการเจ้าหน้าที่

    ๕. กองก่อสร้างทางและโครงสร้าง

    ๖. กองการพัสดุและจัดซื้อ

    ๗. กองควบคุมเครื่องจักรกล

    ๘. กองบูรณะและซ่อมบำารุง

    ๙. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

    ๑๐. กองแผนงานและโครงการ

    ๑๑. กองฝึกอบรม

    ๑๒. กองพัฒนาแหล่งนำา

    ๑๓. กองเยาวชนชนบท

    ๑๔. กองโรงงานเครื่องจักรกล
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    ๑๕. กองวิจัยและประเมินผล

    ๑๖. กองส่งเสริมอาชีพและรายได้

    ๑๗. กองสำารวจและออกแบบ

    ๑๘. ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท

    ๑๙. สำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด

 ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๓) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ เฉพาะท่ีเก่ียวกับกองสงเคราะห์ 

ผู้ประสบภัย ยกเว้นฝ่ายสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟู

 กรณีตาม (๒) (ค) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๐๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงมหาดไทยดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

 (๑) กรมการผังเมือง 

 (๒) กรมโยธาธิการ เฉพาะ

      (ก) ราชการส่วนกลาง

      (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

      (ค) กองการเงินและบัญชี

      (ง) กองการเจ้าหน้าที่

      (จ) กองการพัสดุ

      (ฉ) กองควบคุมการก่อสร้าง

      (ช) กองนิติการ

      (ซ) กองแผนงาน

      (ฌ) กองวิเคราะห์และวิจัย

      (ญ) กองวิศวกรรมโครงสร้าง

      (ฎ) กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

      (ฏ) กองวิศวกรรมสุขาภิบาล

      (ฐ) กองสถาปัตยกรรม

      (ฑ) สำานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร

      (ฒ) สำานักงานโยธาธิการจังหวัด

     ทั้งนี้  ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ

กระทรวงพลังงาน

     กรณีตาม (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฏ) และ (ฒ) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรี

มีมติ

 มาตรา ๑๐๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมการปกครอง เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้      

มาเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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 (๑) สำานักบริหารการศึกษาท้องถิ่น

 (๒) สำานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๑๐๔ ให้โอนงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวง

มหาดไทย ในส่วนของกรมการปกครอง เฉพาะท่ีเก่ียวกับส่วนราชการดังต่อไปน้ี มาเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย

 (๑) ราชการส่วนกลาง

 (๒) สำานักงานเลขานุการกรม 

 (๓) กองการเจ้าหน้าที่ 

 (๔) กองคลัง 

 (๕) วิทยาลัยการปกครอง 

 (๖) สำานักบริหารการทะเบียน 

 (๗) สำานักบริหารการปกครองท้องที่ 

 (๘) ที่ทำาการปกครองจังหวัด ที่ทำาการปกครองอำาเภอ และที่ทำาการปกครองกิ่งอำาเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับ

งานบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ส่วนที่ ๑๓

กระทรวงยุติธรรม

 มาตรา ๑๐๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรมดังต่อไปนี้ มาเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน

กระทรวงยุติธรรม

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้น

       (ก) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

       (ข) สำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา

 (๒) กรมคุมประพฤติ

 (๓) กรมบังคับคดี

 มาตรา ๑๐๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงยุติธรรม

 มาตรา ๑๐๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  

 (๑) กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานการคุมประพฤติในสำานักคุมประพฤติ   
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 (๒) กระทรวงยุติธรรม ในส่วนของสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานการคุมประพฤติ 

เด็กและเยาวชนตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาล ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 มาตรา ๑๐๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักงาน 

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา มาเป็นของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 มาตรา ๑๐๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ยกเว้นที่โอนไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มาเป็นของกรมพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

 มาตรา ๑๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกรมคุมประพฤติ 

กระทรวงยุติธรรมมาเป็นของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

 มาตรา ๑๑๑ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้  สิทธิ ภาระผูกพัน และอัตรากำาลังของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ เฉพาะท่ีเก่ียวกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ มาเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๑๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

มาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

 มาตรา ๑๑๓ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีใน

การดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 (๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙

 (๒) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

 (๓) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

 (๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐

 (๕) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖

 (๖) พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒

ส่วนที่ ๑๔

กระทรวงแรงงาน

 มาตรา ๑๑๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมดังต่อไปนี้ มาเป็นของส่วนราชการที่มีชื่อ

อย่างเดียวกันในกระทรวงแรงงาน
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 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้น

       (ก) ราชการส่วนกลางบางส่วน เฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์

       (ข) กองกฎหมายและข้อพิพาทแรงงาน เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานสำานักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 

และงานสำานักงานผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

 (๒) กรมการจัดหางาน

 (๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 (๔) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยกเว้นงานของกองทุนผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

 (๕) สำานักงานประกันสังคม

 มาตรา ๑๑๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของ

สำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน

 มาตรา ๑๑๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานสำานักงานคณะกรรมการ 

แรงงานสัมพันธ์ และงานสำานักงานผู้ช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานในกองกฎหมายและข้อพิพาทแรงงาน มาเป็นของกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 มาตรา ๑๑๗ ให้โอนกิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิและภาระผูกพันของกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เฉพาะที่เกี่ยวกับกองทุนผู้รับงานไปทำาที่บ้าน 

มาเป็นของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 มาตรา ๑๑๘ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีใน

การดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้  มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 (๑) พระราชบัญญัติการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑

 (๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

 (๓) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

 (๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒

 (๕) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

 (๖) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

 (๗) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

 (๘) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

 (๙) พระราชบัญญัติสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. ๒๔๙๙

 (๑๐) พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗
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ส่วนที่ ๑๕

กระทรวงวัฒนธรรม

 มาตรา ๑๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงวัฒนธรรม

 (๑) กรมการศาสนา เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักงานพุทธมณฑล

 (๒) กรมศิลปากร เฉพาะ

  (ก) สำานักงานเลขานุการกรม

  (ข) สำานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 (๓) สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉพาะที่เกี่ยวกับกองเอกชนสัมพันธ์

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๒๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง เฉพาะ

  (ก) กองนิติการ

  (ข) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในส่วนของสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเฉพาะท่ีเก่ียวกับฝ่ายส่งเสริม 

การศาสนาและวัฒนธรรม และสำานักงานศึกษาธิการอำาเภอ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 (๒) กรมการศาสนา เฉพาะ

  (ก) หน่วยตรวจสอบภายใน

  (ข) สำานักงานเลขานุการกรม

  (ค) กองแผนงาน

  (ง) กองศาสนศึกษา

 (๓) กรมศิลปากร เฉพาะ

  (ก) สำานักงานเลขานุการกรม

  (ข) กองคลัง

  (ค) กองการเจ้าหน้าที่

  (ง) กองแผนงาน

  (จ) สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์

  (ฉ) สถาบันศิลปกรรม

  (ช) หอสมุดแห่งชาติ

 (๔) สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉพาะ

  (ก) กองกลาง

  (ข) กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
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  (ค) กองนโยบายและแผนวัฒนธรรม

  (ง) กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ต่างประเทศ

  (จ) กองเอกชนสัมพันธ์

  (ฉ) สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

 กรณีตาม (๑) (ก) และ (๒) ถึง (๔) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๒๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมการศาสนา ยกเว้นที่โอนไปเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงวัฒนธรรม สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาเป็นของกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๒๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมศิลปากร ยกเว้นที่โอนไปเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงวัฒนธรรม และสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 มาตรา ๑๒๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ยกเว้นที่โอนไป

เป็นของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 มาตรา ๑๒๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉพาะสถาบัน

วัฒนธรรมศึกษา มาเป็นของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๒๕ ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำาเนินการเกี่ยวกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน) มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 มาตรา ๑๒๖ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีใน

การดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 (๑) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑

 (๒) พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

 (๓) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

 (๔) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕

 (๕) พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔

 (๖) พระราชบัญญัติสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒
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ส่วนที่ ๑๖

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มาตรา ๑๒๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ มาเป็นของส่วน

ราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้นราชการส่วนกลางบางส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (๒) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 มาตรา ๑๒๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  

มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มาตรา ๑๒๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของสำานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

มาเป็นของสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มาตรา ๑๓๐ ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำาเนินการเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้    

มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (๑) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

 (๒) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 (๓) สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 (๔) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 (๕) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 มาตรา ๑๓๑ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี

ในการดำาเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ส่วนที่ ๑๗

กระทรวงศึกษาธิการ

 มาตรา ๑๓๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมพลศึกษา เฉพาะส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของ

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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 (๑) กองการลูกเสือ 

 (๒) กองยุวกาชาด

 (๓) กองสารวัตรนักเรียน ยกเว้นในส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ ๑๘

กระทรวงสาธารณสุข

 มาตรา ๑๓๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุขดังต่อไปนี้ มาเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน

กระทรวงสาธารณสุข

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้น

       (ก) กองการประกอบโรคศิลปะ

       (ข) กองการพยาบาล

       (ค) กองช่างบำารุง

       (ง) กองแบบแผน

       (จ) กองระบาดวิทยา

       (ฉ) กองโรงพยาบาลภูมิภาค

       (ช) กองสาธารณสุขภูมิภาค

       (ซ) กองสุขศึกษา

       (ฌ) สถาบันการแพทย์แผนไทย

       (ญ) สำานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน

 (๒) กรมการแพทย์ ยกเว้น

       (ก) กองประสานการปฏิบัติการบำาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด เฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มงานพัฒนา

งานควบคุมการสูบบุหรี่

       (ข) สำานักพัฒนาวิชาการแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานพฤติกรรมและสังคม

       (ค) สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย

       (ง) สถาบันประสาทวิทยา เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลประสาทสงขลา

       (จ) ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย - จีน

      (๓) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 (๔) กรมสุขภาพจิต

 (๕) กรมอนามัย ยกเว้น

       (ก) กองประปาชนบท

       (ข) กองอาชีวอนามัย

       (ค) สำานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เฉพาะ

    ๑. ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    ๒. ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

    ๓. ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต ๑ - ๑๒ ยกเว้นกลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร
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    ๔. บางส่วนของส่วนเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 (๖) สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 มาตรา ๑๓๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงสาธารณสุข 

 มาตรา ๑๓๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมชลประทาน เฉพาะท่ีเก่ียวกับโรงพยาบาลชลประทาน 

มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 มาตรา ๑๓๖ ให้โอนงบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะท่ีเก่ียวกับงานประสานนโยบายและแผนงานโรคเอดส์ของสำานักนโยบายและแผน 

มาเป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 มาตรา ๑๓๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมควบคุมโรคติดต่อ มาเป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข

 มาตรา ๑๓๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมควบคุมโรคติดต่อ เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรคติดต่อ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 มาตรา ๑๓๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับกองการพยาบาล

 (๒) กรมควบคุมโรคติดต่อ เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรคทรวงอก 

 มาตรา ๑๔๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับกองระบาดวิทยา 

 (๒) กรมการแพทย์ เฉพาะ

       (ก) กองประสานการปฏิบัติการบำาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดเฉพาะที่เกี่ยวกับกลุ่มงานพัฒนา

งานควบคุมการสูบบุหรี่

       (ข) สำานักพัฒนาวิชาการแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานพฤติกรรมและสังคม

       (ค) สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย
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 (๓) กรมอนามัย เฉพาะ

       (ก) กองอาชีวอนามัย

       (ข) สำานักอนามัยส่ิงแวดล้อม เฉพาะท่ีเก่ียวกับกลุ่มงานอาชีวอนามัยของศูนย์อนามัยส่ิงแวดล้อมเขต ๑-๑๒

 มาตรา ๑๔๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับสถาบันการแพทย์แผนไทย

 (๒) กรมการแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวกับศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย - จีน

 มาตรา ๑๔๒ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง

ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมควบคุมโรคติดต่อ เฉพาะที่เกี่ยวกับงานห้องปฏิบัติการโรคเรื้อน ในกองโรคเรื้อน    

มาเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 มาตรา ๑๔๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้ มาเป็นของกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 (๑) กองการประกอบโรคศิลปะ

 (๒) กองช่างบำารุง

 (๓) กองแบบแผน

 (๔) กองโรงพยาบาลภูมิภาค 

 (๕) กองสาธารณสุขภูมิภาค 

 (๖) กองสุขศึกษา 

 (๗) สำานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน

 มาตรา ๑๔๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมการแพทย์  เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลประสาทสงขลา

ในสถาบันประสาทวิทยา มาเป็นของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ ๑๙

กระทรวงอุตสาหกรรม

 มาตรา ๑๔๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ มาเป็นส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวง ยกเว้น
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       (ก) ราชการส่วนกลาง เฉพาะส่วนที่โอนไปเป็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ

ส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำาตาลทราย

       (ข) กองกลาง เฉพาะส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำาตาลทราย

       (ค) กองวิเทศสัมพันธ์ เฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำาตาลทราย และ 

ส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

       (ง) กองอุตสาหกรรมนำามัน เฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำาตาลทราย 

และส่วนที่โอนไปเป็นของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

       (จ) สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำาตาลทราย เฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานคณะกรรมการ 

อ้อยและนำาตาลทราย

 (๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 (๓) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยกเว้น

       (ก) สำานักบริหารงานส่งเสริมอุตสาหกรรม เฉพาะส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

       (ข) สำานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม เฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม

       (ค) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี ๓ เฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 (๔) สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยกเว้น

       (ก) ราชการส่วนกลาง เฉพาะส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

       (ข) ศูนย์ทดสอบ เฉพาะส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนที่โอน

ไปเป็นของสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       (ค) สำานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็น 

ของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       (ง) สำานักบริหารมาตรฐาน ๑ - ๔ เฉพาะส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 (๕) สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ยกเว้น

       (ก) สำานักงานเลขานุการกรม เฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ 

ส่วนที่โอนไปเป็นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

       (ข) ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม เฉพาะส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 มาตรา ๑๔๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของสำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มาเป็นของสำานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงอุตสาหกรรม

 มาตรา ๑๔๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฉพาะท่ีเก่ียวกับ 

สำานักบริหารมาตรฐาน ๔ มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
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 มาตรา ๑๔๘ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 (๑) กรมทรัพยากรธรณี เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) กองการเจ้าหน้าที่

       (ค) กองการเหมืองแร่

       (ง) กองช่าง

       (จ) กองนำาบาดาล

       (ฉ) กองรังวัด

       (ช) กองโลหกรรม

       (ซ) กองวิชาการและวางแผน

       (ฌ) กองสัมปทาน

      ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน หรือ

ส่วนราชการอื่นในกระทรวงอุตสาหกรรม

 (๒) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เฉพาะ 

       (ก) สำานักบริหารงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

       (ข) สำานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม

       (ค) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓

 (๓) สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) ศูนย์ทดสอบ

       (ค) สำานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

       (ง) สำานักบริหารมาตรฐาน ๑ - ๓

 (๔) สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เฉพาะ

       (ก) สำานักงานเลขานุการกรม

       (ข) ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม

      กรณีตาม (๑) - (๔) ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๔๙ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วน

ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับสำานักงานเลขานุการกรม มาเป็นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๕๐ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักงานปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการส่วนกลาง มาเป็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
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้

้

้

 มาตรา ๑๕๑ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้  

มาเป็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 (๑) สำานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑ 

 (๒) สำานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๓ 

 มาตรา ๑๕๒ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้  

มาเป็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 (๑) ราชการส่วนกลาง 

 (๒) สำานักงานเลขานุการกรม 

 (๓) กองการเจ้าหน้าที่ 

 (๔) กองคลัง 

 (๕) กองการเหมืองแร่

 (๖) กองช่าง 

 (๗) กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 (๘) กองธรณีวิทยา 

 (๙) กองป้องกันและปราบปราม 

 (๑๐) กองรังวัด 

 (๑๑) กองโลหกรรม

 (๑๒) กองวิเคราะห์ 

 (๑๓) กองวิชาการและวางแผน 

 (๑๔) กองเศรษฐธรณีวิทยา 

 (๑๕) กองสัมปทาน 

 (๑๖) กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี 

 (๑๗) สำานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒ 

 ทั้งนี้ ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงาน หรือ

ส่วนราชการอื่นในกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๕๓ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะท่ีเก่ียวกับสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำาตาลทราย 

มาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำาตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังน้ี ให้โอนบางส่วนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๕๔ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ดังต่อไปนี้ มาเป็นของสำานักงานคณะกรรมการอ้อยและนำาตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 

 (๑) สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) กองกลาง
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้
       (ค) กองวิเทศสัมพันธ์

       (ง) กองอุตสาหกรรมนำามัน

 (๒) กรมทรัพยากรธรณี เฉพาะ

       (ก) ราชการส่วนกลาง

       (ข) กองป้องกันและปราบปราม

      ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๕๕ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะที่เกี่ยวกับกองวิเทศสัมพันธ์ มาเป็นของสำานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๕๖ ให้โอนทรัพย์สิน งบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำาลัง ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี เฉพาะท่ีเก่ียวกับส่วนราชการดังต่อไปน้ี มาเป็นของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง 

อุตสาหกรรม

 (๑) กองช่าง 

 (๒) กองวิชาการและวางแผน

 ทั้งนี้ ให้โอนบางส่วนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 มาตรา ๑๕๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของสำานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาเป็นของ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม

 มาตรา ๑๕๘ นอกจากการโอนอำานาจหน้าท่ีท่ีบัญญัติไว้แจ้งชัดท่ีอ่ืน ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี 

ในการดำาเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐  มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

  

ส่วนที่ ๒๐

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 มาตรา ๑๕๙ ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของกรมการศาสนา เฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนราชการดังต่อไปนี้       

มาเป็นของสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 (๑) ราชการส่วนกลาง ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 (๒) หน่วยตรวจสอบภายใน ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกรม

การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 (๓) สำานักงานเลขานุการกรม ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกรม

การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
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 (๔) กองแผนงาน ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม

 (๕) กองพุทธศาสนสถาน 

 (๖) กองศาสนศึกษา ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม

 (๗) สำานักงานพุทธมณฑล ยกเว้นส่วนที่โอนไปเป็นของสำานักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

 (๘) สำานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

 (๙) สำานักงานศาสนสมบัติ

 มาตรา ๑๖๐ นอกจากการโอนอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี   

ในการดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของนายกรัฐมนตรี

 (๑) พระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗

 (๒) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

 (๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

 (๔) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

หมวด ๒

ผลและเงื่อนไขการโอนอำานาจหน้าที่

 มาตรา ๑๖๑ บรรดาอำานาจหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หรือคำาส่ังใดของส่วนราชการหรือของส่วนหน่ึงส่วนใดของส่วนราชการท่ีโอนมา หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ดำารงตำาแหน่ง

หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้โอนมาเป็นอำานาจหน้าที่

ของส่วนราชการที่รับโอน หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอน

ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

 บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำาสั่งใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือ

ส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน

ราชการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

และผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๑๖๒ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการที่รับโอนอาจมีหนังสือกำาหนดเงื่อนไขให้รัฐมนตรี และ   

ผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่ถูกโอนอำานาจหน้าที่ไป ยังคงใช้อำานาจหน้าที่เดิมต่อไปได้ หรือ

ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีของส่วนราชการที่รับโอน อาจมีหนังสือกำาหนดเงื่อนไขให้ ผู้ดำารงตำาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

ของส่วนราชการที่ถูกโอนอำานาจหน้าที่ไป ยังคงใช้อำานาจหน้าที่เดิมต่อไป
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 มาตรา ๑๖๓ ให้เรียกหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมว่า ผู้อำานวยการ เว้นแต่

ที่มีกฎหมายกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ให้ยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเดิมทั้งหมด แล้วจัดตั้งขึ้นใหม่ และมีการโอนภารกิจจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม

ไปอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งมีการกำาหนดภารกิจของกระทรวงตามกฎหมายใหม่ 

นอกจากนี้ ได้มีการกำาหนดชื่อหน่วยงานขึ้นใหม่ตามภารกิจใหม่สำาหรับภารกิจที่รับโอนมาอีกด้วย ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้กำาหนดให้ตรา

พระราชกฤษฎีกาขึ้นเพื่อกำาหนดรายละเอียดการโอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่  ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

ลูกจ้าง และอัตรากำาลังของส่วนราชการในกระทรวง ทบวง กรมเดิมที่ถูกยุบเลิกไปเป็นของกระทรวง ทบวง กรมใหม่และพระราชบัญญัติ  

ดังกล่าวยังบัญญัติให้มีการกำาหนดเงื่อนไขให้ผู้มีอำานาจหน้าที่เดิมสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ เพื่อให้งานต่อเนื่องมิให้เกิดความเสียหาย

แก่ประชาชน  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อกำาหนดการดังกล่าวให้เป็นไปตามความประสงค์ของกฎหมาย
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
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้

่

กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๕*

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้กรมราชทัณฑ์มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ไม่หวนกลับมากระทำาผิดซำา 

ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถดำารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคม

ให้การยอมรับ โดยให้มีอำานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดให้เป็นไปตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่งตามกฎหมาย โดยดำาเนินการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง 

หลักอาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นตำา สำาหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ 

 (๓) ดำาเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง 

 (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย 

 ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

   ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 

    (๑) สำานักงานเลขานุการกรม 

           (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 

           (๓) กองคลัง 

           (๔) กองนิติการ 

           (๕) กองบริการทางการแพทย์ 

           (๖) กองแผนงาน 

  * ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
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           (๗) ทัณฑสถาน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด 

           (๘) เรือนจำากลาง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด 

            (๙) เรือนจำาพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด 

           (๑๐) สถานกักกัน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด 

           (๑๑) สถานกักขัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด 

           (๑๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 

           (๑๓) สำานักทัณฑปฏิบัติ 

           (๑๔) สำานักทัณฑวิทยา 

           (๑๕) สำานักพัฒนาพฤตินิสัย 

      ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

          (๑) เรือนจำาจังหวัด ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด 

          (๒) เรือนจำาอำาเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด 

 ข้อ ๓ ส่วนราชการกรมราชทัณฑ์  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

       ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 

          (๑) สำานักงานเลขานุการกรม มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม และ

ราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

               (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

               (ข) ดำาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำานวยการและงานเลขานุการของกรม 

                (ค) ดำาเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และ 

ผลงานของกรม 

               (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

         (๒) กองการเจ้าหน้าที่  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

             (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม 

             (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

         (๓) กองคลัง  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

             (ก) ดำาเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานท่ี 

และยานพาหนะของกรม 

             (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

        (๔) กองนิติการ  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

              (ก) ดำาเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่ 

เกี่ยวข้อง 

              (ข) ดำาเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา 

งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของกรม 
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              (ค) ดำาเนินการเก่ียวกับท่ีดินเพ่ือประโยชน์ในกิจการของกรม รวมท้ังการจัดต้ัง ยุบเลิก หรือ 

ย้ายเรือนจำา ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง 

              (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

          (๕) กองบริการทางการแพทย์  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

               (ก) กำาหนดหลักเกณฑ์ พัฒนาแนวทางการปฏิบัติ ควบคุม กำากับ สนับสนุน และติดตาม

ประเมินผลการดำาเนินงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำา 

              (ข) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การบำาบัด รักษา และการฟ้ืนฟู สมรรถภาพ 

ผู้ต้องขังป่วย 

              (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

         (๖) กองแผนงาน  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

              (ก) จัดทำาและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน

แม่บทของกระทรวง 

              (ข) วิเคราะห์และจัดทำาคำาของบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณในส่วนของแผนงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติการของกรม และร่วมกับกองคลังในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

              (ค) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการ

ของหน่วยงาน 

              (ง) กำาหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบการสำารวจผู้ต้องราชทัณฑ์ 

              (จ) ศึกษา วิเคราะห์ กำาหนดแนวทาง พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล

เพื่อการประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

              (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

         (๗) ทัณฑสถาน  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

             (ก) ควบคุมผู้ต้องขังที่แยกประเภทแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ 

             (ข) ดำาเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 

             (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 

             (ง) ดำาเนินการเกี่ยวกับการทำางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 

             (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมท้ังดำาเนินการ 

เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 

             (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 

      (๘) เรือนจำากลาง  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

           (ก) ควบคุมนักโทษเด็ดขาดท่ีมีกำาหนดโทษซ่ึงอยู่ในอำานาจการควบคุมตามท่ีกำาหนด ผู้ต้องขัง

อุกฉกรรจ์ และผู้ต้องขังอื่นๆ ตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่งตามกฎหมาย 

           (ข) ดำาเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 

           (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 
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           (ง) ดำาเนินการเกี่ยวกับการทำางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 
           (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมท้ังดำาเนินการ 
เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
           (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
      (๙) เรือนจำาพิเศษ  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำานาจศาลที่เรือนจำาตั้งอยู่ 
และนักโทษเด็ดขาดที่มีกำาหนดโทษซึ่งอยู่ในอำานาจการควบคุมตามที่กำาหนด 
           (ข) ดำาเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 
           (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง
           (ง) ดำาเนินการเกี่ยวกับการทำางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 
           (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมท้ังดำาเนินการ 
เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
           (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
     (๑๐) สถานกักกัน  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ควบคุมผู้ถูกกักกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวล 
กฎหมายอาญา 
            (ข) ดำาเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ถูกกักกัน 
            (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ถูกกักกัน 
     (ง) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมท้ังดำาเนินการ
เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
            (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
       (๑๑) สถานกักขัง  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ควบคุมผู้ต้องกักขังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวล 
กฎหมายอาญา 
            (ข) ดำาเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องกักขัง 
            (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องกักขัง 
            (ง) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมท้ังดำาเนินการ 
เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 
            (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
       (๑๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ดำาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจำา ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

            (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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        (๑๓)  สำานักทัณฑปฏิบัติ  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

            (ก) กำาหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการดำาเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติ ทั้งการ

จัดทำาทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง จำาแนกลักษณะผู้ต้องขัง การย้ายผู้ต้องขัง การลดวันต้องโทษจำาคุก การเลื่อน ลดชั้น การลา 

การขอพระราชทานอภัยโทษ การให้ผู้ต้องขังออกทำางานนอกเรือนจำา งานสาธารณะนอกเรือนจำา และการพักการลงโทษ 

            (ข) กำากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คำาปรึกษา แนะนำาการดำาเนินงาน รวมท้ังติดตามและประเมิน

ผลการดำาเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติของเรือนจำาให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

            (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

       (๑๔)  สำานักทัณฑวิทยา  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

            (ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง และระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจำาหรือทัณฑสถาน 

            (ข) เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา 

            (ค) ดำาเนินการเก่ียวกับมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ และความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในทางอาญาที่มีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกรม ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือ

หน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือในด้านการราชทัณฑ์ รวมทั้ง

การประชุมและการเจรจาที่ได้รับมอบหมาย 

            (ง) ปฏิบัติงานสำารวจ งานออกแบบ งานก่อสร้างและซ่อมบำารุง งานวิศวกรรม สุขาภิบาล 

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานภูมิสถาปัตย์ของเรือนจำา ทัณฑสถาน สถานกักกัน สถานกักขัง และอาคารสถานที่ของกรม 

            (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย

       (๑๕)  สำานักพัฒนาพฤตินิสัย  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

            (ก) กำาหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการพัฒนา แก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัย 

ของผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง 

            (ข) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง รวมท้ังเด็กในความดูแลของผู้ต้องขังท่ีติดเข้ามาในเรือนจำา 

ทั้งการจัดสวัสดิการ การให้การสงเคราะห์ การพัฒนาจิตใจ การจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

            (ค) กำาหนดแผนงาน โครงการ รวมท้ังกำากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การฝึก 

วิชาชีพด้านเกษตรกรรม และการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง 

     (ง) กำาหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว ท้ังผู้ต้องขังท่ีปล่อยตัว

โดยมีเงื่อนไขและผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวครบกำาหนดโทษ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังที่

จะปล่อยตัว 

            (จ) กำากับ ดูแล ให้คำาปรึกษา แนะนำา ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงาน

ด้านการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง 

            (ฉ) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนหรือความร่วมมือเก่ียวกับ 

การดำาเนินงานด้านยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

            (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย
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   ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

        (๑) เรือนจำาจังหวัด  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

            (ก) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำานาจศาลที่เรือนจำาตั้งอยู่

และนักโทษเด็ดขาดที่มีกำาหนดโทษซึ่งอยู่ในอำานาจการควบคุมตามที่กำาหนด 

     (ข) ดำาเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 

     (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 

     (ง) ดำาเนินการเกี่ยวกับการทำางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 

     (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมท้ังดำาเนินการ 

เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 

     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

        (๒) เรือนจำาอำาเภอ  มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

     (ก) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอำานาจศาลที่เรือนจำาตั้งอยู่ 

และนักโทษเด็ดขาดที่มีกำาหนดโทษซึ่งอยู่ในอำานาจการควบคุมตามที่กำาหนด 

     (ข) ดำาเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 

     (ค) จัดการศึกษา อบรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรม และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 

     (ง) ดำาเนินการเกี่ยวกับการทำางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 

      (จ) จัดสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมท้ังดำาเนินการ 

เกี่ยวกับการสุขาภิบาล 

     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

 ข้อ ๔ ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในวันที่          

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศตาม ข้อ ๒ ก. (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ(๑๑) และ ข. (๑) 

และ (๒) แล้วแต่กรณีใช้บังคับ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ร้อยตำารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการ

ภายในสำานักงาน รัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอำานาจ

หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในกรมราชทัณฑ์ 

กระทรวงยุติธรรม และระบุอำานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ

ฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘
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กฎสำานักนายกรัฐมนตรี

ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

พุทธศักราช ๒๔๗๘

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎสำานักนายกรัฐมนตรีไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ.๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 ข้อ ๒ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเคร่ืองแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กับการแต่งเคร่ืองแบบ 

ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎสำานักนายกรัฐมนตรีนี้ 

ภาค ๑
เครื่องแบบสำาหรับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย

หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ

 *ข้อ ๓ เครื่องแบบสำาหรับข้าราชการชาย มี ๓ ชนิด คือ 

        (๑) เครื่องแบบปกติสีกากี ประกอบด้วย 

     (ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี 

     (ข) เสื้อคอพับสีกากี 

     (ค) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี 

     (ง) เข็มขัดหนังหรือเข็มขัดด้ายถักสีดำา 

     (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำาชนิดผูกเชือกหรือมีซิป 

     (ฉ) ถุงเท้าสีดำา 

        (๒) เครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี ประกอบด้วย 

     (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีกากี หรือหมวกนิรภัยสีเหลือง 

     (ข) เสื้อคอแบะแขนยาวสีกากี 

  * ข้อ ๓ แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
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    (ค) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากี 

    (ง) เข็มขัดหนังหรือเข็มขัดด้ายถักสีดำา 

    (จ) รองเท้าสูงคร่ึงน่องหรือหุ้มข้อหรือหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำาชนิดผูกเชือกหรือมีซิป 

    (ฉ) ถุงเท้าสีดำา 

       (๓) เคร่ืองแบบปฏิบัติการสีดำา มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปฏิบัติการสีกากี 

เว้นแต่สีที่กำาหนดเป็นสีกากีให้เป็นสีดำา 

 เสื้อกันหนาวให้ใช้สวมทับซ้อนเครื่องแบบทุกชนิดในโอกาสอันควร 

หมวด ๒
ส่วนของเครื่องแบบ

 *ข้อ ๔ หมวก มี ๓ แบบ คือ

  (๑) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี มีเครื่องประกอบ ดังต่อไปนี้

         (ก) กะบัง ทำาด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับอาวุโส ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการ ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการพิเศษ 

และข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับต้น ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านบนซ้ายและด้านบนขวาปักด้วยดิ้นทอง 

หรือวัตถุเทียมดิ้นทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ด้านละ ๑ ช่อ โดยปักหรือทำามาบรรจบกันที่ตรงกึ่งกลางของกะบัง สำาหรับ

ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ข้าราชการ

ตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับสูง และข้าราชการตำาแหน่งประเภท 

บริหาร ท่ีขอบโค้งของกะบังท้ังด้านบนซ้ายและด้านบนขวาปักด้วยด้ินทองหรือวัตถุเทียมด้ินทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ด้านละ  

๒ ช่อ โดยปักหรือทำามาบรรจบกันที่ตรงกึ่งกลางของกะบัง

         (ข) สายรัดคาง กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 

ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับชำานาญงาน และข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ทำาด้วย

หนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสข้ึนไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับชำานาญการขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหาร ทำาด้วยดิ้นทอง

หรือวัตถุเทียมดิ้นทอง ปลายสายมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดอยู่ที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม

         (ค) ผ้าพันหมวก ทำาด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดำา กว้าง ๔ เซนติเมตร และมีผ้าหรือสักหลาด     

สีเลือดหมู กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร คาดตรงกึ่งกลางของผ้าพันหมวก

         (ง) ตราหน้าหมวก เป็นตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภท

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับชำานาญงาน และข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ปฏิบัติการ ทำาด้วยโลหะสีทอง สูง ๖.๕ เซนติเมตร สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ข้าราชการ

ตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการตำาแหน่งประเภท

บริหาร ทำาด้วยผ้า ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง บนหมอนสักหลาดสีดำา สูง ๖ เซนติเมตร
  

 * ข้อ ๔ แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
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  (๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อน มี ๒ สี คือ

         (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี ทำาด้วยผ้า ตอนหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวกมีตราหน้าหมวก

เป็นตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก ทำาด้วยผ้า สูง ๔.๕ เซนติเมตร สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับชำานาญงาน และข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ปักด้วยไหม

สีดำา สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสข้ึนไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการข้ึนไป 

ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหาร ปักด้วยไหมหรือดิ้นสีทอง

        (ข) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีดำา ทำาด้วยผ้า ตอนหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวกมีตราหน้าหมวก

เป็นตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก ทำาด้วยผ้า สูง ๔.๕ เซนติเมตร สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับชำานาญงาน และข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ปักด้วยไหม

สีทอง สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการ 

ขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหาร ปักด้วยไหมหรือดิ้นสีทอง

  (๓) สำาหรับข้าราชการท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการปราบจลาจล ในกรณีท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีป้องกัน 

หรือระงับเหตุร้าย มีสิทธิใช้หมวกนิรภัยสีเหลืองทอง หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทำาด้วยโลหะสีทอง

 *ข้อ ๕ เสื้อ มี ๕ แบบ คือ 

  (๑) เส้ือคอพับสีกากี แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมท่ีข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนส้ันเหนือศอกเล็กน้อย 

ที่อกเสื้อมีกระเป๋าปะมีปกกระเป๋าสองข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยม มุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง

กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร 

ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างกันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำาด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ เมื่อสวมเสื้อ

ให้ขัดดุมทุกดุม ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 

  (๒) เส้ือคอแบะสีกากี แขนยาวทรงกระบอก ปกเส้ือแบะมุมปกแหลม ตัวเส้ือผ่าอกตลอดไม่มีสาบ

ท่ีอกเส้ือท้ังสองข้างมีกระเป๋าปะรูปส่ีเหล่ียมมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางด่ิง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ 

๑ ดุม มุมกระเป๋าด้านล่างและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดมุมพองาม ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบน

ทำาด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร เมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุมทุกดุมและสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง 

หากพับปลายแขนเสื้อให้พับขึ้นมาเพียงศอก 

  (๓) เสื้อคอแบะสีดำา มีลักษณะและวิธีการแต่งเช่นเดียวกับเสื้อคอแบะสีกากี ตาม (๒) 

  (๔) เสื้อกันหนาวคอพับสีดำา แขนยาวทรงกระบอกมีสายรัดด้านนอกข้อมือ ปลายแหลมมีดุมที่

ข้อมือข้างละดุม ตัวเส้ือผ่าอกตลอดติดซิปสีดำามีแผ่นผ้าติดดุม ๕ ดุม ปิดทับซิปท่ีเอวเส้ือมีสายรัดอยู่ด้านใน ท่ีอกเส้ือท้ังสองข้าง

มีกระเป๋าเจาะมีปกกระเป๋าติดดุมข้างละ ๑ ดุม ปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวขวางตลอดแนว

อกเสื้อทั้งสองข้างซ้ายและขวา ระหว่างเอวเสื้อกับชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยม ปกกระเป๋าเป็นรูป

ห้าเหลี่ยม ชายกลางแหลมมีดุมข้างละ ๑ ดุม ชายเสื้อยาวคลุมสะโพกพองาม ดุมทั้งหมดเป็นดุมชนิดใช้กดติดรูปกลมแบน 

ทำาด้วยวัตถุสีเข้ม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร 

  (๕) เส้ือกันหนาวคอพับสีดำา แขนยาวรัดข้อมือมีดุมท่ีข้อมือข้างละ ๒ ดุม ตัวเส้ือผ่าอกตลอดติดซิป

สีดำา ที่เอวเสื้อมีกระเป๋าเจาะสองข้างเฉียงพองาม ชายเสื้อกว้าง ๖.๕ เซนติเมตร เย็บต่อกับตัวเสื้อ มีแถบผ้าชายกลางแหลม 

กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร มีรังดุมที่ปลายชายกลาง แถบผ้าชายกลางแหลมเย็บติดกับชายเสื้อตรงแนวตะเข็บ

ข้างลำาตัวทั้งสองข้างมีดุม ๒ ดุม เรียงตามชายเสื้อห่างกัน ๔ เซนติเมตร สำาหรับขัดแถบผ้าชายกลางแหลม

 * ข้อ ๕ แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘ 
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 เสื้อกันหนาวทั้งสองแบบมีอินทรธนูสีดำา ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจาก
ไหล่ไปคอ ปลายแหลม ด้านไหล่กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๔ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ดุมทั้งหมด
เป็นรูปกลมแบนทำาด้วยวัตถุสีเข้ม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร 
 เสื้อกันหนาวแบบใดจะใช้กับข้าราชการตำาแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์กำาหนด 
 *ข้อ ๖ กางเกง มี ๓ แบบ คือ 
  (๑) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี ขาตรงไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า 
๒๒ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำาหรับสอดเข็มขัดทำาด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ 
เซนติเมตร จำานวน ๗ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกง ด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋าด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ ๒ ข้าง 
ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปกกระเป๋า 
  (๒) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากี ขาตรงไม่พับปลายขา ปลายขายาว ปิดตาตุ่ม กว้าง      
ไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ด้านหน้ามีกระเป๋าปะ ปากกระเป๋าเฉียง ไม่มีปกกระเป๋า ท่ีแนวตะเข็บ 
กางเกงด้านข้างบริเวณเหนือเข่าเป็นกระเป๋าปะมีสองตะเข็บ มีปกกระเป๋าขัดดุม ๒ ดุม ด้านหลังมีกระเป๋าหลังสองข้าง 
เป็นกระเป๋าปะมีปกรูปสี่เหลี่ยม มุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองามขัดดุม ๒ ดุม ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำาด้วยวัตถุ          
สีเดียวกับสีกางเกง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ใช้สวมใส่กับเสื้อคอแบะแขนยาวสีกากี หากสวมประกอบกับรองเท้า
ครึ่งน่องให้สอดปลายขากางเกงไว้ในรองเท้า ในบางโอกาสจะไม่สอดปลายขาไว้ในรองเท้าก็ได้ 
  (๓) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีดำา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากี 
ตาม (๒) ใช้สวมใส่กับเสื้อคอแบะแขนยาวสีดำา หากสวมประกอบกับรองเท้าครึ่งน่องให้สอดปลายขากางเกงไว้ในรองเท้า 
ในบางโอกาสจะไม่สอดปลายขาไว้ในร้องเท้าก็ได้ 
 *ข้อ ๗ เข็มขัด มี ๒ แบบ คือ 
  (๑) เข็มขัดหนังสีดำา กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำาด้วยโลหะสีทองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางต้ังมุมมน 
กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร มีเข็มสำาหรับสอดรู ๒ เข็ม
  (๒) เข็มขัดด้ายถักสีดำา กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำาด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทางนอนมุมมน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสำาหรับสอดรูสาย
สายเข็มขัดตัดตรงและหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ใช้กับเครื่องแบบสีกากีและเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี
สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการขึ้นไป 
ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหาร
 ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับชำานาญงาน 
และข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังหรืออยู่ยามรักษาการณ์ อาจใช้
เข็มขัดสนามด้ายถักสีดำา กว้าง ๕ เซนติเมตร คาดทับเข็มขัดหนังสีดำาอีกชั้นหนึ่งได้
 ข้อ ๘ รองเท้า มี ๓ แบบ คือ
          (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำา
          (๒) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำา
          (๓) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำา
 รองเท้าแบบต้องมีส้น ไม่มีริ้วและลวดลายเป็นชนอดผูกเชือกหรือมีชิป
 ข้อ ๙ ถุงเท้าสีดำา

 * ข้อ ๖ แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
 * ข้อ ๗ แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘

212

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



ภาค ๒
เครื่องแบบสำาหรับข้าราชการกรมราชทัณฑ์หญิง

หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ

 *ข้อ ๑๐ เครื่องแบบสำาหรับข้าราชการหญิง มี ๔ ชนิด คือ 
   (๑) เครื่องแบบปกติเสื้อคอพับสีกากี ประกอบด้วย 
         (ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีกากี 
         (ข) เสื้อคอพับสีกากี หรือเสื้อคอพับปล่อยชายเสื้อสีกากี 
         (ค) กระโปรงสีกากี หรือกางเกงขายาวแบบปกติสีกากี
         (ง) เข็มขัดหนังหรือเข็มขัดด้ายถักสีดำา หรือเข็มขัดผ้าสีกากี 
         (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา 
   (๒)  เครื่องแบบปกติเสื้อคอแบะสีกากี ประกอบด้วย 
        (ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีกากี 
        (ข) เสื้อคอแบะปล่อยชายเสื้อสีกากี 
        (ค) กระโปรงสีกากี หรือกางเกงขายาวแบบปกติสีกากี 
        (ง) เข็มขัดหนังหรือเข็มขัดด้ายถักสีดำาคาดทับเสื้อ 
        (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา 
     (๓) เครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากีของ
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย 
   (๔) เครื่องแบบปฏิบัติการสีดำา มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำาของ
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย 
 เสื้อกันหนาวให้ใช้สวมทับซ้อนเครื่องแบบทุกชนิดในโอกาสอันควร

หมวด ๒
ส่วนของเครื่องแบบ

 *ข้อ ๑๑ หมวก เป็นหมวกทรงกลมพับปีกสีกากี มีเครื่องประกอบ ดังต่อไปนี้
   (๑) กะบัง ทำาด้วยผ้า สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสข้ึนไป ข้าราชการตำาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำานาญการขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหาร
ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านบนซ้ายและด้านบนขวา ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ สำาหรับ
ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการ ข้าราชการตำาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำานาญการพิเศษ และข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับต้น ด้านละ ๑ ช่อ และข้าราชการ
ตำาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ข้าราชการตำาแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการระดับสูง และข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหาร ด้านละ 
๒ ช่อ โดยปักหรือทำามาบรรจบกันที่ตรงกึ่งกลางของกะบัง

  * ข้อ ๑๐  แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
 * ข้อ ๑๑  แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
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   (๒) ตราหน้าหมวก เป็นตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน ข้าราชการตำาแหน่งประเภทท่ัวไประดับชำานาญงาน และข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
ทำาด้วยโลหะสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำานาญการขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหาร 
ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง
   (๓) สายรัดคาง ทำาด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา กว้าง ๑ เซนติเมตร ปลายสายมีดุมโลหะ
สีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดอยู่ที่ริมขอบหมวก ข้างละ ๑ ดุม สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส   
ขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการ
ตำาแหน่งประเภทบริหาร สายรัดคางทำาด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง
   (๔) ผ้าพันหมวก ทำาด้วยผ้าหรือสักหลาดสีดำา กว้าง ๓ เซนติเมตร และมีผ้าหรือสักหลาด          
สีเลือดหมู กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร คาดตรงกึ่งกลางของผ้าพันหมวก
 *ข้อ ๑๒ เสื้อ มี ๗ แบบ คือ 
   (๑) เสื้อคอพับสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย 
   (๒) เส้ือคอพับปล่อยชายเส้ือสีกากี แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนส้ันเหนือศอกเล็กน้อยตลบชาย 
กว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร ตัวเส้ือผ่าอกตลอดไม่มีสาบ ติดดุมท่ีคอและแนวอกเส้ือ ๔ ดุม เดินค้ิวด้านหน้าเส้ือต่อจากเส้นบ่า
มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวเส้ือท้ังสองด้าน ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บผ่านตามตัวเส้ือท้ังสองด้านเช่นเดียวกับ 
ด้านหน้า ระหว่างเอวเสื้อกับชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง มีกระเป๋าเจาะ ไม่มีปกกระเป๋า ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพก
พองาม และปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงหรือกางเกง 
   (๓) เส้ือคอแบะปล่อยชายเส้ือสีกากี แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนส้ันเหนือศอกเล็กน้อยตลบชาย 
กว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร ปกเสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อผ่าอกตลอดไม่มีสาบที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะ       
รูปส่ีเหล่ียมมุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางด่ิง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมขัดดุมข้างละ ๑ ดุม 
ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๔ ดุม ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำาด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า          
มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวเสื้อทั้งสองด้าน ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียว
กับด้านหน้า ที่เอวเสื้อมีห่วงสำาหรับสอดเข็มขัดทำาด้วยผ้าสีเดียวกับสีเสื้อ กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จำานวน ๔ ห่วง หรือจะ
ไม่มีก็ได้ บนชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยมมุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง มีปกกระเป๋ารูปมน 
ชายกลางแหลม ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม เมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุมทุกดุม และปล่อยชาย
เสื้อไว้นอกกระโปรงหรือกางเกง 
   (๔) เสื้อคอแบะปล่อยชายเสื้อสีกากี แขนยาวทรงกระบอก ปกเสื้อแบะมุม ปกแหลม ตัวเสื้อ 
ผ่าอกตลอดไม่มีสาบ ท่ีอกเส้ือท้ังสองข้างมีกระเป๋าปะรูปส่ีเหล่ียมมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางด่ิง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปก 
กระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าด้านล่างและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม บริเวณเอวเสื้อทั้งสองข้างมีแถบผ้า    
สีเดียวกับสีเสื้อ กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ยึดไว้ด้วยดุม ๒ ดุม ตามแนวนอน บนชายเสื้อด้านหน้า    
ทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยมมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม 
มุมกระเป๋าด้านล่าง และมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ติดดุมที่แนวอกเสื้อ ๕ ดุม ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำาด้วยวัตถุ
สีเดียวกับสีเสื้อ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ใช้สวมใส่กับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากี เมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุม
ทุกดุม และปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง หากพับปลายแขนเสื้อให้พับขึ้นมาเพียงศอก 
   (๕) เส้ือคอแบะสีดำา มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือคอแบะสีกากี ตาม (๔) ใช้สวมใส่กับกางเกงขายาว 
แบบปฏิบัติการสีดำา เม่ือสวมเส้ือให้ขัดดุมทุกดุม และปล่อยชายเส้ือไว้นอกกางเกง หากพับปลายแขนเส้ือให้พับข้ึนมาเพียงศอก

  * ข้อ ๑๒  แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
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   (๖) เสื้อกันหนาวคอพับสีดำา แขนยาวทรงกระบอกมีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกันหนาวของ
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย 
   (๗) เสื ้อกันหนาวคอพับสีดำา แขนยาวรัดข้อมือมีลักษณะเช่นเดียวกับเสื ้อกันหนาวของ 
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
 เสื้อกันหนาวแบบใดจะใช้กับข้าราชการตำาแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์กำาหนด 
 *ข้อ ๑๓ กระโปรงและกางเกง มี ๔ แบบ คือ 
   (๑) กระโปรงสีกากี ยาวปิดเข่าพอสมควร ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบและผ่าสูงจากชายกระโปรง 
ประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ถึง ๒๕ เซนติเมตร ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปกกระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลง 
ทางข้างเล็กน้อย หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้ ชายกระโปรงบานเล็กน้อย ขอบกระโปรงมีห่วงสำาหรับสอดเข็มขัดทำาด้วยผ้า      
สีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จำานวน ๔ ห่วง หรือจะไม่มีก็ได้ 
   (๒) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวแบบปกติของข้าราชการ 
กรมราชทัณฑ์ชาย 
   (๓) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการ  
สีกากีของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย 
   (๔) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีดำา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการ   
สีดำาของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
 *ข้อ ๑๔ เข็มขัด มี ๓ แบบ คือ
   (๑) เข็มขัดหนังสีดำา มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย ใช้คาดทับ
ขอบกระโปรงหรือกางเกง หรือคาดทับเสื้อ
    (๒) เข็มขัดด้ายถักสีดำา มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีดำาของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย 
ใช้คาดทับกระโปรงหรือกางเกง หรือคาดทับเสื้อ สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ข้าราชการ
ตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการขึ้นไป ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ และข้าราชการตำาแหน่งประเภท
บริหาร
   (๓) เข็มขัดผ้าสีกากี สีเดียวกับสีเสื้อ กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมหุ้มผ้า ใช้คาดทับเสื้อ
คอพับปล่อยชายเสื้อสีกากี
 ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับชำานาญงาน 
และข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังหรืออยู่ยามรักษาการณ์ อาจใช้
เข็มขัดสนามด้ายถักสีดำา กว้าง ๕ เซนติเมตร คาดทับเข็มขัดหนังสีดำาอีกชั้นหนึ่งได้”
 *ข้อ ๑๕ รองเท้า มี ๒ แบบ คือ 

   (๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำาชนิดไม่ผูกเชือกแบบปิดปลายเท้า ส้นสูงไม่เกิน 

๑๐ เซนติเมตร 

   (๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำาชนิดผูกเชือก หรือมีซิป 

 รองเท้าทุกแบบต้องไม่มีริ้วและลวดลาย
 
  * ข้อ ๑๓  แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
  * ข้อ ๑๔  แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
  * ข้อ ๑๕  แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
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ภาค ๓ 
อินทรธนูและเครื่องหมาย 

 ข้อ ๑๖  อินทรธนู มีลักษณะแข็งทำาด้วยสักหลาดสีดำา เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้าปลายตัดมุมเป็นสามเหล่ียม 

สำาหรับชาย กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร สำาหรับหญิง กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๑ เซนติเมตร ที่ตอนปลาย

ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก ๑ ดุม 

 *ข้อ ๑๗ เครื่องหมายแสดงระดับ ซึ่งให้ติดที่อินทรธนู มีดังนี้ 

 “เครื่องหมายพระยมทรงสิงห์” หมายถึง โลหะสีทองดุนนูนมีลักษณะเป็นรูปพระยมทรงสิงห์ฉลุโปร่ง  

อยู่ในวงกลมล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลวเพลิง สำาหรับชายกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร สำาหรับหญิง           

กว้าง ๒ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร 

 “เครื่องหมายดาว” หมายถึง โลหะสีทองมีลักษณะเป็นรูปดาวแปดแฉก ตอนกลางดุนนูนและลาดลงทาง

ปลายแฉก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร สำาหรับชาย และ ๑.๕ เซนติเมตร สำาหรับหญิง 

 “เคร่ืองหมายช่อชัยพฤกษ์” หมายถึง โลหะสีทองมีลักษณะเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๒ ช่อ บรรจบกัน ปลายช่อ 

ทั้งสองปลายโค้งขึ้นพองาม กว้าง ๓ เซนติเมตร และสูง ๓ เซนติเมตร 

 *ข้อ ๑๘ การประดับเครื่องหมายแสดงระดับ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

   (๑) สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ ประดับเครื่องหมายช่อชัยพฤกษ์ที่ริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ให้ปลายช่อโค้งขึ้นเหนือเครื่องหมาย   

ช่อชัยพฤกษ์ประดับเคร่ืองหมายดาว ๔ ดวง เรียงเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนให้มุมแหลมวางตามยาวตรงก่ึงกลางด้านกว้าง 

ของอินทรธนู และประดับเครื่องหมายพระยมทรงสิงห์เหนือเครื่องหมายดาว

   (๒) สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ 

ระดับสูง ข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 

ประดับเคร่ืองหมายช่อชัยพฤกษ์ท่ีริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ให้ปลายช่อโค้งข้ึนเหนือเคร่ืองหมายช่อชัยพฤกษ์ประดับเคร่ืองหมาย 

ดาว ๓ ดวง เรียงเป็นรูปสามเหล่ียมให้มุมแหลมวางลงล่างตามยาวตรงก่ึงกลางด้านกว้างของอินทรธนู และประดับเคร่ืองหมาย 

พระยมทรงสิงห์เหนือเครื่องหมายดาว

    (๓) สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการพิเศษ และข้าราชการตำาแหน่ง 

ประเภทอำานวยการระดับต้น ประดับเคร่ืองหมายช่อชัยพฤกษ์ท่ีริมอินทรธนูทางด้านไหล่ให้ปลายช่อโค้งข้ึนเหนือเคร่ืองหมาย 

ช่อชัยพฤกษ์ประดับเคร่ืองหมายดาว ๒ ดวง เรียงไปตามส่วนยาวตรงก่ึงกลางด้านกว้างของอินทรธนู และประดับเคร่ืองหมาย 

พระยมทรงสิงห์เหนือเครื่องหมายดาว

   (๔) สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และข้าราชการตำาแหน่งประเภท

วิชาการระดับชำานาญการ ประดับเครื่องหมายช่อชัยพฤกษ์ที่ริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ให้ปลายช่อโค้งขึ้นเหนือเครื่องหมาย

ช่อชัยพฤกษ์ประดับเครื่องหมายดาว ๑ ดวง ตรงกึ่งกลางด้านกว้างของอินทรธนูและประดับเครื่องหมายพระยมทรงสิงห์

เหนือเครื่องหมายดาว

 * ข้อ ๑๗ “แถบหมอน” ยกเลิก โดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน    พ.ศ. ๒๔๗๘

 * ข้อ ๑๘ แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
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   (๕) สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทท่ัวไประดับชำานาญงาน ประดับเคร่ืองหมายดาว ๓ ดวง 
เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้มุมแหลมวางขึ้นบนตามยาวตรงกึ่งกลางด้านกว้างของอินทรธนูและประดับเครื่องหมายพระยม
ทรงสิงห์เหนือเครื่องหมายดาว
   (๖) สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประดับเคร่ืองหมายดาว ๓ ดวง 
เร่ิมต้นจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่เรียงไปตามส่วนยาวตรงก่ึงกลางด้านกว้างของอินทรธนู และประดับเคร่ืองหมายพระยม 
ทรงสิงห์เหนือเครื่องหมายดาว
   (๗) สำาหรับข้าราชการตำาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ประดับเครื่องหมายดาว ๒ ดวง 
เร่ิมต้นจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่เรียงไปตามส่วนยาวตรงก่ึงกลางด้านกว้างของอินทรธนู และประดับเคร่ืองหมายพระยม 
ทรงสิงห์เหนือเครื่องหมายดาว
 *ข้อ ๑๙ การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงระดับของเครื่องแบบปกตินั้น หากเป็นเครื่องแบบ
ปฏิบัติการให้เปลี่ยนเป็นปักเครื่องหมายแสดงระดับบนปกเสื้อด้านซ้ายด้วยไหมสีดำาสำาหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี 
หรือด้วยไหมสีทองสำาหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำา 
 สำาหรับเส้ือกันหนาว ให้ประดับปลอกผ้าสีดำารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าปลายตัดตรงท้ังสองข้าง กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร 
ยาว ๑๑ เซนติเมตร ปักเครื่องหมายแสดงระดับบนปลอกผ้าด้วยไหมหรือดิ้นสีทอง ที่ปลายขอบบนและล่างปักไหมหรือดิ้น
สีทองเป็นแถบ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ยาวตลอดแนวด้านกว้าง 
 *ข้อ ๒๐ เครื่องหมายแสดงสังกัด ทำาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปพระดุลพ่าห์ เครื่องแบบปกติให้ติดที่ปกเสื้อ
ตอนหน้าทั้งสองข้าง 
 สำาหรับเครื่องแบบปฏิบัติการ ให้ปักรูปพระดุลพ่าห์บนปกเสื้อด้านขวาด้วยไหมสีดำาสำาหรับเครื่องแบบ
ปฏิบัติการสีกากี หรือด้วยไหมสีทองสำาหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำา 
 *ข้อ ๒๑ เครื่องหมายราชทัณฑ์ เป็นรูปอาร์มด้านบนและล่าง มนกลม มุมขอบบน ทั้งสองด้านเว้าหยัก
เป็นมุมแหลม ขนาดกว้าง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร ปักด้วยไหมเป็นรูปพระยมทรงสิงห์สีเหลืองทองบนพื้น         
สีดำาอยู่ในวงกลมขอบขาวบนพื้นสีเลือดหมูขอบดำา มีคำาว่า “กรมราชทัณฑ์” สีดำาอยู่บนรูปพระยมทรงสิงห์ และมีคำาว่า           
“Department of Corrections” ด้านล่างพระยมทรงสิงห์ใช้ติดที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ขวาของเสื้อเครื่องแบบปฏิบัติการ
สีกากีและเสื้อเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำา

ภาค ๔
เบ็ดเตล็ด

 ข้อ ๒๒  เครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์แบบใดจะต้องแต่งในโอกาสใด ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีกรมราชทัณฑ์กำาหนด 
 ข้อ ๒๓  ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ซ่ึงได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือได้รับพระราชพระบรม 
ราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า
บนซ้าย เว้นแต่เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ซ่ึงมีกฎหมายกำาหนดให้ประดับท่ีอกเส้ือข้างขวา ให้ติดแพรแถบท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋า 
บนขวา และสำาหรับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใดมีกฎหมายกำาหนดให้มีเคร่ืองหมายสำาหรับแพรแถบให้ประดับเคร่ืองหมาย 
สำาหรับแพรแถบนั้นด้วย

  * ข้อ ๑๙  แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
  * ข้อ ๒๐ แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
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 ข้อ ๒๔  ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ซึ่งได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือเข็มแสดงวิทยฐานะของ

สถาบันการศึกษาของทางราชการ ให้ประดับเคร่ืองหมายหรือเข็มน้ันได้ตามท่ีสถาบันการศึกษาหรือหน่วยราชการน้ันกำาหนด 

 *ข้อ ๒๕ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ซึ่งแต่งเครื่องแบบพิเศษตามกฎสำานักนายกรัฐมนตรีนี้ หากเป็นเครื่อง

แบบปกติสีกากีต้องติดป้ายชื่อพื้นสีดำา กว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และ

ชื่อตำาแหน่งในการบริหารงาน หรือชื่อตำาแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลกำาหนด ประดับที่อกเสื้อ

เหนือกระเป๋าบนขวา หากเป็นเคร่ืองแบบปฏิบัติการต้องปักช่ือตัว ช่ือสกุล เหนือกระเป๋าบนขวา และปักช่ือหน่วยปฏิบัติงานที่ 

สังกัดเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วยไหมสีดำา สำาหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากีหรือด้วยไหมสีทอง สำาหรับเครื่องแบบปฏิบัติ

การสีดำา ตัวอักษรสูงไม่เกิน ๑.๕ เซนติเมตร 

 ข้อ ๒๖  ให้กรมราชทัณฑ์จัดทำาหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบพิเศษนี้ไว้เป็นมาตรฐาน และควบคุม

ดูแลการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎสำานักนายกรัฐมนตรีนี้

   

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

(ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย

(ชวน หลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี

  * ข้อ ๒๕  แก้ไขโดยกฎสำานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๒ (พ.ศ.๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๘
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ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การพักการลงโทษ

	 โดยที่การพักการลงโทษตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	เท่าที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว	ปรากฏ

ว่าเป็นผลดีแก่ระบอบการราชทัณฑ์	 สมควรจะได้ส่งเสริมให้ได้ผลก้าวหน้ายิ่งขึ้นทำานองเดียวกับที่นานาอารยะประเทศ				

ได้ปฏิบัติอยู่	 และโดยที่ความสำาคัญของระบบการพักการลงโทษอยู่ที่ทางการเรือนจำา	 ซึ่งได้ควบคุมปกครองผู้ต้องโทษอยู่

โดยใกล้ชิดย่อมได้รู้อุปนิสัยใจคอของนักโทษแต่ละคนเป็นอย่างดี	 ประกอบกับระยะเวลาท่ีผู้น้ันได้รับโทษมาพอสมควร	 และ	

ระหว่างต้องโทษแสดงให้เห็นความประพฤติดี	 มีความอุตสาหะ	 ความก้าวหน้าในการศึกษาและการงานเกิดผลดี	 หรือ

ทำาความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ	 หากให้พักโทษไปก็ย่อมจะเป็นเยี่ยงอย่างให้นักโทษและผู้ต้องขังอื่นๆ	 ได้ปฏิบัติตาม	

ด้วยดีเช่นเดียวกัน	นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการที่จะคุมขังไว้จนครบกำาหนดโทษตามหมายศาล	

	 ในการพิจารณาให้นักโทษคนใดได้รับการพักการลงโทษนั้น	 จำาเป็นต้องกระทำาด้วยความระมัดระวังและ

รอบคอบ	 ท้ังจะต้องอาศัยจากการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ	 ท่ีเก่ียวกับชีวประวัติในอดีตของนักโทษน้ันๆ	 ในการน้ี	 จึงจำาต้อง	

ติดต่อไปยังภูมิลำาเนาและแหล่งท่ีนักโทษเคยอยู่หรือเคยมีอาชีพ	 เพ่ือทราบชีวประวัติและอุปนิสัยใจคอ	 ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี	

ตำารวจเพ่ือทราบถึงประวัติการประทุษฐกรรมของนักโทษเหล่าน้ัน	 มาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วยทุกราย	 เม่ือการ	

พิจารณาได้ดำาเนินไปถึงขั้นให้พักการลงโทษแล้ว	 กล่าวโดยหลักกฎหมายผู้รับพักการลงโทษยังคงสภาพเป็นผู้ต้องโทษอยู่	

ในบางอารยะประเทศได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามควบคุมดูแลเรียก	 “พาโรลออฟฟิตเซอร์	 (Parole	 Officer)	 แต่เนื่องด้วย

สภาพการราชทัณฑ์ของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดตั้งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะดังกล่าวนี้ได้	 จำาเป็นต้อง

อาศัยเจ้าหน้าที่ตำารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ช่วยร่วมมือดำาเนินการแทนเจ้าหน้าที่พาโรลออฟฟิตเซอร์	 (Parole	

Officer)	 ไปพลางก่อน	 ในเงื่อนไขการพักการลงโทษนั้น	 จะได้กำาหนดระยะเวลาให้ผู้ได้รับพักการลงโทษมารายงานตัวต่อ

เจ้าหน้าที่ตำารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	เพื่อได้ทราบความเคลื่อนไหวของนักโทษ	ผู้ได้พักการลงโทษได้ตลอดเวลาที่

พักการลงโทษอยู่	และจะต้องให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท้องท่ีซ่ึงอยู่ใกล้ชิดหม่ันสอดส่องสังเกตพฤติการณ์และความประพฤติ	

ของผู้ที่ให้พักการลงโทษไปนั้นอยู่โดยสม่ำาเสมอ	 ถ้าหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่จะแนะนำาการอาชีพหรือให้ความ		

ช่วยเหลือด้วยประการใดก็อาจจะติดตามดำาเนินการได้โดยสะดวก	 หรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับการพักการลงโทษประพฤติผิด	

เงื่อนไขก็อาจจับกุมส่งเรือนจำาได้ทันที

	 โดยที่ระบบการพักการลงโทษมีความเกี่ยวเนื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายดังได้

กล่าวมาข้างต้นนั้น	กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะวางระเบียบไว้เป็นทางปฏิบัติการสำาหรับเจ้าหน้าที่ต่างๆ	

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจการได้ดำาเนินไปโดยเรียบร้อย	จึงให้วางระเบียบปฏิบัติไว้ดั่งต่อไปนี้	
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	 ข้อ	๑	 ทุกระยะ	๖	เดือนนับแต่เดือนมกราคม	ทุกๆ	ปี	ให้พัศดีหรือเจ้าพนักงานเรือนจำา	ตำาแหน่งท่ีเทียบเท่า	

พัศดีข้ึนไปพิจารณาดูว่า	 นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วน	ควรได้รับการพิจารณาพักการลงโทษตามพระราชบัญญัติ	

ราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	มาตรา	๓๒	ข้อ	๕	และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ข้อ	๔๖	(ก)	(ข)	ประกอบทั้งมีความประพฤติดี	มีความอุตสาหะก้าวหน้าในการศึกษา

อบรม	 และการทำางานเป็นผลดี	 หรือทำาความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ	 ก็ให้เสนอรายชื่อต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

จนถึงผู้บัญชาการเรือนจำา	 ทำาการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับชีวประวัติความเป็นไปของนักโทษผู้นั้นๆ	 และผู้ที่

จะให้ความอุปการะให้ที่พักอาศัย	 ตลอดจนการประกอบอาชีพว่าเป็นผู้มีความประพฤติ	 ฐานะ	 และมีความเต็มใจให้ความ

อุปการะเพียงใด	โดยการติดต่อไปยังนายอำาเภอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่อันเป็นภูมิลำาเนาของนักโทษผู้นั้น	หรือ

ที่นักโทษผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่หรือมีความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา	 และให้สอบถามประวัติในการกระทำาผิด

ของนักโทษผู้นั้นไปยังเจ้าหน้าที่แผนกบันทึก	 แผนกประทุษฐกรรม	 กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง	 เพื่อประกอบ

การพิจารณาในการดำาเนินการพักการลงโทษทุกราย	และเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับการติดต่อเช่นน้ันจะต้องให้ความร่วมมือ	

สอบสวนข้อเท็จจริงและทำาคำาชี้แจงไปยังผู้บัญชาการเรือนจำาโดยมิชักช้า	

	 ข้อ	๒	 เมื่อได้ทราบรายละเอียดต่างๆ	 ดังกล่าวในข้อ	 ๑	 แล้ว	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นพิจารณาวินิจฉัยว่า	 นักโทษคนใดสมควรให้ได้พักการลงโทษไปหรือไม่	 คณะกรรมการนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

มหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ข้อ	๙๑	แต่สำาหรับเรือนจำาภูมิภาคให้ประกอบด้วย	

เจ้าหน้าที่ตำารวจ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่	และหรือพนักงานอัยการร่วมด้วย	

	 ข้อ	๓	 ให้คณะกรรมการซึ่งได้ตั้งขึ้นตามความในข้อ	๒	ยื่นรายงานการพิจารณาโดยละเอียดเป็นรายตัว

ตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อผู้บัญชาการเรือนจำา	ซึ่งจะได้พิเคราะห์ด้วยตนเองอีกชั้นหนึ่ง	หากเห็นควรให้พักการลงโทษก็ให้	

ผู้บัญชาการเรือนจำารายงานขออนุมัติต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ซึ่งตามกฎหมายเป็นอำานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่จะ

วินิจฉัยชี้ขาดว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ	

	 สำาหรับเรือนจำากลางให้คณะกรรมการเสนอรายการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบต่อ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์	

	 ข้อ	๔	 การตรวจพิจารณาพักการลงโทษน้ัน	ให้เจ้าพนักงานประจำาเรือนจำาและกรรมการตรวจสอบพิจารณา	

จากพฤติการณ์ในระหว่างที่คุมขังอยู่ในเรือนจำา	 อันเกี่ยวด้วยความอุตสาหะ	 ความก้าวหน้าในการศึกษา	 การทำางาน	 หรือ

การทำาความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ	 และความประพฤติซึ่งส่อแสดงว่ากลับนิสัยสันดานเป็นคนดีเป็นที่ไว้วางใจได้แล้ว	

ประกอบด้วยพฤติการณ์ก่อนมาต้องโทษอันเก่ียวด้วยนิสัยความประพฤติท่ัวๆ	ไป	ตลอดการทำามาหาเล้ียงชีพและข้อเท็จจริง	

ในการกระทำาผิดอันเป็นเหตุให้ต้องรับโทษอยู่นั้น	 ตลอดทั้งฐานะของครอบครัวผู้อุปการะและการอาชีพซึ่งมีหลักฐานพอที่

เชื่อถือได้ว่าถ้าได้รับพักการลงโทษไปแล้ว	จะพอดำารงตนอยู่ภายนอกเรือนจำาได้เช่นสามัญชนตามปกติ	

	 ข้อ	๕	 พฤติการณ์ต่างๆ	ดังได้กล่าวไว้ในข้อ	๔	นั้น	ให้ตรวจพิจารณาจากหลักฐาน	ดังต่อไปนี้	คือ	

	 	 (๑)	 ข้อความทั่วไป	

						 	 	 ๑.	ชื่อ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ชั้น	จากทะเบียนรายตัว	

	 						 	 ๒.	ความผิด	กำาหนดโทษ	จากหมายแดงแจ้งโทษเด็ดขาด	

	 						 	 ๓.	จำามาแล้วยังเหลือจำาต่อไปอีก	จากหลักฐานของเรือนจำา	
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	 						 	 ๔.	รับวันลดโทษ	จากทะเบียนความดีความชอบ	

	 						 	 ๕.	การอายัดตัว	จากหลักฐานของเรือนจำา	

	 	 (๒)	 พฤติการณ์ก่อนต้องโทษ	

	 						 	 ๑.	ตำาบลที่อยู่เมื่อก่อนต้องโทษ	บิดา	มารดา	ภรรยา	บุตร	อาชีพ	จากทะเบียนรายตัว	

	 						 	 ๒.	นิสัยความประพฤติก่อนมาต้องโทษ	 จากการสอบสวน	 กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 และญาติมิตร

เพื่อนบ้านใกล้เคียง	

	 						 	 ๓.	ความผิดอาญาที่เคยกระทำาผิดมาก่อนต้องโทษครั้งนี้	 จากใบแดงแจ้งโทษของตำารวจ

สอบสวนกลาง	

	 						 	 ๔.	พฤติการณ์ที่กระทำาผิดอาญาครั้งนี้	จากสำาเนาคำาพิพากษาชั้นที่สุด	

	 	 (๓)	 พฤติการณ์ในระหว่างที่ต้องคุมขังอยู่ในเรือนจำา	

	 						 	 ๑.	ความประพฤติ	

	 										 	 ก.	 นิสัยความประพฤติท่ัวๆ	ไป	จากรายงานของเจ้าพนักงานประจำาเรือนจำาผู้ทำาการควบคุม	

บังคับบัญชา	

	 										 	 ข.	 การเลื่อนชั้นและลดชั้น	จากทะเบียนความดีความชอบและความผิด	

	 										 	 ค.	 ความผิดวินัย	จากสำานวนการสอบสวนลงโทษของเรือนจำา	

	 												 	 ง.	 การรับการอบรมและการปฏิบัติตามท่ีรับการอบรมไปของเจ้าพนักงานประจำาเรือนจำา	

ที่ทำาหน้าที่อบรม		

	 						 	 ๒.	ความอุตสาหะและการทำางานจากรายงานของเจ้าพนักงานประจำาเรือนจำาที่ทำาหน้าที่			

ในการควบคุมและจัดการให้ทำาการงาน	

	 						 	 ๓.	การศึกษา	

	 	 	 	 ก.	 วิชาสามัญ	จากเอกสารหลักฐานและรายงานของเจ้าพนักงานประจำาเรือนจำาผู้ทำาหน้าท่ี	

สอนวิชาสามัญ	

	 	 	 	 ข.	 วิชาชีพ	จากรายงานของเจ้าพนักงานประจำาเรือนจำาผู้ทำาหน้าที่ฝึกหัดสั่งสอนวิชาชีพ	

																									 	 ๔.	ความชอบพิเศษ	จากสำานวนการสอบสวนพิจารณาของเรือนจำา	

	 	 (๔)	 สิ่งแวดล้อมภายหลังจากที่จะได้รับการพักการลงโทษ	

	 						 	 ๑.	คำารับรองของเจ้าหน้าท่ีประจำาท้องท่ีท่ีจะไปอยู่	 จากรายงานการรับรองของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย	

ปกครองท้องที่	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และตำารวจ

	 						 	 ๒.	ฐานะของครอบครัว	จากคำาให้การของกำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และญาติมิตรที่ใกล้เคียง	

	 						 	 ๓.	อาชีพท่ีจะไปประกอบ	จากรายงานความสังเกตในอุปนิสัยและความสันทัดจัดเจน	 ซ่ึงปรากฏ	

ในขณะต้องโทษ	

	 						 	 ๔.	ผู้รับอุปการะ	 จากบันทึกคำารับรองของผู้อุปการะ	 ตลอดจนการสอบสวนหลักฐานฐานะ

ของผู้อุปการะ	

	 ข้อ	๖	 การตรวจพิจารณาพักการลงโทษในกรณีเหตุพิเศษอันต้องเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ	ตามข้อ	๙๒	

แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ให้ดำาเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
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	 ข้อ	๗	 ในกรณีที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีคำาอนุมัติจะได้แจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจำาทราบ	 พร้อมกับกำาหนด

เงื่อนไขที่ผู้รับพักการลงโทษพึงปฏิบัติไปด้วย	ในเงื่อนไขนั้นต้องระบุให้ผู้รับพักการลงโทษไปรายงานตัวต่อนายอำาเภอ	และ

หัวหน้าสถานีตำารวจท้องท่ีท่ีกำาหนดให้อยู่โดยด่วนท่ีสุด	อย่างช้าไม่เกิน	๓	วัน	นับแต่วันท่ีไปถึงท่ีพักอาศัย	และในคราวต่อๆ	ไป	

ให้ไปรายงานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของตนอย่างน้อยเดือนละ	๑	ครั้ง	นับแต่วันรายงานตัวครั้งแรก	

	 ข้อ	๘	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาจัดเจ้าหน้าท่ีนำาตัวผู้จะได้รับพักการลงโทษไปให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจท้องถ่ินน้ัน	

จัดทำาประวัติตามแบบแผนประทุษฐกรรมก่อน	 สำาหรับจังหวัดพระนครและธนบุรีให้นำาตัวไปยังแผนกบันทึกแบบแผน		

ประทุษฐกรรมกองพิเศษ	กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง	

	 ข้อ	๙	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาทำาหนังสือสำาคัญพักการลงโทษตามแบบท้ายระเบียบนี้	๖	ฉบับ	มอบให้แก่

ผู้รับการพักการลงโทษถือเป็นคู่มือ	๑	ฉบับ	ส่งกรมราชทัณฑ์	๑	ฉบับ	เรือนจำาเก็บไว้	๑	ฉบับ	ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่

นายอำาเภอท้องที่ที่กำาหนดให้อยู่แห่งละ	๑	ฉบับ	

	 ข้อ	๑๐	 ก่อนปล่อยตัวนักโทษผู้ท่ีได้รับพักโทษน้ัน	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาประชุมบรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำา	

ชี้แจงคุณความดีของผู้ที่ได้พักการลงโทษและกล่าวอบรมผู้จะได้พักการลงโทษให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

สืบไป	

	 ข้อ	๑๑	 ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมทั้งกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 และตำารวจท้องที่	 ซึ่งผู้พัก

การลงโทษมาอยู่นั้นคอยสอดส่องดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้นั้นว่าได้เป็นไปโดยเรียบร้อยหรือไม่

ประการใด	 แล้วรายงานต่อนายอำาเภอท้องท่ีเพ่ือแจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจำาทราบเดือนละคร้ังเป็นอย่างน้อย	 และให้ผู้บัญชาการ	

เรือนจำารายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบต่อไปโดยเร็ว	

	 ข้อ	๑๒	 ถ้าผู้ที่ได้พักการลงโทษไปกระทำาการผิดเงื่อนไขที่ได้กำาหนดไว้	 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือ

ตำารวจจับกุมตัวส่งคืนยังเรือนจำาตามเดิมโดยไม่ต้องมีหมายจับ	หรือถ้าไปกระทำาผิดในคดีอาญาขึ้นอีกซึ่งจะต้องดำาเนินคดี

ต่อไปอีกส่วนหนึ่ง	 ก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่หรือตำารวจท้องที่ซึ่งได้ดำาเนินคดีแก่ผู้นั้นแจ้งไปยังผู้บัญชาการเรือนจำา

ให้ทราบด้วย	 ทั้งสองกรณีนี้ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาเป็นผู้พิจารณาสั่งการชั้นต้น	 แล้วรีบรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบเพื่อ

พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณีอีกชั้นหนึ่งตามข้อ	๑๔	

	 ข้อ	๑๓	 ในกรณีที่ผู้ได้รับการพักการลงโทษไปนั้น	 แม้จะยังมิได้ประพฤติผิดเงื่อนไข	 หากแต่มีพฤติการณ์

ที่แสดงให้เห็นว่า	 หากให้พักการลงโทษต่อไปไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเพราะอาจก่อกรรมอันมิชอบขึ้นอีก	 ก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองหรือตำารวจรายงานให้ผู้บัญชาการเรือนจำาทราบเพื่อได้ตรวจสอบดู	 หากเห็นเป็นการสมควรก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ตำารวจท้องที่ควบคุมตัวผู้นั้นส่งกลับคืนเรือนจำาโดยด่วน	

	 ข้อ	๑๔	 ในกรณีท่ีมีการประพฤติผิดเง่ือนไขก็ดี	หรือมีการส่ังให้ควบคุมตัวส่งกลับเรือนจำาก็ดี	ให้ผู้บัญชาการ

เรือนจำาเอาตัวนักโทษเด็ดขาดผู้น้ันคุมขังไว้	แล้วรีบรายงานช้ีแจงและขอเพิกถอนการอนุมัติให้พักการลงโทษไปยังกรมราชทัณฑ์	

โดยมิชักช้า	เพื่อกรมราชทัณฑ์จะได้พิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุมัติ	เมื่อได้รับคำาสั่งให้เพิกถอนการอนุมัติพักการลงโทษจาก

กรมราชทัณฑ์แล้วให้เรียกหนังสือสำาคัญพักการลงโทษคืนและรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่และตำารวจประจำา

ท้องที่ทราบโดยเร็ว	
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	 ข้อ	๑๕	 ในกรณีนักโทษเด็ดขาดผู้ได้รับพักการลงโทษมีระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพักการ

ลงโทษเกินกว่า	 ๒	 ปี	 ถ้าได้ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขโดยเรียบร้อยตลอดมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลา						

ที่ต้องปฏิบัติตน	 ตามเงื่อนไขผู้บัญชาการเรือนจำาจะเสนอกรมราชทัณฑ์ขออนุมัติผ่อนคลายเงื่อนไขลงตามสมควรก็ได้				

เมื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติแล้วเป็นหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำาจะต้องแจ้งให้ผู้รักษาหนังสือสำาคัญพักการลงโทษตาม

ข้อ	๙	ได้ทราบทุกราย		

 

	 ข้อ	๑๖	 การผ่อนคลายเงื่อนไขพักการลงโทษนั้นจะกระทำาได้เพียงครั้งเดียว	 และข้อกำาหนดในหนังสือ

สำาคัญพักการลงโทษซึ่งกำาหนดว่า	 “หากประพฤติผิดเงื่อนไขเจ้าหน้าที่อาจจับตัวส่งคืนเข้ากักขังในเรือนจำาไปรับโทษที่ยัง

เหลืออยู่ได้	โดยไม่ต้องมีหมายจับ”	ต้องคงไว้จะแก้ไขหรือผ่อนคลายมิได้	

 

	 ข้อ	๑๗	 เมื่อนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับอนุมัติให้พักการลงโทษได้พักการลงโทษมาครบกำาหนดพ้นโทษแล้ว	

ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาออกใบสุทธิให้	แล้วให้รายงานการพ้นโทษพร้อมทั้งชี้แจงแสดงความเห็น	ในผลดีและผลเสียแห่งการ

พักการลงโทษรายนั้นไปยังกรมราชทัณฑ์ทราบด้วยทุกคราว	

	 ข้อ	๑๘	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ฉบับที่	 ๓๐	 เรื่องการตรวจสอบพิจารณาพักการลงโทษนักโทษ

เด็ดขาด	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๔๘๔	และให้ใช้ระเบียบนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

กระทรวงมหาดไทย

สั่ง	ณ	วันที่	๒๐	มกราคม	๒๔๙๖

พลตรี	บัญญัติ	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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แบบรายงานการตรวจพิจารณาพักการลงโทษ

	 ชื่อ	............................................................................	เรือนจำา	...................................................................	

ชั้น	………..…….	เลขประจำาตัว	.................................	อายุ	...............	ปี	ศาสนา	...............................	เชื้อชาติ	......................

สัญชาติ	.............................	อยู่ในการอายัดตัวของ	.................................................................	ได้รับการตรวจสอบพิจารณา	

พักการลงโทษตามข้อ	............................................................	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่ง	

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	

 (ก) คุณลักษณะตามกฎหมาย 

	 ๑.	กำาหนดโทษ	................................	ปี	................................	เดือน	......................	วัน	ได้รับพระราชทาน	

อภัยโทษ	ครั้งที่	๑	ลง	........................................................	ของกำาหนดโทษ	โดย	.................................................................	

คงเหลือกำาหนดโทษ	........................................	ปี	..........................	เดือน	.............................	วัน	(ถ้าหากมีมากกว่า	๑	ครั้ง	

ก็ลงเรียงกันไป)	พ้นโทษ	................................../............................/......................	๑	ใน	............................	ของกำาหนดโทษ	

....................	ปี	...................	เดือน	..................	วัน	

	 ๒.	จำามาแล้วแต่	 ................................/.........................../......................	ถึง	 ...................../..................../

...................	 ได้	 ....................	 ปี	 ....................	 เดือน	 ..................	 วัน	 คำานวณได้	 ๑	 ใน	……………..……	ของกำาหนดโทษ

ครั้งหลังสุด	 และยังจะต้องจำาต่อไปอีก	 .....................	 ปี	 ...................	 เดือน	 ............................	 วัน	 คำานวณแล้วได้	 ๑	 ใน	

......................	ของกำาหนดโทษครั้งหลังสุด	

	 ๓.	มีวันลดโทษ	.........................	ปี	....................	เดือน	................	วัน	เมื่อหักวันลดโทษออกแล้ว	จะต้อง

จำาต่อไปอีก	...........................	ปี	..............................	เดือน	.......................	วัน	และจะครบกำาหนดพ้นโทษ	......................./

....................../.........................	

 (ข) พฤติการณ์ก่อนต้องโทษ 

	 ๑.	อยู่บ้านหมู่ที่	...........................................	ตำาบล	......................................	อำาเภอ	................................	

จังหวัด	...............................	อาชีพ	..............................	มีหลักทรัพย์	........................	ภรรยาหรือสามี	................................	

บุตร	........................	อายุ	...................	ปี	(ถ้ามีมากกว่า	๑	คน	ก็ลงเรียงกันไป)	

	 ๒.	บิดา	.......................................	อายุ	..............................	ปี	เชื้อชาติ	..................	สัญชาติ	....................	

ศาสนา	...........................	อยู่บ้านหมู่ที่	..............................	ตำาบล	.......................................	อำาเภอ	...................................	

จังหวัด	.................................	อาชีพ	..................................................	หลักทรัพย์	................................................................	

มารดา	.......................................	อายุ	..................................	ปี	เชื้อชาติ	......................................	สัญชาติ	.........................	

ศาสนา	...........................	อยู่บ้านหมู่ที่	..............................	ตำาบล	.......................................	อำาเภอ	....................................	

จังหวัด	.................................	อาชีพ	..................................................	หลักทรัพย์	................................................................

		 ๓.	ได้ความจาก	...............................................	ว่าเป็นผู้มีอุปนิสัย	.............	ความประพฤติ	......................	

และการสมาคม	.................................................	

	 ๔.	ความผิดอาญาที่เคยกระทำาผิดมาก่อนต้องโทษครั้งนี้	คือ	

	 				ก.	โทษฐาน	.......................................................................	กำาหนดโทษ	........................	ปี	..................	

เดือน	..............	วัน	พ้นโทษโดย	...............................................................	เมื่อวันที่	........................	เดือน	..........................	

.............................	พ.ศ.	.........................	โดย	.......................................................................................................	
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	 			ข.	โทษฐาน	........................................................................	กำาหนดโทษ	........................	ปี	..................	

เดือน	..............	วัน	พ้นโทษโดย	...............................................................	เมื่อวันที่	........................	เดือน	..........................	

.............................	พ.ศ.	.........................	โดย	.......................................................................................................	

	 			ค.	โทษฐาน	........................................................................	กำาหนดโทษ	........................	ปี	..................	

เดือน	..............	วัน	พ้นโทษโดย	................................................................	เมื่อวันที่	........................	เดือน	..........................

.............................	พ.ศ.	.........................	โดย	.......................................................................................................	

ฯลฯ																																																																							ฯลฯ

	 ๕.	ข้อเท็จจริงที่กระทำาผิดครั้งนี้	โดยย่อคือ	................................................................................................	

...............................................................................................................................................................................	

 (ค) พฤติการณ์ในระหว่างที่ต้องคุมขังอยู่ในเรือนจำา 

	 ๑.	ความประพฤติ	

	 				ก.	อุปนิสัย	...................................................	ความประพฤติทั่วไป	.......................................................	

และการสมาคม	.....................................................................................................................................................	

	 				ข.	การเลื่อนชั้นหรือลดชั้นคือ	

	 	 ๑.	ได้	................................................	ช้ัน	จากชั้น	...............................	เป็นชั้น	.............................	

เมื่อ	......................../........................../.......................	โดย	...................................................................................	

	 	 ๒.	ได้	................................................	ช้ัน	จากชั้น	...............................	เป็นชั้น	.............................	

เมื่อ	......................../........................../.......................	โดย	...................................................................................	

	 				ค.	กระทำาผิดวินัยของเรือนจำาและต้องโทษคือ	

	 								ครั้งที่	๑	เรื่อง	........................................................	ถูกลงโทษ	........................................................	

เมื่อ	......................./........................../..............................	

	 								ครั้งที่	๒	เรื่อง	........................................................	ถูกลงโทษ	........................................................	

เมื่อ	......................./........................../..............................	

ฯลฯ																																																													ฯลฯ

	 				ง.	การปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา	..................................................................................		

	 ๒.	ความอุตสาหะ	

	 				(๑)	ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน	.....................................................................	

	 				(๒)	ความขยันขันแข็งในการปฏิบัติหน้าที่การงาน	................................................................	

	 				(๓)	ความขยันหมั่นเพียรในการที่จะประพฤติตนเป็นคนดี	...................................................	

	 ๓.	การศึกษา	

	 				ก.	วิชาสามัญในเรือนจำาเริ่มเรียน	................................../................................./....................................	

ในชั้น	.............................	สำาเร็จชั้น	...........................	เมื่อ	......................../................................./.......................................	

(หรือได้รับผลประการใด)	

	 				ข.	วิชาชีพในเรือนจำาเข้าฝึกหัดทำางาน	...................................................................................................	

เมื่อ	....................../............................/....................	บังเกิดผล	...............................................	(ถ้าได้ทำามามากกว่า	๑	อย่าง	

ก็ให้ลงเรียงกันไป)	
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	 ๔.	การทำางาน	

	 				(๑)	ได้ทำางานที่ไม่หาผลประโยชน์ในหน้าที่	...........................................................................................	

เมื่อ	 ....................../............................/....................	บังเกิดผล	............................................	 (ถ้ามีมากกว่า	๑	อย่าง	ให้ลง

เรียงกันไป)	

	 				(๒)	ได้ทำาการหาผลประโยชน์ในหน้าที่	...............................................เมื่อ	........................................./	

............................/....................	บังเกิดผล	............................................	ได้รับเงินรางวัล	.....................................................	

(ถ้ามีมากกว่า	๑	อย่าง	ให้ลงเรียงกันไป)	

	 ๕.	ความชอบพิเศษ	

	 			(๑)	เรื่อง	........................................................	เมื่อ	..................../....................../...................................	

เป็นประโยชน์แก่ราชการราชทัณฑ์	คือ	..................................	ได้รับบำาเหน็จตอบแทนเป็นประโยชน์แก่	ราชการราชทัณฑ์	

คือ	......................................................	ได้รับบำาเหน็จตอบแทน	

ฯลฯ																																																																										ฯลฯ

 (ง) สิ่งแวดล้อมภายหลังที่จะได้รับพักการลงโทษ 

	 				๑.	ภรรยา	................................................................	อยู่บ้านหมู่ที่	.......................................................	

ตำาบล	...................................................	อำาเภอ	..........................................	จังหวัด	.............................................................	

อาชีพ	...............................	สามีใหม่ชื่อ	................................................	เมื่อ	................../.................../……………………….….	

โดย......................................................................................................................................................................		

	 				๒.	บุตร	..........................................................	อายุ	...............	ปี	อยู่กับ	..............................................	

ซึ่งเป็น	................................................................	(ถ้ามีมากกว่า	๑	คน	ก็ลงเรียงกันไป)	

	 				๓.	หลักทรัพย์ที่มีอยู่ขณะนี้คือ	..............................................................................................................	

อยู่ที่	.......................................................................	ซึ่งอยู่ในความปกครองของ	...................................................................	

(ถ้ามีมากสิ่งก็ให้ลงแยกเรียงกันไป)	

	 				๔.	ในระหว่างพักการลงโทษมีผู้รับรองจะให้การอุปการะคือ	

									 					 (๑)	ชื่อ	...........................................................................	เป็น	........................................................	

มีหลักทรัพย์	......................................	อาชีพ	.............................................	จะอุปการะโดย	................................................	

ฯลฯ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							ฯลฯ

	 				๕.	การรับรองของเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่จะไปอยู่ระหว่างพักการลงโทษ	

	 								(๑)	ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่า	.....................................................................................	

	 								(๒)	กำานันรับรองว่า	............................................................................................	

	 								(๓)	เจ้าหน้าที่ตำารวจรับรองว่า	............................................................................	

	 				๖.	ได้รับพักการลงโทษแล้วจะไปอยู่ที่บ้านหมู่ที่	...............	ตำาบล	...........................	อำาเภอ	................

.......................	จังหวัด	.....................................	กับ	.......................................................	โดยประกอบอาชีพ	......................

...........................................................................................................	
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 (จ) เอกสารหลักฐาน 

	 					ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวด้วยรายการข้างต้นเสนอมาโดยครบถ้วนด้วยแล้ว	

วันที่	............	เดือน	................................	พ.ศ.	..............

(ลงนาม)	...............................................	พัศดี

ความเห็นผู้บัญชาการเรือนจำา 

	 						 ได้ตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งแล้ว	เมื่อวันที่	................	เดือน	.................................	พ.ศ.	...............	

เห็นว่า	........................................................................................	

(ลงนาม)	....................................................	ผู้บัญชาการเรือนจำา	

ความเห็นของคณะกรรมการ

	 						 ได้ประชุมตรวจพิจารณาการพักการลงโทษของ	..............................................................................	

เมื่อวันที่	.............	เดือน	..........................	พ.ศ.	..........	แล้ว	มีความเห็นว่า	..........................................................................	

...........................................................							.....	เพราะ	..........................................................................................................	

และควรกำาหนดเงื่อนไขสำาหรับปฏิบัติในระหว่างที่	................................................................................................................	

พักการลงโทษคือ	

	 	 ๑.	.............................................................................................................................	

	 	 ๒.	.............................................................................................................................

	 	 ๓.	............................................................................................................................

	 	 ฯลฯ			 	 	 	 	 	 	 	 	 ฯลฯ	

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	...............................................	ประธานกรรมการ

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	...............................................	กรรมการ

	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	...............................................	กรรมการ
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แบบหนังสือสำาคัญพักการลงโทษ

เรือนจำา......................................................	

...................................................................	

	 หนังสือสำาคัญพักการลงโทษฉบับนี้แสดงว่า	...............................................................................................	

เลขประจำาตัว	.....................................................	ชั้น	...............................	เรือนจำา	..............................................................	

อายุ	.................	ปี	เป็นจำาเลยในคดีแดงที่	..........................................	ลงวันที่	.......................	เดือน	...................................

พ.ศ.	.................	ระหว่าง	..................................	โจทก์	....................................	จำาเลย	เรื่อง	................................................	

ศาล	.......................................................	ได้มีคำาพิพากษาชั้นที่สุดให้จำาคุก	....................	ปี	...................	เดือน	..............	วัน	

นับตั้งแต่วันที่	.................	เดือน	..............................	พ.ศ.	.................	เมื่อหักวันลดโทษออกแล้วจะพ้นโทษ	

วันที่	...............	เดือน	...............................	พ.ศ.	....................	ได้รับอนุมัติจาก	...................................................................	

ให้ได้รับพักการลงโทษตามข้อ	......................................................	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา	๕๘	

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ตั้งแต่วันที่	.......................	เดือน	............................	พ.ศ.	.....................	

ถึงวันที่	...................	เดือน	..........................	พ.ศ.	.................	ครบกำาหนดปล่อยตัวพ้นโทษและพ้นจากการ	

พักการลงโทษ	วันที่	..............	เดือน	..........................	พ.ศ.	.................	

	 ในระหว่างพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดผู้นี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้	

	 ๑.	..........................................................	

	 ๒.	.........................................................	

	 ฯลฯ		 	 	 	 	 	 	 	 ฯลฯ	

	 หากประพฤติผิดเง่ือนไข	เจ้าหน้าท่ีอาจจับตัวส่งคืนเข้ากักขังในเรือนจำาไปรับโทษท่ียังเหลืออยู่ได้โดยไม่ต้อง

มีหมายจับ

 

	 ได้มอบหนังสือสำาคัญพักการลงโทษฉบับนี้ให้	.............................................................................................	

ผู้ได้รับอนุมัติให้พักการลงโทษยึดถือไว้แต่วันที่	.....................	เดือน	...............................	พ.ศ.	..............	แล้ว

ที่ปิดรูปถ่ายครึ่งตัว	หน้าตรงขนาด	๒	

ลายพิมพ์นิ้ว	หัวแม่มือขวา		 	 	 ลายมือชื่อ	...............................................................	

																																																																							 	 	 			..............................................................	

																																																																																 	 	 				ผู้บัญชาการเรือนจำา	

รูปถ่ายลายมือชื่อและลายพิมพ์นิ้ว	

หัวแม่มือขวาของนักโทษเด็ดขาด	........................................................
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการติดตามและสอดส่องความประพฤติ

ผู้ได้รับพักการลงโทษ พ.ศ.๒๕๐๗

	 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบฉบับ	ลงวันที่	 ๒๐	มกราคม	๒๔๙๖	 เกี่ยวกับการพักการลงโทษ

นักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติตนดี	มีความอุตสาหะ	ก้าวหน้าในการศึกษา	และทำางานเกิดผลดี	หรือกระทำาความดีในราชการ

เป็นพิเศษ	 ก็ให้ได้รับความสนับสนุนให้พักการลงโทษออกไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวร่วมกับสังคมภายนอก	

ได้ก่อนกำาหนดโทษตามหมายศาล	 ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องจูงใจผู้ต้องขังให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำา	

ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพอันเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ต้องขังเองและกิจการของเรือนจำาไว้แล้ว	นั้น

	 เนื่องจากปรากฏว่า	นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับพักการลงโทษไปนั้น	ได้กระทำาผิดเงื่อนไขพักการลงโทษ

ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจจับตัวส่งกลับเข้าเรือนจำาและบางรายได้ไปประกอบอาชญากรรมขึ้นอีก	 ซึ่งส่วนมากเกิดจากผู้ได้รับพัก

การลงโทษไปอยู่ตามท้องที่ต่าง	ๆ	อันเป็นภูมิลำาเนาห่างไกล	เจ้าหน้าที่ทางราชการสอดส่องดูแลความประพฤติไม่ทั่วถึง	

เป็นเหตุให้บุคคลประเภทนี้ตกอยู่ในข่ายแห่งความประพฤติชั่วได้ง่าย	ถ้าหากมีบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อสังคมอยู่ในท้องที่ใดๆ

ก็ตามย่อมจะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาความเจริญแก่ชุมชนในท้องท่ีน้ันๆ	 อยู่เสมอ	 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า	

ขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดส่งพัฒนากรออกไปประจำาอยู่ในท้องที่ที่กำาลังพัฒนาการในจังหวัดต่างๆ	หลายจังหวัด	

พัฒนากรย่อมรู้จักและใกล้ชิดต่อราษฎรในท้องท่ีท่ีกำาลังพัฒนาการเป็นอย่างดี	ถ้าหากเจ้าหน้าท่ีพัฒนากรได้ให้ความร่วมมือ	

ช่วยติดตามสอดส่องความประพฤติและแนะนำาการอาชีพ	หรือให้ความช่วยเหลือด้วยประการใดๆ	แก่ผู้ได้รับพักการลงโทษ

แต่ละรายตามสมควร	ก็อาจจะได้ผลในการลดสถิติการปฏิบัติผิดเงื่อนไข	และการประกอบอาชญากรรมลงได้อีกมาก	หรือ

เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับพักการลงโทษประพฤติผิดเง่ือนไขหรือมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่า	หากจะได้รับพักการลงโทษต่อไปอาจ

ก่อกรรมอันมิชอบขึ้นอีก	ก็จะได้รายงานให้นายอำาเภอพิจารณาดำาเนินการควบคุมตัวผู้นั้นส่งกลับคืนเรือนจำาโดยด่วนต่อไป

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างมาก	 กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นเป็นการสมควรวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่

พัฒนากร	และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติการ		ดังต่อไปนี้

	 ๑.	เมื่อปรากฏว่ามีนักโทษเด็ดขาดคนใดได้รับพักการลงโทษและกลับเข้าไปอยู่ภูมิลำาเนาเดิมซึ่งเป็นเขต

อำาเภอที่กำาลังพัฒนาการ	 ให้นายอำาเภอมอบหมายให้พัฒนากรซึ่งประจำาอยู่ในท้องที่ที่กำาลังพัฒนาการช่วยสอดส่องดูแล

ความประพฤติผู้ได้รับการพักลงโทษอีกทางหนึ่ง	ส่วนนายอำาเภอ	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และตำารวจท้องที่	ย่อมมีหน้าที่ในการ

ติดตามและสอดส่องความประพฤติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ฉบับลงวันที่	๒๐	มกราคม	๒๔๙๖	เรื่อง	การพักการ

ลงโทษข้อ	๑๑	อยู่แล้ว
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	 ๒.	พัฒนากรที่ประจำาอยู่ในท้องที่ที่กำาลังพัฒนาการ	 เมื่อได้รับมอบหมายจากนายอำาเภอให้ช่วยติดตาม

และสอดส่องความประพฤตินักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพักการลงโทษซึ่งได้เข้าไปอยู่ในท้องที่ที่กำาลังพัฒนาการ	 ตามเงื่อนไข

พักการลงโทษให้เจ้าหน้าที่พัฒนากรปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 ก.	 ไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับพักการลงโทษไม่น้อยกว่าเดือนละ	๑	ครั้ง

	 	 ข.	 สอบถามความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องในการดำาเนินชีวิต

	 	 ค.	 แก้ปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคต่าง	ๆ	ในการดำาเนินชีวิตเท่าที่สามารถจะช่วยได้

	 	 ง.	 ให้คำาแนะนำาและตักเตือนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี	ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน	และ

ให้ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขพักการลงโทษโดยเคร่งครัด

	 	 จ.	 คอยสอดส่องดูแลความประพฤติ	และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ได้รับพักการลงโทษว่าได้เป็นไป

โดยเรียบร้อยถูกต้องหรือไม่ประการใด	แล้วรายงานต่อนายอำาเภอท้องที่ทราบเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย

	 	 ฉ.	 หากปรากฏว่า	 ผู้ได้รับพักการลงโทษคนใดได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขพักการลงโทษ	 หรือมีพฤติการณ์

แสดงให้เห็นว่า	 หากจะให้พักการลงโทษต่อไปอาจก่อกรรมอันมิชอบขึ้นอีกก็ให้รายงานให้นายอำาเภอท้องที่ทราบโดยด่วน	

เพื่อพิจารณาดำาเนินการควบคุมตัวส่งกลับคืนเรือนจำาต่อไป

	 ๓.	ให้ใช้ระเบียบนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๐๗

(ลงชื่อ)		พล.ต.อ.	ป.	รุจิรวงศ์

(ประเสริฐ	รุจิรวงศ์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ	รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัว 

ภายนอกเรือนจำา พ.ศ.๒๕๒๑

	 โดยท่ีเป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขังท่ีได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำา	

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประสานงาน	 และป้องกันมิให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปจากสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไป

อยู่รักษาตัว	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๑๓	 และ	 มาตรา	 ๓๐	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	

กระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้	

 ข้อ ๑	ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตออกไปรับการรักษา	 ณ	 โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำา	 โดยไปและ

กลับในวันเดียวกันนั้น	 เมื่อแพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจอาการป่วยของผู้ต้องขังแล้วมีความเห็นว่า	 สมควรรับตัวไว้รักษาที่

โรงพยาบาล	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมขอหลักฐานและสาเหตุในการรับตัวผู้ต้องขังจากแพทย์ผู้ทำาการวินิจฉัยนั้น	 นำาเสนอต่อ	

ผู้บัญชาการเรือนจำาเพื่อดำาเนินการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์	 และแจ้งให้แพทย์เรือนจำาทราบโดยเร็ว	 เป็นหน้าที่

ของแพทย์เรือนจำาท่ีจะต้องติดต่อประสานงานกับแพทย์โรงพยาบาลในการติดตามผล	และพิจารณาว่าสมควรท่ีจะให้ผู้ต้องขัง

น้ันอยู่รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลภายนอกหรือไม่	 ถ้าไม่เห็นสมควรก็ให้แพทย์เรือนจำาขอเอกสารความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาล	

แล้วทำารายงานเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำาพร้อมด้วยความเห็นของตน	รายงานต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์โดยมิชักช้า	เพื่อ

ประกอบการพิจารณาอนุญาตโดยเร็ว	

 ข้อ ๒	เรือนจำาแห่งใดที่ไม่มีแพทย์ประจำาอยู่ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาขอความช่วยเหลือจากสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ	หรือโรงพยาบาลในท้องที่นั้น	ๆ 	ให้ส่งแพทย์ไปทำาการตรวจวินิจฉัยโรค

ในเรือนจำาก่อนที่จะส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาตัว	ณ	โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำาเท่าที่สามารถจะทำาได้	ถ้ามีความจำาเป็น

ท่ีจะต้องส่งผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำา	 ก็ให้ผู้บัญชาการเรือนจำารายงานขออนุญาตอธิบดีกรมราชทัณฑ์	โดยด่วน	

ต่อไป	

 ข้อ ๓	ในกรณีที่แพทย์รับตัวผู้ต้องขังไว้รักษา	ณ	 โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำาและการควบคุมจำาเป็น	

ต้องใช้ห้องควบคุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจท้องท่ีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที	

และให้ทำาการควบคุมรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ	

	 ให้เจ้าหน้าตำารวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถือลูกกุญแจและแม่กุญแจประจำาห้องควบคุมฝ่ายละ	 ๑	 ชุด		

โดยให้ต่างฝ่ายต่างใส่กุญแจห้องควบคุมไว้ร่วมกัน	 เมื่อนำาผู้ต้องขังป่วยออกไปตรวจรักษานอกห้องควบคุมให้เป็นหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เป็นผู้ควบคุมโดยใกล้ชิด	ป้องกันมิให้ผู้ต้องขังหลบหนีไปได้	
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	 เมื่อหมดความจำาเป็นที่จะให้ผู้ต้องขังอยู่รักษาตัว	ณ	โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำา	และเมื่อได้นำาผู้ต้องขัง

กลับคืนเรือนจำาแล้ว	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจท้องท่ีทราบทันที	ให้พยายามแยกสถานท่ีควบคุมผู้ต้องขัง	

ป่วยของกรมราชทัณฑ์กับผู้ต้องหาป่วยของกรมตำารวจออกจากกันเท่าที่สามารถจะทำาได้	

 ข้อ ๔	การควบคุมผู้ต้องขังป่วยไปโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำา	ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมมีอำานาจใช้กุญแจมือ	

เป็นเคร่ืองพันธนาการได้	 เว้นแต่ผู้ต้องขังน้ันเป็นผู้ร้ายสำาคัญให้ใช้เคร่ืองพันธนาการอย่างอ่ืน	 ตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	

มหาดไทย	 เพ่ือความปลอดภัยในการควบคุมก็ได้	 แต่ในกรณีท่ีผู้ต้องขังป่วยซ่ึงไม่สามารถเดินได้	 จะไม่ใช้เคร่ืองพันธนาการใดๆ	

ก็ได้ในระหว่างที่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมมีอำานาจใช้เครื่องพันธนาการได้			

เว้นแต่แพทย์เห็นว่าไม่เป็นการสมควรด้วยเหตุผลทางการแพทย์	ในกรณีเช่นน้ีให้แพทย์มีคำาส่ังไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีท่ี

มีการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล	 ถ้าการควบคุมรับผิดชอบอยู่ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เป็น

ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ	 ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ดำารงตำาแหน่งในลักษณะเทียบเท่าจะต้องจัดเจ้าหน้าท่ีไปควบคุมผู้ต้องขัง	

ให้พอแก่การป้องกันการหลบหนีและความปลอดภัยในทุกกรณี	เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมผู้ต้องขังจะผละจากการควบคุมผู้ต้องขัง

หรือไม่ควบคุมชั่วระยะหนึ่ง	 โดยอ้างเหตุความจำาเป็นในทางส่วนตัว	 อนามัย	 สุขภาพทางร่างกาย	 หรือกิจธุระสำาคัญ

เป็นพิเศษมาเป็นข้อแก้ตัวหรืออ้างความจำาเป็นในเมื่อผู้ต้องขังหลบหนีไม่ได้	อนึ่ง	การควบคุมผู้ต้องขังจากเรือนจำาหรือ

ทัณฑสถานไปโรงพยาบาล	 หรือสถานีอนามัย	 จะต้องระมัดระวังควบคุมเป็นพิเศษ	 ระมัดระวังมิให้มีการหลบหนีทุกขณะ

และห้ามใช้เวลาไปกระทำาการอย่างอื่นในระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย	

 ข้อ ๕	 เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำา	ขออนุญาตนำาผู้ต้องขังป่วยฉุกเฉินออกไปรักษาตัว	

ณ	 โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำา	 ให้เจ้าหน้าท่ีนำาเสนออธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาส่ังการโดยพลันในกรณีนอกเวลาราชการ	

ให้เจ้าหน้าที่เวรประจำากรมราชทัณฑ์ผู้รับเรื่องราวรีบรายงานอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็ว	

 ข้อ ๖	ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง	ในระหว่างที่ให้

ผู้ต้องขังอยู่รักษาตัว	 ณ	 โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำาให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมมีอำานาจนำาตัวผู้ต้องขังออกจากที่เกิดเหตุ		

โดยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดต่อการควบคุมและภยันตรายนั้นแล้วให้รายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจำาเพื่อนำาเสนออธิบดี				

กรมราชทัณฑ์พิจารณาสั่งการต่อไป	

 ข้อ ๗	ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๒๑

(ลงนาม)	พลเอก	เล็ก	แนวมาลี

(เล็ก	แนวมาลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ

พ.ศ. ๒๕๔๖

	 ตามคำาสั่งกระทรวงมหาดไทย	 ที่	 ๑๘๐๗/๒๔๗๘	 ลงวันที่	 ๑๙	 ธันวาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๘	 ได้วาง

ระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ	 โดยการยิงด้วยปืนตามนัยมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะ

อาญา	พุทธศักราช	๒๔๗๗	นั้น

	 โดยท่ีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับท่ี	 ๑๖)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้แก้ไขมาตรา	๑๙	

เปล่ียนวิธีการประหารชีวิตจากการเอาไปยิงเสียให้ตายเป็นให้ฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย	 ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุง	

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 กำาหนดให้กรมราชทัณฑ์อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 และพระราชกฤษฎีกาโอน

กิจการบริหารและอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕

พ.ศ.	๒๕๔๕	ให้โอนอำานาจหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย	ไปเป็นของกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	ดังน้ัน

เพ่ือให้การดำาเนินการประหารชีวิตนักโทษด้วยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย	อาศัยอำานาจตามความ

ในวรรคสองของมาตรา	๑๙	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย	

อาญา	(ฉบับที่	๑๖)	พ.ศ.	๒๕๔๖	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบการประหารชีวิตไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ	

พ.ศ.	๒๕๔๖”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๔๖	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกคำาสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๑๘๐๗/๒๔๗๘	ลงวันที่	๑๙	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๔๗๘	

เรื่อง	 ระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ	 และบรรดาระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้	 โดยให้ใช้

ระเบียบฉบับนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 ข้อ	๕	 เมื่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคำาพิพากษาให้ประหารชีวิตจำาเลย	 และจำาเลยนั้นถูกคุมขังหรือ

ถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจำา	ให้เรือนจำาถ่ายรูปจำาเลยนั้นไว้	๖	ชุด	ชุดหนึ่ง	ประกอบด้วยรูปครึ่งตัวหน้าตรงและรูปด้านข้าง

ทั้งสองข้างขนาดรูปละ	๔”x๖”	ติดไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน	และระบุชื่อ-สกุล	,	ฐานความผิด	,	หมายเลขคดีแดง	,	ศาลที่
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พิพากษา	 และวัน	 เดือน	 ปี	 ที่ถ่ายรูป	 และเจ้าพนักงานเรือนจำาลงนามรับรองไว้ที่ด้านหน้ารูปทุกรูป	 และจัดทำาแผ่นพิมพ์	

ลายนิ้วมือทั้งสองข้างของจำาเลยไว้	 ๓	 แผ่น	 รวมทั้งจัดทำาบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำาหนิรูปพรรณของจำาเลยไว้	 ๑	 ฉบับ	

แล้วให้ส่งรูปถ่ายไปท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแห่งละ	๑	ชุด	

พร้อมแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้างแห่งละ	๑	แผ่น	ส่งรูปถ่ายให้ศาลชั้นต้น	๒	ชุด	กรมราชทัณฑ์	๑	ชุด	นอกนั้นให้เก็บ

ไว้ที่เรือนจำาเพื่อการตรวจสอบเมื่อจำาเลยต้องคำาพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังหรือถูกส่งตัวเข้าคุมขัง

ในเรือนจำา	 ให้เรือนจำาดำาเนินการถ่ายรูป	 จัดทำาแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ	 และบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำาหนิรูปพรรณของ

จำาเลยเช่นเดียวกับวรรคก่อน	แต่ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับวันที่คดีถึงที่สุดและชั้นศาล	เพื่อการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง	

โดยให้จัดเก็บรูปถ่าย	แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำาหนิรูปพรรณไว้ที่เรือนจำา	๑	ชุด	นอกนั้นให้จัดส่งไป

กรมราชทัณฑ์เพื่อจะได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง	ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นจำาเลยในคดีที่ต้องคำาพิพากษา

ให้ประหารชีวิตหรือไม่	 โดยให้ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาคดีนั้น	 พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี	 และกองทะเบียนประวัติ

อาชญากร	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 แจ้งผลการตรวจสอบไปที่กรมราชทัณฑ์ผลการตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ

ให้เก็บรักษาไว้ที่กรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๖	 ให้เรือนจำาจัดให้มีการตรวจสุขภาพจิตของจำาเลยท่ีต้องคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้ประหารชีวิตทุกราย	

หากเป็นหญิงให้เพิ่มการตรวจการตั้งครรภ์ด้วย	 และให้แจ้งสิทธิการถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษให้จำาเลยทราบ	

และสอบถามว่ามีความประสงค์จะใช้สิทธิถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่	 ถ้าประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว

ให้เรือนจำาช่วยเป็นธุระจัดการไปตามสมควรไม่ว่านักโทษจะถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษภายในระยะเวลาที่

กฎหมายกำาหนดหรือไม่ก็ตาม	ให้เรือนจำารายงานไปกรมราชทัณฑ์โดยด่วน

	 ข้อ	๗	 ในการประหารชีวิตนักโทษน้ัน	ให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำาเนินการชุดหน่ึงประกอบด้วย	 ผู้บัญชาการ	

เรือนจำาแห่งท้องที่ที่จะทำาการประหารชีวิตนักโทษเป็นประธาน	 มีผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่หรือผู้แทนอัยการจังหวัด

แห่งท้องที่หรือผู้แทน	และเจ้าพนักงานเรือนจำาตำาแหน่งตั้งแต่พัศดีขึ้นไปแห่งเรือนจำาท้องที่ที่ประหารชีวิตนักโทษ	๑	คน	

ร่วมเป็นคณะกรรมการ	 และในการนี้ให้มีผู้แทนกรมราชทัณฑ์และผู้กำากับการสถานีตำารวจแห่งท้องที่หรือผู้แทนร่วมเป็น

สักขีพยานเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะตรวจตราระวังให้การประหารชีวิตนักโทษดำาเนินการไปตามกฎหมายและ

ระเบียบแบบแผน

	 ข้อ	๘	 เมื่อจะต้องทำาการประหารชีวิตนักโทษรายใด	 ให้กรมราชทัณฑ์แจ้งให้เรือนจำาทราบ	พร้อมส่งผล

การตรวจสอบรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่เก็บรักษาไว้ไปด้วย	การประหารชีวิตจะทำาในวันเวลาใดให้เรือนจำาเป็นผู้กำาหนด

และให้แจ้งคณะกรรมการและสักขีพยานตามข้อ	๗	 และกองทะเบียนประวัติอาชญากรตามข้อ	๙	ทราบ	แต่ท้ังน้ีให้งดทำาการ	

ประหารชีวิตในวันหยุดราชการ	วันหยุดนักขัตฤกษ์	วันพระ	กับวันสำาคัญทางศาสนาของนักโทษผู้ที่จะถูกประหารชีวิตนั้น

	 ข้อ	๙	 ก่อนทำาการประหารชีวิตให้ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการตามข้อ	 ๗	 ตรวจสอบผลการตรวจ	

รูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือที่กรมราชทัณฑ์ส่งไปกับที่ทางเรือนจำาได้เก็บรักษาไว้ตามข้อ	 ๕	 โดยถือเอาผลการตรวจสอบ	

ลายพิมพ์น้ิวมือเป็นสำาคัญ	 แต่ให้นำาผลการตรวจสอบรูปถ่ายเป็นข้อมูลประกอบด้วย	 การประหารชีวิตนักโทษ	 ณ	 เรือนจำาท่ีต้ังอยู่	

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดปริมณฑล	 ให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 จัดเจ้าหน้าที่

ไปทำาการพิมพ์ลายน้ิวมือของนักโทษ	 ในขณะก่อนและหลังการประหารชีวิต	 โดยพิมพ์ลายน้ิวมือเป็น	 ๓	 ชุด	 เพ่ือตรวจสอบกับ								

ลายพิมพ์นิ้วมือนักโทษประหารชีวิตของกองทะเบียนประวัติอาชญากรต่อหน้าคณะกรรมการ	เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้
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คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรลงนามกำากับในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ	หากทำาการประหารชีวิต	

ณ	 เรือนจำาในท้องที่จังหวัดอื่นให้เป็นหน้าที่ของตำารวจภูธรในจังหวัดนั้น	 จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบลายพิมพ์	

นิ้วมือไปดำาเนินการในทำานองเดียวกัน	 ภายหลังการประหารชีวิตให้เก็บลายพิมพ์นิ้วมือดังกล่าวไว้ที่เรือนจำา	 กรมราชทัณฑ์

และกองทะเบียนประวัติอาชญากร	 แห่งละ	 ๑	 ชุด	 อนึ่ง	 ก่อนนำาตัวไปประหารชีวิตให้ผู้บัญชาการเรือนจำาที่จะทำาการ

ประหารชีวิตนักโทษนำาเอกสารอันเกี่ยวข้องกับผลการขอพระราชทานอภัยโทษไปอ่านให้นักโทษผู้นั้นฟัง

	 ข้อ	๑๐	 ให้เรือนจำาสอบถามนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตถึงการจัดการทรัพย์สิน	 ถ้าหากนักโทษแสดง

เจตนาที่จะจัดการทรัพย์สินของตน	ก็ให้แสดงเจตนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	กรณีนักโทษเขียนหนังสือไม่ได้ให้เจ้าพนักงาน

เรือนจำาเป็นผู้เขียนให้แล้วอ่านให้นักโทษผู้น้ันฟังแล้วให้ลงลายมือช่ือหรือลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นหลักฐาน	โดยมีพยานอย่างน้อย	

สองคนลงชื่อรับรองลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือนั้น	 หากนักโทษมีความประสงค์จะเขียนจดหมายหรือส่งข้อความ				

บอกกล่าว	 หรือจะโทรศัพท์พูดกับญาติหรือผู้ใด	 หรือมีความประสงค์จะทำาสิ่งใด	 ซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจำาพิจารณาแล้ว					

เห็นสมควรก็ให้เรือนจำาอำานวยความสะดวกให้	 แต่การส่งข้อความหรือการพูดคุยโทรศัพท์สามารถกระทำาได้ตามท่ีคณะกรรมการ	

เห็นสมควร	 ทั้งนี้	 ให้เรือนจำาจัดเตรียมโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารไว้เป็นการเฉพาะให้เรือนจำาสอบถามนักโทษถึงอาหาร

มื้อสุดท้าย	และหากไม่เป็นการเหลือวิสัยให้เรือนจำาจัดให้ตามสมควรและเหมาะสม

	 ข้อ	๑๑	 ก่อนจะนำาตัวไปประหารชีวิต	 ให้นักโทษได้มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือลัทธิ	 ตาม

ความเชื่อของตนในเวลาที่เหมาะสม

	 ข้อ	๑๒	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์โดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำาหนดชนิด	

ประเภท	 และปริมาณของยาหรือสารพิษที่จะใช้ในการประหารชีวิต	 และให้จัดเก็บยาหรือสารพิษที่จะใช้ไว้ที่โรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อจะทำาการประหารชีวิตนักโทษในวันใดให้เรือนจำาจัดเจ้าพนักงานเรือนจำาไม่น้อยกว่า	๓	คน

ไปรับยาหรือสารพิษท่ีกำาหนดในข้อ	๑๒	จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์	 โดยต้องมีหัวหน้าเจ้าพนักงาน	

เรือนจำาเป็นข้าราชการไม่ต่ำากว่าระดับ	๗	ทั้งนี้	อุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษให้เรือนจำาเป็นผู้จัดหาและให้เภสัชกรของ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์บรรจุยาหรือสารพิษลงในอุปกรณ์ดังกล่าว	 แล้วให้ผนึกอุปกรณ์ให้แน่นหนา	

และลงชื่อกำากับไว้โดยชัดเจน	การเปิดผนึกอุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษจะต้องทำาต่อหน้าคณะกรรมการตามข้อ	๗	และให้

หัวหน้าเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ไปรับยาหรือสารพิษและคณะกรรมการลงชื่อรับรองความเรียบร้อยไว้เป็นหลักฐาน

	 ข้อ	๑๔	 ให้เรือนจำาจัดเตรียมสถานที่สำาหรับการประหารชีวิตและจัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฉีดยาหรือ

สารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษท่ีจะถูกประหารไว้ให้พร้อม	 รวมถึงเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ทำาการฉีดยาหรือสารพิษไม่น้อยกว่า	

๒	คน

	 ข้อ	๑๕	 สถานที่สำาหรับทำาการประหารชีวิตนักโทษ	ประกอบด้วย	ห้องสำาหรับควบคุมนักโทษก่อนทำาการ

ประหาร	 ห้องทำาการประหาร	 ห้องเตรียมตัวของเจ้าพนักงาน	 รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประหาร	 ห้องคณะกรรมการ

กับสักขีพยาน	และห้องประกอบพิธีทางศาสนา
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	 ข้อ	๑๖	 เมื่อถึงเวลาประหารชีวิตนักโทษ	 ให้เรือนจำาจัดเจ้าพนักงานเรือนจำารักษาความปลอดภัยและ

ระวังเหตุให้อยู่ในความเรียบร้อยตามสมควรแล้วนำานักโทษที่จะทำาการประหารชีวิตไปยังสถานที่ซึ่งได้เตรียมไว้	และดำาเนิน

การดังนี้

	 	 	 (๑)		 นำาตัวนักโทษที่จะทำาการประหารชีวิตให้นอนลงบนเตียงที่จัดเตรียมไว้เพื่อการประหาร

ชีวิต	พร้อมทั้งทำาการพันธนาการป้องกันมิให้นักโทษดิ้นรนขัดขืน

	 	 	 (๒)		 ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคำาสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำาจัดเตรียม

เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการไว้ให้พร้อม	 และทำาการแทงเข็มสำาหรับฉีดยาหรือสารพิษเข้าเส้นเลือด

ในร่างกายของนักโทษที่จะถูกประหารรอไว้	 โดยต่อเข้ากับสายท่อหรืออุปกรณ์บรรจุยาหรือสารพิษที่จะปล่อยเข้าสู่ร่างกาย

ของนักโทษท่ีจะถูกประหาร	 พร้อมท้ังติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดสัญญาณการเต้นของหัวใจเข้ากับร่างกายนักโทษท่ีจะถูกประหาร	

หันจอแสดงให้คณะกรรมการและสักขีพยานได้สักเกตเห็นโดยชัดเจน

	 		 	 (๓)		 เมื่อการดำาเนินการตามข้อ	 (๒)	 เสร็จเรียบร้อย	 และได้รับสัญญาณให้ทำาการประหารชีวิต		

ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ทำาการฉีดยาหรือสารพิษจัดการปล่อยหรือฉีดยาหรือสารพิษเข้าสู่ร่างกายของนักโทษประหารให้ตาย	

เสียต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน

	 	 	 (๔)		 ให้แพทย์ประจำาเรือนจำาที่ทำาการประหารชีวิตนักโทษหรือแพทย์ของทางราชการ	 ๑	 คน	

ร่วมกับคณะกรรมการตามข้อ	๗	ตรวจพิสูจน์การตายของนักโทษ	โดยให้แพทย์และคณะกรรมการทำาบันทึกยืนยันการตาย

ของนักโทษที่ถูกประหารชีวิต	และประกาศผลการประหารชีวิตให้สักขีพยานทราบในวันนั้น

	 ข้อ	๑๗	 การถ่ายภาพหรือบันทึกให้ปรากฏด้วยแถบเสียง	แถบภาพ	หรือด้วยวิธีอื่นที่จะเกิดผลในทำานอง

เดียวกันต่อนักโทษท่ีจะถูกประหาร	 สถานท่ีประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตน้ันจะกระทำามิได้	 เว้นแต่เป็นการดำาเนินการ	

ในทางราชการ

	 ข้อ	๑๘	 ให้เรือนจำาจัดเก็บศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตไว้ในเรือนจำาเป็นเวลาไม่ต่ำากว่า	 ๑๒	 ชั่วโมง	

เมื่อล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้แพทย์ของทางราชการร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำาตรวจสอบโดยทำาบันทึกยืนยันการ

ตายอีกคร้ังหน่ึง	 เม่ือนักโทษเสียชีวิตแล้วให้เรือนจำาแจ้งญาติทราบในโอกาสแรก	หากมีญาติมาขอรับให้มอบศพน้ันไป	 แต่ถ้า	

ไม่มีญาติมาขอรับก็ให้จัดการเผาหรือฝังตามที่เรือนจำาจะเห็นสมควรต่อไป

	 ข้อ	๑๙	 ให้เรือนจำารายงานผลการดำาเนินการประหารชีวิตพร้อมบันทึกของแพทย์และคณะกรรมการ

ยืนยันผลการตรวจพิสูจน์การตาย	ตามข้อ	๑๖	(๔)	และผลการตรวจสอบยืนยันภายหลังการตายตามข้อ	๑๘	ให้กระทรวง

ยุติธรรมทราบโดยเร็ว

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖

(ลงชื่อ)	พงศ์เทพ	เทพกาญจนา

(นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ว่าด้วยการตรวจเรือนจำาของคณะกรรมการเรือนจำา

พ.ศ. ๒๕๔๗

	 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๔๔	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 แต่งตั้งคณะกรรมการเรือนจำา	 เพื่อทำาหน้าที่ตรวจตราให้ความเห็น	 และข้อเสนอแนะการดำาเนิน

กิจการของเรือนจำา	 และตรวจสอบแนะนำาการปฏิบัติงานแก่เจ้าพนักงานเรือนจำา	 ดังนั้น	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ					

คณะกรรมการเรือนจำาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมประโยชน์ของทางราชการ	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๐	แห่งพระราช	

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	จึงออกระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยการตรวจเรือนจำาของ

คณะกรรมการเรือนจำา		ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	 ว่าด้วยการตรวจเรือนจำาของคณะกรรมการเรือนจำา	

พ.ศ.	๒๕๔๗”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 การตรวจเรือนจำาของคณะกรรมการเรือนจำานั้น	 ให้ตรวจปีละสี่ครั้ง	 ในแต่ละครั้งจะตรวจเรือนจำา

ใดบ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำาหนดในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรจะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือกรรมการ	

คนใดคนหนึ่งออกตรวจเรือนจำาใดเป็นกรณีพิเศษ	นอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในวรรคก่อนก็ได้

	 ข้อ	๔	 ให้มีบัตรประจำาตัวคณะกรรมการเรือนจำาตามแบบท้ายระเบียบนี้	 และให้แสดงบัตรประจำาตัวต่อ

เจ้าพนักงานเรือนจำาเมื่อจะเข้าตรวจเรือนจำา

	 ข้อ	๕	 คณะกรรมการเรือนจำาหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งจะตรวจเรือนจำานอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ใน

ข้อ	๓	ก็สามารถทำาได้	แต่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะตามที่กำาหนดไว้ในข้อ	๙	ไม่ได้

	 ข้อ	๖	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจเรือนจำา	คณะกรรมการเรือนจำามีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 เข้าไปในสถานท่ีปฏิบัติงาน	หรือเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทุกประเภทของเรือนจำา/ทัณฑสถาน

	 		 (๒)	 เรียกประชุมเจ้าพนักงานเรือนจำา/ทัณฑสถานที่เข้าตรวจ
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	 	 (๓)	 ส่ังให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน	หรือเจ้าพนักงานเรือนจำา	ช้ีแจงให้ถ้อยคำา	ส่งเอกสาร	และหลักฐาน	

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	เพื่อประกอบการตรวจเรือนจำาของคณะกรรมการ

	 	 (๔)	 รายงานผลการตรวจ	การให้คำาแนะนำา	ให้รัฐมนตรีทราบ

	 	 (๕)	 เสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการเรือนจำา/ทัณฑสถาน	หรือการแนะนำาเจ้าพนักงานเรือนจำา/

ทัณฑสถาน	เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี

	 ข้อ	๗	 ในการออกตรวจเรือนจำา	กรรมการแต่ละคนสามารถมีผู้ติดตามได้หนึ่งคนและให้กรมราชทัณฑ์	

จัดข้าราชการกรมราชทัณฑ์ร่วมเดินทางไปกับคณะกรรมการ	หรือกรรมการได้คราวละไม่เกินสองคน

	 ข้อ	๘	 เรือนจำา/ทัณฑสถาน	ต้องให้ความร่วมมือให้การรักษาความปลอดภัย	และอำานวยความสะดวก

การปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ	หรือกรรมการ	และผู้ติดตาม

	 ข้อ	๙	 ค่าเบี้ยเลี้ยง	 ค่าเช่าที่พัก	 และค่าพาหนะเดินทางให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วย

การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๑๐	 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็น				

ผู้วินิจฉัยและให้ถือว่าเป็นที่สุด

ให้ไว้	ณ	วันที่	๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๗

(ลงชื่อ)	พงศ์เทพ	เทพกาญจนา

(นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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(๑	นิ้ว)

 







๙.๕	ซ.ม.

แบบบัตรประจำาตัวคณะกรรมการเรือนจำาตามมาตรา ๔๔

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

                                      

๖.๕	ซ.ม.

                                                           

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เลขประจำาตัว	..................

กระทรวงยุติธรรม

บัตรนี้เป็นหลักฐานแสดงว่า

ยศ/ชื่อ	...................................................................................

ตำาแหน่ง	................................................................................

สังกัด	.....................................................................................

 

เป็นกรรมการเรือนจำาตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

พุทธศักราช	๒๔๗๙	มาตรา	๔๔

                        

																																																																				 				(																																		)

																																																																					 		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

																																																																																	 					ผู้ออกบัตร

																														..............................	 	 		................./..................../...........

	 														ลายมือชื่อ

                

ด้านหน้า

																										ตรากระทรวงยุติธรรม
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๙.๕	ซ.ม.

๖.๕	ซ.ม.

                           

	 	 	 	 		คณะกรรมการเรือนจำา	ตามมาตรา	๔๔	แห่งพระราชบัญญัติ

	 	 	 	 		ราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 	 	 	 			 	 	 ๑.	ตรวจตรา	ชี้แจง	ให้ความเห็น	และข้อเสนอแนะ

	 	 	 	 		ในการดำาเนินกิจการของเรือนจำาและทัณฑสถาน	ให้เป็นไป

	 	 	 						ตามกฎหมาย	สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลทางด้าน

	 	 	 						ทัณฑวิทยา	และนโยบายของรัฐบาล

	 	 	 	 	 	 	 ๒.	ตรวจสอบให้คำาแนะนำาแก่เจ้าพนักงานเรือนจำา

						 	 	 	 		ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน	ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ	

	 	 	 	 		เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานราชทัณฑ์	โดยมุ่งประโยชน์

	 	 	 	 		ที่เกิดแก่ผู้ต้องขัง	ทางราชการและสังคมโดยรวม	

	 	 	 	 		หมายเหตุ	 บัตรนี้ให้ใช้เฉพาะเพื่อการตรวจเรือนจำา

	 	 	 	 	 	 	 	 ตามอำานาจหน้าที่	และให้หมดอายุเมื่อพ้น

	 	 	 	 	 	 	 	 จากความเป็นกรรมการเรือนจำา

ด้านหลัง
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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์

พ.ศ. ๒๕๔๗

	 ด้วยกระทรวงยุติธรรมเห็นควรให้มีสภาท่ีปรึกษาการราชทัณฑ์	 เพ่ือทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาเสนอแนะนโยบาย	

และแนวทางในการพัฒนางานราชทัณฑ์	และสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	

ยุติธรรมจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์		พ.ศ.	๒๕๔๗”	

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	 ในระเบียบนี้	

	 	 “สภา”	หมายความว่า	สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	

	 	 “นายกสภา”	หมายความว่า	นายกสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	

	 	 “รองนายกสภา”	หมายความว่า	รองนายกสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	

	 	 “กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	

	 	 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

	 	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	

	 ข้อ	๔	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	

หมวด ๑

สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์

	 ข้อ	๕	 ให้มีสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	ประกอบด้วย	คณะกรรมการจำานวนยี่สิบห้าคน	ดังนี้	

	 	 (๑)	 กรรมการโดยตำาแหน่ง	ได้แก่	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	จำานวนสามคน	

	 	 (๒)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจำานวนยี่สิบคน	 จากผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม	 หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 หน่วยงานทางการศึกษา	 แรงงาน	 สื่อมวลชนและอื่นๆ	 ที่เห็นสมควร										

ให้ผู้อำานวยการกองแผนงาน	 กรมราชทัณฑ์	 เป็นกรรมการและเลขานุการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	 ในการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม	 (๒)	 ให้มีคณะกรรมการสรรหา	 ประกอบด้วย	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 และผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งอีก

อย่างน้อยสี่คน	มีอำานาจหน้าที่สรรหาแล้วเสนอรายชื่อเพื่อรัฐมนตรีมีคำาสั่งแต่งตั้ง	
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	 ข้อ	๖	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 มีสัญชาติไทย	

	 	 (๒)	 มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	หรือประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวงการตามสาขาที่

กำาหนด	

	 	 (๓)	 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี	

	 	 (๔)	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	

	 	 (๕)	 ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ	

	 ข้อ	๗	 สภาท่ีปรึกษาการราชทัณฑ์มีนายกสภา	และรองนายกสภาสองคน	มาจากกรรมการท่ีได้รับการเลือกต้ัง	

จากคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งนายกสภาและรองนายกสภาตามมติคณะกรรมการ	

	 ข้อ	๘	นายกสภา	รองนายกสภา	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสองปี	และ

อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ไม่เกินสองวาระ	

	 ข้อ	๙	 นอกจากพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในข้อ	๘	แล้ว	นายกสภา	รองนายกสภา	และกรรมการ	ผู้ทรง

คุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ	

	 	 (๑)	 ตาย	

	 	 (๒)	 ลาออก	

	 	 (๓)	 เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ	

	 	 (๔)	 ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำาคุก	

	 	 (๕)	 รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง	

	 ในกรณีท่ีกรรมการสภาท่ีปรึกษาการราชทัณฑ์ว่างลงก่อนวาระ	 ให้มีการแต่งต้ังกรรมการข้ึนแทน	 โดยผู้ท่ี	

ได้รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตำาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน	 เว้นแต่ว่างลงก่อนครบวาระ	 ไม่เกินเก้าสิบวัน		

จะไม่มีแต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้	

	 ข้อ	๑๐	 ให้มีการประชุมสภาท่ีปรึกษาการราชทัณฑ์ทุกรอบสามเดือน	 การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุม	

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ในการประชุมสภา	 ถ้านายกสภาไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้รองนายกสภาทำาหน้าที่แทน	

ถ้าไม่มีรองนายกสภาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำาหน้าที่แทน	

	 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	 ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	

	 ข้อ	๑๑	 ในกรณีท่ีนายกสภา	 หรือรองนายกสภา	 เห็นสมควรให้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนรอบวาระ	

ตามข้อ	๑๐	ก็สามารถเรียกประชุมได้	
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หมวด ๒

อำานาจหน้าที่

	 ข้อ	๑๒	 สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนางานราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ตามบริบทแห่งกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล	

	 	 	 (๒)		 เสนอแนะมาตรการและระเบียบที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	การพัฒนา	และแก้ไข	

พฤตินิสัยผู้ต้องขังและสนับสนุนผู้พ้นโทษเพื่อการดำารงชีวิตในสังคม	

	 	 	 (๓)		 เสนอแนะการพัฒนางานด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑ์	

	 	 	 (๔)		 ประสานงาน	ระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกมาใช้ในการควบคุม	และพัฒนาผู้ต้องขัง	

	 	 	 (๕)		 ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้	 พร้อมท้ังเสนอแนวทาง	

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค	

	 	 	 (๖)		 รับคำาร้องเรียนของผู้ต้องขังหรือประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์	

ตามระเบียบที่สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์กำาหนด	

	 	 	 (๗)		 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางาน	 เพ่ือดำาเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีสภาท่ีปรึกษา	

การราชทัณฑ์มอบหมาย	

	 	 	 (๘)		 ดำาเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรและชอบด้วยกฎหมาย	เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์	

หมวด ๓

สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ประจำาจังหวัด

	 ข้อ	๑๓	 ให้มีสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ประจำาจังหวัดทุกจังหวัด	ยกเว้นกรุงเทพมหานคร	สภาที่ปรึกษา

การราชทัณฑ์ประจำาจังหวัดประกอบด้วย	คณะกรรมการจำานวนสิบห้าคนท่ีอธิบดีแต่งต้ังจากผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการ	

ยุติธรรม	หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	หน่วยงานทางการศึกษา	แรงงาน	สื่อมวลชน	สาธารณสุข	และอื่นๆ	ที่เห็น

สมควร	โดยให้แต่งตั้งผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้อำานวยการทัณฑสถานในจังหวัดนั้นหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ

สภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ประจำาจังหวัด	

	 ในการแต่งต้ังกรรมการตามวรรคสองให้มีคณะกรรมการสรรหา	 ประกอบด้วย	 ผู้ท่ีอธิบดีแต่งต้ังไม่น้อยกว่า	

ห้าคน	มีอำานาจหน้าที่สรรหาแล้วเสนอรายชื่อเพื่ออธิบดีมีคำาสั่งแต่งตั้ง	

	 ข้อ	๑๔	 การประชุม	สถานะความเป็นกรรมการ	วาระการดำารงตำาแหน่ง	อำานาจหน้าที่	 และการพ้นจาก

ตำาแหน่งของกรรมการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ประจำาจังหวัด	ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้สำาหรับกรรมการสภาที่ปรึกษา

การราชทัณฑ์โดยอนุโลม	สำาหรับอำานาจหน้าที่ซึ่งกำาหนดให้เป็นของรัฐมนตรีก็ให้ถือว่าเป็นอำานาจหน้าที่ของอธิบดี	

ประกาศ		ณ		วันที่		๕		เมษายน		พ.ศ.	๒๕๔๗

(ลงชื่อ)		พงศ์เทพ	เทพกาญจนา	

(นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา)	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒ )

พ.ศ. ๒๕๕๐

 

	 โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสภาท่ีปรึกษาการราชทัณฑ์ให้มีความเหมาะสม	

ยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ในการให้คำาแนะนำา	 เสนอแนะนโยบายและแนวทาง

การพัฒนางานราชทัณฑ์และสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมจึงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๗		ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	 (ฉบับที่	 ๒)			

พ.ศ.	๒๕๕๐”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกความในข้อ	๕	แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสภาท่ีปรึกษาการราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๗	

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	๕	ให้มีสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	ประกอบด้วย	คณะกรรมการจำานวนยี่สิบห้าคน		ดังนี้

	 	 (๑)	 กรรมการโดยตำาแหน่ง	ได้แก่	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์จำานวนสี่คน

	 	 (๒)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจำานวนยี่สิบคน	 จากผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม	 หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 หน่วยงานทางการศึกษา	 แรงงาน	 สื่อมวลชนและอื่นๆ	 ที่เห็นสมควร							

ให้ผู้อำานวยการกองแผนงาน	กรมราชทัณฑ์	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์	ในการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิตาม	 (๒)	 ให้มีคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้ท่ีรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกอย่างน้อยส่ีคน	

มีอำานาจหน้าที่สรรหาแล้วเสนอรายชื่อเพื่อรัฐมนตรีมีคำาสั่งแต่งตั้ง”
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	 ข้อ	๔	ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๐	 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์					

พ.ศ.	๒๕๔๗	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	๑๐		 ให้มีการประชุมสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ทุกรอบสี่เดือน	 การประชุมต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมสภา	 ถ้านายกสภาไม่มาประชุม	

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองนายกสภาทำาหน้าท่ีแทน	 ถ้าไม่มีรองนายกสภาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการ	

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนทำาหน้าท่ีแทน	การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการหน่ึงคนให้มีเสียงหน่ึง	

ในการลงคะแนน	ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๐

(ลงชื่อ)		ชาญชัย	ลิขิตจิตถะ

										(นายชาญชัย	ลิขิตจิตถะ)

									รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขังที่กระทำาการตามหน้าที่

ซึ่งต้องประสบอันตราย

พ.ศ. ๒๕๕๒

	 โดยท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 เร่ือง	 การจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขังท่ีกระทำาการตามหน้าท่ีซ่ึงต้องประสบ	

อันตราย	ลงวันท่ี	๑๖	เมษายน	๒๕๐๐	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขัง	

ท่ีกระทำาการตามหน้าท่ีซ่ึงต้องประสบอันตราย	ลงวันท่ี	๒๕	มกราคม	๒๕๒๒	ได้ประกาศบังคับใช้มาเป็นเวลานาน	จำานวนเงิน	

ที่กำาหนดให้จ่ายเป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขังไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน	 ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	

กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ได้กำาหนดให้กรมราชทัณฑ์อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ

อำานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕						

ให้โอนอำานาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย	มาเป็นของกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	ดังนั้น	เพื่อให้การ

จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ต้องขังดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมตามกาลปัจจุบัน	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๖	แห่งพระราช	

บัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ประกอบข้อ	๖๔	และข้อ	๖๕	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในมาตรา	๕๘	

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม	 ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขังที่กระทำาการ

ตามหน้าที่ซึ่งต้องประสบอันตราย	พ.ศ.	๒๕๕๒”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง	 การจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขังที่กระทำาการตามหน้าที่

ซ่ึงต้องประสบอันตราย	ลงวันท่ี	๑๖	เมษายน	๒๕๐๐	และระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขัง	

ที่กระทำาการตามหน้าที่ซึ่งต้องประสบอันตราย	 ลงวันที่	 ๒๕	มกราคม	๒๕๒๒	และบรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 คำาสั่ง	 หรือ

หนังสือสั่งการที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้	โดยให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน

	 ข้อ	๔	 กรณีมีผู้ต้องขังกระทำาการตามหน้าท่ีต้องประสบอันตรายได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตาย	ให้ผู้บัญชาการ	

เรือนจำา/ผู้อำานวยการทัณฑสถาน	จัดให้แพทย์หรือพยาบาลตรวจและทำาการรักษาผู้ต้องขังนั้นโดยมิชักช้า	แต่หากแพทย์

หรือพยาบาลประจำาสถานพยาบาลของเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 ไม่สามารถรักษาผู้ต้องขังดังกล่าวได้	 ให้ส่งผู้ต้องขังไปตรวจ

รักษายังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำาโดยเร็ว	และเมื่อแพทย์ตรวจแล้วให้รายงานผลการตรวจพร้อมทั้งแสดงความเห็น

เสนอต่อคณะกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งตามข้อ	๕
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	 ข้อ	๕	 เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามข้อ	 ๔	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำา/ผู้อำานวยการทัณฑสถาน	 แต่งตั้ง											

คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงไม่น้อยกว่า	๓	นาย	ประกอบด้วย	ข้าราชการซ่ึงดำารงตำาแหน่งประเภทท่ัวไป	ระดับชำานาญงาน	หรือ

ประเภทวิชาการระดับชำานาญการข้ึนไป	 ทำาการสอบสวนและพิจารณาว่าผู้ต้องขังผู้น้ันได้รับบาดเจ็บหรือถึงตายขณะทำาการ	

ตามหน้าที่	ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	

๒๔๗๙	ข้อ	๖๔	และสมควรจะได้รับเงินรางวัลอย่างไร	หรือไม่	เสร็จแล้วให้เสนอรายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจำา/ผู้อำานวยการ

ทัณฑสถาน	 เพื่อตรวจสอบว่าสมควรได้รับเงินรางวัลหรือไม่	 เป็นเงินจำานวนเท่าใด	 หากเห็นชอบตามความเห็นของ				

คณะกรรมการให้รายงานกรมราชทัณฑ์พร้อมทั้งส่งเอกสารการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลให้แก่				

ผู้ต้องขังต่อไป

	 ข้อ	๖	 เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ				

ถึงตายขณะทำาการตามหน้าที่จากเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับและสรุปเสนอความเห็นให้

อธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขัง

	 ข้อ	๗	 การจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังที่กระทำาการตามหน้าที่ซึ่งต้องประสบอันตราย	 ให้เบิกจ่ายจาก	

เงินผลพลอยได้	 ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย	 ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยเงินผลพลอยได้	 จากการฝึกวิชาชีพ

และการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	ประกอบระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุน

พัฒนาพฤตินิสัย	เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	

	 ข้อ	๘	 เงินรางวัลที่จ่ายให้ผู้ต้องขังที่กระทำาการตามหน้าที่ซึ่งต้องประสบอันตราย	กำาหนดดังนี้

	 	 (๑)	 บาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถประกอบการงานได้เกินกำาหนด	 ๒๐	 วันขึ้นไป	 ให้จ่ายเงินรางวัล

ได้ไม่เกิน	๘,๐๐๐	บาท

	 	 (๒)	 บาดเจ็บสาหัสถึงพิการหรือทุพพลภาพตลอดชีวิต	ให้จ่ายเงินรางวัลได้ไม่เกิน	๑๕,๐๐๐	บาท

	 	 (๓)	 ถึงตาย	 ให้จ่ายเงินรางวัลได้ไม่เกิน	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 และให้จ่ายเงินค่าทำาศพให้รายละไม่เกิน	

๕,๐๐๐	บาท

	 ข้อ	๙	 ในการจ่ายเงินค่าทำาศพ	เรือนจำา/ทัณฑสถาน	อาจทดรองจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพไปก่อนได้	ตามจำานวน	

ที่กำาหนดแล้วรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ	พร้อมทั้งหลักฐานการจ่ายเงิน

	 ข้อ	๑๐	 เม่ือเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 ได้รับแจ้งการอนุมัติจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์	 ให้ตรวจ

สอบจำานวนเงินท่ีได้รับอนุมัติ	 และประสานการขอรับโอนเงินกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 โดยเม่ือได้รับเงินจำานวนดังกล่าวแล้ว	

สำาหรับการจ่ายเงินรางวัลตามข้อ	๘	(๑)	และ	(๒)	ให้นำาเข้าสมุดบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังที่ประสบอันตรายรายนั้นโดยเร็ว	และ

ออกหลักฐานใบสำาคัญรับเงิน	พร้อมใบเสร็จรับเงินฝากของผู้ต้องขังไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ

	 ข้อ	๑๑	 การจ่ายเงินรางวัลและค่าทำาศพตามข้อ	๘	(๓)	ให้จ่ายแก่ทายาทของผู้ต้องขังนั้น	หากปรากฏว่า

ไม่มีทายาทมาขอรับเงินดังกล่าวภายใน	๑	ปี	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเรือนจำา/ทัณฑสถาน	หรือติดต่อทายาทไม่ได้	ภายใน	

๑	ปี	นับแต่ผู้ต้องขังนั้นถึงแก่ความตาย	ให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน	เสนอกรมราชทัณฑ์เพื่อยุติเรื่อง
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	 ข้อ	๑๒	 เมื่อเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 ได้ดำาเนินการตามข้อ	 ๑๐	 หรือข้อ	 ๑๑	 เรียบร้อยแล้ว	 ให้รายงานผล	

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปกรมราชทัณฑ์

ประกาศ		ณ		วันที่		๓๐		มกราคม		พ.ศ.	๒๕๕๒

          

	 	 	 	 	 	 	 			(ลงชื่อ)			พีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค

(นายพีระพันธุ์			สาลีรัฐวิภาค)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๔

เรื่อง การตั้งผู้คุมพิเศษ

 

	 การแต่งตั้งผู้คุมพิเศษตามนัยในข้อ	 ๒๒	 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	 ฉบับลงวันที่	 ๒๑	 เมษายน	 ๒๔๘๐	

ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	นั้น	กรมราชทัณฑ์วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้คุมพิเศษได้	ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้	ดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 เป็นเจ้าพนักงานได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างในงบประมาณของรัฐบาลหรือ	เทศบาล	

	 	 (๒)	 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๒๐	ปี	และไม่เกิน	๕๕	ปี	

	 	 (๓)	 แพทย์รับรองว่าเป็นผู้มีกำาลังกายแข็งแรง	และไม่มีโรคที่ขัดขวางต่อการ	ควบคุมผู้ต้องขัง	

	 	 (๔)	 ไม่เคยมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังและทำาให้ผู้ต้องขังหลบหนี	

	 	 (๕)	 เป็นผู้อ่านและเขียนหนังสือไทยได้	

	 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติและพื้นความรู้ดังกล่าวข้างต้นนั้น	 เมื่อมีเหตุพิเศษอธิบดีกรมราชทัณฑ์อาจพิจารณา

สอบสวนยกเว้นให้แต่งตั้งเป็นพิเศษเฉพาะรายก็ได้	

	 ข้อ	๒	ก่อนที่จะแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นผู้คุมพิเศษ	 ต้องส่งตัวผู้นั้นไปให้พัศดีทำาการอบรมให้มีความรู้ในทาง

กฎหมายและระเบียบแบบแผนอันเกี่ยวแก่การงานในหน้าที่ผู้คุมอย่างน้อย	 ๑๕	 วัน	 เมื่อพัศดีทำาการอบรมแล้วให้รายงาน

แสดงผลแห่งการอบรม	 ตลอดจนนิสัยความประพฤติที่สังเกตเห็นในระหว่างทำาการอบรม	 ไปยังผู้บัญชาการเรือนจำา				

เม่ือผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาเห็นว่า	 ผู้ท่ีจะรับการแต่งต้ังมีความรู้ความสามารถและนิสัยความประพฤติพอควรแก่การท่ี	

แต่งตั้งก็ออกหนังสือตั้งให้	

	 ผู้ที่เคยรับการแต่งตั้งเป็นผู้คุมพิเศษตามระเบียบนี้มาแล้วอยู่ในดุลพินิจของผู้บัญชาการเรือนจำาที่จะ

ยกเว้นไม่จำาต้องส่งตัวไปให้พัศดีทำาการอบรมดั่งกล่าวมาในวรรคก่อน	

	 ข้อ	๓	 หนังสือต้ังจะต้องใช้ตามแบบต่อท้ายระเบียบ	และจะต้องระบุข้อความไว้ให้ชัดเจนว่า	ให้ผู้คุมพิเศษน้ัน	

มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังไปกระทำากิจการใด	ณ	ที่ใด	มีกำาหนดเวลาเท่าใด	

	 ข้อ	๔	 หนังสือตั้งหมดอายุไป	เมื่อถึงกำาหนดวันซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือตั้งนั้น	หากในหนังสือตั้งมิได้ระบุวัน

หมดอายุไว้	 ให้หนังสือตั้งนั้นหมดอายุในวันที่	 ๓๑	 มีนาคม	 แห่งปีที่ออกหนังสือตั้งฉบับนั้น	 หรือวันที่ประกาศถอนหนังสือ	

ตั้งคืนดังกำาหนดไว้ในข้อ	๕	หากว่ามีการถอนคืน	
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	 ข้อ	๕	 เม่ือปรากฏแก่ผู้บัญชาการเรือนจำาว่าผู้คุมพิเศษได้ปฏิบัติหน้าท่ีผิดจากกฎหมาย	 และระเบียบแบบแผน	

ในการควบคุมอย่างร้ายแรงก็ดี	หรือภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ	๑	ก็ดี	หรือมีพฤติการณ์ท่ีส่อให้เห็นว่า	หากให้	

ผู้คุมพิเศษนั้นคงทำาหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังต่อไปน่าจะเกิดความเสียหายขึ้นในราชการก็ดี	 ผู้บัญชาการเรือนจำามีอำานาจที่จะ

สั่งถอนการแต่งตั้งเสียได้	

	 คำาสั่งถอนดังกล่าวมาข้างต้นนั้น	ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย	ณ	ที่ทำาการของเจ้าพนักงาน	เรือนจำา	และเมื่อ

ได้ประกาศดังนั้นแล้วให้หมดอายุไปตามข้อ	๔	

	 ข้อ	๖	 เมื่อหนังสือตั้งหมดอายุหรือมีคำาสั่งถอน	ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนำามาส่งคืนเรือนจำาโดยเร็ว	

	 ข้อ	๗	 การไปขอรับมอบผู้ต้องขังน้ัน	 ผู้คุมพิเศษต้องแสดงหนังสือต้ังต่อเจ้าพนักงาน	 เรือนจำาท่ีจ่ายผู้ต้องขัง	

ให้ทุกคราวที่มีการขอดู	หากไม่ปฏิบัติตามนี้	ห้ามมิให้เจ้าพนักงานเรือนจำาจ่าย	ผู้ต้องขังมอบให้ไปเป็นอันขาด	

	 ข้อ	๘	 ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังก่อนวันใช้ระเบียบน้ี	ให้คงเป็นผู้คุมพิเศษต่อไปตามท่ีได้แต่งต้ังไว้แล้วน้ัน	จนกว่า	

จะหมดอายุหนังสือที่ตั้ง	หรือถ้าในหนังสือตั้งมิได้กำาหนดวันหมดอายุไว้ให้หมดอายุวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๔๘๐	

	 ข้อ	๙	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่	๑	กันยายน	๒๔๘๐	เป็นต้นไป	

วันที่	๓๑	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๐

(ลงชื่อ)		เชวงศักดิ์สงคราม

											อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ที่.......................	เรือนจำา.......................................	

หนังสือตั้งผู้คุมพิเศษ

วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ.	.......................	

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 ๒๒	 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	 ฉบับลงวันที่	 ๒๑	 เมษายน	 ๒๔๘๐													

ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ผู้บัญชาการเรือนจำา..................................

........................................................................................ตั้งให้...............................................................................................

ตำาแหน่ง.........................................................................สังกัด..........................................................................เป็นผู้คุมพิเศษ	

รับผู้ต้องขังไปทำา.....................................................นับตั้งแต่วันที่...............เดือน..........................พ.ศ.	................................	

ถึงวันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ.	..................................	โดยมีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังและรับผิดชอบ	

เช่นเดียวกับผู้คุมประจำาทุกประการ	

...........................................................

ผู้บัญชาการเรือนจำา

253

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๕

เรื่อง การลาของผู้ต้องขัง

	 เพ่ือท่ีจะให้การลาของผู้ต้องขังได้ดำาเนินไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 วางระเบียบ	

ไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 การขออนุญาตลาให้ทำาเป็นหนังสือย่ืนต่อพัศดี	 ถ้าผู้ขอลาไม่สามารถเขียนได้	 ก็ให้เจ้าพนักงานบันทึก	

ถ้อยคำา	แล้วให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน	๑	นาย	นอกจากตัวผู้จดบันทึกซึ่งต้องลงนามไว้ด้วย	ในหนังสือขออนุญาตลานั้น	

จะต้องแจ้งข้อต่อไปนี้	คือ	

	 	 ก.	 ความจำาเป็นที่ขอลา	พร้อมทั้งเหตุผลโดยละเอียด	

	 	 ข.	 กำาหนดเวลาที่ขอลา	

	 	 ค.	 ระยะและรายการเดินทาง	

	 	 ง.		 การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และตัวผู้ลา	

	 ข้อ	๒	 เมื่อพัศดีได้รับหนังสือขออนุญาตลาแล้ว	ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้	คือ	

	 	 ก.	 ตรวจสอบดูว่าความจำาเป็นและเหตุผลที่ขอลามีความจริงเพียงใด	

	 	 ข.	 ตรวจสอบดูว่าผู้ขอลาต้องคุมขังในคดีต้องหาฐานใด	 มีกำาหนดโทษเท่าไร	 ถ้ามีหลายคดีก็ให้จด

รายการทุกคดีไป	

	 	 ค.	 ผู้ขอลาต้องคุมขังมาแล้วเท่าใดและยังเหลืออีกเท่าใด	

	 	 ง.		 ผู้ขอลาอยู่ในชั้นใด	มีประวัติในเรือนจำาอย่างใด	

	 	 จ.		ความเห็นของพัศดีว่าสมควรจะอนุญาตให้หรือไม่	 เพียงใด	 โดยเหตุผลอย่างไร	 แล้วเสนอไปยัง	

ผู้บัญชาการเรือนจำา	

	 ข้อ	๓	 เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาได้รับรายงานแล้ว	 หากเห็นว่ารายงานและการดำาเนินการตามที่กล่าวข้าง

ต้นไม่บกพร่อง	 แต่ไม่เห็นควรที่จะอนุญาตให้ลาก็ให้สั่งไม่อนุญาต	 ถ้าเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาก็ให้มีหนังสือขออนุมัติไปยัง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์	พร้อมทั้งส่งสำาเนารายงานและสำาเนาการดำาเนินการตามที่กล่าวข้างต้นไปด้วย	

	 ในหนังสือขออนุมัตินั้น	ให้แสดงไปด้วยว่าผู้บัญชาการเรือนจำามีความไว้วางใจในการ	ที่อนุญาตเพียงใด	

	 ข้อ	๔	 คำาสั่งไม่อนุญาตหรืออนุญาต	ให้แจ้งต่อผู้ขอลารับทราบไว้	

254

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



	 ข้อ	๕	 หนังสือสำาคัญท่ีจะมอบให้ผู้ลาน้ัน	ให้ทำาแบบต่อท้ายระเบียบน้ี	และทำาเป็น	๒	ฉบับ		เก็บไว้ท่ีเรือนจำา	

ฉบับ	๑	

	 ข้อ	๖	 เมื่อผู้ลากลับถึงเรือนจำา	ให้ผู้ลายื่นคำาชี้แจงถึงกิจการประจำาวันที่ได้กระทำาไปในระหว่างลา	ถ้าผู้ลา

ไม่สามารถเขียนหนังสือก็ให้ชี้แจ้งด้วยวาจาแทน	และเจ้าพนักงานจดบันทึกไว้	ตามที่กล่าวในข้อ	๑	โดยอนุโลม

	 ถ้ามีเจ้าพนักงานควบคุมไปในระหว่างลา	 ให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมไปน้ันตรวจคำาช้ีแจงของผู้ลา	 และบันทึก	

ไว้ว่าเป็นคำาชี้แจงที่ถูกต้องเพียงใด	

	 ข้อ	๗	หากผู้ลาจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะให้เจ้าพนักงานตามกฎกระทรวงฯ	 ห้ามมิให้เจ้าพนักงาน

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะจากเรือนจำาซ้ำากับที่ได้รับจากผู้ลา	

	 ข้อ	๘	 ถ้าผู้ลาหลบหนีไปในระหว่างลาก็ดี	หรือถึงกำาหนดแล้วไม่กลับเรือนจำาก็ดีให้ปฏิบัติการเช่นเดียวกับ

ผู้ต้องขังหลบหนี

(ลงชื่อ)		เชวงศักดิ์สงคราม

												 	 	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์

	 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	๒๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๐
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ที่	.............................................	 	 	 		 	 เรือนจำา	…………………………………………….	

วันที่	..........................	พ.ศ.	..............................................	

	 ด้วย	..................................................................นักโทษเรือนจำา	.....................................................	จำาเลย	

ในคดีแดงที่	....................................	ลงวันที่	..................................	พ.ศ.	...................	เรื่อง	.................................................	

ระหว่าง	.......................................	โจทก์	......................................................	จำาเลย	ศาล	....................................................	

ได้มีคำาพิพากษาให้จำาคุก	......................	ปี	...................	เดือน	................	วัน	นับแต่วันที่	....................................................	

พ.ศ.	..................	ครบกำาหนดปล่อยตัววันที่	.............................................	พ.ศ.	...............................	ได้รับอนุมัติ	จากอธิบดี

กรมราชทัณฑ์	 ให้ลาตามข้อ	๘๕	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	๒๔๗๙	มีกำาหนด	.............	วัน	นับตั้งแต่วันที่	.................................	ถึงวันที่	........................	พ.ศ.	.................	

เพื่อ	 ........................................................................................................ณ	 บ้าน	 ..........................................................	

ตำาบล	 ..........................................	 อำาเภอ	 .........................................	 จังหวัด	 .........................................	 โดยอยู่ในความ

ควบคุมของ	............................................................................	

	 จึงออกหนังสือฉบับนี้มอบให้ไว้เป็นสำาคัญ	

..........................................................

ผู้บัญชาการเรือนจำา

ลายหัวแม่มือขวาของ	.........................................................
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ที่	.............................................	 	 	 		 	 เรือนจำา	…………………………………………….	

วันที่	..........................	พ.ศ.	..............................................	

	 ด้วย	..................................................................นักโทษเรือนจำา	.....................................................	จำาเลย	

ในคดีแดงที่	....................................	ลงวันที่	..................................	พ.ศ.	...................	เรื่อง	.................................................	

ระหว่าง	.......................................	โจทก์	......................................................	จำาเลย	ศาล	....................................................	

ได้มีคำาพิพากษาให้จำาคุก	......................	ปี	...................	เดือน	................	วัน	นับแต่วันที่	....................................................	

พ.ศ.	..................	ครบกำาหนดปล่อยตัววันที่	.............................................	พ.ศ.	...............................	ได้รับอนุมัติ	จากอธิบดี

กรมราชทัณฑ์	 ให้ลาตามข้อ	๘๕	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	๒๔๗๙	มีกำาหนด	.............	วัน	นับตั้งแต่วันที่	.................................	ถึงวันที่	........................	พ.ศ.	.................	

เพื่อ	 ........................................................................................................ณ	 บ้าน	 ..........................................................	

ตำาบล	 ..........................................	 อำาเภอ	 .........................................	 จังหวัด	 .........................................	 โดยอยู่ในความ

ควบคุมของ	............................................................................	

	 จึงออกหนังสือฉบับนี้มอบให้ไว้เป็นสำาคัญ	

..........................................................

ผู้บัญชาการเรือนจำา

ลายหัวแม่มือขวาของ	.........................................................

คำารับรองของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ

	 นักโทษ	 ...........................................................................	 ได้นำาหนังสือสำาคัญฉบับนี้มาแสดงต่อข้าพเจ้า

แต่วันที่	.................................................	พ.ศ.	....................	แล้ว	

ตำาแหน่ง	...................................................
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ฉบับที่ ๖

เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำา

	 เพื่อให้การอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำาเป็นไปโดยความสะดวกและเรียบร้อย	อธิบดี			

กรมราชทัณฑ์วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 รายงานของแพทย์ควรให้ปรากฏข้อต่อไปนี้	คือ	

	 	 ๑.	ชื่อของผู้ต้องขัง	

	 	 ๒.	วันเดือนปีที่ทำาการตรวจอาการป่วยไข้	

	 	 ๓.	อาการป่วยไข้ที่ตรวจพบ	

	 	 ๔.	ชื่อโรค	

	 	 ๕.		เพียงเท่าอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลที่มีอยู่	ณ	เรือนจำา	แห่งที่ผู้ต้องขังอยู่นั้นจะทำาการรักษา

พยาบาลต่อไปในเรือนจำาจะทุเลาดีขึ้นหรือไม่	

	 	 ๖.		ควรจะออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำานี้ที่ใด	

	 	 ๗.		จะต้องใช้เวลารักษาพยาบาลประมาณเวลามากน้อยเท่าใด	

	 ข้อ	๒	 เมื่อพัศดีได้ทราบว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บ	 และแพทย์ได้รายงานไปยังผู้บัญชาการเรือนจำาควรให้

ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำา	ให้ตรวจสอบข้อความดังต่อไปนี้เสนอไปยังผู้บัญชาการเรือนจำา	คือ	

	 	 ๑.	ชื่อผู้ต้องขัง	

	 	 ๒.		ผู้ต้องขังอยู่ในประเภทใด	

	 	 ๓.		เลขคดีและฐานความผิดที่ต้องหา	

	 	 ๔.		กำาหนดโทษ	

	 	 ๕.		ได้รับโทษมาแล้วเท่าใด	ยังเหลืออีกเท่าใด	

	 	 ๖.	ปรากฏว่าป่วยเจ็บมานานเท่าใดแล้ว	และได้ให้พักการงานรักษาพยาบาลในเรือนจำาจำานวนเท่าใด	

	 	 ๗.	มีคนภายนอกผู้ใดจะมารับรองในการอนุญาตให้ไปรักษาตัวนอกเรือนจำาและไปปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในคำารับรองท้ายระเบียบนี้	

	 	 ๘.	เห็นควรอนุญาตให้หรือไม่	โดยเหตุผลอย่างไร	
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	 ข้อ	๓	ในกรณีที่จะรายงานดังกล่าวมาในข้อ	 ๑	 และ	 ๒	 ไม่ทัน	 ให้แพทย์รายงานด่วน	 แจ้งให้ปรากฏ					

แต่เพียงช่ือผู้ต้องขัง	อาการป่วยเจ็บ	และสถานท่ีซ่ึงควรให้ออกไปรักษา	ส่วนพัศดีในกรณีให้รายงาน	โดยด่วนแจ้งให้ปรากฏช่ือ	

ผู้ต้องขังประเภทที่ผู้ต้องขังอยู่ฐานความผิดที่ต้องโทษ	กำาหนดที่ยังเหลืออยู่	

	 ข้อ	๔	 เม่ือผู้บัญชาการเรือนจำาได้รับรายงานจากแพทย์ว่า	 ผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บควรให้ออกไปรักษานอก	

เรือนจำา	ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้	คือ	

	 	 ก)	หากพิจารณาเห็นควรก็ให้มีหนังสือขออนุญาตไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 พร้อมทั้งส่งสำาเนา

รายงานของแพทย์และสำาเนารายงานของพัศดี	ตลอดจนสำาเนาหลักฐานอย่างอื่นที่มีอยู่นั้นไปด้วย	

	 	 ข)	 หากเห็นว่ามีข้อความท่ียังสงสัยอยู่	 จะส่ังให้ทำารายงานเพ่ิมเติมมาหรือจะส่ังให้แพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี	

ในสังกัดบังคับบัญชาคนอื่นไปตรวจสอบทำารายงานประกอบมา	 หรือจะสั่งตั้งกรรมการขึ้นให้ทำาการตรวจสอบเสียก่อน					

ก็แล้วแต่เห็นควร	

	 ข้อ	๕	ในกรณีที่เห็นว่าการมีหนังสือขออนุญาตไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะไม่ทันความจำาเป็น	อธิบดี	

กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำาโดยคำาส่ังผู้บัญชาการเรือนจำาได้	 ในคำาส่ังน้ันให้ผู้บัญชาการ	

เรือนจำาวางเงื่อนไขที่ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติดังที่จะกำาหนดไว้ต่อไปตามที่เห็นควรแก่กรณี	

	 การอนุญาตในข้อนี้จำากัดให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจำาได้พิจารณาเห็นเป็นความจำาเป็น					

โดยแท้จริงเท่านั้นและเมื่อมีคำาสั่งไปแล้วให้รีบดำาเนินการดังกล่าวไว้สำาหรับกรณีปกติ	ต่อไปโดยอนุโลม	

	 ข้อ	๖	 เงื่อนไขที่ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติในเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนั้น	กำาหนดไว้ดังต่อไปนี้	

	 	 ๑.	ต้องอยู่ภายในเขตซึ่งกำาหนดให้อยู่จะออกไปนอกเขตที่กล่าวแล้วต่อเมื่อมีหนังสืออนุญาตจาก	

ผู้บัญชาการเรือนจำา	

	 	 ๒.	 ต้องยอมให้เจ้าพนักงานเรือนจำาหรือพนักงานสืบสวน	 หรือพนักงานสอบสวนหรือแพทย์ผู้มีหน้าท่ี	

ในเรือนจำา	ตรวจอาการป่วยเจ็บและการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการอนุญาตนั้นได้	

	 	 ๓.	ต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาโดยชอบของผู้รับรองตัวไป	

	 	 ๔.	เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจตรวจอาการหรือตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขสั่งให้กลับเรือนจำา				

จะต้องกลับไปเรือนจำาที่ได้รับอนุญาต	เว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำานั้น	หรืออธิบดีกรมราชทัณฑ์จะสั่งให้ไปอยู่ในเรือนจำาอื่น	

	 ถ้าไม่กลับเรือนจำาตามวรรคต้น	 เจ้าพนักงานผู้มีอำานาจหน้าท่ีในการตรวจดังกล่าวแล้ว	 อาจจับตัวส่งเรือนจำา	

ได้โดยไม่ต้องมีหมาย	

	 	 ๕.	จะต้องเก็บรักษาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวให้ดี	 เมื่อเจ้าพนักงานมีอำานาจตรวจอาการป่วยเจ็บ

หรือมีอำานาจตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไขขอดูก็ต้องให้ดู	

	 	 ๖.	ต้องจัดการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 การรักษาพยาบาลเองโดยตลอด	 ตั้งแต่ออกจากและ

กลับถึงเรือนจำา	

	 	 ๗.	เงื่อนไขดังกล่าวมาข้างต้นนั้น	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม						

เมื่อได้รับคำาสั่งแล้วจะต้องปฏิบัติตาม	

	 ข้อ	๗	 หนังสืออนุญาตและคำารับรองให้ทำาตามแบบข้างท้ายนี้และให้ทำาเป็นสองฉบับมอบให้แก่ผู้ต้องขัง

ถือไว้หนึ่งฉบับ	เก็บไว้ที่เรือนจำาฉบับหนึ่ง	
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	 ข้อ	๘	 เมื่อได้ออกหนังสืออนุญาตไปตามข้อ	๗	แล้ว	

	 	 ก.	 ให้พัศดีมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการอำาเภอแห่งท้องที่	 ซึ่งผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวอยู่			

เพื่อทราบไว้	พร้อมทั้งส่งสำาเนาหนังสืออนุญาตไปด้วย	

	 	 ข.	 ถ้าผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเขตท้องที่ของเรือนจำา	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาที่อนุญาตแจ้งไปยัง			

ผู้บัญชาการเรือนจำาท่ีผู้ต้องขังไปรักษาตัวอยู่	 พร้อมท้ังส่งสำาเนาหนังสืออนุญาตไปด้วยแล้วให้ผู้บัญชาการเรือนจำาได้รับทราบ	

ส่งพัศดีดำาเนินการตามวรรค	ก.	

	 	 ค.	 ถ้าผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวอยู่ในเขตท้องท่ีจังหวัดพระนครและธนบุรีให้ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง	

ลหุโทษ	และเรือนจำากองมหันตโทษแล้วแต่กรณี	แจ้งต่อกองตำารวจสันติบาล	โดยอนุโลมตามวรรค	ก.	

	 ข้อ	๙	 การตรวจอาการป่วยไข้หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการอนุญาตนั้นให้ผู้บัญชาการเรือนจำาแห่ง

ท้องที่ซึ่งผู้ต้องขังไปรักษาตัวอยู่สั่งตามที่เห็นควร	และส่งแจ้งผลของการตรวจนั้นไปยังกรมราชทัณฑ์โดยระยะ	๒	 เดือนต่อ

ครั้งหนึ่ง	ทั้งนี้	เว้นแต่กรมราชทัณฑ์จะสั่งมาเป็นพิเศษ	

	 ข้อ	๑๐	 ในกรณีท่ีผู้ต้องขังซ่ึงไปรักษาตัวนอกเรือนจำาตาย	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาแห่งท้องท่ี	 ซ่ึงผู้ต้องขังตาย	

สั่งสอบข้อเท็จจริง	และจัดพิมพ์ลายนิ้วมือส่งเรือนจำาที่อนุญาต	ทั้งนี้เป็นคนละส่วนจากการปฏิบัติตามหมายในเรื่องตายนั้น	

	 ข้อ	๑๑	 ผู้ต้องขังออกจากเขตซึ่งกำาหนดไว้เป็นเงื่อนไข	ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังหลบหนีในกรณีอื่น	

สั่งมา	ณ	วันที่	๗	กันยายน	พุทธศักราช	๒๔๘๐	

(ลงชื่อ)		เชวงศักดิ์สงคราม

											 	 	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับที่ ๘/๒๔๘๑

เรื่อง การย้ายผู้ต้องขังไปดำาเนินคดีที่เรือนจำาอื่น

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๑๒	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 อธิบดี										

กรมราชทัณฑ์มีคำาสั่งและวางระเบียบการย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำาแห่งหนึ่งเพื่อไปดำาเนินคดี	ณ	ท้องที่เรือนจำาอีกแห่งหนึ่ง					

ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	การย้ายผู้ต้องขังไปดำาเนินคดียังเขตท้องที่เรือนจำาอื่นโดยคำาสั่งศาลก็ดี	 หรือคำาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มี

อำานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ดี	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาท่ีจะย้ายและท่ีจะรับตัวติดต่อระหว่างกันเอง	

และให้จัดการย้ายไปได้	(โดยไม่ต้องขออนุมัติไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์)	

	 ข้อ	๒	 เฉพาะในกรณีที่ผู้ถูกย้ายเป็นนักโทษเด็ดขาด	 หรือเป็นคนต้องขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกานั้น	 แม้ว่า

ทางฝ่ายเรือนจำาที่จัดย้ายตัวไปมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกย้ายคงคุมขังอยู่เสียที่เรือนจำาแห่งที่ย้ายไปทีเดียว	โดยไม่ต้องการ

จะให้ส่งตัวกลับคืนมาอีกฉะนี้	 ก็ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาทั้งสองแห่งทำาความตกลงระหว่างกันเป็นอีกข้อหนึ่ง	 และหากว่า

เป็นที่ตกลงกันให้มีการย้ายตัวไปประจำาดังกล่าวนั้นแล้ว	 ก็ให้จัดการย้ายตัวไปตามที่ได้ตกลงกันนั้นได้ทีเดียว	 และการที่จะ

ตกลงกันในข้อย้ายไปอยู่ประจำาเช่นว่านี้	 จะทำาความตกลงในขณะส่งตัวไปหรือภายหลังต่อมาก็ได้	 อย่างไรก็ดี	 ในกรณีที่มี

การย้ายเช่นนี้	ให้ทางฝ่ายเรือนจำาที่ย้ายตัวไปมีหนังสือชี้แจง	และส่งบัญชีการย้ายไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบไว้ด้วย	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

วันที่	๘	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๑

(ลงชื่อ)		เชวงศักดิ์สงคราม

										 	 	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๐)

เรื่อง การชี้แจงระเบียบข้อบังคับของเรือนจำา

ให้ผู้ต้องขังทราบ

	 เพื่อประโยชน์แห่งการควบคุมและรักษาวินัยของผู้ต้องขัง	เห็นเป็นการสมควรที่จะจัดให้ผู้ต้องขังได้ทราบ

ถึงระเบียบข้อบังคับอันพึงต้องปฏิบัติ	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้	

	 ๑.	บรรดาผู้ต้องขังเข้าใหม่นั้น	 ให้จัดพนักงานเรือนจำาชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ

อยู่กิน	หลับนอน	และความประพฤติต่างๆ	อันผู้ต้องขังพึงต้องปฏิบัติในระหว่าง	ที่ต้องควบคุมกักขังอยู่	

	 ๒.	บรรดาผู้ต้องขังที่มีอยู่เก่านั้น	ให้จัดให้มีการประชุมชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ	อันผู้ต้องขังพึงต้อง

ปฏิบัติตนตามกำาหนดหัวข้อและกำาหนดเวลาที่ทางการเรือนจำาแต่ละแห่ง	 พิจารณาเห็นเหมาะสมแก่สภาพการณ์	 แต่ต้อง

พยายามให้ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับที่กล่าวนั้น	โดยครบหัวข้อที่สำาคัญ	และการประชุมชี้แจงดังนี้ต้องจัดทำาไม่น้อยกว่า	๒	

เดือนต่อ	๑	ครั้ง	การประชุมตามวรรคแรกนั้น	ให้จัดให้มีผู้ต้องขังมาประชุมตามจำานวนที่พิจารณา	เห็นสมควร	โดยคำานึงถึง

หัวข้อต่อไปนี้คือ	

	 	 ก.	 ลักษณะของสถานที่ซึ่งใช้ประชุม	

	 	 ข.	 คำาชี้แจงซึ่งผู้มาประชุมจะพึงได้ยินโดยทั่วถึงกัน	

	 	 ค.	 ลักษณะการเสียหายซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้ต้องขังมารวมประชุมกันอยู่	เช่นนั้น	

	 	 ง.	 ให้ผู้ต้องขังทุกคนที่มีอยู่	ณ	เรือนจำาได้มาฟังคำาชี้แจง	(โดยเรียกมาประชุม	ทั้งหมดที่มีอยู่	หรือผลัด

เปลี่ยนกันมาตามจำานวนที่กำาหนด)	

	 ๓.	ให้จัดให้มีกระดานดำาซึ่งเขียนย่อหัวข้อแห่งระเบียบข้อบังคับในทางความประพฤติด้วยตัวอักษรอ่าน

ได้ง่ายติดไว้ในที่เปิดเผย	จะมีกระดานดำาชนิดนี้กี่แผ่นและติดไว้ที่ใดบ้างก็แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร	

	 ๔.	ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๔๘๑	เป็นต้นไป	

วันที่	๑๐	กันยายน	พุทธศักราช	๒๔๘๑

(ลงชื่อ)		อาชญาจักร

												 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยอธิบดีลงนามแทน
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๑๒

เรื่อง การเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังที่มีเชื้อชาติหรือสังกัดต่างประเทศ

	 เพื่อที่จะให้การเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังที่มีเชื้อชาติ	 หรือสังกัดบังคับต่างประเทศดำาเนินไป	 โดยมีแบบแผน

แน่นอน	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	บรรดาผู้ต้องขังที่มีเชื้อชาติหรือสังกัดบังคับต่างประเทศนั้น	จักได้รับการเลี้ยงดูเช่นเดียวกันกับ			

ผู้ต้องขังที่สังกัดบังคับสยาม	

	 ข้อ	๒	 การจัดอาหารเลี้ยงนั้น	 พึงถือความเสมอภาคเป็นหลักปฏิบัติการกล่าว	 คือ	 จัดเลี้ยงอย่างเดียวกัน

สำาหรับผู้ต้องขังโดยทั่ว	ๆ	ไป	แห่งเรือนจำานั้น	

	 การจัดอาหารอย่างอื่นเลี้ยงผิดแผกไปจากที่กล่าวมาในวรรคก่อน	พึงกระทำาในกรณี	ต่อไปนี้	

	 	 	 ก.	 เมื่อปรากฏชัดว่าอาหารที่จัดเลี้ยงผู้ต้องขังโดยทั่ว	ๆ	ไปนั้นขัดต่อลัทธิศาสนาของผู้ต้องขัง	

	 	 	 ข.	 เมื่อปรากฏโดยชัดเจนว่า	 ความเคยชินอันเป็นขนบประเพณีหรือการปฏิบัติ	 โดยเฉพาะของ					

ผู้ต้องขังมานมนานนั้น	อาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขังโดยทั่ว	ๆ	ไปขัดแย้งถึงแก่เป็นการสมควร	อย่างยิ่งที่จะผ่อนผัน	

	 	 	 ค.	 เมื่อผู้ต้องขังได้ทำางานหนัก	หรือตรากตรำา	หรือเป็นนักโทษเด็ดขาดแต่ชั้นดีขึ้นไป	และมีการจัด

เล้ียงตามความในข้อ	๗๘	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ฉบับลงวันท่ี	๒๑	เมษายน	พ.ศ.๒๔๘๐	ซ่ึงออกตามความในมาตรา	๕๘	

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ประกอบกับ	ข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๓	

	 	 	 ง.		 เมื่อมีคนป่วยเจ็บซึ่งแพทย์แนะนำาให้จัดอาหารอย่างอื่นเลี้ยง	

	 	 	 จ.	เม่ือมีการใช้อาหารส่วนตัวตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมาย	และข้อบังคับ	(ท่ีอ้างถึงใน	วรรค	ค.	ข้างต้น	

ดูกฎกระทรวงฯ	ข้อ	๗๖	และ	๗๘)	

	 ข้อ	๓	อาหารซึ่งจัดเลี้ยงนั้น	 พึงพิจารณาคุณภาพและปริมาณโดยคำานึงถึงอนามัยเป็นหลัก	 ดังที่ได้มี					

คำาแนะนำาไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้ว	 แต่จะต้องไม่ฟุ่มเฟือยหรือมีรสชาติ	 หรือปรุงเป็นพิเศษอย่างเช่นบุคคลอิสระจะพึงเลือก

และมีรับประทานตามความพอใจ	

	 ข้อ	๔	 ผู้ต้องขังสังกัดบังคับต่างประเทศท่ีมิได้นับถือพระพุทธศาสนาน้ัน	พึงจัดเล้ียงอย่างเดียวกันกับผู้ต้องขัง	

ในสังกัดบังคับสยามที่ถือศาสนาอย่างเดียวกัน	
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	 ข้อ	๕	การจัดอาหารเลี้ยงตามข้อ	 ๒	 นั้น	 นอกจากที่กำาหนดไว้แล้วในข้อ	 ๓	 และ	 ๔	 ให้เป็นหน้าที่																		

ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาจัดตามที่เห็นสมควร	

	 ข้อ	๖	 การจัดอาหารเลี้ยงตามระเบียบนี้	ต้องไม่เกินเงินในวงงบประมาณที่กำาหนดไว้	

	 ข้อ	๗	 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้แต่วันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๔๘๑	

วันที่	๒	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๘๑

(ลงชื่อ)			เชวงศักดิ์สงคราม

												 	 	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๑๖)

เรื่อง เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังติดมายังเรือนจำา

	 เพื่อให้การปฏิบัติต่อเด็กติดผู้ต้องขังที่อนุญาตให้อยู่ในเรือนจำาได้ดำาเนินไปตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	

ฉบับที่	๕	ด้วยความสะดวกเรียบร้อย	อธิบดีกรมราชทัณฑ์วางระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 การรับตัวผู้ต้องขังเข้าคุมขังในเรือนจำานั้น	ถ้ามีเด็กอายุต่ำากว่า	๑๖	ปี	ติดมาด้วย	หรือในระหว่างที่

ผู้ต้องขังต้องคุมขังอยู่ในเรือนจำามีเด็กเกิดขึ้น	หรือมีเด็กอายุต่ำากว่า	๑๖	ปี	ซึ่งก่อน	ผู้ต้องขังมาต้องคุมขัง	เด็กนั้นอยู่ในความ

ดูแลของตน	ภายหลังไม่มีผู้รับเลี้ยงดูเด็กนั้น	จำาเป็นต้องมาอยู่กับผู้ต้องขัง	ให้พัศดีจัดการสอบสวนว่า	เด็กนั้นจำาเป็นต้องอยู่

ในความดูแลของผู้ต้องขังเพียงใด	และผู้ต้องขังยังมีทางที่จะมอบเด็กนั้น	ให้ผู้ใดไปอุปการะเลี้ยงดูได้บ้างหรืออย่างไร	ถ้ามี

ผู้รับไปอุปการะเล้ียงดูได้ก็ให้ผู้ต้องขังจัดการมอบให้ไปเสีย	 หากไม่มีก็ให้ผู้ต้องขังทำาคำาร้องขออนุญาตให้เด็กน้ัน	 อยู่ในเรือนจำา

ยื่นต่อผู้บัญชาการเรือนจำาโดยผ่านทางพัศดี	 เมื่อพัศดีได้รับคำาร้องนั้นแล้วให้รีบรายงาน	 พร้อมทั้งส่งคำาร้องเสนอไปยัง				

ผู้บัญชาการเรือนจำาโดยเร็ว	

	 ในคำาร้องนั้น	 ให้มีข้อความแสดงตำาบลที่อยู่ของเด็กและผู้ต้องขัง	 อายุของเด็ก	 ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก

และผู้ต้องขัง	 เครือญาติของเด็กและผู้ต้องขัง	ตลอดจนตำาบลที่อยู่ของเครือญาตินั้นๆ	ด้วยเหตุที่ไม่สามารถหาผู้อุปการะ

เลี้ยงดู	 การมอบอำานาจการปกครองเด็กนั้นให้แก่พัศดี	 สารวัตรเรือนจำา	 และผู้บัญชาการเรือนจำา	 ตลอดจนการยอมอยู่ใน

ข้อบังคับและปฏิบัติตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์วางไว้สำาหรับการนี้ทุกประการ	

	 ข้อ	๒	 เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาได้รายงานและคำาร้องดั่งกล่าวไว้ในข้อ	๑	แล้ว	ให้พยายามติดต่อกับบุคคล

และสถานที่ดั่งกล่าวไว้ในข้อ	๒	 (๒)	แห่งข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๕	ที่มีอยู่ในท้องที่นั้นขอให้ช่วยเหลือรับเด็กนั้นไป

อุปการะเลี้ยงดูก่อน	 ในกรณีที่มีบุคคลหรือสถานดั่งกล่าวจะช่วยรับไปอุปการะเลี้ยงดูหลายราย	 ให้พิจารณามอบให้แก่ราย

ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างดีที่สุด	แก่เด็กนั้น	

	 ข้อ	๓	 เมื่อได้พยายามตามข้อ	 ๒	 อย่างดีที่สุดแล้ว	 ก็ไม่มีบุคคลใดหรือสถานที่ใดรับไป	 อุปการะเลี้ยงดู				

จึงอนุญาตให้เด็กน้ันอยู่ในเรือนจำาตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับท่ี	๕	ต่อไป	และ	ในระหว่างท่ีอนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจำาน้ัน	

ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาเอาใจใส่แสวงหาบุคคลหรือสถานที่	ดั่งกล่าวขอให้ช่วยเหลือรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูเสมอๆ	

	 ข้อ	๔	 การมอบเด็กให้บุคคลหรือสถานท่ีไปช่วยอุปการะเล้ียงดูดังกล่าวไว้ในข้อ	๒,	๓	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำา

จัดให้ผู้ต้องขังท่ีส่งมอบเด็กให้กับบุคคลหรือสถานท่ีรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดู	 ทำาหนังสือส่งรับมอบเด็กตามแบบท้ายระเบียบน้ี	

ไว้ต่อกันเป็นหลักฐาน	๓	ฉบับ	ผู้ต้องขังและบุคคลหรือสถานที่รับมอบเด็กยึดถือฝ่ายละ	๑	ฉบับ	 เก็บรักษาไว้	ณ	 เรือนจำา			

๑	ฉบับ	
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	 ข้อ	๕	 ในระหว่างท่ีเด็กอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคลหรือสถานท่ีดังกล่าวใน	ข้อ	๒,	๓	ให้ผู้บัญชาการ	

เรือนจำาเอาใจใส่พยายามสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวให้การได้เป็นไปตาม	ข้อตกลงในหนังสือสำาคัญดังกล่าวไว้ในข้อ	๔	

	 อนึ่ง	ถ้าปรากฏโดยชัดแจ้งแก่ผู้บัญชาการเรือนจำาว่า	บุคคลหรือสถานที่รับเด็กไปนั้น	จัดการอุปการะ

เลี้ยงดูผิดจากข้อตกลงในหนังสือสัญญาที่ทำาไว้ต่อกัน	หรือมีพฤติการณ์เป็นที่น่าสงสาร	ว่าถ้าให้เด็กอยู่ต่อไปกับบุคคล	หรือ

สถานที่รับมอบไปอุปการะเลี้ยงดู	อาจเกิดความเสียหายแก่เด็กนั้น	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาแจ้งให้บุคคลหรือสถานที่นั้น

จัดการแก้ไขเสียให้ถูกต้อง	หรือจะเรียกเด็กนั้นคืนมาจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไปก็ได้	

	 ข้อ	๖	 เด็กที่อนุญาตให้อยู่ในเรือนจำานั้น	 ถ้าปรากฏแน่นอนว่ายังคงจะต้องอยู่ในเรือนจำาต่อไปอีกเกินกว่า	

๖	เดือน	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำารายงานไปยังกรมราชทัณฑ์ขอส่งไปไว้ยังสถานที่	ซึ่งกรมราชทัณฑ์จัดไว้สำาหรับการนี้	เมื่อได้

รับอนุญาตแล้วให้จัดการไปตามคำาสั่งของกรมราชทัณฑ์ต่อไป	

	 ข้อ	๗	 เด็กที่อนุญาตให้อยู่ในเรือนจำา	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาจัดให้ได้รับการปฏิบัติดังนี้	

	 	 (๑)	 เครื่องนุ่งห่ม	หลับนอน	ถ้าผู้ต้องขังไม่สามารถจัดหาให้เด็กได้	ก็ให้เรือนจำาจ่ายให้ตามสมควร

อย่างยิ่งแก่ความจำาเป็น	

	 	 (๒)	 อาหารนั้น	 ถ้าผู้ต้องขังไม่สามารถจะหาอาหารสำาเร็จภายนอกมาให้เด็กรับประทานได้ก็ให้

เรือนจำาจ่ายให้ตามสมควรอย่างยิ่งแก่ความจำาเป็น	

	 	 (๓)	 จัดให้กินอยู่หลับนอนภายในเรือนจำาต่างหาก	ไม่ปะปนกับผู้ต้องขัง	เว้นแต่	การจัดเช่นนั้นอาจ

เกิดความเสียหายหรือมีความจำาเป็นอย่างสำาคัญไม่สามารถทำาได้	 จึงจัดให้รวมกับผู้ต้องขังอื่นหรือผู้ต้องขังที่เด็กติดมาหรือ

เกิดจาก	

	 	 (๔)	 เด็กนั้นยังเรียนไม่จบชั้นประถมศึกษา	 และอายุอยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถม

ศึกษา	ก็จัดให้ได้รับการศึกษาในเรือนจำา	หรือในโรงเรียนภายนอกเรือนจำาต่อไป	แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควรหากเด็กนั้น

เรียนจบช้ันประถมศึกษาแล้วหรืออายุพ้นเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาและอ่านออกเขียนหนังสือไทยได้แล้ว	

ก็ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาจัดให้เด็กน้ันศึกษาวิชาอาชีพต่อไป	จะเป็นภายในหรือภายนอกเรือนจำาแล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร	

เว้นแต่เด็กท่ีพ้นเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาแล้ว	แต่ยังอ่านหนังสือไทยไม่ได้ผู้บัญชาการเรือนจำาจะให้เรียน	

วิชาสามัญอย่างเดียวหรือเรียนควบกับวิชาชีพไปด้วยก็ได้	เครื่องใช้ในการศึกษาเล่าเรียนนั้น	ถ้าผู้ต้องขังไม่สามารถจัดหาให้

แก่เด็กได้	ก็ให้เรือนจำาจัดหาให้ตามสมควรอย่างยิ่งแก่ความจำาเป็น

		 	 (๕)	 เด็กที่อนุญาตให้อยู่ในเรือนจำาป่วยไข้หรือเป็นเด็กอ่อน	ให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามสมควร	

	 	 (๖)	 เด็กที่อนุญาตให้อยู่ในเรือนจำาเมื่อพ้นจากการศึกษาโดยเรียนจบชั้นหรืออายุพ้นเกณฑ์บังคับ

ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาแล้ว	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาพยายามจัดหางานให้เด็กได้ทำาเป็นอาชีพตามสมควรแก่ความรู้	

ความสามารถของเด็กนั้น	

	 	 (๗)	 เด็กท่ีอนุญาตให้อยู่ในเรือนจำาจะออกไปภายนอกเรือนจำาจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน	

เรือนจำาเสียก่อนจึงจะออกไปได้	
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	 ข้อ	๘	 เมื่อผู้ต้องขังถึงกำาหนดพ้นไปจากเรือนจำา	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาจัดการมอบเด็กนั้นให้แก่ผู้ต้องขัง	

ไปทันที	 ถ้าเด็กนั้นอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหรือสถานที่ใดที่รับมอบไป	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาจัดการแจ้งให้

บุคคลหรือสถานนั้นนำาเด็กมาส่งให้ผู้ต้องขังในวันจะพ้นจากเรือนจำานั้น	หรือถ้าเด็กนั้นได้ส่งไปไว้	ณ	สถานที่กรมราชทัณฑ์

จัดไว้สำาหรับการน้ี	ก็ให้แจ้งไปยัง	กรมราชทัณฑ์ก่อนถึงกำาหนดวันพ้นจากเรือนจำาของผู้ต้องขังน้ันไม่น้อยกว่า	๑	เดือน	เพ่ือท่ี	

กรมราชทัณฑ์	จะได้ส่งเด็กนั้นคืนมาให้ทันกำาหนดนั้น	

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

สั่งมา	ณ	วันที่	๒๗	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๑

(ลงชื่อ)	นายสงวน	ตุลารักษ์

									 	 	 	 	 	 	 	 หัวหน้ากองผลประโยชน์ลงนามแทน	
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แบบหนังสือส่งรับมอบตัวเด็ก

เรือนจำา..................................................................	

วันที่....................................................พ.ศ.	...................	

	 หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงในการส่งรับมอบตัว...........................................................................................

ไปอุปการะเลี้ยงดูระหว่าง...........................................................................................................................ฝ่ายหนึ่ง	ซึ่งต่อไป	

ในหนังสือนี้เรียกว่าผู้ส่งมอบ	 กับ....................................................................................ฝ่ายหนึ่งซึ่งต่อไป	 ในหนังสือนี้เรียก

ว่าผู้รับมอบ	ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดั่งต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ผู้ส่งมอบยอมตกลงมอบ...........................................................................อายุ...............................ปี	

ซึ่งเป็น........................................................................อันอยู่ในความดูแลปกครองของผู้ส่งมอบโดยชอบ	ด้วยกฎหมายให้แก่

ผู้รับมอบไปอุปการะเลี้ยงดู	

	 ข้อ	๒	 ผู้รับมอบยอมตกลงว่าจะนำา..............................................ไปอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา

สมควรแก่ฐานานุรูปแห่งตน	ณ	ที่บ้านหมู่ที่...................................ตำาบล....................................	 อำาเภอ..............................

จังหวัด....................................................และจะไม่มอบ.......................................................	ให้แก่บุคคลที่	๓	รับไปอุปการะ

เลี้ยงดูอีกต่อไป	

	 ข้อ	๓	ในระหว่างเด็กอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้รับมอบๆ	ยอมตกลงให้ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือ	

เจ้าพนักงานเรือนจำา..........................................................เข้าติดต่อสอบถามเด็กหรือ	 ผู้รับมอบถึงการที่ได้อุปการะเลี้ยงดู

ไปแล้วได้	

	 ข้อ	๔	 ทั้ง	๒	ฝ่ายยอมตกลงกันว่า	การอุปการะเลี้ยงดูเป็นอันระงับสิ้นสุดลงในกรณี	ต่อไปนี้	คือ	

	 	 (๑)	เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาได้สั่งให้เลิกถอนการอุปการะเลี้ยงดูเสีย	โดยเหตุที่	ผู้รับมอบกระทำาผิด

ข้อตกลงในข้อ	 ๒,	 ๓	 แห่งหนังสือนี้	 หรือมีพฤติการณ์เป็นที่น่าสงสัยว่าหากให้เด็ก	 นั้นอยู่ต่อไปกับผู้รับมอบแล้วอาจเกิด

ความเสียหายแก่เด็กนั้น	

	 	 (๒)	เด็กนั้นได้บรรลุนิติภาวะ	

	 	 (๓)	เด็กนั้นตายหรือหลบหนีไปจากการอุปการะเลี้ยงดูของผู้รับมอบ	

	 	 (๔)	ผู้ส่งมอบหลุดพ้นไปจากเรือนจำาโดยชอบด้วยกฎหมาย	

	 ข้อ	๕	 เมื่อการอุปการะเลี้ยงดูระงับลงตามข้อ	๔	(๑),(๒),	(๔)	แห่งหนังสือนี้ผู้รับมอบ	ยอมตกลงจะนำาตัว

.........................................................................มาส่งแก่ผู้ส่งมอบโดยเร็ว	และตามข้อ	๔	(๓)	ผู้รับมอบจะแจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษรให้เรือนจำา.....................................................ทราบโดยเร็ว	เว้นแต่	ผู้ส่งมอบยังยินยอมให้ผู้รับมอบอุปการะต่อไป	

268

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



	 ข้อ	๖	 ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น	ทั้ง	๒	ฝ่ายตกลงกันว่า	(จะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่จะตกลงกัน)	

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................	

หนังสือส่งรับมอบตัว............................................................................ไปอุปการะเลี้ยงดูภายนอก	เรือนจำานี้ทำาเป็น	๓	ฉบับ	

มีข้อความตรงกันทุกฉบับ	ผู้ส่งมอบยึดถือไว้	๑	ฉบับ	ผู้รับมอบยึดไว้	๑	ฉบับ	เก็บไว้	ณ	เรือนจำา................................	๑	ฉบับ	

	 	 	 	 	 	 	 			(ลงนาม)	................................................ผู้ส่งมอบ

	 	 	 	 	 	 	 			(ลงนาม)	................................................ผู้รับมอบ

	 	 	 	 	 	 	 			(ลงนาม)	................................................พยาน

	 	 	 	 	 	 	 			(ลงนาม)	................................................พยาน

	 	 	 	 	 	 	 			(ลงนาม)	................................................พยาน
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒๐)

เรื่อง การทำาความเคารพของผู้ต้องขัง

	 การทำาความเคารพของผู้ต้องขังเท่าที่ปฏิบัติอยู่เวลานี้ยังไม่สมบูรณ์พอสมควรจะต้องประมวลและ

ปรับปรุงให้ได้ผลยิ่งขึ้น	ความมุ่งหมายของการกระทำาความเคารพนั้นก็เพื่อประโยชน์	คือ	

	 ก.	 เป็นการสมานความสามัคคีในระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ต้องขัง	 เม่ือแลเห็นกันก็จักต้องทำาความเคารพ	

ด้วยอัธยาศัยไมตรี	มิใช่ต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันหามิได้	

	 ข.	 เป็นการฝึกมรรยาทอุปนิสัยอันดีงามแก่ผู้ต้องขังให้รู้จักหน้าที่พลเมืองดีอยู่เสมอ	

	 ค.	 เป็นแนวทางสำาหรับสังเกตว่า	 ผู้ต้องขังมีวินัยดีหรือไม่	 เพราะผู้มีวินัยดีพร้อมด้วยมรรยาทอันงามต้อง

ไม่เหม่อหรือใจลอย	คอยแสดงความเคารพอยู่เสมอ	

	 ฆ.	 เพื่อให้ผู้ต้องขังรู้จักว่า	ใครเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือตน	จึงได้วางระเบียบปฏิบัติไว้	ดังต่อไปนี้	

	 	 ข้อ	๑.	ผู้ต้องขังต้องแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งตามความหมายต่อไปนี้	

	 	 	 	 	 ก.	 บุคคล	 หมายถึง	 ผู้บังคับบัญชาที่มีตำาแหน่งบังคับบัญชาเหนือตน	 ได้แก่	 เจ้าพนักงานที่รับ

ราชการในทัณฑสถานซึ่งรวมอยู่กับผู้ต้องขังถูกควบคุมอยู่	และข้าราชการกรมราชทัณฑ์	ซึ่งมีหน้าที่ตำาแหน่งบังคับบัญชา	

	 	 	 	 	 ข.	 สิ่งนั้น	 หมายถึง	 ธงชาติ	 ธงเกียรติยศ	 ตลอดจนพระบรมรูป	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

รัฐธรรมนูญ	หรือสิ่งอื่นซึ่งมีเกียรติยศที่ต้องเคารพ	

	 	 ข้อ	๒.	วิธีทำาการเคารพมี	๒	ประเภท	คือ	

	 	 	 	 	 ๑.	การเคารพเมื่ออยู่ตามลำาพัง	

	 	 	 	 	 ๒.	การเคารพเมื่ออยู่ในการควบคุม	

	 	 ข้อ	๓.	การเคารพเมื่ออยู่ตามลำาพังแบ่งออกเป็น	๔	วิธี	

	 	 	 	 	 ๑.	 ผู้ต้องขังอยู่กับท่ี	เวลาจะแสดงความเคารพเม่ือน่ังอยู่ให้ยืนข้ึนในท่าตรง	ถ้ายืนอยู่ก็ให้ทำาท่าตรง	

หันหน้าตรงไปทางผู้รับความเคารพ	

	 	 	 	 	 ๒.	 ผู้ต้องขังเดินสวนหรือผ่านผู้รับความเคารพ	เม่ือถึงระยะ	๓	ก้าว	จากผู้รับความเคารพ	ให้หยุด	

ทำาขวาหรือซ้ายหัน	แล้วหันไปทางผู้รับความเคารพ	ตาแลผู้รับความเคารพ	เมื่อผู้รับความเคารพผ่านไปแล้ว	๒	ก้าว	ให้ทำา

ขวาหรือซ้ายหันแล้วเดินต่อไป	

	 	 	 	 	 ๓.	 ผู้ต้องขังกำาลังไปพบบุคคลซ่ึงจักต้องแสดงความเคารพ	 โดยผู้รับความเคารพอยู่กับท่ี	 ผู้ต้องขัง	

ทำาแลขวาหรือซ้ายเดินเร่ือยไปไม่ต้องหยุด	 เม่ือเดินผ่านพ้นผู้รับความเคารพ	 ไปแล้ว	๒	 ก้าว	 ให้หันหน้าเดินตรงต่อไป	การทำา	

ความเคารพในเวลาเคลื่อนที่ไม่ต้องแกว่งมือ	ให้ฝ่ามือ	ติดอยู่กับขาทั้ง	๒	ข้าง	

270

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



	 	 	 	 	 ๔.	ผู้ต้องขังอยู่ลำาลองหรืออยู่ในความควบคุม	 แต่กระจัดกระจายกันอยู่	 ไม่เป็นหมวดหมู่		

ให้ผู้ต้องขังต่างคนต่างทำาความเคารพโดยลำาพังเพ่ือให้ผู้ต้องขังระมัดระวังการเคารพอยู่เสมอ	 เม่ือผู้ต้องขังคนใดเห็นผู้จะต้อง	

ทำาความเคารพ	ให้ผู้นั้นบอก	“ตรง”	ผู้ต้องขังอื่นได้ยินให้ยืนขึ้นในท่าตรง	หันหน้าไปทางผู้รับความเคารพ	

	 	 ข้อ	๔.	การทำาความคารพเมื่ออยู่ในความควบคุมแบ่งออกเป็น	๒	วิธี	

	 	 	 	 	 ๑.	เวลาจะทำาความเคารพ	ถ้าผู้ต้องขังกำาลังทำางานอยู่ให้หยุดงานแล้วทำาความเคารพ	เว้นแต่

ผู้ที่ทำางานเกี่ยวแก่เครื่องจักร	 เครื่องกล	 ในขณะที่คุมเครื่องเดินเครื่อง	 หรือกำาลังแบกหามของหนัก	 หรือทำางานอื่นใด					

เม่ือหยุดอาจเกิดการเสียหายข้ึนได้ดังน้ี	ไม่ต้องทำาการเคารพ	ถ้าผู้ต้องขัง	แบกหามหรือถือส่ิงของอย่างใดอยู่	ถ้าสามารถจะวางได้	

โดยไม่เกิดความเสียหายหรือสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง	ก็วางเสียก่อน	หรือผู้ต้องขังสวมหมวก	โพกผ้า	ห้อยผ้าที่ไหล่	

ให้ถอดหมวกลดผ้าลงก่อนแล้วทำาความเคารพ	

	 	 	 	 	 ๒.	 ผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมเป็นหมวดหมู่หรืออยู่ในห้องเรียนห้องประชุมในโรงงานอุตสาหกรรม	

ให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมหรือครูผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้บอกให้ทำาความเคารพ	

	 	 ข้อ	๕.	ให้ผู้ต้องขังทำาความเคารพเจ้าพนักงานทุกตำาแหน่ง	 เว้นแต่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน

หรือครูเป็นหมวดหมู่	 หรืออยู่ในห้องเรียนห้องประชุมก็ให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมหรือ	 ครูผู้อบรมสั่งสอนนั้นๆ	 บอกให้

ทำาความเคารพแก่เจ้าพนักงานที่มีตำาแหน่งสูงกว่าตนแต่ชั้นพัศดีหรือ	 ผู้รักษาการแทนขึ้นไป	 ถ้าต่ำากว่าชั้นพัศดีให้ผู้ควบคุม

หรือผู้อบรมนั้นเป็นผู้ทำาความเคารพแต่ผู้เดียว	โดยไม่ต้องบอกให้ผู้ต้องขังทำาความเคารพ	

	 	 ข้อ	๖.	ในกรณีที่ผู้ต้องขังไม่สามารถจะทำาความเคารพดังกล่าวข้างต้นด้วยประการใด	ๆ	ก็ตาม	หรือ

เป็นผู้เจ็บป่วยอยู่ในที่รักษาพยาบาลหรืออยู่ในห้องขัง	 ไม่ต้องทำาความเคารพดังกล่าวข้างต้น	 ให้สงบอยู่ในอิริยาบถตาม

สภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ัน	 จนกว่าผู้รับความเคารพจะพ้นไป	 แต่เม่ือผู้รับความเคารพพูดด้วย	 ก็ให้ยืนข้ึนในท่าตรง	 ถ้ายืนไม่ได้	

โดยจะเป็นอันตราย	ก็ให้นั่งหรือนอนอยู่ใน	ความสงบดังกล่าวแล้ว	

	 	 ข้อ	๗.	เมื่อผู้ต้องขังอยู่ตามลำาลองได้ยินเสียงแตรเป่าบรรเลงเพลงชาติหรือบรรเลงเพลงสรรเสริญ	

พระบารมีหรือในขณะเมื่อเห็นธงชาติชักขึ้นหรือลดลง	 มีผู้เชิญธงผ่าน	 เมื่อผู้ต้องขังอยู่กับที่ตามลำาพังให้ทำาท่าตรง	 ถ้าเดิน

อยู่ให้หยุดทำาท่าตรง	 เมื่ออยู่ในความควบคุมให้ผู้ควบคุมบอกทำาความเคารพ	 ถ้าผู้ต้องขังโดยสารอยู่ในยานพาหนะใด												

ไม่สามารถจะบังคับให้หยุดได้	ให้สำารวมกิริยา	วาจาอยู่ในลักษณะสงบ

 

	 	 ข้อ	๘.	การแสดงความเคารพของผู้ต้องขังหญิง	 ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้วแต่ให้ผู้ต้องขัง

หญิงกระทำาความเคารพต่อสิ่งโดยยืนนิ่งในความสงบ	หรือต่อบุคคลโดยนั่งไหว้	หรือโค้งตัวไหว้ตามสภาพเป็นอยู่ในขณะนั้น	

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

สั่งมา	ณ	วันที่	๒๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๒

(ลงชื่อ)		ศรีศรากร

											 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๓

เรื่อง การไหว้พระสวดมนต์ของผู้ต้องขัง

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๗	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	กรมราชทัณฑ์

วางระเบียบไหว้พระสวดมนต์ของผู้ต้องขังขึ้นไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ให้ผู้ต้องขังไหว้พระสวดมนต์ในห้องขังเวลา	 ๒๐.๐๐	 น.	 ก่อนนอนทุกวัน	 เว้นแต่เรือนจำาใดมีเหตุ

พิเศษจำาเป็นต้องให้ผู้ต้องขังไหว้พระสวดมนต์นอกห้องขังหรือผิดจากเวลาที่กำาหนดไว้เป็นครั้งคราวหรือตลอดไปก็ให้								

ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาอนุมัติ	

	 ข้อ	๒	ที่ที่ผู้ต้องขังไหว้พระสวดมนต์นั้นให้พยายามจัดให้มีที่บูชาขึ้น	๑	แห่ง	โดยมีพระพุทธรูปหรือรูป

พระพุทธเจ้า	เชิงเทียน	กะถางธูป	และที่ใส่หรือวางดอกไม้อย่างละ	๑	ที่	ก่อนลงมือไหว้พระสวดมนต์ให้จัดดอกไม้ธูปเทียน

บูชาพระ	เท่าที่สามารถจะจัดหาได้ทุกคราว	เมื่อสวดจบแล้ว	ให้ดับธูปและเทียนให้เรียบร้อย	

	 ข้อ	๓	 ในการไหว้พระสวดมนต์น้ันให้จัดผู้ต้องขังท่ีสมควรเป็นหัวหน้าผู้นำาสวด	 เป็นประจำาไว้	๑	คน	สำาหรับ	

ขึ้นต้นบท	และจุดธูปเทียนปักวางดอกไม้บูชาพระ	และให้เจ้าพนักงานเรือนจำาจัดให้ผู้ต้องขังหัวหน้านำาสวดอยู่ข้างหน้าห่าง

พอสมควรและผู้ต้องขังอ่ืน	ๆ	เข้าเป็นแถวเป็นแนว	ให้ได้ระเบียบและให้ลุกน่ังให้พร้อมเพรียงกันตลอดจนควบคุมให้ผู้ต้องขัง	

ได้สวดมนต์ทั่วถึงกันทุกคน	โดยเคร่งครัด	

	 อนึ่ง	 เมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระเสร็จแล้ว	 ให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมการสวดสั่งให้ลงมือสวด	 และเมื่อลงมือ

สวดแล้ว	ผู้ต้องขังคนใดจะลุกออกจากที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน	ผู้ควบคุมการสวดก่อนไม่ได้	

	 ข้อ	๔	 วิธีสวดมนต์	ให้ดำาเนินการสวดตามแบบซึ่งแนบมาท้ายระเบียบนี้	

	 ข้อ	๕	 ให้ใช้ระเบียบนี้แก่ทัณฑสถาน	สถานฝึกและอบรม	ในสังกัดกรมราชทัณฑ์โดยอนุโลมด้วย	

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

วันที่	๒๒	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๓

(ลงชื่อ)		ศรีศรากร

											 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์										
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แบบไหว้พระสวดมนต์ของผู้ต้องขัง

ท้ายระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๓

บทกราบพระ

	 ให้ผู้ต้องขังท้ังหมดน่ังคุกเข่าลงพร้อมกัน	ประณมมือไว้ในระหว่างอก	ผู้เป็นหัวหน้านำาสวดตามระยะท่ีค่ันไว้	

และคนอื่นว่าตามพร้อมกัน	

อรหำ	สัมมา	สัมพุทโธ	ภควา,	พุทธำ	ภควันตำ	อภิวาเทมิ	ฯ

กราบพร้อมกัน

สวากขาโต	ภควตา	ธัมโม,	ธัมมำ	นมัสสามิ	ฯ

กราบพร้อมกัน

สุปฏิปันโน	ภควโต	สาวกสังโฆ,	สังฆำ	นมามิ	ฯ

กราบพร้อมกัน

บทนโม

	 ให้ผู้ต้องขังทั้งหมดยืนขึ้นพร้อมกัน	ประณมมือไว้ในระหว่างอก	แล้วเริ่มสวดดังนี้	

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดข้ึน)	นโม	ตัสส	ภควโต	(รับและสวดพร้อมกัน)	อรหโต	สัมมา	สัมพุทธัสส	นโม	ตัสส	ภควโต	

อรหโต	สัมนา	สัมพุทธัสส	นโม	ตัสส	ภควโต	อรหโต	สัมมา	สัมพุทธัสส	

บทไหว้ ๕ ครั้ง

 ไหว้ครั้งที่	๑		 ให้นั่งกระโหย่งเท้าประณมมือไว้ในระหว่างอก	แล้วสวดดังนี้	

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดขึ้น)	 อิติปิ	 โส	ภควา	 อรหำ	 สัมมา	 สัมพุทโธ	 วิชชาจรณสัมปันโนสุคโต	 โลกวิทู	 อนุตตโร						

ปุริสทัมมสารถี	สัตถา	เทวมนุสสานัง	พุทโธ	ภควาติ	ฯ	

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดขึ้น)	 พระพุทธเจ้า	 (รับว่าพร้อมกัน)	 ทรงรู้ดีรู้ชอบได้เองทรงบริสุทธิ์สิ้นเชิง	 ทรงสงสาร			

สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ดีรู้ชอบด้วย	 ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต	 ไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า	 ฯ	 หยุดนิ่งหลับตาระลึกถึง

พระกรุณานุคุณของพระพุทธเจ้า	ระลึกถึงจนเห็นชัดเจนอย่างน้อย	๑	นาที	แล้วให้กราบลง	๑	ครั้ง	
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 ไหว้ครั้งที่	๒		 คงนั่งกระโหย่งเท้าประณมมือไว้ในระหว่างอกดั่งเดิม	และสวดดังนี้	

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดขึ้น)	 สวากขาโต	(รับและสวดพร้อมกัน)	ภควตา	ธัมโม	สันทิฏฐิโก	อกาลิโก	เอหิปัสสิโก			

โอปนยิโก	ปัจจัตตำ	เวทิตัพโพ	วิญญูหิติ	ฯ	

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดข้ึน)	 พระธรรม	(รับพร้อมกัน)	คำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้าย่อม	คุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติตาม	

ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว	ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต	หลับตา	ระลึกถึงคุณของพระธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติตามให้ได้

รับผลดีตามที่ตนปฏิบัติมาทำาดีได้ดี	ทำาชั่วย่อมได้รับ	ผลชั่ว	ระลึกถึงจนเห็นชัดเจนอย่างน้อย	๑	นาที	แล้วให้กราบลง	๑	ครั้ง	

 ไหว้ครั้งที่	๓		 คงนั่งกระโหย่งเท้าประณมมือไว้ในระหว่างอกตามเดิม	และสวดดังนี้	

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดขึ้น)	 สุปฏิปันโน	(รับและสวดพร้อมกัน)	ภควโต	สาวกสังโฆ	อุชุปฏิปันโน		ภควโต	สาวก

สังโฆ	ญายปฏิปันโน	ภควโต	สาวกสังโฆ	สามีจิปฏิปันโน	ภควโต	สาวกสังโฆ	ยทิทำ	จัตตาริ	ปุริสยุคานิ	อัฏฐปุริสปุคคลา	เอส	

ภควโต	สาวกสังโฆ	อาหุเนยโย	ปาหุเนยโย	ทักขิเณยโย	อัญชลีกรณีโย	อนุตตรำ	ปุญญักเขตตำ	โลกัสสาติ	ฯ	

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดขึ้น)	 พระสงฆ์	 (รับพร้อมกัน)	 สาวกของพระพุทธเจ้า	 เป็นผู้ปฏิบัติดี	 ปฏิบัติตรง	 ปฏิบัติ

ควร	ปฏิบัติชอบ	เป็นพยานในพระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริง	และมีผลประเสริฐจริง	ข้าพเจ้าถึง

พระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต	 ไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า	 หยุดนิ่งหลับตาระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติดีแล้ว	 ระลึกถึง

จนเห็นชัดเจนอย่างน้อย	๑	นาที	แล้วให้กราบลง	๑	ครั้ง	

 ไหว้ครั้งที่	๔		 ให้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งพับเพียบประณมมือไว้ในระหว่างอก	แล้วสวดดังนี้	

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดขึ้น)	พุทธำ	(รับและสวดพร้อมกัน)	สรณำ	คัจฉามิ	ธัมมำ	สรณำ	คัจฉามิ	สังฆำ	สรณำ	คัจฉามิ

(๓	 จบ)	 หยุดน่ิงหลับตาระลึกถึงจนเห็นชัดเจนถึงคุณบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า	 ของตน	 ระลึกจนเห็นชัดเจนอย่างน้อย	 ๑	 นาที	

แล้วให้กราบลง	๑	ครั้ง	

 ไหว้ครั้งที่	๕		 คงนั่งพับเพียบอย่างครั้งที่	 ๔	 ประณมมือไว้ในระหว่างอก	 หยุดนิ่ง	 หลับตาระลึกถึงครูบา

อาจารย์ผู้มีพระคุณทุก	 ๆ	 ท่าน	 และระลึกถึงชาติไทย	 พระมหากษัตริย์ของไทย	 และความเป็นปึกแผ่นของไทยในอนาคต

ระลึกถึงจนเห็นชัดเจนอย่างน้อย	๑	นาที	แล้วให้กราบลง	๑	คร้ัง	 ข้ันสุดท้าย	 น่ังอยู่ในท่าท่ีตนถนัด	หยุดน่ิงหลับตาระลึกถึง	

ความแปรปรวนแห่ง	 ร่างกาย	 ย่อมมีแก่	 เจ็บ	 และถึงซึ่งความตาย	 จะหนีความตายไปไม่พ้น	 ให้หมั่นทำาความดีก่อนตาย				

แผ่กุศล	ในการกราบไหว้	๕	ครั้งนี้	ให้แก่ผู้มีพระคุณ	ทุก	ๆ	ท่านจงมีแต่ความสุข	อย่าก่อเวรและเบียดเบียนกัน	ให้รักษาตน

ให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงเทอญ	

บทศีลห้าธรรมห้า

	 ให้ยืนขึ้นประณมมือไว้ในระหว่างอก	แล้วว่าดังนี้	

ศีลห้า

	 (หัวหน้าผู้นำาสวดขึ้น)	 ปาณาติปาตา	(รับพร้อมกัน)	เวรมณี		เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต	

	 อทินนาทานา	เวรมณี		เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการเป็นโจร	

	 กาเมสุมิจฉาจารา	เวรมณี		เว้นจากการประพฤติผิดในกาม	

	 มุสาวาทา	เวรมณี		เว้นจากการกล่าวเท็จ	

	 สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา	เวรมณี		เว้นจากการดื่มน้ำาเมา	คือสุราและเมรัย
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ธรรมห้า

	 ให้ว่าติดต่อกับศีลห้าต่อไป	

	 เมตตากรุณา			 	 	 	 เผื่อแผ่ให้ความสุขและช่วยทุกข์ผู้อื่น	

	 สัมมาอาชีวะ			 	 	 	 หมั่นหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ	

	 ความสำารวมในกาม			 ไม่มักมากในกาม	

	 ความมีสัตย์			 	 	 	 ประพฤติตนเป็นคนซื่อตรง	

	 ความมีสติรอบคอบ			 สุขุมเพื่อประกอบความดีอยู่เสมอ
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๕

เรื่อง การตัดผมสำาหรับผู้ต้องขัง

	 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงการตัดผมสำาหรับผู้ต้องขังเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้น	กรมราชทัณฑ์

วางระเบียบว่าด้วยการตัดผมสำาหรับผู้ต้องขังขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับท่ี	๑	เร่ืองการตัดผมสำาหรับผู้ต้องขังซ่ึงส่ังให้เรือนจำาทุกเรือนจำา	

ถือเป็นหลักปฏิบัติ	โดยหนังสือที่	๑๔๒๒/๒๔๘๐	ลงวันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๔๘๐

	 ข้อ	๒	 บรรดานักโทษเด็ดขาดชายนั้น	 ถ้าอยู่ในชั้นดีมากหรือชั้นเยี่ยมให้ตัดผมทรงดอกกระทุ่ม	 ด้านหน้า

ยาว	๑	เซนติเมตร	ด้านหลังเกรียน	ถ้าอยู่ในชั้นอื่นให้ตัดผมเกรียน	ทั้งนี้	เว้นแต่ที่เหลือโทษต่อไปอีกเพียง	๓๐	วัน	หรือ

จำาพวกที่อธิบดีสั่งผ่อนผันเป็นพิเศษ	จึงให้ตัดผมแบบอื่นได้

	 ข้อ	๓	 ผู้ต้องขังหญิงให้ไว้ผมยาวตามประเพณีนิยมในสมัยโบราณของเรา	หรือไว้ผมยาวตามสมัยนิยมปัจจุบันน้ี

	 ข้อ	๔	 คนฝากและคนต้องขังชายให้ตัดผมส้ันแบบชนสามัญ	เว้นแต่เป็นจำาพวกท่ีอธิบดีส่ังผ่อนผันเป็นพิเศษ

	 ข้อ	๕	 การตัดผมนั้นให้กระทำาในเวลาว่างงานอย่างน้อยเดือนละ	๑	ครั้ง

	 ข้อ	๖	 ผู้ต้องขังด้ือด้านเหลือขอ	ผู้ต้องขังหลบหนีเรือนจำา	และผู้ต้องขังท่ีแพทย์แนะนำาให้โกนผมเพ่ือประโยชน์	

แก่การอนามัย	ให้โกนเสียทั้งสิ้น

	 ข้อ	๗	 ระเบียบนี้ไม่ประสงค์ให้ใช้บังคับเมื่อขัดต่อลัทธิศาสนาและประเพณีนิยมของผู้ต้องขัง	 ในกรณีที่มี

ความจำาเป็นอย่างแท้จริง

	 ข้อ	๘	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

วันที่	๑๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๘๔

(ลงชื่อ)		พ.ต.อ.	กล้ากลางสมร

ผู้รักษาการในตำาแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการรับและปล่อยตัวผู้ถูกกักกัน

พ.ศ. ๒๕๑๑

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๕	แห่งพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกักกัน	ตามประมวลกฎหมายอาญา	

พ.ศ.	๒๕๑๐	อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบว่าด้วยการรับและการปล่อยตัวผู้ถูกกักกันไว้		ดังต่อไปนี้

ก. การรับตัวผู้ถูกกักกัน

	 ข้อ	๑	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เขตกักกันได้รับตัวผู้ถูกกักกันไว้แล้วให้จัดการดังนี้

	 	 ก.	 ตรวจค้นสิ่งของที่ตัวผู้ถูกกักกัน

	 	 ข.	 ให้แพทย์ตรวจอนามัยผู้ถูกกักกัน

	 	 ค.	 จดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ถูกกักกัน

	 ข้อ	๒	 การตรวจค้นส่ิงของท่ีตัวผู้ถูกกักกันน้ัน	ถ้าผู้ถูกกักกันเป็นชายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีชายเป็นผู้ตรวจค้น

ถ้าผู้ถูกกักกันเป็นหญิงให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหญิงเป็นผู้ตรวจค้น	 หากไม่มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหญิงก็ให้ผู้ถูกกักกันน้ันเองแสดง	

สิ่งของที่ตนมีติดตัวมาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจค้น	หากว่ายังเป็นที่สงสัยว่าผู้ถูกกักกันจะไม่แสดงสิ่งของที่ตนมี

อยู่ทั้งหมด	ก็ให้เชิญหญิงอื่นที่เชื่อถือได้มาช่วย	ทำาการตรวจค้นให้

	 ข้อ	๓	 หากพบว่าผู้ถูกกักกันคนใดมีทรัพย์สินหรือสิ่งของซึ่งมิอาจนำาเข้าในเขตกักกัน	 ก็ให้ดำาเนินการตาม

ระเบียบว่าด้วยทรัพย์สินของผู้ถูกกักกันต่อไป

	 ข้อ	๔	 จัดให้แพทย์ตรวจอนามัยผู้ถูกกักกันที่ได้รับไว้ใหม่ในวันรับตัวนั้น	 ถ้าไม่อาจจะมาตรวจในวันนั้นได้	

ก็ให้มาตรวจในวันอื่นโดยเร็ว

	 ข้อ	๕	 เมื่อพบว่าผู้ถูกกักกันคนใดป่วยเจ็บต้องดำาเนินการรักษาพยาบาลหรือถ้ามีโรคติดต่อ	ซึ่งจะลุกลาม

เป็นภัยแก่ผู้อื่น	 ก็ให้จัดแยกผู้ถูกกักกันนั้นจากผู้ถูกกักกันอื่น	 และให้แพทย์ชี้แจงแนะนำาการปฏิบัติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่			

ถ้าจำาเป็นจะส่งตัวผู้น้ันไปรักษายังสถานพยาบาลนอกเขตกักกัน	ก็ให้ดำาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการอนามัยและการสุขาภิบาล	

ต่อไป

	 ข้อ	๖	 การจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผู้ถูกกักกันนั้น	ต้องให้ปรากฏข้อความในเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 ชื่อ	อายุ
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	 	 (๒)	 ตำาหนิรูปพรรณ

	 	 (๓)	 ภูมิลำาเนา	และที่อยู่ปัจจุบัน

	 	 (๔)	 ประวัติการศึกษา

	 	 (๕)	 ประวัติการประกอบอาชีพ

	 	 (๖)	 ฐานะทางครอบครัว	บุคคลในครอบครัว	บุตร	ภรรยา

	 	 (๗)	 ประวัติการกระทำาผิด	(เคยต้องโทษฐานใด	รับโทษอะไร	เมื่อใดถึงเมื่อใด)

	 	 (๘)	 กำาหนดการกักกันครั้งนี้

	 	 (๙)	 ชื่อที่อยู่ปัจจุบันของบิดา	มารดา	ญาติบางคน	เพื่อนสนิท	หรือบุคคลที่เคารพนับถือ	ซึ่งจะให้

ติดต่อเมื่อมีความจำาเป็น

	 ข้อ	๗	 จัดให้มีการถ่ายรูปผู้ถูกกักกันไว้เป็นหลักฐาน	เป็นรูปหน้าตรงและด้านข้างครึ่งตัวขนาด	๒”x	๒”	

๒	รูป	โดยติดไว้กับบันทึกเรื่องราวของผู้ถูกกักกัน

	 ข้อ	๘	จัดพิมพ์ลายนิ้วมือ	ทั้งลายหัวแม่มือขวาและซ้าย	ติดไว้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งในบันทึกเรื่องราว

ของผู้ถูกกักกัน

	 ข้อ	๙	 ถ้ามีเด็กอายุต่ำากว่า	๑๔	ปี	ติดมากับผู้ถูกกักกัน	ไม่มีผู้ใดจะเลี้ยงดูพนักงานเจ้าหน้าที่	จะส่งเด็กไป

ยังสถานสงเคราะห์ใดที่สามารถรับเด็กนั้น	 หรือหากไม่มีสถานสงเคราะห์จะรับไว้	 พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เด็กนั้น

อยู่ในเขตกักกัน	โดยจัดการอุปการะเลี้ยงดูตามสมควรก็ได้

	 ข้อ	๑๐	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขตกักกันจัดอบรมผู้ถูกกักกันเข้าใหม่	เพื่อให้ทราบระเบียบ	ข้อบังคับ	และ

วินัยของเขตกักกัน	ตลอดถึงการประพฤติตนภายในเขตกักกัน

ข. การปล่อยตัวผู้ถูกกักกัน

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อจะปล่อยตัวผู้ถูกกักกันให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขตกักกันปฏิบัติดังนี้

	 	 	 (๑)		 เรียกพัสดุของหลวงคืน

	 	 	 (๒)		 ทำาหลักฐานในการปล่อยตัว

	 	 	 (๓)		 คืนทรัพย์สินของผู้ถูกกักกันให้แก่ผู้ถูกกักกันไป

	 	 	 (๔)		 ทำาหนังสือสำาคัญการปล่อยตัวให้แก่ผู้ถูกกักกัน

	 ข้อ	๑๒	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ		ณ		วันที่		๑๒		เมษายน		พ.ศ.	๒๕๑๑

(ลงชื่อ)		ณรงค์		บัณฑิตย์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(นายณรงค์		บัณฑิตย์)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

พ.ศ. ๒๕๑๓

	 โดยท่ีกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบร้านจำาหน่ายส่ิงของสำาหรับผู้ต้องขัง	 ซ่ึงใช้	

บังคับมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๗๘	ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	จึงวางระเบียบขึ้นใหม่ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิกระเบียบร้านจำาหน่ายส่ิงของสำาหรับผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์	ฉบับลงวันท่ี	๑๒	พฤศจิกายน	

๒๔๗๘	และบรรดาข้อบังคับ	ระเบียบ	คำาสั่ง	หนังสือหมู่	กรมราชทัณฑ์ในส่วนที่ได้กำาหนดไว้แล้ว	หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้

	 ข้อ	๒	 เพ่ือเป็นการให้สวัสดิการผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำา	 หรือทัณฑสถานท่ีจะซ้ือหาเคร่ืองอุปโภค	

บริโภคที่จำาเป็นแก่การครองชีพได้โดยสะดวก	ให้เรือนจำาหรือทัณฑสถานทุกแห่งจัดให้มีร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังขึ้นภายใน

เรือนจำาหรือทัณฑสถานนั้นๆ	ที่ใดเปิดกิจการร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังอยู่แล้ว	ให้ปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามนัยระเบียบนี้

	 ข้อ	๓	 สถานที่ที่จะเปิดร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	ให้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งในเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	โดยคำานึง

ถึงรูปแบบให้พอเหมาะและสะดวกแก่การดำาเนินการ

กรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่

	 ข้อ	๔	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ปกครองทัณฑสถานแล้วแต่กรณีแต่งตั้งกรรมการดำาเนินการ	และ		

เจ้าหน้าที่ประจำาร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	ดังนี้

	 	 (๑)	กรรมการดำาเนินการ	 สำาหรับเรือนจำากลาง	 เรือนจำาเขต	 หรือทัณฑสถานให้แต่งตั้งหัวหน้า

แผนกควบคุม	หรือหัวหน้าแผนกปกครอง	หัวหน้าแผนกอบรมและฝึกวิชาชีพและหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน	หรือ

หัวหน้าแผนกธุรการแห่งเรือนจำาหรือทัณฑสถานนั้นแล้วแต่กรณี

	 	 (๒)	กรรมการดำาเนินการสำาหรับเรือนจำาจังหวัดหรือเรือนจำาอำาเภอให้แต่งตั้งพัศดี	 หัวหน้าหมวด

ควบคุม	และหัวหน้าหมวดอบรมและฝึกวิชาชีพแห่งเรือนจำานั้น

	 	 (๓)	 ให้กรรมการดำาเนินการมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินฐานะการเงิน	 การบัญชี	 และ

กิจการของร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	หากมีความเห็นจะปรับปรุงกิจการประการใดให้ขออนุมัติผู้บัญชาการเรือนจำา	หรือ					

ผู้ปกครองทัณฑสถานแล้วแต่กรณี

	 	 (๔)	 ให้แต่งต้ังผู้จัดการ	๑	นาย	พนักงานบัญชี	๑	นาย	และอาจแต่งต้ังพนักงานประจำาร้านเพ่ิมข้ึนอีก	

กับผู้ต้องขังร่วมด้วยตามที่เห็นสมควร
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	 ข้อ	๕	ให้ผู้จัดการมีหน้าที่	ควบคุมดูแลรับผิดชอบทั่วไปในกิจการของร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	รองจาก

กรรมการดำาเนินการ	กับมีหน้าที่จัดหาสินค้ามาจำาหน่าย	โดยความเห็นของกรรมการดำาเนินการ

สิ่งของที่นำามาจำาหน่าย

	 ข้อ	๖	 ให้จัดซ้ือสินค้า	 เคร่ืองอุปโภคและเคร่ืองบริโภคท่ีจำาเป็นแก่การครองชีพไว้จำาหน่ายในราคาถูก	 หรือ	

ไม่ให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดในท้องถิ่นนั้น	 กับต้องเป็นของที่นำาเข้ามาและเก็บรักษาไว้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย	 และระเบียบ

แบบแผนของเรือนจำาหรือทัณฑสถาน

	 ข้อ	๗	 เคร่ืองบริโภคประจำาวัน	โดยปกติให้ซ้ืออาหารดิบมาปรุงข้ึนจำาหน่าย	เว้นแต่ไม่สะดวก	หรือไม่สามารถ	

จะปรุงเองได้	ให้กรรมการดำาเนินการพิจารณารับฝากเครื่องบริโภคที่ปรุงแล้วเสร็จจากครอบครัวเจ้าพนักงานเรือนจำา	หรือ

ทัณฑสถานแห่งนั้นไว้จำาหน่ายในประเภทสินค้าฝากขาย	การรับสินค้าฝากขายเช่นว่านี้	จะรับสินค้าชนิดใดจากรายใด	และ

จะกำาหนดราคาขายเท่าใด	 ต้องได้รับความเห็นชอบของกรรมการดำาเนินการ	 เมื่อจำาหน่ายสินค้าฝากขายได้เท่าใดให้หัก

ส่วนลดเป็นรายได้ของร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไม่เกินร้อยละ	๑๐	ของสินค้าที่ขายได้

	 ข้อ	๘	 ให้ปิดประกาศแจ้งราคาของที่จะจำาหน่ายไว้โดยเปิดเผย	หรือที่มองเห็นได้ชัดเจน

	 ข้อ	๙	 การซื้อสินค้ามาจำาหน่าย	 การจัดซื้อวัสดุอื่นๆ	 และการจ้างอันเกี่ยวกับกิจการของร้านสงเคราะห์			

ผู้ต้องขัง	ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้นๆ	โดยอนุโลม

การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน

	 ข้อ	๑๐	 การเก็บรักษาเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	ให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของกรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้

	 ข้อ	๑๑	 ให้ผู้มีอำานาจสั่งจ่ายเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังได้ครั้งละไม่เกินวงเงินที่กำาหนดไว้	ตามข้อบังคับ	

กระทรวงมหาดไทย	 ฉบับที่	 ๔/๒๕๐๐	 ว่าด้วยรายได้เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของทัณฑสถานต่างๆ	 ลงวันที่														

๒๓	ธันวาคม	๒๕๐๐	โดยอนุโลม

	 ข้อ	๑๒	 การสั่งจ่ายเงิน	นอกจากที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว	ให้จ่ายได้เฉพาะเพื่อดำาเนินกิจการของร้าน

สงเคราะห์ผู้ต้องขัง	 หรือเพื่อการบำารุงรักษากิจการเรือนจำาหรือทัณฑสถานในสิ่งที่จำาเป็นรีบด่วน	 และเฉพาะกรณีที่ไม่อาจ

จัดหาเงินงบประมาณประเภทอื่นแล้วเท่านั้น

	 ข้อ	๑๓	 หากร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังดำาเนินการมีผลกำาไร	 ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ปกครองทัณฑสถาน

แล้วแต่กรณี	อาจสั่งจ่ายเงินรายได้จากผลกำาไรได้ในกรณีต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 จ่ายเป็นรางวัลแก่เจ้าพนักงานและผู้ต้องขังท่ีมีส่วนร่วมดำาเนินกิจการร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	

โดยปฏิบัติตามข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๔)	 เรื่อง	 การจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล	 ลงวันที่	

๑๗	ตุลาคม	๒๕๐๔	โดยอนุโลม
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	 	 	 (๒)		 จ่ายเป็นสวัสดิการแก่เจ้าพนักงานและผู้ต้องขัง	ในกิจการเกี่ยวกับการสังคม	การสงเคราะห์	

และอื่นๆ	 ของเรือนจำาหรือทัณฑสถานนั้นๆ	 ตามที่เห็นสมควร	 โดยพิจารณาตามลำาดับความสำาคัญและจำาเป็นด้วยความ

ประหยัดให้เป็นไปโดยความเที่ยงธรรมเหมาะสมกับจำานวนเงินที่มีอยู่	 และจะต้องไม่กระทบกระเทือนเงินทุนที่จะดำาเนิน

การต่อไป

	 ข้อ	๑๔	 ถ้าเรือนจำาหรือทัณฑสถานใด	 ได้ขยายกิจการเจริญก้าวหน้ามีวงเงินทุนหมุนเวียนมาก	 และ

พิจารณาเห็นความจำาเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำาเพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่เจ้าพนักงาน

เรือนจำาหรือทัณฑสถาน	โดยใช้เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังจ้างก็ได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์ก่อน

การบัญชี

	 ข้อ	๑๕	 ให้เรือนจำาหรือทัณฑสถานทำาสมุดบัญชี	ทะเบียนและหลักฐานต่างๆ	ของร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	

ตามระเบียบการบัญชี	การรับจ่ายเงิน	และการเก็บรักษาเงินของเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	ลงวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๔๙๘	

โดยอนุโลม

	 ข้อ	๑๖	 สิ้นเดือนหนึ่งๆ	ให้ทำางบเดือนส่งกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบ	ภายในวันที่	๑๐	ของเดือนถัดไป	เช่น

เดียวกับงบเดือนเงินทุนผลประโยชน์	เว้นแต่ใบสำาคัญคู่จ่ายเงินให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางเรือนจำาหรือทัณฑสถาน

	 ข้อ	๑๗	 ให้ปิดบัญชีหาผลกำาไรขาดทุน	๖	เดือนต่อหนึ่งครั้ง	เช่นเดียวกับงบ	๖	เดือนเงินทุนผลประโยชน์	

แล้วส่งไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือนถัดไป

	 ข้อ	๑๘	 การปฏิบัติเก่ียวกับการเงินและการบัญชี	 นอกจากต้องปฏิบัติตามระเบียบน้ีแล้วให้ถือปฏิบัติตาม	

กฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบแบบแผนของกระทรวงการคลังอีกส่วนหนึ่งด้วยให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่	๑๖	พฤศจิกายน	

๒๕๑๓

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๑๓

(ลงชื่อ)	ศักดิ์	ไทยวัฒน์

					 	 	 	 		 	 	 	 	 		(นายศักดิ์	ไทยวัฒน์)

					 	 	 	 		 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๗

	 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	

ท้ังน้ี	 เพ่ือให้การดำาเนินงานและการบริหารจัดการร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ต้องขัง	 เจ้าพนักงานเรือนจำา	

และกรมราชทัณฑ์	จึงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย	ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๑๓		ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๗”

	 ข้อ	๒	 บรรดาระเบียบหรือคำาส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีกำาหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี	หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี	

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๙	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	 ๙	 การซื้อสินค้ามาจำาหน่าย	 การจัดซื้อวัสดุอื่นๆ	 และการจ้างอันเกี่ยวกับกิจการของร้าน

สงเคราะห์ผู้ต้องขัง	ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	โดยอนุโลม”

	 ข้อ	๔	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ	 ๙/๑	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง								

พ.ศ.	๒๕๑๓

	 	 “ข้อ	 ๙/๑	 ผู้บัญชาการเรือนจำาและผู้อำานวยการทัณฑสถานมีอำานาจในการซื้อ	 การจ้าง	 และทำา

นิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินที่กำาหนด	ดังนี้

	 	 (๑)	 ผู้บัญชาการเรือนจำาอำาเภอ	หรือผู้อำานวยการทัณฑสถานเปิด	ไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 (๒)	 ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง	 ผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัด	 ผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษ	 หรือผู้อำานวยการ	

ทัณฑสถาน	ระดับ	๘	ไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท

	 	 (๓)	 ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง	 ผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษ	 หรือผู้อำานวยการทัณฑสถาน	 ระดับ	 ๙	

ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 การซื้อ	การจ้าง	และการทำานิติกรรมสัญญาที่เกินวงเงินที่กำาหนดให้ขออนุญาตไปกรมราชทัณฑ์”

	 ข้อ	๕	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๐	 และข้อ	 ๑๑	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	

พ.ศ.	๒๕๑๓	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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	 	 “ข้อ	๑๐	เรือนจำาและทัณฑสถานสามารถเก็บรักษาเงินสดร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังได้	ดังนี้

	 	 (๑)	 เรือนจำาอำาเภอหรือทัณฑสถานเปิด	ไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท

	 	 (๒)	 เรือนจำากลาง	เรือนจำาจังหวัด	เรือนจำาพิเศษหรือทัณฑสถาน	ระดับ	๘	ไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 (๓)	 เรือนจำากลาง	เรือนจำาพิเศษหรือทัณฑสถาน	ระดับ	๙	ไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท

	 	 ข้อ	๑๑	อำานาจการสั่งจ่ายเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังแต่ละครั้งไม่เกินวงเงินตามที่กำาหนด	ดังนี้

	 	 (๑)	ผู้บัญชาการเรือนจำาอำาเภอ	หรือผู้อำานวยการทัณฑสถานเปิด	มีอำานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งหนึ่ง

ไม่เกิน	๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 (๒)	 ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง	 ผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัด	 ผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษ	 หรือผู้อำานวยการ	

ทัณฑสถาน	ระดับ	๘	มีอำานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท

	 	 (๓)	 ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง	 ผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษ	 หรือผู้อำานวยการทัณฑสถาน	 ระดับ	 ๙			

มีอำานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 การสั่งจ่ายเงินเกินอำานาจที่กำาหนดตาม	(๑)	,	(๒)	หรือ	(๓)	ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์”

	 ข้อ	๖	 ให้ยกเลิกความในข้อ	๑๓	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๑๓	

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	๑๓	หากร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังดำาเนินการมีผลกำาไร	อาจจ่ายเงินรายได้จากผลกำาไรในกรณี

ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 จ่ายเป็นรางวัลแก่เจ้าพนักงานและผู้ต้องขังที่มาช่วยกิจการร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	โดยปฏิบัติ

ตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล	ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๒๑	ลงวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๒๑

	 	 (๒)	 จ่ายเป็นสวัสดิการแก่เจ้าพนักงานและผู้ต้องขังในกิจการเก่ียวกับการสังคม	การสงเคราะห์	และ	

อื่นๆ	ของเรือนจำาหรือทัณฑสถานนั้น

	 	 (๓)	 จ่ายเป็นสวัสดิการ	การสังคม	การสงเคราะห์	และอื่นๆ	ของกรมราชทัณฑ์

	 การจ่ายเงินผลกำาไรตาม	(๑)	และ	(๒)	ให้เป็นอำานาจของผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้อำานวยการทัณฑสถาน	

ส่วน	 (๓)	 ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งการ	 ทั้งนี้	 ให้พิจารณาตามลำาดับความสำาคัญ	 และความจำาเป็นด้วยความ

ประหยัด	ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับจำานวนเงินท่ีมีอยู่	และต้องไม่กระทบกระเทือนเงินทุนท่ีจะดำาเนินการต่อไป”

	 ข้อ	๗	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ	๑๙	และข้อ	๒๐	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์						

ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๑๓

	 	 “ข้อ	 ๑๙	 การสั่งจ่ายเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเพื่อเจ้าพนักงานเรือนจำายืมไปทดรองจ่าย	 ให้จ่าย

ได้เฉพาะเพื่อกิจการร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังและกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของเรือนจำาและทัณฑสถานเท่านั้น

	 	 ข้อ	๒๐	ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับสถานกักขังกลางโดยอนุโลม	โดยให้มีสถานะเทียบเท่าเรือนจำาอำาเภอ”

ประกาศ		ณ		วันที่		๗		มิถุนายน		พ.ศ.	๒๕๔๗

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 										 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 										 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะ

นอกเรือนจำา พ.ศ. ๒๕๒๓

	 เพื่อให้การส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้

ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๒๓	และกฎกระทรวงฉบับที่	๑๐	(พ.ศ.	๒๕๒๓)	ออกตามความในพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	๒๔๗๙	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และบังเกิดผลดีแก่ราชการ	 กรมราชทัณฑ์อาศัยอำานาจ

ตามความในกฎกระทรวงดังกล่าวจึงวางระเบียบไว้		ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

สถานที่ควบคุมกักขังนักโทษเด็ดขาด

ที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา

	 ข้อ	๑	 ให้จัดแบ่งสถานที่ของเรือนจำาออกเป็นส่วนๆ	โดยให้มีสิ่งกีดกั้น	หรือมีขอบเขตอันแน่นอน	แล้วจัด

แยกนักโทษเด็ดขาดท่ีจะส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	คุมขังไว้ในส่วนท่ีได้จัดแบ่งไว้น้ัน	เว้นแต่เรือนจำาใดโดยสภาพ

ไม่อาจทำาเช่นน้ันได้ก็ให้พยายามแยกนักโทษเด็ดขาดท่ีจะส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	ออกจากผู้ต้องขังประเภทอ่ืน	

เพื่อมิให้ติดต่อกันเท่าที่จะกระทำาได้

	 ข้อ	๒	 ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นไม่อาจนำานักโทษเด็ดขาดท่ีส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	 กลับไป	

คุมขังยังเรือนจำาตามปกติได้	 ก็ให้ดำาเนินการจัดต้ังเรือนจำาช่ัวคราวข้ึนในท้องถ่ินท่ีทำางานน้ัน	 เพ่ือใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษเด็ดขาด	

ที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาโดยเฉพาะหรืออาจรวมเอาพื้นที่เรือนจำาหลายๆ	 แห่ง	 แล้วจัดตั้งสถานที่คุมขังขึ้น

เป็นเอกเทศเพื่อการนี้ก็ได้

	 ข้อ	๓	 การส่งนักโทษเด็ดขาดไปคุมขังในสถานที่ตามข้อ	๒	ให้เป็นไปตามคำาสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์

หมวด ๒ 

การตั้งกรรมการ การพิจารณาคัดเลือก 

และการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา

	 ข้อ	๔	 เมื่อมีงานสาธารณะที่จะต้องจัดส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำา	ให้เรือนจำารายงานไปกรมราชทัณฑ์	

เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	ในรายงานนั้นให้ปรากฏรายการ	

ดังนี้
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	 	 (๑)	 ลักษณะหรือประเภทของงานสาธารณะ	ว่าเป็นงานประเภทใด	สถานท่ีทำางานต้ังอยู่ในท้องท่ีใด	

และมีระยะทางห่างจากเรือนจำาเท่าใด	พร้อมทั้งความเห็นของผู้บัญชาการเรือนจำา

	 	 (๒)	 บุคคลหรือหน่วยราชการใดเป็นเจ้าของงานนั้น

	 	 (๓)	 งานนั้นจะต้องใช้นักโทษเด็ดขาดจำานวนเท่าใด	และจะต้องใช้เวลาในการทำางานเท่าใด

	 	 (๔)	งานนั้นมีผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่	ถ้าเป็นงานที่มีผลประโยชน์ตอบแทนจะพึงได้รับ						

ผลประโยชน์ตอบแทนจำานวนเท่าใด

	 	 (๕)	 เสนอรายชื่อเจ้าพนักงานที่เห็นสมควรตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดส่งออก

ไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา

	 	 (๖)	 เหตุอื่นๆ	ถ้ามี

	 ข้อ	๕	 เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดส่งออกไปทำางาน

สาธารณะนอกเรือนจำา	และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ให้จัดส่งบัญชีรายชื่อ

นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการคัดเลือกนั้นพร้อมด้วยเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการไปกรมราชทัณฑ์	เพื่อพิจารณา

อนุมัติ	เมื่อกรมราชทัณฑ์มีคำาสั่งอนุมัติแล้วจึงให้ส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาได้

	 ข้อ	๖	 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน	เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัยและเม่ือผู้ว่าราชการจังหวัด	

ร้องขอ	ให้เรือนจำารายงานขออนุมัติส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาโดยทางโทรเลข	วิทยุ	หรือโดย

วิธีการสื่อสารอื่นใดโดยเร็ว

	 ข้อ	๗	 การส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	 ให้ส่งออกจากเรือนจำาได้ตั้งแต่เวลา	

๐๖.๐๐	น.	และให้นำากลับเข้าเรือนจำาไม่เกินเวลา	๑๘.๐๐	น.

	 ข้อ	๘	 การส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	ให้ปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 ให้เรือนจำาจัดให้มีบัญชีรับ	–	ส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	บัญชีดังกล่าว	

ให้จัดทำาขึ้นสามชุด	มีข้อความตรงกัน	 เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบนักโทษเด็ดขาดเก็บไว้	๑	ชุด	 เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบนักโทษเด็ดขาด

เก็บไว้	๑	ชุด	และให้เจ้าหน้าที่ประตูเก็บไว้	๑	ชุด

	 	 (๒)	 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำานำานักโทษกลับ

คืนเรือนจำา	ให้เจ้าหน้าที่ประตูตรวจสอบบัญชีรายชื่อและจำานวนนักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา

ว่าถูกต้องตรงกับบัญชีรายชื่อที่ตนยึดถือไว้หรือไม่	 เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว	 ให้บันทึกผลการตรวจสอบ	 และลงเวลาที่นำา

นักโทษเด็ดขาดผ่านเข้ามายังเรือนจำาไว้ในบัญชีแล้วให้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมนำานักโทษเด็ดขาดผ่านไปได้	 แต่ถ้าปรากฏว่ามีรายชื่อ

นักโทษเด็ดขาด	 และจำานวนไม่ถูกต้องกับบัญชีที่ตนยึดไว้ก็ให้จดบันทึกเหตุนั้นๆ	 ลงไว้ในบัญชี	 แล้วรายงานให้ผู้บัญชาการ

เรือนจำาทราบทันที

	 	 (๓)	 เมื่อเจ้าหน้าที่ประตูได้ตรวจสอบรายชื่อนักโทษเด็ดขาดถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ควบคุม

นักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	นำานักโทษเด็ดขาดไปส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่	ผู้ควบคุมภายในเรือนจำา

ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบจะต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อและจำานวนนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับมอบไว้ว่ามีรายชื่อ

และจำานวนตรงกับบัญชีรายชื่อที่ตนยึดถือไว้หรือไม่	 เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว	 ให้บันทึกผลการตรวจสอบและลงเวลาที่รับ

มอบนักโทษเด็ดขาดไว้ในบัญชีน้ัน	 แต่ถ้าปรากฏว่ามีรายช่ือนักโทษเด็ดขาดและจำานวนไม่ตรงตามบัญชีรายช่ือท่ีตนยึดถือไว้	

ก็ให้จดบันทึกเหตุนั้นๆ	ไว้	แล้วรายงานให้ผู้บัญชาการเรือนจำาทราบทันที
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	 	 (๔)	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาจัดให้มีบัตรประจำาตัวนักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอก

เรือนจำา	คนละ	๒	ชุด	โดยประกอบด้วยเลขที่บัตร	ชื่อ	นามสกุล	เลขทะเบียนประจำาตัววันออกบัตร	และวันที่บัตรหมดอายุ	

และติดรูปถ่ายของนักโทษเด็ดขาดไว้ด้วย	โดยให้ผู้บัญชาการเรือนจำาเป็นผู้ลงนามในบัตรนั้น	บัตรประจำาตัวดังกล่าวให้			

เจ้าหน้าที่ประตูเรือนจำาเก็บไว้	๑	ชุด	และให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาเก็บไว้	

๑	ชุด	 เมื่อมีการส่งนักโทษเด็ดขาดกลับเข้าเรือนจำาให้เจ้าหน้าที่ประตูตรวจสอบตัวบุคคลว่าถูกต้องตรงกับบัตรประจำาตัว

หรือไม่	เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว	จึงให้ผ่านไปได้

	 	 (๕)	บัญชีรับ	–	ส่งนักโทษเด็ดขาดที่ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาเมื่อได้จัดการดังกล่าว

เสร็จแล้ว	ให้รวบรวมนำาส่งงานทะเบียนผู้ต้องขัง	และฝ่ายอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง	เพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ข้อ	๙	 ทุกวันสิ้นเดือนให้เรือนจำาจัดทำาบัญชีแสดงจำานวนวันที่นักโทษเด็ดขาดแต่ละคนซึ่งได้รับการคัด

เลือกให้ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	บัญชีแสดงจำานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุก	เพราะออกไปทำางาน

สาธารณะนอกเรือนจำา	และบัญชีเงินรางวัลปันผลท่ีนักโทษเด็ดขาดแต่ละคนจะพึงได้รับ	แล้วรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ

หมวด ๓

การแต่งกายของนักโทษเด็ดขาด

	 ข้อ	๑๐	 นักโทษเด็ดขาดท่ีส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	 นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกำาหนด	

ไว้ในกฎหมายแล้ว	ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)		 ต้องตัดผมตามแบบที่ทางราชการกำาหนดไว้

	 	 	 (๒)		 ต้องแต่งเครื่องแบบที่ทางราชการจ่ายให้	และเครื่องแบบนั้นให้มีลักษณะดังนี้

	 	 	 	 		 (ก)		เสื้อคอพวงมาลัยแขนสั้นแค่ศอก

	 	 	 	 		 (ข)		กางเกงขาสั้นปกเข่า	หรือ

	 	 	 	 		 (ค)		เครื่องแบบนักโทษเด็ดขาดผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีตำาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

เรือนจำาเครื่องแบบดังกล่าวให้ใช้สีเขียวคราม

	 ห้ามมิให้นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาใช้เครื่องแต่งกายส่วนตัวแต่ง	 นอกจาก

เครื่องแต่งกายที่ทางราชการกำาหนดให้เท่านั้น

	 	 	 (๓)		 ต้องไม่มีสิ่งของส่วนตัวใดๆ	ติดตัวออกไป	หรือต้องไม่รับฝากเงินหรือสิ่งของใดๆ	จากบุคคล

อื่นติดตัวออกไปเป็นอันขาด	เว้นแต่สิ่งของจำาเป็นที่ใช้ประจำาวัน

	 	 	 (๔)		 ในเวลาส่งตัวกลับคืนเรือนจำา	ต้องมีสิ่งของติดตัวเข้าไปได้เฉพาะที่ได้นำาติดตัวออกไปเท่านั้น

 

หมวด ๔ 

การควบคุม

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อมีการจัดส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาให้	 ผู้บัญชาการเรือนจำาจัด

ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุมรับผิดชอบหนึ่งคน	 เจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าดังกล่าว	 ให้มีอำานาจและหน้าที่รับผิดชอบ

บังคับบัญชากิจการเหนือเจ้าพนักงานและนักโทษเด็ดขาดท่ีอยู่ในสังกัดของตน	และให้จัดให้มีผู้คุมคนหน่ึงต่อนักโทษเด็ดขาด	

ห้าคนจะเปลี่ยนแปลงจำานวนผู้คุมนี้ได้ต่อเมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาอนุมัติ	 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าจำาเป็นและน่าจะไม่มีการ

หลบหนีหรือก่อการร้ายขึ้น
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	 ข้อ	๑๒	 เจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ีควบคุมนักโทษเด็ดขาดท่ีส่งออกไปทำางานนอกเรือนจำา	

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้คราวละไม่เกิน	๑	เดือน	เม่ือครบกำาหนดแล้ว	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาจัดเจ้าหน้าท่ีอ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีแทน	

แต่ในการนี้ให้คงเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วไว้	๑	ใน	๒	ของจำานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด	และให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปได้อีกไม่เกิน	๑	เดือน

	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะ

นอกเรือนจำา	 ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ครบกำาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง	 หรือในกรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาเห็นว่า		

หากปล่อยให้เจ้าหน้าท่ีผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปอาจเกิดความเสียหาย	 แก่ราชการได้	 ก็ให้ผู้บัญชาการเรือนจำามีคำาส่ังให้พ้นจาก	

หน้าที่	และจัดเจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน	และให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงเท่ากำาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนเท่านั้น

	 ข้อ	๑๓	 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เป็นหัวหน้าควบคุม	ช้ีแจงระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาส่ังท่ีจะต้องประพฤติในระหว่าง	

การทำางาน	ให้นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาทราบโดยละเอียด

	 ข้อ	๑๔	 การควบคุมนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาให้ปฏิบัติ	ดังนี้

(ก) การควบคุมระหว่างเดินทาง

	 (๑)	การนำานักโทษเด็ดขาดจากเรือนจำาไปยังสถานที่ทำางาน	 หรือจากสถานที่ทำางานแห่งหนึ่งไปยังอีก

แห่งหนึ่ง	หรือนำากลับคืนเรือนจำา	ให้จัดให้มียานพาหนะสำาหรับรับส่งนักโทษเด็ดขาดทั้งไปและกลับ	ในกรณีที่ไม่อาจจัดหา		

ยานพาหนะได้	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจัดให้นักโทษเด็ดขาดเดินแถวเรียงหนึ่ง	หรือเรียงสอง	หรือเรียงสี่	แล้วแต่กรณี	 โดยมี

เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมเดินตามหลังหรือเดินแซงข้างแถวระยะห่างพอสมควร	เพ่ือรักษาระเบียบวินัยไปจนถึงสถานท่ีทำางาน	หรือ	

เรือนจำาแล้วแต่กรณี

	 (๒)	 ในระหว่างการเดินทาง	 ให้นักโทษเด็ดขาดอยู่ในอาการสงบ	ห้ามมิให้ส่งเสียงเอ็ดอึง	 หรือแสดงกิริยา

อาการอันไม่สุภาพ	 เม่ือถึงสถานท่ีทำางานแล้ว	 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เป็นหัวหน้าควบคุม	 ส่ังบอกเขตกำาหนดท่ีนักโทษเด็ดขาดจะต้อง	

ปฏิบัติงานอยู่ภายในขอบเขตน้ันๆ	 ห้ามมิให้นักโทษเด็ดขาดออกไปนอกแถวหรือนอกเขตทำางานหรือเขตหยุดพักท่ีกำาหนดให้	

เป็นอันขาด	เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมแล้ว

 

(ข) การควบคุมระหว่างการทำางาน

	 (๑)	ห้ามมิให้นักโทษเด็ดขาด	ซื้อ	 รับ	หรือส่งสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดจากญาติมิตร	หรือผู้หนึ่งผู้ใด

โดยตรงหรือโดยปริยายเป็นอันขาด	 เว้นแต่สิ่งของที่มีผู้บริจาคเลี้ยงนักโทษเด็ดขาด	 และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้เป็น

หัวหน้าควบคุมแล้ว

	 (๒)	ห้ามมิให้นักโทษเด็ดขาด	ติดต่อ	พบปะ	หรือรับการเยี่ยมจากญาติมิตรหรือผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันขาด		

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุม	และให้เยี่ยมได้เฉพาะเวลาระหว่างพักการทำางานไม่เกิน	๑๕	นาที

	 (๓)	 ห้ามมิให้นักโทษเด็ดขาดผลัดเปล่ียน	หรือถอดเคร่ืองแต่งกายท่ีได้แต่งมาจากเรือนจำา	เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น	

และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม	และเมื่อหมดความจำาเป็นแล้วจะต้องผลัดเปลี่ยน	หรือสวมใส่เครื่องแต่งกาย

อย่างเดิมทันที
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	 (๔)	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดออกไปนอกความควบคุมของตนไม่ว่าในกรณี

ใดๆ	หรือควบคุมผู้ต้องขังไปในกิจการอันมิได้เกี่ยวด้วยการงานที่จ่ายไปทำานั้น	เป็นอันขาด

	 (๕)	 ในระหว่างหยุดพักการทำางาน	 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เป็นหัวหน้าควบคุมจัดให้นักโทษเด็ดขาดรวมกันอยู่เป็นหมู่	

เป็นกองแห่งเดียวกัน	ภายในเขตที่ได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน	และให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกระจายกันอยู่โดยรอบของหมู่	หรือ

กองนักโทษเด็ดขาดน้ัน	ในระยะใกล้ชิดพอท่ีจะมองเห็นนักโทษเด็ดขาดได้ทุกคน	และหากหลบหนีก็อาจติดตามจับตัวได้ทันที

	 (๖)	 ในเวลาทำางานห้ามมิให้แยกนักโทษเด็ดขาดกระจายกันทำางานห่างจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม	 จนเมื่อมี

การหลบหนีไม่อาจติดตามจับกุมได้ทันที	และให้จัดนักโทษเด็ดขาดให้อยู่ในที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสามารถมองเห็นได้ถนัด

ทุกคน	 กับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระมัดระวังมิให้นักโทษเด็ดขาดไปลับตา	 หรือให้คอยตรวจตรานับจำานวนนักโทษเด็ดขาด

อย่างช้าที่สุดประมาณ	๑๕	นาที	ต่อ	๑	ครั้ง

	 (๗)	 ในการควบคุมนักโทษเด็ดขาดทำางานเป็นหมู่	เป็นคณะ	ในสถานท่ีโล่งแจ้งหรือในป่า	ซ่ึงมีนักโทษเด็ดขาด	

จำานวนมาก	 ให้กำาหนดเขตควบคุมไว้ให้ชัดเจน	 แล้ว	 แจ้งให้นักโทษเด็ดขาดทุกคนทราบถึงเขตควบคุมนั้นโดยทั่วกัน	 และ

ตรงมุมของเขตนั้นให้ทำาเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่สามารถมองเห็นได้ชัดไว้	 แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยืนยาม	 หรือ

เดินตรวจรักษาการณ์ตามมุมหรือจุดสำาคัญในแนวเขต	 ถ้านักโทษเด็ดขาดออกไปนอกเขตควบคุมตามที่กำาหนดไว้โดยไม่มี

เจ้าหน้าที่ควบคุมไปด้วย	 ก็ให้ปฏิบัติดังผู้ต้องขังหลบหนีได้ทันที	 แต่ในการที่จะใช้อาวุธนั้นให้พยายามใช้ในกรณีที่จำาเป็น	

และไม่มีวิธีอื่นใดที่จะป้องกันได้ดีกว่าการใช้อาวุธเท่านั้น

	 ภายในเขตควบคุมนั้น	ถ้าสามารถจัดได้ก็ให้จัดให้มีที่พัก	ที่สำาหรับรับประทานอาหารน้ำารับประทาน	และ

ส้วม	ไว้ให้พร้อม	เพื่อมิให้นักโทษเด็ดขาดออกไปนอกเขตควบคุม

	 ข้อ	๑๕	 ในกรณีท่ีปรากฏว่านักโทษเด็ดขาดท่ีส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาประพฤติตนไม่ชอบ	

ตามข้อ	๖	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับที่	 ๑๐	 (พ.ศ.	๒๕๒๓)	ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	

ให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุมส่งตัวนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นกลับคืนเรือนจำาทันที	 หรือให้งดส่งออกทำางานสาธารณะนอก

เรือนจำาอีก	 แล้วให้รายงานคณะกรรมการ	 ตามนัยกฎกระทรวงข้อ	 ๔	 และผู้บัญชาการเรือนจำาทราบทันที	 และเมื่อคณะ

กรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	สมควรงดส่งนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	ก็ให้รายงานชี้แจง

เหตุผลพร้อมทั้งส่งหลักฐาน	ไปกรมราชทัณฑ์เพื่อมีคำาสั่งต่อไป

หมวด ๕

การตรวจงาน

	 ข้อ	๑๖	 เมื่อมีการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาหมั่นไป	

ตรวจตราการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อทราบถึงการควบคุมและการทำางานว่าได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำาสั่งของทางราชการหรือไม่	 เมื่อเห็นว่าหน่วยงานใดปฏิบัติไม่ชอบ	 หรือมีข้อบกพร่องที่อาจนำา

ความเสียหายมาสู่ราชการ	 ก็ให้ส่ังการแก้ไขเม่ือได้ส่ังการไปแล้ว	 หากมีการฝ่าฝืนอยู่อีกก็ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ี	

ผู้รับผิดชอบ

	 ข้อ	๑๗	 ในกรณีท่ีผู้บัญชาการเรือนจำาไม่อาจไปตรวจงานได้	 ก็ให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีเห็นสมควรไปทำาการแทน	

ในการตรวจงานให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีอำานาหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้บัญชาการเรือนจำา	และเม่ือได้ตรวจงานเสร็จแล้วให้รีบรายงาน	

เสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจำา	โดยเร็วการตรวจงานตามข้อ	๑๖	และข้อ	๑๗	จะกระทำาในลักษณะจู่โจมก็ได้
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หมวด ๖ 

การจ่ายรางวัลปันผล

	 ข้อ	๑๘	 หากงานสาธารณะที่จัดให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทำานั้นมีผลประโยชน์ตอบแทน	 เมื่อได้รับเงิน

ค่าตอบแทนแล้ว	ให้รีบจ่ายรางวัลปันผลให้แก่นักโทษเด็ดขาดและเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้มีส่วนร่วมในการทำางานนั้นโดยเร็ว

	 ข้อ	๑๙	 การจ่ายรางวัลปันผลให้แก่นักโทษเด็ดขาดตามข้อ	๑๘	ให้ทำาบัญชีแยกประเภทไว้โดยเฉพาะ	และ	

ในการจ่ายรางวัลปันผล	ให้ถือหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้

	 	 	 	 (๑)		 งานใดที่ไม่ต้องใช้ฝีมือแรงงานในการประกอบการ	ให้นักโทษเด็ดขาดได้รับส่วนแบ่งต่อวัน

คนละเท่าๆ	กัน

	 	 	 	 (๒)		 งานใดที่ต้องใช้ฝีมือแรงงานในการประกอบการ	 ให้นักโทษเด็ดขาดผู้มีฝีมือแรงงานได้รับ

รางวัลปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล

ที่ใช้บังคับอยู่

	 	 	 	 (๓)		 งานใดท่ีจำาเป็นต้องใช้นักโทษเด็ดขาด	ท้ังท่ีมีฝีมือแรงงานและไม่มีฝีมือแรงงานในการประกอบการ	

ให้นักโทษเด็ดขาดดังกล่าว	ได้รับรางวัลปันผล	ตาม	(๑)	หรือ	(๒)	แล้วแต่กรณี

	 รางวัลปันผลที่จ่ายให้แก่นักโทษเด็ดขาดตามข้อ	 (๑)	 (๒)	 และ	 (๓)	 ให้จ่ายแก่นักโทษเด็ดขาดเพื่อจับจ่าย

ใช้สอยในเรือนจำาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้เรือนจำาเก็บรักษาไว้ในฐานะรับฝาก	และให้จ่ายคืนในวันปล่อยตัว	เว้นแต่ในกรณีที่

มีความจำาเป็นอย่างยิ่งก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการเรือนจำาที่จะพิจารณาสั่งจ่ายให้เป็นกรณีๆ	ไป

	 ข้อ	๒๐	 การจ่ายรางวัลปันผลให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจำา	ให้ถือหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้กำาหนดไว้

ในข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัลที่ใช้บังคับอยู่และให้นำาจำานวนวันทำางานมารวมเป็น

ส่วนในการคำานวณด้วย

หมวด ๗ 

การปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด

	 ข้อ	๒๑	 การปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาเพราะเหลือโทษจำาคุกต่อไป

เท่ากับ	 หรือน้อยกว่าจำานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุก	 ให้เรือนจำาคำานวณวันที่ได้รับลดโทษ	 และวันพ้นโทษ						

โดยประมาณ	และรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบล่วงหน้า	๙๐	วัน

	 ข้อ	๒๒	 ให้เรือนจำาทำาหนังสือสำาคัญปล่อยตัวผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำาคุกเพราะออกไปทำางาน

สาธารณะนอกเรือนจำาข้ึน	๓	ฉบับ	เรือนจำาเก็บไว้	๑	ฉบับ	ส่งกรมราชทัณฑ์	๑	ฉบับ	และมอบให้ผู้ได้รับการปล่อยตัว	๑	ฉบับ	

โดยระบุเงื่อนไขในการคุมประพฤติตามที่ได้กำาหนดไว้ในข้อ	๘	แห่งกฎกระทรวงฉบับที่	๑๐	(พ.ศ.	๒๕๒๓)	ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙
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	 ข้อ	๒๓	 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้	ให้เสนออธิบดีกรมราชทัณฑ์	เป็นผู้พิจารณา

ชี้ขาด

	 ให้ใช้ระเบียบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๒๓

(ลงชื่อ)		ทวี	ชูทรัพย์

					 	 	 	 		 	 	 	 	 					(นายทวี	ชูทรัพย์)

					 	 	 	 		 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืน

และกลางวันในวันหยุดราชการของเรือนจำาหรือทัณฑสถาน

พ.ศ. ๒๕๒๕

	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ภายในเรือนจำาหรือทัณฑสถานเป็นระเบียบแบบแผนมีหลัก

เกณฑ์ถือปฏิบัติอย่างเดียวกัน	กรมราชทัณฑ์จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ให้แต่ละเรือนจำาหรือทัณฑสถานจัดทำาสมุดจัดเวรยามรักษาการณ์แจ้งให้เจ้าหน้าที่	ผู้จะต้องอยู่

เวรยาม	ได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	๒	วัน	วิธีการแจ้ง	ให้แจ้งโดยวางสมุดจัดเวรยามไว้คู่กับสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ

ประจำาวันของข้าราชการ	 และให้ผู้ถูกเวรยามเซ็นชื่อรับทราบในช่องที่ตรงกับรายชื่อที่ผู้นั้นถูกจัดให้อยู่เวรยาม	 ทั้งนี้			

เพื่อสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

	 ข้อ	๒	 ให้ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์หรือฝ่ายปกครองและรักษาการณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด			

เวรยามรักษาการณ์ประจำาวันภายในเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	 โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวร

อย่างเสมอหน้ากัน	และให้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยตรวจสอบว่าผู้มีหน้าที่เข้าเวรยามแต่ละวันที่จัดไว้ล่วงหน้านั้นได้เซ็นรับทราบ

คำาส่ังครบถ้วนหรือไม่	หากผู้ใดไม่เซ็นช่ือก็ให้ติดตามเพ่ือทราบปัญหาหรือเหตุขัดข้องแล้วรีบเสนอผู้บังคับบัญชาซ่ึงรับผิดชอบ	

ในการจัดเวรยามได้ทราบล่วงหน้าเพื่อสั่งการแก้ไขได้ทันกาลก่อนจะถึงกำาหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะเข้าเวรยาม

	 ทั้งนี้	เพื่อมิให้ขาดกำาลังเจ้าหน้าที่เวรยาม

	 ข้อ	๓	 แม้จะได้มีหลักฐานจัดให้ผู้ถูกเวรยามเซ็นชื่อรับทราบไว้ล่วงหน้าในสมุดจัดเวรยามรักษาการณ์	

ตามข้อ	 ๑	 แล้ว	 แต่เพื่อป้องกันการหลงลืมของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกเวรยาม	 จึงให้คงมีป้ายประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม

ประจำาวันติดไว้ที่ฝาผนังประตูเข้าเรือนจำาดังเช่นที่เรือนจำาส่วนใหญ่ถือปฏิบัติอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งด้วย

	 ข้อ	๔	 การจัดเวรยามรักษาการณ์กลางคืนและกลางวันในวันหยุดราชการของแต่ละเรือนจำาหรือ

ทัณฑสถานให้พึงมีระดับการบังคับบัญชาลดหลั่นกันตามลำาดับดังนี้

	 	 ๔.๑		เวรผู้ใหญ่

	 	 ๔.๒		พัศดีเวรและผู้ช่วยพัศดีเวร

	 	 ๔.๓		หัวหน้าเวรรักษาการณ์ทุกผลัด

	 	 ๔.๔		หัวหน้าเวรประตู	หัวหน้าเวรประจำาแดน

	 	 ๔.๕		เวรรักษาการณ์ทั่วไป
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	 แต่ทั้งนี้	ต้องจัดอัตรากำาลังให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละเรือนจำา	หรือทัณฑสถาน	และให้สอดคล้องกับ

จำานวนเจ้าหน้าที่เวรยามที่สามารถจะเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำาการนอกเวลาตามที่กระทรวงการคลังกำาหนดให้ด้วย

	 ข้อ	๕	นอกจากผู้บัญชาการเรือนจำา	 ผู้อำานวยการ	 หรือผู้ปกครองทัณฑสถานจะมีหน้าที่ต้องเข้าตรวจ

ภายในเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	 ตามระเบียบท่ีกรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้แล้วผู้บัญชาการเรือนจำา	 ผู้อำานวยการ	 หรือผู้ปกครอง	

ทัณฑสถานจะต้องจัดเวรตรวจพิเศษให้ผู้บังคับบัญชาระดับรองเป็นเวรเข้าตรวจเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	 แทนผู้บัญชาการ

เรือนจำา	ผู้อำานวยการ	หรือผู้ปกครองด้วย	โดยจะต้องเข้าตรวจการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์เป็นประจำาทุกวัน	ทั้งนี้

เพื่อเสริมกำาลังการตรวจตราของผู้บังคับบัญชาระดับสูงอีกชั้นหนึ่ง

	 ข้อ	๖	 การอยู่เวรยามรักษาการณ์กลางคืน	ให้ถือปฏิบัติดังนี้

	 	 ๖.๑		ในวันเปิดที่ทำาการตามปกติ	 ผู้จะเข้าปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ตามนัยข้อ	 ๔	 ทุกคน	

ให้พ้นจากหน้าที่ประจำาวันเมื่อเวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เพื่อไปเตรียมตัวเข้าเวรยาม	 และจะต้องกลับเข้ามารับมอบหน้าที่เวรยาม

ต่อจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตอนกลางวันไม่เกินเวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 และให้พ้นจากหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืนเวลา	

๐๘.๓๐	น.	ของเช้าวันรุ่งขึ้น	แต่จะถือว่าพ้นจากหน้าที่ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำาวัน	หรือเจ้าหน้าที่เวรยามรักษา

การณ์กลางวันในกรณีที่วันรุ่งขึ้นตรงกับวันหยุดราชการมารับมอบหน้าที่ครบทุกคนเสียก่อนด้วย

	 	 ๖.๒		ให้ผู้พ้นจากหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืน	 ซึ่งจะต้องกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำาวัน

ในวันเปิดทำาการตามปกติ	กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินเวลา	๑๐.๐๐	น.

	 	 ๖.๓		ให้ผู้พ้นจากหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืน	 แต่จะต้องถูกเวรคาบเกี่ยวกับเวรรักษาการณ์

ตอนกลางวันในวันหยุดราชการด้วย	 ให้กลับเข้ามาเข้าเวรไม่เกิน	๐๙.๓๐	น.	 ให้เรือนจำาและทัณฑสถานพยายามหลีกเลี่ยง

การจัดเวรยามคาบเกี่ยวกรณีนี้ให้น้อยที่สุด	หากเป็นไปได้ถ้าจะเป็นต้องจัดเมื่อผู้นั้นออกเวรรักษาการณ์กลางคืนแล้ว	ให้จัด

อาหารเช้าจากร้านค้าสงเคราะห์ภายในเรือนจำาเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว	 แทนการอนุญาตให้ออกไปรับประทาน

อาหารเช้าที่บ้านก็จะเพิ่มกำาลังการควบคุมให้แข็งแรงขึ้น

	 	 ๖.๔		การส่งมอบหน้าที่เวรยามแต่ละผลัดต้องปลุกเวรผลัดต่อไปมาตรวจและเซ็นรับมอบหน้าที่

กันให้เรียบร้อยเสียก่อน	จึงจะออกเวรได้	ถ้าหากเวรผลัดต่อไปยังไม่เซ็นรับมอบหน้าที่ถือว่าเวรคนเดิมยังไม่หมดหน้าที่

	 ข้อ	๗	 การอยู่เวรรักษาการณ์กลางวันในวันหยุดราชการ	ให้ถือปฏิบัติดังนี้

	 	 ๗.๑		ให้เวรรักษาการณ์กลางวันทุกคนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีไม่เกินเวลา	 ๐๘.๐๐	 น.	 และให้พ้นจากหน้าท่ี	

เวลา	๑๗.๐๐	น.

	 	 ๗.๒		ผู้ที่มีหน้าที่เป็นเวรรักษาการณ์กลางวัน	 และมีหน้าที่จะต้องอยู่เวรต่อเนื่องคาบเกี่ยวไปถึงเวร

รักษาการณ์กลางคืนในเย็นวันนั้นด้วย	 อนุญาตให้ออกไปเตรียมตัวเข้าเวรกลางคืนตามนัยข้อ	 ๖.๑	 ได้	 แต่ทั้งนี้ให้เรือนจำา

และทัณฑสถานพยายามหลีกเลี่ยงการจัดเวรต่อเนื่องคาบเกี่ยวกันตามนัยข้อ	๖.๓	วรรคสอง

	 	 ๗.๓		ให้จัดเวรผลัดเปลี่ยนกันออกไปรับประทานอาหารกลางวัน	 ระหว่างช่วงเวลา	 ๑๑.๐๐	 –	

๑๒.๐๐	น.	และ	๑๒.๐๐	–	๑๓.๐๐	น.	แต่ทั้งนี้ให้คำานึงถึงการจัดกำาลังการควบคุมที่เหลืออยู่ให้เพียงพอแก่การรักษาความ

ปลอดภัยของเรือนจำา	หรือทัณฑสถานแต่ละแห่งด้วย
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	 ข้อ	๘	 ให้จัดเวรยามสำารองประจำาวันไว้ส่วนหนึ่ง	 หากมีเหตุจำาเป็น	 เช่น	 กรณีเจ้าหน้าที่เวรยามในวันนั้น

เจ็บป่วยกระทันหันหรือเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่	

แต่ผู้มีหน้าที่เข้าเวรยามโดยตรงยังไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ให้เวรยามสำารองเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้ทันที

	 ข้อ	๙	การขออนุญาตสับเปลี่ยนการอยู่เวรยามแทนกันให้กระทำาได้	 โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ		

กรมราชทัณฑ์	ท่ี	มท.	๐๙๐๒/ว	๒๒๒	ลงวันท่ี	๓๑	ตุลาคม	๒๕๒๒	กล่าวคือต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยเสนอขอ	

อนุญาตผ่านการพิจารณาของพัศดีเวร	 จนถึงหัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ

เรือนจำา	หรือผู้ปกครองเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเสียก่อน

	 ข้อ	๑๐	 ให้เจ้าหน้าที่ประตูตรวจการเข้าออกของเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้

เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำาหรือทัณฑสถานแล้วจะออกไปนอกแดนต้องได้รับอนุญาตจากเวรผู้ใหญ่หรือพัศดีเวร	

หากจะออกไปนอกเรือนจำาหรือทัณฑสถานเจ้าหน้าท่ีประตูจะอนุญาตให้ออกไปได้ต่อเม่ือได้มีบันทึกอนุญาตออกนอกเรือนจำา

หรือทัณฑสถานจากเวรผู้ใหญ่	หรือพัศดีเวรมาแสดงเสียก่อน	 เม่ืออนุญาตให้ผ่านประตูไปแล้วเจ้าหน้าท่ีประตูต้องยึดเอกสาร	

การอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

	 ข้อ	๑๑	 เวรผู้ใหญ่หรือพัศดีเวรที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ออกไปจากแดนหรือออกไป

นอกเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	 จะอนุญาตได้เฉพาะกรณีปฏิบัติตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชาหากเวรผู้ใหญ่หรือพัศดีเวรจะ

อนุญาตเองอาจกระทำาได้เฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่เวรยามผู้นั้นมีเหตุผลความจำาเป็นจริงๆ	 และต้องคำานึงถึงการควบคุมและ

ความปลอดภัยภายในของเรือนจำาหรือทัณฑสถานเป็นหลักสำาคัญ	 เมื่ออนุญาตไปแล้วหากเกิดผลเสียหายผู้อนุญาตอาจจะ

ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย	ทั้งจะต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบแทนระหว่างผู้นั้นไม่อยู่ในหน้าที่ด้วย

	 ข้อ	๑๒	 การมอบหมายหน้าที่ระดับการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เวรยาม	 ตามนัย

ข้อ	๔	ให้เรือนจำาหรือทัณฑสถานแต่ละแห่งเป็นผู้กำาหนด

	 ข้อ	๑๓	 เม่ือผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจเรือนจำา	 เจ้าหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์จะต้องรายงานตนตามข้อบังคับ	

ที่	๔/๒๔๘๕	ลงวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๔๘๕	กล่าวคือ	เมื่อไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าผู้ที่จะรับรายงานแล้ว	ให้ทำาความเคารพอยู่

ห่างประมาณ	 ๑	 เมตร	 รายงานโดยกล่าวชื่อตัวและชื่อสกุล	 หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ	 ในช่วงเวลาใดมีเหตุการณ์ปกติหรือผิด

ปกติอย่างไรหรือไม่	จำานวนผู้ต้องขังมีเท่าใด	แยกเป็นชายหญิงเท่าไร	สำาหรับเรือนจำาหรือทัณฑสถานที่เป็นราชการบริหาร

ส่วนกลาง	 การรายงานคร้ังแรก	 ตามปกติให้เป็นหน้าท่ีของพัศดีเวร	 ข้ันต่อไปเม่ือผู้บังคับบัญชาผ่านประตูใด	หรือหน่วยงานใด	

ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าผู้รักษาการณ์ประตู	หรือหัวหน้าผู้ควบคุมหน่วยงานนั้น	เป็นผู้รายงานดังนี้	เป็นต้น

	 ข้อ	๑๔	 ระเบียบนี้ไม่บังคับรวมถึงการจัดเวรป้อมยามรักษาการณ์กำาแพงเรือนจำาและเวรรักษาการณ์

ภายนอกเรือนจำา
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	 ข้อ	๑๕	 ไม่ถือเป็นข้อจำากัดท่ีจะให้เรือนจำาหรือทัณฑสถานแต่ละแห่งกำาหนดกฎเกณฑ์รายเดือนปลีกย่อย	

ในการวางระเบียบปฏิบัติเป็นการภายในให้รัดกุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้

	 ข้อ	๑๖	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	เมษายน	๒๕๒๕

(ลงชื่อ)		ทวี	ชูทรัพย์

					 	 	 	 		 	 	 	 	 				(นายทวี	ชูทรัพย์)

				 	 	 	 		 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลค่าทำาขวัญ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะ

นอกเรือนจำา พ.ศ. ๒๕๒๙

	 โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล	ค่าทำาขวัญ	และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	แก่

นักโทษเด็ดขาด	ซึ่งส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	และ	ได้รับอันตรายบาดเจ็บ	หรือถึงแก่ความตาย	กรมราชทัณฑ์

จึงวางระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล	 ค่าทำาขวัญ	 และ

ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	แก่นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะ	นอกเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๒๙”	

	 ข้อ	๒	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	 นักโทษเด็ดขาดผู้ใดท่ีได้รับการส่งตัวออกทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา	ได้รับอันตราย	หรือถูกประทุษร้าย	

หรือได้รับการป่วยเจ็บ	 หรือประสบอุบัติเหตุ	 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่	 และการได้รับอันตราย	 หากถูกประทุษร้าย						

การได้รับการป่วยเจ็บ	 หรือการประสบอุบัติเหตุนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 หรือเกิดจากความผิด

ของตนเอง	 ให้นักโทษเด็ดขาดผู้น้ันได้รับเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลหรือเงินทำาขวัญ	 โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์	

ต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงอันตรายสาหัส	ให้ได้รับเงินทำาขวัญไม่เกิน	๔,๐๐๐	บาท	

	 	 (๒)	 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจนเป็นอันตรายสาหัสให้ได้รับเงินทำาขวัญไม่เกิน	๘,๐๐๐	บาท	

	 	 (๓)	 ผู้ที่ได้รับอันตรายจนถึงเสียชีวิตให้ได้รับเงินทำาขวัญไม่เกิน	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

หรือได้รับอันตรายตาม	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	อาจพิจารณาจ่ายเงิน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้อีกส่วนหนึ่งก็ได้	

	 ข้อ	๔	 ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการส่งตัวออกทำางานสาธารณะนอกเรือนจำาได้รับ	

	 ข้อ	๕	 เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 เงินทำาขวัญ	 ตามข้อ	 ๓	 หรือ	 เงินค่าทำาศพตามข้อ	 ๔								

ให้จ่ายจากเงินรายได้ท่ีเกิดจากงานสาธารณะในโครงการท่ีนักโทษเด็ดขาดผู้น้ันมีส่วนร่วมในการทำางาน	 โดยให้ถือว่าเป็นค่า	

ใช้จ่ายประเภทหนึ่งของงานใน	โครงการนั้น	
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	 เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 เงินทำาขวัญ	 และเงินค่าทำาศพนักโทษเด็ดขาดที่

ออกไปทำางานสาธารณะประเภทที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน	 ให้เรือนจำาหรือทัณฑสถานกันเงินร้อยละหนึ่งของราคาของ

งานสาธารณะที่มีผลประโยชน์	 ตอบแทนในแต่ละโครงการไว้	 แล้วให้ส่งเงินนั้นไปเก็บที่กรมราชทัณฑ์	 และให้จ่ายจากเงิน	

ดังกล่าว	

	 ข้อ	๖	 เมื่อมีกรณีเกิดขึ้นตามข้อ	 ๓	 หรือข้อ	 ๔	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำา	 ผู้อำานวยการหรือผู้ปกครอง

ทัณฑสถาน	แต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งไม่น้อยกว่า	๓	นาย	ประกอบด้วยข้าราชการตั้งแต่ระดับ	๓	ขึ้นไป	ทำาการสอบสวน

พิจารณาว่านักโทษผู้นั้นสมควรได้รับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	เงินทำาขวัญ	หรือเงินค่าทำาศพหรือไม่	ถ้าเห็น	

สมควรได้รับ	ควรจะได้รับเป็นจำานวนเงินเท่าใด	แล้วให้เสนอรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	

	 ข้อ	๗	 เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำา	 ผู้อำานวยการ	 หรือผู้ปกครองทัณฑสถาน	 ได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว				

ให้ตรวจสอบพิจารณา	ถ้าเห็นสมควรได้รับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	หรือเงินทำาขวัญ	ให้เสนอความเห็นว่า

สมควรได้รับ	เป็นจำานวนเงินเท่าใด	พร้อมทั้งส่งเอกสารการสอบสวนไปกรมราชทัณฑ์	เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป	

	 ข้อ	๘	การจ่ายเงินค่าทำาศพตามข้อ	๔	ให้เรือนจำาหรือทัณฑสถานทดรองจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพไปก่อน		

ได้แล้วให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ	พร้อมทั้งหลักฐานการจ่ายเงิน	

	 ข้อ	๙	การจ่ายเงินทำาขวัญตามข้อ	 ๓	 (๓)	 ให้จ่ายแก่ทายาทของผู้นั้น	 ในกรณีที่ไม่มีทายาทของผู้ตาย						

มาขอรับเงิน	เมื่อพ้นกำาหนด	๓	เดือน	นับแต่วันที่ได้แจ้งให้ทายาทผู้นั้นทราบ	ให้ส่งเงินนั้นเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป	

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๒๙

(ลงชื่อ)		สนิท	รุจิณรงค์

						 	 	 	 		 	 	 	 	 		(นายสนิท	รุจิณรงค์)

					 	 	 	 		 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด

พ.ศ. ๒๕๓๖

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ที่	 ๒/๒๕๐๐	 ลงวันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๐๐		

เร่ือง	การเล่ือนและลดช้ันนักโทษเด็ดขาด	เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	และรวบรวมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่อง

ดังกล่าวให้เป็นระเบียบเดียวกัน	 เพื่อสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น	 อาศัยอำานาจตามนัยข้อ	 ๔๕	 วรรค	 ๒	 แห่งกฎกระทรวง

มหาดไทย	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๔๗๙	กรมราชทัณฑ์จึงวางระเบียบไว้ดังนี้	

	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเล่ือนและลดช้ันนักโทษเด็ดขาด	พ.ศ.	๒๕๓๖”	

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๖	เป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	ท่ี	๒/๒๕๐๐	ลงวันท่ี	๒๔	ธันวาคม	๒๕๐๐	เร่ือง	การเล่ือนและลดช้ัน	

นักโทษเด็ดขาด	

	 บรรดาระเบียบและคำาสั่งอื่นใด	 ที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน	

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป

	 ข้อ	๔	 ในระเบียบนี้	

		 	 “นักโทษเด็ดขาด”	หมายถึง	 บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำาคุก	 ภายหลังคำาพิพากษาถึงที่สุด	 และ

ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย	

		 	 “เรือนจำา”	ให้หมายความรวมถึง	ทัณฑสถานด้วย	

		 	 “ผู้บัญชาการเรือนจำา”	ให้หมายความรวมถึง	ผู้อำานวยการและผู้ปกครองทัณฑสถาน	

		 	 “กฎกระทรวง”	 หมายถึง	 กฎกระทรวงมหาดไทย	 ออกตามความในมาตรา	 ๕๘	 แห่ง	 พระราช

บัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	
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หมวด ๒
การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ

	 ข้อ	๕	นักโทษเด็ดขาดแต่ละชั้นจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเมื่อถึงกำาหนดเวลาเลื่อนชั้นตามปกติ	 คือ	

ในวันสิ้นเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง	และสิ้นเดือนธันวาคมครั้งหนึ่ง	ดังนี้	

		 	 (๑)	ถ้าเดิมเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง	จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเดิมมาแล้ว		

ไม่น้อยกว่าสามเดือน	เฉพาะกรณีมิได้ถูกลดช้ัน	ถ้าเป็นนักโทษเด็ดชาดช้ันกลางมาแล้ว	น้อยกว่าสามเดือน	แต่ถูกคุมขังอยู่ใน	

เรือนจำามาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน	ก็ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นตามข้อนี้ได้	

		 	 ถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป	 จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดในชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อย

กว่า	๖	เดือน	

		 	 (๒)	ถ้าเดิมเป็นนักโทษเด็ดขาดต่ำากว่าชั้นกลาง	 จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดในชั้นเดิม	

มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี	เฉพาะกรณีมิได้ถูกลดช้ัน	ถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดต่ำากว่าช้ันกลางมาแล้วน้อยกว่าหน่ึงปี	แต่ถูกคุมขัง	

อยู่ในเรือนจำามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหกเดือน	ก็ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นตามข้อนี้ได้	

		 	 (๓)	 นอกจากที่กล่าวไว้ใน	 (๑)	 และ	 (๒)	 แล้ว	 ถ้านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องเพิ่มหรือลด

กำาหนดเวลาดังกล่าวไว้ในตารางท้ายระเบียบน้ีด้วยแล้ว	ก็ให้เพ่ิมเวลาข้ึน	หรือลดลง	ตามกำาหนดในตารางท้ายระเบียบน้ีด้วย	

เฉพาะผู้ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางมาแล้วน้อยกว่า	๓	 เดือน	ถ้าต้องเพิ่มกำาหนดเวลาตามตารางต่อท้ายระเบียบนี้	 ก็ให้

เริ่มนับระยะเวลาที่ต้องเพิ่มถัดจากวันที่ถึงกำาหนดพิจารณาเลื่อนชั้นตามปกติในข้อ	 ๕	 ส่วนนักโทษเด็ดขาดต่ำากว่าชั้นกลาง

ตามข้อ	(๒)	ก็ปฏิบัติ	เช่นเดียวกันโดยอนุโลม	

		 	 (๔)	 เมื่อกำาหนดเวลาการพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด	 ตามข้อ	 ๕	 หากเรือนจำาใดไม่ได้มีการ

พิจารณาเลื่อนชั้นให้รายงานเหตุผลไปให้กรมราชทัณฑ์ทราบ	

	 ข้อ	๖	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำา	แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	๑	คน	และกรรมการ

อย่างน้อย	๒	คน	โดยแต่งตั้งจากผู้ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ระดับ	๔	ขึ้นไป	ซึ่งสังกัดเรือนจำานั้นๆ	ทำาการตรวจสอบพิจารณาว่า

นักโทษเด็ดขาดผู้ใดควรหรือไม่ควรเลื่อนชั้น	เพราะเหตุใด	

	 ข้อ	๗	 ภายในเวลาสองเดือนก่อนถึงกำาหนดวันเล่ือนช้ัน	 ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาสำารวจนักโทษเด็ดขาดท่ีเข้า

เกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น	 ตามข้อ	 ๕	 จัดทำาบัญชีพร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ	 เสนอคณะกรรมการ

ตามข้อ	๖	

	 ข้อ	๘	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการตรวจสอบบัญชีรายช่ือ	 รวมท้ังเอกสารหลักฐานต่างๆ	แล้ว	ทำาความเห็น	

เสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำาเพื่อพิจารณาสั่งเลื่อนหรือไม่เลื่อนชั้นโดยเร็ว	

	 ข้อ	๙	 การพิจารณาดำาเนินการตามข้อ	๗	และข้อ	๘	ให้คำานึงถึงว่าการที่นักโทษเด็ดขาดคนใดจะได้เลื่อน

ชั้นสูงขึ้นนั้น	 จะก่อให้เกิดผลดีแก่การปกครองบังคับบัญชาและการรักษาวินัยของเรือนจำา	 ตลอดทั้งเป็นประโยชน์แก่การ

ขัดเกลานิสัย	 ความประพฤติ	 พฤติกรรม	 ของนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นให้กลับตนเป็นพลเมืองดี	 โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์		

ดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 มีความประพฤติเรียบร้อย	ตั้งตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำา	
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	 	 	 (๒)		 ตั้งใจรับการศึกษาอบรมทั้งวิชาสามัญ	วิชาชีพ	ศีลธรรม	และวัฒนธรรม	มาด้วยดีเป็นต้นว่า

หากเป็นนักโทษเด็ดขาดที่นับถือศาสนาพุทธ	 ต้องจำาเบญศีล	 เบญธรรมได้	 เว้นแต่ผู้ที่นับถือลัทธิศาสนาอื่น	 ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของผู้บัญชาการเรือนจำาท่ีจะพิจารณากำาหนด	 โดยเทียบเคียงกับกรณีท่ีกล่าวมาข้างต้น	 และถ้าเป็นผู้มีสัญชาติไทย	

ต้องมีความเข้าใจในหน้าที่พลเมืองดี	ตามควรแก่ชั้นที่จะเลื่อนขึ้นไปอีกด้วย	

	 	 	 (๓)		 มีความวิริยะอุตสาหะ	ขยันหมั่นเพียร	มานะอดทน	ทำาการงานบังเกิดผลดี	แก่ทางราชการ

และส่วนรวม	

	 ข้อ	๑๐	 นักโทษเด็ดขาดท่ีเจ็บป่วยอาจได้รับการพิจารณาเล่ือนช้ันในกรณีปกติด้วย	 ท้ังน้ี	 ให้อยู่ในดุลยพินิจ	

ของผู้บัญชาการเรือนจำา	

หมวด ๓
การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ

   

	 ข้อ	๑๑	 ในกรณีมีเหตุพิเศษ	 จะขออนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดที่มีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ	

ตามนัยข้อ	๔๘	หรือเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดก่อนกำาหนดเวลา	ตามนัยข้อ	๘๑	วรรค	๒	หรือเลื่อนข้ามชั้นนักโทษเด็ดขาด	

ตามนัยข้อ	๘๒	แห่งกฎกระทรวงก็ได้	

	 กรณีตามวรรคแรก	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง	ซึ่งมีคุณสมบัติทำานองเดียวกับที่

ระบุไว้ในข้อ	๖	ทำาการสอบสวนพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการเรือนจำา	และเมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาได้รับรายงาน

ดังกล่าวแล้วพิจารณาเห็นว่า	สมควรเลื่อนชั้นเป็นกรณีพิเศษให้ส่งเอกสารการสอบสวน	พร้อมความเห็นไปให้กรมราชทัณฑ์

พิจารณา	เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์แล้วให้	ผู้บัญชาการเรือนจำาสั่งให้เลื่อนชั้นได้	

	 ข้อ	๑๒	 การพิจารณาเล่ือนช้ันนักโทษเด็ดขาด	ตามข้อ	๑๑	นอกจากจะเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี	 มีความ	

อุตสาหะ	 มีความก้าวหน้าในการศึกษาอบรมและทำางานบังเกิดผลดีแล้ว	 จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่านักโทษเด็ดขาดผู้น้ัน			

ได้ประกอบคุณงามความดี	 หรือทำาความชอบแก่ทางราชการดีเด่นเป็นพิเศษอีกด้วย	 อาทิเช่น	 เข้าต่อสู้ขัดขวางป้องกัน			

การแหกหักเรือนจำา	หรือช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำาหรือผู้อื่นขณะตกอยู่ในภาวะอันตราย	หรือเสี่ยงอันตรายเข้าทำาการ

ป้องกันจับกุมผู้ต้องขังท่ีก่อการจลาจล	 หรือก่อเหตุร้ายข้ึนภายในเรือนจำา	 หรือทำาการดับเพลิงในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้อาคาร	

สถานที่ของเรือนจำา	หรือเหตุอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	

	 ข้อ	๑๓	 เมื่อได้สั่งเลื่อนชั้นแล้วให้ประชุมชี้แจงให้ผู้ต้องขังทั้งหมดทราบผลการเลื่อนชั้นและเหตุผลที่มี

การเล่ือนช้ัน	แล้วปิดประกาศรายช่ือนักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับการเล่ือนช้ันไว้	โดยเปิดเผยตามท่ีผู้บัญชาการเรือนจำาเห็นสมควร	

หมวด ๔
การลดชั้นนักโทษเด็ดขาด

	 ข้อ	๑๔	 การลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	นอกจากจะดำาเนินการได้ในกรณีที่กำาหนดไว้ตามนัยข้อ	๑๐๘	และข้อ	

๑๑๔	แห่งกฎกระทรวงแล้ว	ให้ดำาเนินการลดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่กระทำาความผิดดังต่อไปนี้	คือ	

		 	 	 (๑)		 กรณีหลบหนีไปจากการควบคุม	 และได้ตัวคืนมาไม่ว่านักโทษเด็ดขาดคนนั้นก่อนหลบหนี

จะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นใด	ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวมากทุกราย	
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	 	 	 (๒)		 กรณีประพฤติผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติ	ไม่ว่านักโทษเด็ดขาดคนน้ัน	ขณะได้รับการปล่อยตัว	

เพื่อคุมประพฤติ	จะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นใด	เมื่อได้ตัวคืนมาให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวทุกราย

	 	 	 (๓)		 กรณีนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ	 ระหว่างต้องโทษได้

กระทำาความผิดในเรื่องดังกล่าวอีก	ให้ลดชั้นไม่น้อยกว่า	๒	ชั้น	เว้นแต่นักโทษเด็ดขาดคนนั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว	

	 ข้อ	๑๕	 เมื่อได้มีคำาสั่งลดชั้นนักโทษเด็ดขาดคนใดแล้ว	 ให้ปิดประกาศรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ถูกลงโทษ

ลดชั้นไว้โดยเปิดเผย	ตามที่ผู้บัญชาการเรือนจำาเห็นสมควร	

หมวด ๕
ข้อความเบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๑๖	 การจัดช้ันนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ	๔๕	แห่งกฎกระทรวง	 เฉพาะผู้ต้องขังที่

เคยต้องโทษมาแล้วให้ใช้หลักฐานตามหมายแดงแจ้งโทษที่มีมาตรา	๙๒	หรือ	๙๓	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๔๙๙	

หรือมาตรา	 ๙๗	 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 หรือหลักฐานจากทะเบียนรายตัว	 หรือหลักฐานจาก

ศูนย์ข้อมูลกรมราชทัณฑ์	 หรือหลักฐานจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร	 กรมตำารวจ	 ประกอบในการพิจารณาจัดชั้น

นักโทษเด็ดขาดคนนั้น	

	 ข้อ	๑๗	 กรณีนักโทษเด็ดขาดกระทำาความผิดหลายคดี	 เม่ือคดีใดคดีหน่ึงเสร็จเด็ดขาดแล้วให้เรือนจำาพิจารณา	

จัดชั้นให้นักโทษเด็ดขาดคนนั้นตามนัยข้อ	 ๔๕	 แห่งกฎกระทรวง	 และนักโทษเด็ดขาดคนนั้นอาจได้รับการพิจารณาเลื่อน

หรือลดชั้นตามระเบียบนี้	แม้คดีอื่นๆ	จะยังไม่เสร็จเด็ดขาดก็ตาม	

	 ข้อ	๑๘	 การจัดชั้น	เลื่อนชั้น	หรือลดชั้น	นักโทษเด็ดขาด	ให้ทำาเป็นคำาสั่งของเรือนจำา	

	 ข้อ	๑๙	 เมื่อได้มีคำาสั่งให้เลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดแล้ว	ให้จัดทำาบัญชีการเลื่อนชั้นหรือลดชั้น

นักโทษเด็ดขาด	ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้	รายงานไปกรมราชทัณฑ์	ดังนี้		

	 	 	 (๑)		 การเลื่อนชั้นงวดเดือนมิถุนายน	ให้รายงานไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือนกรกฎาคม	

		 	 	 (๒)		 การเลื่อนชั้นงวดเดือนธันวาคม	ให้รายงานไปกรมราชทัณฑ์ภายในเดือนมกราคม	

		 	 	 (๓)		 การลดชั้นให้รายงานโดยเร็ว	

	 ข้อ	๒๐	 หากมีเหตุขัดข้องในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบนี้	ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด	

 

ประกาศ			ณ			วันที่		๒๐		ตุลาคม		พ.ศ.	๒๕๓๖	

(ลงชื่อ)		พันโท	กมล	ประจวบเหมาะ	

		 	 	 	 	 															 					(กมล	ประจวบเหมาะ)	

		 	 	 	 	 																														อธิบดีกรมราชทัณฑ์	
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ตารางต่อท้ายระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖

แสดงกรณีที่ต้องเพิ่มขึ้นและลดกำาหนดเวลาลงจากกำาหนดเวลาปกติ

ลำาดับที่ กรณี ปี เดือน หมายเหตุ

๑

๒

๓

(ก)	เพิ่มกำาหนดเวลา

กำาหนดโทษ	(หมายแจ้งโทษเด็ดขาดครั้งสุดท้าย)

ตลอดชีวิต	

ต่ำากว่าตลอดชีวิต	แต่ไม่น้อยกว่า	๑๕	ปี

ต่ำากว่า	๑๕	ปี	แต่ไม่น้อยกว่า	๑๐	ปี

ลักษณะแห่งความผิดอาญา

ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	ตั้งแต่มาตรา	๑๔๗-๑๖๖

ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม	ตามมาตรา	๑๗๗

ความผิดตามมาตรา	๑๙๐	(วรรค	๑)	

ความผิดตามมาตรา	๑๙๐	(วรรค	๒	,	๓)

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

ตามมาตรา	๒๑๗	,	๒๑๘	,	๒๒๙	,	๒๓๐	,	๒๓๑	,	๒๓๗	

ประกอบด้วย	มาตรา	๒๓๘	

ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา	ตามมาตรา	๒๔๐	ถึง	๒๔๕	

ความผิดต่อชีวิต	ตามมาตรา	๒๘๙	(๑)	หรือ	(๕)

ความผิดต่อร่างกาย	ตามมาตรา	๒๙๖	ประกอบด้วย	

มาตรา	๒๘๙	(๑)	หรือ	(๕)

โทษผิดวินัยเรือนจำา

ถูกลงโทษทางวินัย	ครั้งละ	

๓

๒

๑

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๓

๒

-

๖

๖

๖

๖

-

-

๖

-

-

-

-

๖
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ลำาดับที่ กรณี ปี เดือน หมายเหตุ

๔

๕

(ข)	ลดกำาหนดเวลาลง

การศึกษาวิชาสามัญในเรือนจำา

หัดพูดภาษาไทยพอใช้การได้	(สำาหรับนักโทษเด็ดขาดที่ไม่รู้

ภาษาไทย)		 	 	

อ่านออกเขียนได้	(สำาหรับนักโทษเด็ดขาดที่ไม่รู้หนังสือ)

สำาเร็จตามหลักสูตรการศึกษาวิชาสามัญระดับใดระดับหนึ่ง

ภายในเรือนจำา

การศึกษาวิชาชีพในเรือนจำา

สำาเร็จหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ	สาขาใดสาขาหนึ่งภายใน 

เรือนจำา

มีความรู้ความชำานาญในการทำางานเกี่ยวกับวิชาชีพ

อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

๒

๒

๒

๒

๒

๖

๖

๖

๖

๖

ได้หนังสือ

รับรองหรือ

ประกาศนียบัตร

ในนามของ

กระทรวงศึกษา

ธิการ

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

หมายเหตุ

	 ๑.	กรณีใดเม่ือได้ประกอบการพิจารณาเพ่ิมหรือลดกำาหนดเวลามาแล้ว	ไม่ให้นำามาเป็นกรณีเพ่ิมหรือลดอีก	

	 ๒.	นอกจากกรณีตามข้อ	 ๓	 แห่งบัญชีนี้	 ถ้านักโทษเด็ดขาดคนใดเข้าเกณฑ์เพิ่มหรือลดหลายกรณี	 ก็ให้		

ถือเกณฑ์เพิ่มหรือลดที่มีกำาหนดมากประการเดียว	

	 ๓.	ถ้านักโทษเด็ดขาดผู้ใดต้องโทษหลายคดี	 ให้ถือคดีที่มีกำาหนดโทษสูงเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนชั้น

หรือลดชั้น	เว้นแต่คดีที่มีกำาหนดโทษสูงจะครบกำาหนดพ้นโทษไปก่อนถึง	กำาหนดเวลาเลื่อนชั้นตามปกติ	ก็ให้ถือจากคดีที่มี

กำาหนดโทษสูงถัดลงไป	ซึ่งนักโทษเด็ดขาดผู้นั้น	กำาลังรับอยู่หรือจะต้องรับต่อไป	

	 ๔.	กำาหนดเวลาลดลงตามข้อ	ข.	ใช้เฉพาะเพื่อหักกับเวลาที่จะต้องเพิ่มตามข้อ	ก.	เท่านั้น	จะนำาไปหักกับ

กำาหนดเวลาเลื่อนชั้นตามปกติไม่ได้	

	 ๕.	การเพิ่มกำาหนดเวลาตามข้อ	 (ก)	 ๒	 ถ้ากำาหนดโทษตามหมายศาลในขณะพิจารณา	 เลื่อนชั้นต่ำากว่า

กำาหนดเวลาที่จะต้องเพิ่ม	ให้ถือว่าไม่ต้องมีการเพิ่มกำาหนดเวลาตามข้อนี้
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

	 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการเล่ือนและลดช้ันนักโทษเด็ดขาด	พ.ศ.	๒๕๓๖	

ให้มีความเหมาะสม	เพื่อป้องกันการก่อความรุนแรงของผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารของกรมราชทัณฑ์โดยรวม

	 อาศัยอำานาจตามข้อ	๔๕	วรรคสอง	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่ง							

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	(ฉบับที่	๒)	

พ.ศ.	๒๕๕๑”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๔	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	

พ.ศ.	๒๕๓๖	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	๑๔		 การลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	นอกจากจะดำาเนินการได้ในกรณีที่กำาหนดไว้ตามนัยข้อ	๑๐๘	

และข้อ	๑๑๔	แห่งกฎกระทรวงแล้ว	ให้ดำาเนินการลดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่กระทำาความผิดดังต่อไปนี้	คือ

	 	 	 			 	 	 (๑)	 กรณีการหลบหนีไปจากการควบคุมและได้ตัวคืนมา	ไม่ว่านักโทษเด็ดขาดคนนั้น

ก่อนหลบหนีจะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นใด	ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวมากทุกราย

	 	 	 			 	 	 (๒)	 กรณีประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ	ไม่ว่านักโทษเด็ดขาดคนนั้นขณะได้รับ

การปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติ	จะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นใด	เมื่อได้ตัวคืนมา	ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวทุกราย

	 	 	 			 	 	 (๓)	 กรณีนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ	 ระหว่างต้อง

โทษได้กระทำาผิดในเรื่องดังกล่าวอีก	ให้ลดชั้นไม่น้อยกว่า	๒	ชั้น	เว้นแต่นักโทษเด็ดขาดคนนั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว
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	 	 	 			 	 	 (๔)	 กรณีฆ่าผู้อ่ืน	 ก่อการทะเลาะวิวาท	หรือทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 ให้ลดช้ันนักโทษเด็ดขาด	

ดังนี้

	 	 								 	 	 ก.	 ฆ่าผู้อื่น	หรือก่อการทะเลาะวิวาท	หรือทำาร้ายร่างกายผู้อื่น	จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ความตาย	ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวมาก

	 	 								 	 	 ข.	 ก่อการทะเลาะวิวาท	หรือทำาร้ายร่างกายผู้อื่น	จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

สาหัส	ให้ลดชั้น	๒	ชั้น	เว้นแต่นักโทษเด็ดขาดคนนั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว	ให้ลดเป็นชั้นเลวมาก

	 	 	 									 	 ค.	 ก่อการทะเลาะวิวาท	 หรือทำาร้ายร่างกายผู้อื่น	 จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตราย

แก่กาย	ให้ลดชั้น	๑	ชั้น”

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๑

(ลงชื่อ)		วันชัย	รุจนวงศ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายวันชัย	รุจนวงศ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๕
     

	 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเล่ือนและลดช้ันนักโทษเด็ดขาด

พ.ศ.	๒๕๓๖	และระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	เพื่อให้มีการ

ป้องกันและปราบปรามนักโทษเด็ดขาดที่กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ	 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบัน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานทางปกครองของกรมราชทัณฑ์โดยรวม

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๔๕	 วรรคสอง	 และข้อ	๘๒	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความใน

มาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบ	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	(ฉบับที่	๓)	

พ.ศ.	๒๕๕๕

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๔	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	

พ.ศ.	๒๕๓๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	๑๔		 การลดชั้นนักโทษเด็ดขาด	นอกจากจะดำาเนินการได้ในกรณีที่กำาหนดไว้ตามนัยข้อ	๑๐๘	

และข้อ	๑๑๔	แห่งกฎกระทรวงแล้ว	ให้ดำาเนินการลดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่กระทำาความผิดดังต่อไปนี้		คือ

	 	 	 	 	 	 (๑)	 กรณีการหลบหนีไปจากการควบคุม	และได้ตัวคืนมา	ไม่ว่านักโทษเด็ดขาดคนนั้น											

ก่อนหลบหนีจะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นใด	ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวมากทุกราย

	 	 	 	 	 	 (๒)	 กรณีประพฤติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ	ไม่ว่านักโทษเด็ดขาดคนนั้นขณะได้รับ

การปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติจะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นใด	เมื่อได้ตัวคืนมา	ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวทุกราย
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	 	 	 	 	 	 (๓)	 กรณีฆ่าผู้อ่ืน	 ก่อการทะเลาะวิวาท	หรือทำาร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 ให้ลดช้ันนักโทษเด็ดขาด	

ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 ก.	 ฆ่าผู้อื่น	หรือก่อการทะเลาะวิวาท	หรือทำาร้ายร่างกายผู้อื่น	จนเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ความตาย	ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวมาก

	 	 						 	 	 	 ข.	 ก่อการทะเลาะวิวาท	หรือทำาร้ายร่างกายผู้อื่น	จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

สาหัส	ให้ลดชั้นสองชั้น	เว้นแต่นักโทษเด็ดขาดคนนั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว	ให้ลดชั้นเป็นชั้นเลวมาก

	 	 						 	 	 	 ค.	 ก่อการทะเลาะวิวาท	หรือทำาร้ายร่างกายผู้อื่น	จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

แก่กาย	ให้ลดชั้นหนึ่งชั้น

	 	 	 	 	 	 (๔)	 กรณีมีหรือค้าส่ิงของต้องห้ามประเภทยาเสพติดให้โทษ	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์	

เครื่องมือสื่อสารอื่น	 รวมทั้งอุปกรณ์สำาหรับสิ่งของดังกล่าว	 ซึ่งได้กระทำาความผิดหรือร่วมกันกระทำาความผิด	 ทั้งในฐานะ

เป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุน	ให้ลดชั้นจากชั้นเดิมเป็นชั้นเลวมากทุกราย”

ประกาศ	ณ	วันที่		๑๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๕

(ลงชื่อ)		พันตำารวจเอก	สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย

	 	 	 	 	 						 	 			 (สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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้ ้

  

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสำาหรับผู้ต้องขัง 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

	 โดยที่กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมราชทัณฑ์	 (ฉบับที่	 ๒)	 ลงวันที่	 ๓๑	

พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๐	 เรื่อง	 เครื่องแต่งกายสำาหรับผู้ต้องขัง	 ซึ่งได้มีการประกาศกำาหนดใช้มาเป็นเวลานานแล้ว	

รูปแบบเครื่องแต่งกายของผู้ต้องขังบางประเภทแลดูไม่เหมาะสม	 บางประเภทยังมิได้มีการกำาหนดขึ้นโดยเฉพาะ	 ดังนั้น	

เพื่อให้การแต่งกายของผู้ต้องขัง	แต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย	เหมาะสมกับกาลสมัย	

	 ฉะนั้น	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 ๖๙	 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	จึงกำาหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายของผู้ต้องขังขึ้นใหม่	ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสำาหรับผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๓๘”	

	 ข้อ	๒	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	 (ฉบับที่	 ๒)	 ลงวันที่	 ๓๑	 พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๐	 เรื่อง	

เครื่องแต่งกายสำาหรับผู้ต้องขัง	และบรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน	

	 ข้อ	๔	นักโทษเด็ดขาดชายเว้นแต่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำา	

ให้ใช้เครื่องแต่งกายตามกำาหนด	ดังนี้	

		 	 ก.	 เสื้อคอกลมแขนสั้นแค่ศอก	

		 	 ข.	 กางเกงขาสั้นเหนือเข่าพองาม	

	 ข้อ	๕	 นักโทษเด็ดขาดหญิงให้ใช้เครื่องแต่งกายตามแบบกำาหนดดังนี้	

		 	 ก.	 เสื้อคอกลมผ่าหน้าเล็กน้อย	แขนสั้นแค่ศอก	

		 	 ข.	 ผ้าถุง

 

	 ข้อ	๖	 นักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในชั้นดีขึ้นไป	ให้ใช้เครื่องแต่งกายเสื้อสีฟ้า	กางเกงหรือผ้าถุงสีกรมท่า	สำาหรับ

ผู้ที่อยู่ชั้นกลางลงมา	ให้ใช้เครื่องแต่งกายเสื้อสีนำาตาลอ่อน	กางเกงหรือผ้าถุงสีนำาตาลเข้ม	
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	 ข้อ	๗	นักโทษเด็ดขาดชาย	ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำา	ให้ใช้
เครื่องแต่งกายตามแบบกำาหนดดังนี้	
	 	 ก.	 เสื้อเชิ้ตสีเทาแขนสั้นแค่ศอก	
		 	 ข.	 กางเกงขาสั้นสีกรมท่า	
		 	 ค.	 เข็มขัดหนังสีดำา	 หัวเข็มขัดทำาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้งมุมมน	 มีเข็มสำาหรับ
สอดรู	๑	เข็ม	
		 	 ง.		 รองเท้าผ้าใบและถุงเท้าสีดำา	

	 ข้อ	๘	นักโทษเด็ดขาดหญิง	ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำา	ให้ใช้
เครื่องแต่งกายตามแบบกำาหนดดังนี้	
		 	 ก.	 เสื้อเชิ้ตสีเทาแขนสั้นแค่ศอก	
		 	 ข.	 ผ้าถุงสีกรมท่า	

	 ข้อ	๙	 คนต้องขังอ่ืนและคนฝาก	 ให้ใช้เคร่ืองแต่งกายส่วนตัวของผู้ต้องขังน้ัน	 ๆ	 หากไม่มีและจำาเป็นให้จ่าย	
เฉพาะเส้ือ	กางเกง	หรือผ้าถุง	ท่ีกำาหนดไว้สำาหรับนักโทษเด็ดขาดช้ันกลาง	ตามความจำาเป็นของผู้ต้องขังชายหรือผู้ต้องขังหญิงน้ัน	

	 ข้อ	๑๐	 ผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่ม	ให้ใช้เครื่องแต่งกายตามแบบที่กำาหนดดังนี้	
		 	 	 ก.	 เสื้อคอปกโปโลแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อยสีขาว	
		 	 	 ข.	 กางเกงขาสั้นแบบนักเรียน	เอวติดตะขอมียางยืดด้านข้างทั้งสอง	สีกรมท่า

	 ข้อ	๑๑	 ผู้ต้องขังป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล	ให้ใช้เครื่องแต่งกาย	ตามแบบที่
กำาหนดดังนี้	
		 	 	 ก.	 เสื้อคอกลม	ผ่าอกตลอดตัว	ใช้ผ้าผูกเสื้อแทนติดกระดุม	สีขาว	
		 	 	 ข.	 กางเกงเอวปล่อย	ขายาวปรกเข่าเล็กน้อย	หรือผ้าถุงสีขาว	

	 ข้อ	๑๒	 ผู้ต้องขังที่ออกไปทำางานภายนอกเรือนจำา	ให้ใช้เครื่องแต่งกายเช่นเดียวกับผู้ต้องขังปกติ	

	 ข้อ	๑๓	 เคร่ืองแต่งกายผู้ต้องขังประเภทใด	มีรูปแบบอย่างใด	ให้เป็นไปตามแบบท่ีกำาหนดท้ายระเบียบน้ี	

	 ข้อ	๑๔	 ในกรณีมีเหตุพิเศษ	 อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังใช้เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประกอบอย่างอื่น
นอกจากที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้ก็ได้	

	 ข้อ	๑๕	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	

ประกาศ		ณ		วันที่		๒๔		พฤศจิกายน		พ.ศ.	๒๕๓๘	
 

(ลงชื่อ)		พันโท	กมล	ประจวบเหมาะ	
		 	 	 	 	 	 										 	 					(กมล	ประจวบเหมาะ)	
		 	 	 	 	 	 												 							อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการรับ จ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุน

อาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

พ.ศ. ๒๕๓๙

	 เพื่อให้การรับ	จ่ายและเก็บรักษาเงินที่ท่านอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	เจ้าอาวาส	วัดป่าบ้านตาด

อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	ได้บริจาคเงินจำานวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	ให้แก่ทัณฑสถานหญิงกลาง	

สำาหรับจัดต้ังเป็นกองทุนนำาฝากธนาคาร	นำาดอกผลท่ีได้จัดหาซ้ือยาท่ีขาดแคลนให้แก่ผู้ต้องขังท่ีเจ็บป่วยเป็นไปตามวัตถุประสงค์	

และอนุวัติให้เป็นไปตามความในมาตรา	๒๔	วรรคสอง	ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม	

โดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือ

ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงกำาหนดระเบียบปฏิบัติขึ้นไว้		ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการรับ	 จ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนอาจารย์	

พระมหาบัวญาณสัมปันโน	วัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี	พ.ศ.	๒๕๓๙”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ในระเบียบนี้

	 	 “กองทุน”	หมายความถึง	เงินกองทุนอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด	อุดรธานี

	 	 “เงินกองทุน”	หมายความถึง	เงินที่อาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโนได้บริจาคให้แก่ทัณฑสถาน

หญิงกลาง	 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน	 และดอกผลที่เกิดจากเงินบริจาคดังกล่าวและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาค

สมทบเข้ากองทุนนี้ด้วย

	 	 “คณะกรรมการ”	หมายความถึง	คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน

	 	 “ประธานกรรมการ”	หมายความถึง	ประธานกรรมการบริหารเงินกองทุน

	 	 “เลขานุการ”	 หมายความถึง	 เลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล

ต่างๆ	นำาเสนอคณะกรรมการพิจารณา	รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนด้วย

	 		 “เหรัญญิก”	 หมายความถึง	 เหรัญญิกของคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนมีหน้าที่เกี่ยวกับการ

ควบคุมดูแล	การรับจ่าย	การเก็บรักษาเงินและเอกสารหลักฐานต่างๆ	ตลอดจนการทำาบัญชีเกี่ยวกับการนี้ทั้งสิ้น

	 	 “เจ้าหน้าที่”	หมายความถึง	 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุน	และให้

หมายความรวมถึงประธานคณะกรรมการ	กรรมการ	เลขานุการ	และเหรัญญิกด้วย
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	 ข้อ	๔	 ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน	ประกอบด้วย	ผู้อำานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง	เป็นประธาน	

และข้าราชการทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่ระดับ	๖	ขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า	๕	คน	ร่วมเป็นกรรมการ	เหรัญญิก	และเลขานุการ	

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน	ให้ออกเป็นคำาสั่งของทัณฑสถานหญิงกลาง	และประกาศให้ทราบทั่วกัน

	 ข้อ	๕	 คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

	 	 (๑)	 บริหารกิจการกองทุนอาจารย์พระมหาบัว	ญาณสัมปันโน	 วัดป่าบ้านตาดอุดรธานี	 ให้สำาเร็จ

เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

	 	 (๒)	 พิจารณาให้การสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังป่วย	ด้วยการจัดซื้อยาที่ขาดแคลนให้ตามที่แพทย์สั่ง

	 	 (๓)	 พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสำาหรับจัดหาซื้อยาให้แก่สถานพยาบาลตามความจำาเป็น

	 	 (๔)	 ควบคุมการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้

	 ข้อ	๖	 การรับบริจาคหรือเงินอื่นใดเพื่อนำาเข้าสมทบกับเงินกองทุน	ให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้

เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง	ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำาหนดโดยอนุโลม

	 ข้อ	๗	 เงินกองทุนให้นำาฝากไว้กับธนาคาร	สถาบันการเงิน	หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ	กรมราชทัณฑ์	

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

	 เงินที่มีผู้บริจาคสมทบเงินทุนนั้น	 ให้เหรัญญิกนำาฝากธนาคาร	 สถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการ	 กรมราชทัณฑ์	 แล้วแต่กรณีภายในวันเดียวกัน	 แต่หากเวลาทำาการปกติของธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 หรือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ	 กรมราชทัณฑ์	 ในวันนั้นสิ้นสุดลงแล้ว	 ก็ให้เหรัญญิกนำาเงินบริจาคดังกล่าวนั้น	 ไปฝากเก็บ

รักษาไว้กับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของทัณฑสถานหญิงกลาง	 แล้วจึงนำาไปฝากในวันรุ่งขึ้นที่ธนาคาร	 สถาบันการเงิน	

หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ	กรมราชทัณฑ์	เมื่อเปิดทำาการทันที

	 ดอกผลที่เกิดจากต้นเงินดังกล่าว	สำาหรับสำารองนำามาใช้จ่ายในการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ต้องขังนั้น	ให้นำาฝาก

ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สามารถเบิกถอนได้ในทันที	ตามจำานวนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

	 ข้อ	๘	 การใช้จ่ายเงินกองทุน	 ให้ใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่เป็นดอกผลตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค	 และ

เฉพาะการซื้อหรือจัดหายาที่ขาดแคลน	ที่คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

	 ข้อ	๙	 การเบิกถอนเงินเพ่ือใช้จ่ายในกิจการจากบัญชีเงินฝากธนาคาร	สถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์	

ข้าราชการ	 กรมราชทัณฑ์	 จะต้องมีลายมือชื่อประธานกรรมการ	 หรือรองประธานกรรมการ	 และเหรัญญิกลงนามร่วมกัน	

๒	คน

	 ข้อ	๑๐	 การบัญชีของกองทุน	 ให้จัดทำาตามระบบบัญชีสากล	 และให้จัดทำารายการรับ-จ่ายประจำาเดือน	

รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเดือนละครั้ง

	 ข้อ	๑๑	 วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้กำาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
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	 ข้อ	๑๒	 ให้ผู้อำานวยการทัณฑสถานหญิงกลาง	เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

	 ข้อ	๑๓	 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้	ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๙

(ลงชื่อ)		พันโท	กมล	ประจวบเหมาะ

																		 	 	 	 	 	 	 	 	 						(กมล	ประจวบเหมาะ)

																	 	 	 	 	 	 	 	 	 							อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วย การใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน

พ.ศ. ๒๕๔๓

	 เพื่อให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน	 ของข้าราชการ	 และหน่วยงานของ

กรมราชทัณฑ์	เป็นไปตามกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๔	(พ.ศ.	๒๕๓๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน	เคร่ืองกระสุนปืน	

วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิง	และสิ่งเทียมอาวุธปืน	พ.ศ.	๒๔๙๐	ข้อ	๘	(๔)	กรมราชทัณฑ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๔	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๘)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	

ดอกไม้เพลิง	และสิ่งเทียม	อาวุธปืน	พ.ศ.	๒๔๙๐	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน	และเคร่ืองกระสุนปืน	พ.ศ.	๒๕๔๓”	

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนในภายในเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๓๑

 

	 ข้อ	๔	 บรรดา	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาสั่งอื่นซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน	

	 ข้อ	๕	 ในระเบียบนี้	

	 	 “อาวุธปืน”	หมายความรวมถึง	อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน	ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ	

ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๔	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๘)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	

ดอกไม้เพลิง	และสิ่งอาวุธ	พ.ศ.๒๔๙๐	ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ทำาเครื่องหมาย	และบัญชีแล้ว	

	 	 “การใช้อาวุธปืน”	หมายความรวมถึง	การเบิกจ่าย	การเรียกส่งคืน	การเก็บ	การบำารุงรักษา	และ

การพกพาอาวุธปืน	

	 	 “ผู้ส่ังจ่าย”	หมายความรวมถึง	 ผู้บัญชาการเรือนจำา	 ผู้อำานวยการทัณฑสถาน	และหัวหน้าหน่วยงาน	

สถานที่อื่นใดของกรมราชทัณฑ์ที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขัง	

	 	 “นายทะเบียน”	หมายความรวมถึง	ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกรมราชทัณฑ์		

ทำาหน้าที่นายทะเบียน	ผู้ดูแลการเบิกจ่าย	ฝากเก็บ	และจัดทำาบัญชีประจำาการอาวุธปืน	

		 	 “เรือนจำา”	หมายความรวมถึง	ทัณฑสถาน	สถานกักขัง	สถานกักกัน	และสถานที่อื่นใด	ของกรม

ราชทัณฑ์	ที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขัง	ผู้ต้องกักขัง	ผู้ต้องกักกัน	
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	 	 “ข้าราชการกรมราชทัณฑ์”	หมายความรวมถึง	 ข้าราชการในสังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์	 เรือนจำา	

และทัณฑสถาน	และให้หมายความรวมถึงข้าราชการอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้คุมพิเศษด้วย	

	 	 “อธิบดี”	หมายความรวมถึง	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	

	 ข้อ	๖	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	

หมวด ๑

การเบิกจ่ายและการเรียกส่งคืน

	 ข้อ	๗	 การเบิกจ่ายอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์	 ให้จ่ายได้เฉพาะกรณีที่จำาเป็นต้องนำาไปใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ	โดยให้ผู้สั่งจ่ายพิจารณาจ่ายให้เหมาะสมกับเหตุการณ์	และความจำาเป็น	และห้ามจ่ายประจำาตัว

เป็นประจำา	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้สั่งจ่ายเป็นกรณีพิเศษ	และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว	ต้องส่งคืนเก็บทันที	

	 อาวุธปืน	และเคร่ืองกระสุนปืน	ตามข้อ	๔	(๑)	–	(๘)	และ	(๑๒)	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๑๔	(พ.ศ.	๒๕๓๘)	

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิง	และสิ่งเทียมอาวุธปืน	พ.ศ.	๒๔๙๐	

ห้ามจ่ายประจำาตัวเป็นการประจำาเป็นอันขาดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและกลับมาถึงหน่วยงานแล้ว	ต้องส่งคืนเก็บทันที	

	 ข้อ	๘	 การเบิกจ่ายและการฝากเก็บให้นายทะเบียนทำาบัญชีจ่ายอาวุธปืนและฝากเก็บอาวุธปืน	 ตามแบบ

ท้ายระเบียบนี้	

หมวด ๒

การใช้อาวุธปืน

	 ข้อ	๙	ห้ามนำาอาวุธปืนเข้าไปภายในเรือนจำาโดยเด็ดขาด	 เจ้าพนักงานเรือนจำา	หรือเจ้าพนักงานตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีถืออาวุธจะเข้าไปติดต่อภายในเรือนจำา	 ให้ฝากอาวุธปืน	กระสุนปืน	รวมท้ังกระสุนปืนท่ีนำาออกจากอาวุธปืนแล้ว	

ไว้กับเจ้าพนักงานเรือนจำาที่มีหน้าที่รับฝาก	พร้อมกับให้ลงชื่อผู้ฝากและผู้รับฝากในสมุดไว้เป็นหลักฐาน	 เสร็จแล้วให้เก็บ

รักษาไว้ในที่ปลอดภัยทุกครั้ง	ทั้งนี้	เว้นแต่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน	
 

	 ในกรณีฉุกเฉินที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ไม่อยู่

ในบังคับแห่งระเบียบข้อนี้	

	 ข้อ	๑๐	 ให้จ่ายอาวุธปืนยาวพร้อมกระสุนปืนไม่เกิน	๕	นัด	แก่เจ้าพนักงานซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์	

ในเวลากลางคืน	สำาหรับเวรผู้ใหญ่และพัศดีเวร	ให้จ่ายปืนพกพร้อมด้วยกระสุนปืน	ไม่เกิน	๑	ชุด	

	 อาวุธปืนท่ีจะนำาเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ี	 ให้ผู้ส่ังจ่ายเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม	 แต่หากเห็นว่าสภาพการณ์	

แห่งเรือนจำาไม่เหมาะสม	 หรือไม่มีความจำาเป็นต้องใช้อาวุธปืนขณะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน	 ก็ให้

พิจารณาสั่งการในทางที่เป็นประโยชน์แก่การควบคุมผู้ต้องขัง	

	 ข้อ	๑๑	 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	ให้ผู้ใช้อาวุธปืน	ถืออาวุธปืนและกระสุนปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลา	และให้

ระมัดระวังอย่างให้อาวุธปืนหรือกระสุนตกอยู่ในความครอบครองของผู้ต้องขัง	หรือบุคคลอื่นใดเป็นอันขาด	
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หมวด ๓

การเก็บและบำารุงรักษา

	 ข้อ	๑๒	 การเก็บอาวุธปืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมราชทัณฑ์กำาหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้	

	 	 	 (๑)		 ในส่วนกลาง	 ให้กองคลังเป็นนายทะเบียนผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาโดยจัดตู้พร้อม	 กุญแจ	

และทำาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายอาวุธปืนตามแบบที่กำาหนด	

	 	 	 (๒)		 ให้เรือนจำาจัดสร้างท่ีสำาหรับเก็บอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนไว้เป็นสัดส่วนมีความแข็งแรง	

และอยู่ในที่ปลอดภัยยากแก่การที่ผู้ต้องขังจะเข้าถึง	

	 	 	 (๓)		 ให้เรือนจำาแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ระดับ	๗	ขึ้นไป	 เป็นนายทะเบียน	และจะให้มีผู้ช่วยตาม

จำานวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนร่วมรับผิดชอบในการเบิกจ่าย	 ฝากเก็บ	 และดูแลรักษา	 อาวุธปืนทุกชนิดของ

เรือนจำา	

	 ข้อ	๑๓	 การบำารุงรักษาอาวุธปืนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติและข้อแนะนำาในการบำารุงรักษา	 ตามท่ีกรมราชทัณฑ์	

กำาหนด

หมวด ๔

การพาอาวุธปืน

	 ข้อ	๑๔	 ห้ามข้าราชการกรมราชทัณฑ์	 ซึ่งแต่งเครื่องแบบก็ดี	 หรือมิได้แต่งเครื่องแบบก็ดี	 พาอาวุธปืนไป

ในเมือง	หมู่บ้าน	หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย	หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ	

การรื่นเริง	การมหรสพ	หรือการอื่นใด	เว้นแต่ในกรณี	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามจับกุมผู้ต้องขังที่หลบหนีการควบคุมของเรือนจำา	

	 	 	 (๒)		 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังหรือเวรรักษาการณ์	

	 	 	 (๓)		 ผู้ซึ่งทำาหน้าที่ควบคุมเงินหรือพัสดุของหลวงที่มีค่า	

	 	 	 (๔)		 ผู้ซึ่งทำาหน้าที่นำาอาวุธปืนของทางราชการหรือของกลางส่งยังที่ต่างๆ	

	 	 	 (๕)		 ในกรณีพิเศษอื่นๆ	ที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี	

	 เมื่อเสร็จภารกิจแล้ว	 ให้ผู้มีอาวุธปืนเหล่านั้น	กลับหน่วยงานตนโดยเร็ว	ห้ามพาอาวุธปืนแวะเวียนไปในที่

อื่นใดอีก	

	 ข้อ	๑๕	 ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ท่ีมีความจำาเป็นต้องพาอาวุธปืนติดตัวไป	 เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีราชการจะต้อง	

ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย	 การอนุญาตดังกล่าวต้องทำาเป็นหนังสือตามแบบท้ายกฎกระทรวงฯ	 โดย

มอบให้กับผู้รับอนุญาตนำาติดตัวไป	การอนุญาตให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย	 โดยพิจารณากำาหนด

ระยะเวลาแต่ละครั้งตามความเหมาะสม	ทั้งนี้	การอนุญาตครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน	๖	เดือน	

	 ข้อ	๑๖	 ห้ามข้าราชการกรมราชทัณฑ์พาอาวุธปืนเข้าไปในเขตพระราชฐานโดยเด็ดขาด
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้
	 ข้อ	๑๗	 การพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้	ให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ถือปฏิบัติ	ดังนี้	

	 	 	 (๑)		 กรณีแต่งเครื่องแบบ	ให้พาได้โดยใช้ซองปืนสีนำาตาล	หรือสีดำา	ร้อยติดเข็มขัดให้เรียบร้อย	

	 	 	 (๒)		 กรณีที่มิได้แต่งเครื่องแบบ	 ให้พาไปโดยมิดชิดไม่อาจสังเกตได้ง่ายและห้ามพาอาวุธปืนโดย

เปิดเผยให้เป็นท่ีหวาดกลัวแก่ประชาชนเป็นอันขาด	 ท้ังน้ี	 ให้นำาบัตรประจำาตัวข้าราชการติดตัวไว้ให้พร้อมท่ีจะรับการตรวจ	

ได้ทุกเมื่อ	

	 	 	 (๓)		 กรณีพาอาวุธปืนชนิดปืนยาวไปปฏิบัติราชการ	 ต้องแต่งเครื่องแบบโดยพาไปให้เหมาะสม	

อย่าพาไปในลักษณะที่ทำาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหวาดกลัว	

	 ข้อ	๑๘	 ให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่พาอาวุธปืนถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัดหากฝ่าฝืนย่อม

เป็นความผิดทางวินัยหรืออาจถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายได้	

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓

(ลงชื่อ)		ศิวะ	แสงมณี

					 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายศิวะ	แสงมณี)

					 	 	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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แบบหนังสืออนุญาต

พกพาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ออกไปนอกบริเวณที่ตั้งของหน่วยงาน

(ด้านหน้า)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขนาด	๘	x	๑๐.๕	ซม.	

หนังสืออนุญาตพาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ออกไปนอกบริเวณ

ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ

	 ที่																			/																	(ชื่อหน่วยราชการ)...........................................................................	 	

	 อนุญาตให้ยศ/นาม...........................................บัตรประจำาตัวเลขที่....................................................	

	 ตำาแหน่ง.................................................................สังกัด.....................................................................	

	 นำาอาวุธปืน	ชนิด......................................ขนาด...................................เลขหมาย................................	

	 เครื่องหมาย....................................จำานวน.................................กระบอก	

	 กระสุนปืน	ชนิด.............................................ขนาด....................................จำานวน........................นัด

	 พาติดตัวไปเพื่อปฏิบัติราชการ.............................................................................................................	

	 ณ	ที่.....................................................................................................................................................	

	 ตั้งแต่วันที่....................................................................ถึงวันที่............................................................	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ออกให้	ณ	วันที่..................................................................	

	 .............................................................		 	 	 ...............................................................	

	 (..........................................................)		 	 	 (............................................................)	

	 					ลายมือชื่อผู้ถือหนังสืออนุญาต		 					 	 ตำาแหน่ง	.................................ผู้อนุญาต		

 

	 หมายเหตุ		ต้องมีเครื่องหมายตราครุฑประทับกลางแบบ	
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รูปถ่าย

ขนาด	๒	x	๓	ซม.

(ด้านหลัง)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขนาด	๘	x	๑๐.๕	ซม.

ข้อพึงปฏิบัติสำาหรับผู้ถือหนังสืออนุญาต

	 	 	 ๑.	ต้องนำาหนังสืออนุญาตนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง	เมื่อนำาอาวุธปืน	และเครื่องกระสุนปืน

	 ออกไปนอกบริเวณที่ต้องของหน่วยราชการในกรณีที่มิใช่เหตุฉุกเฉิน	

	 	 	 ๒.	ในกรณีที่หนังสืออนุญาตนี้หมดอายุ	สูญหาย	หรือถูกทำาลาย	หรือชำารุดในสาระสำาคัญ

	 หรือมีการเปลี่ยนชื่อตัว	ชื่อสกุล	หรือเปลี่ยนตำาแหน่งหน้าที่การงานใหม่	ให้ผู้ถือหนังสืออนุญาต

	 นำาหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปขอเปลี่ยนหนังสืออนุญาตใหม่	ภายในกำาหนด	๑๕	วัน	นับแต่วันที่กรณี

	 ดังกล่าวเกิดขึ้น	

	 ติดรูปถ่าย	ถ่ายพิมพ์	

	 หัวแม่มือขวาหรือซ้าย	

	 	 	 	 		ติดรูปถ่าย	 	 	 	 	 		ถ่ายพิมพ์	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					หัวแม่มือขวาหรือซ้าย

	 หมายเหตุ		มีตราประจำาหน่วยราชการประทับมุมรูป	
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บัญ
ชีฝากเก็บรักษาอาวุธปืน

หน่วยงาน.....................(๑)..................................

ลำาดับที่
รายการ

หน่วยนับ
จำานวน

ชื่อผู้ฝากเก็บรักษา
ลงลายมือชื่อผู้ฝาก

เก็บรักษา
ผู้สั่งจ่าย

นายทะเบียน

วัน เดือน ปี

ที่ฝากเก็บ

รักษา

วัน เดือน ปี

ที่ส่งมอบ

คืน

ลงลายมือชื่อผู้รับ

มอบคืน
นายทะเบียน

หมายเหตุ

(๒)
(๓)

(๔)
(๕)

(๖)
(๗)

(๘)
(๙)

(๑๐)
(๑๑)

(๑๒)
(๑๓)

(๑๔)
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บัญ
ชีจ

่าย
อา

วุธ
ปืน

หน
่วย

งา
น.

...
...

...
...

...
...

..(
๑)

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

ลำา
ดับ

ที่
รา

ยก
าร

หน่
วย

นับ
จำา

นว
น

ชื่อ
ผู้ย

ืม
ลง

ลา
ยม

ือช
ื่อผ

ู้ยืม
ผู้ส

ั่งจ
่าย

นา
ยท

ะเ
บีย

น
วัน

 เดื
อน

 ปี

ที่ร
ับม

อบ

วัน
 เดื

อน
 ปี

ที่ส
่งค

ืน
ลง

ลา
ยม

ือช
ื่อผ

ู้ส่ง
นา

ยท
ะเ

บีย
น

หม
าย

เห
ตุ

(๒
)

(๓
)

(๔
)

(๕
)

(๖
)

(๗
)

(๘
)

(๙
)

(๑
๐)

(๑
๑)

(๑
๒)

(๑
๓)

(๑
๔)
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คำาอธิบายการลงบัญชีฝากเก็บรักษาอาวุธปืน

	 (๑)	 “หน่วยงาน”	ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ทำาการฝากเก็บรักษาและจัดทำาบัญชีฝากเก็บรักษาอาวุธปืน
	 (๒)	 “ลำาดับ”	ให้ลงตัวเลขเป็นลำาดับลงมา
	 (๓)	 “รายการ”	ให้ลงรายการของอาวุธปืนที่ทำาการฝากเก็บรักษา	ดังนี้
	 	 -	 ชนิด
	 	 -	 ขนาด
	 	 -	 แบบหรือรุ่น
	 	 -	 ความยาวลำากล้อง/นิ้ว
	 	 -	 บรรจุกระสุน/นัด
	 	 -	 สี
	 	 -	 เลขหมายประจำาปืน
	 (๔)	 “หน่วยนับ”	 ให้ลงหน่วยนับของอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่ฝากเก็บรักษา	 เช่น	
กระบอก	ชุด	เป็นต้น
	 (๕)	 “จำานวน”	ลงตัวเลขจำานวนอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่ทำาการฝากเก็บรักษา
	 (๖)	 “ช่ือผู้ฝากเก็บรักษา”	ให้ลงช่ือผู้ฝากเก็บรักษาอาวุธปืน	เคร่ืองกระสุนปืนและวัตถุระเบิด	ด้วยตัวบรรจง	
พร้อมยศหรือคำานำาหน้านาม
	 (๗)	 “ลงลายมือชื่อผู้ฝากเก็บรักษา”	ให้ลงลายมือชื่อผู้ฝากเก็บรักษาตาม	(๖)
	 (๘)	 “ผู้ส่ังจ่าย”	 ให้ลงช่ือผู้ส่ังจ่ายตามหนังสือส่ังจ่ายอาวุธปืน	 เคร่ืองกระสุนปืน	 และวัตถุระเบิดท่ีผู้เบิกจ่าย	
นำามาแสดงต่อนายทะเบียน	ด้วยตัวบรรจงพร้อมยศหรือคำานำาหน้านาม
	 (๙)	 “นายทะเบียน”	ให้ลงลงลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งเป็นผู้ทำาการรับฝากเก็บรักษาอาวุธปืน	เครื่อง
กระสุนปืนและวัตถุระเบิด
	 (๑๐)	 “วัน	เดือน	ปี	ที่ฝากเก็บรักษา”	ให้ลงวันที่	เดือน	ปี	ที่ฝากเก็บรักษา	อาวุธปืน	เครื่องกระสุนและ
วัตถุระเบิด
	 (๑๑)	 “วัน	เดือน	ปี	ที่ส่งมอบคืน”	ให้ลงวันที่	เดือน	ปี	ส่งมอบอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด
คืนให้กับผู้นำาฝากเก็บรักษา
	 (๑๒)	 “ลงลายมือชื่อผู้รับมอบคืน”	ให้ลงลายมือชื่อผู้ที่รับมอบอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด
กลับคืนจากผู้รับฝาก	และวงเล็บชื่อ	สกุลด้วยตัวบรรจง	พร้อมระบุตำาแหน่ง	เช่น

-	ลายมือชื่อ	-

(นายขาว	แดงดำา)
นายตรวจสรรพสามิต

	 (๑๓)	 “นายทะเบียน”	 ให้ลงลายมือชื่อนายทะเบียนที่ทำาการส่งมอบคืน	อาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืนและ
วัตถุระเบิด
	 (๑๔)	 “หมายเหตุ”	 ให้ลงข้อสังเกตตามที่เห็นว่าเป็นเรื่องจำาเป็นที่ต้องการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	 เช่น	
เบิกจ่ายอาวุธปืนฯ	ตามหนังสือ	ที่	 ............/............	ลงวันที่	 ..........	 เดือน	..............	พ.ศ.	 ......	หรือปืน	(ระบุรายละเอียด
ตาม	(๓)	มีรอยชำารุดที่พานท้ายปืนในเวลาฝากเก็บรักษาเนื่องจากทำาตกกระแทกกับพื้น	ฯลฯ	เป็นต้น
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การปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓

	 ตามท่ีกรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการใช้อาวุธปืน	และเคร่ืองกระสุนปืน	พ.ศ.	๒๕๔๓	

มาใช้บังคับ	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๔๓	นั้น	ระเบียบฉบับนี้มีรายละเอียดแยกสาระสำาคัญได้ดังนี้

การเบิกจ่ายและการเรียกส่งคืน

	 การเบิกอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์จะจ่ายได้เฉพาะในกรณีที่จำาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ

ราชการเท่านั้น	 โดยผู้สั่งจ่ายจะพิจารณาตามความเหมาะสม	 และห้ามจ่ายประจำาตัวเป็นประจำา	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากผู้สั่งจ่ายเป็นกรณีพิเศษ	และเมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว	ต้องส่งคืนอาวุธปืนทันที

	 สำาหรับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน	ตามข้อ	๔	(๑)	–	(๘)	และ	(๑๒)	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๔		

(พ.ศ.	๒๕๓๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง	และสิ่งเทียมอาวุธปืน	

พ.ศ.	๒๔๙๐	คือ

	 ๑.	 อาวุธปืนเล็กสั้น

	 ๒.	 อาวุธปืนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ

	 ๓.	 อาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ

	 ๔.	 อาวุธปืนเล็กยาว

	 ๕.	 อาวุธปืนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ

	 ๖.		อาวุธปืนเล็กยาวอัตโนมัติ

	 ๗.		อาวุธปืนกลมือ

	 ๘.		อาวุธปืนกลเบา	

	 ๙.		เครื่องกระสุนปืนสำาหรับใช้กับอาวุธปืน	ซึ่งระบุไว้ตามข้อ	๑-๘	ห้ามจ่ายประจำาตัวเป็นการประจำาเป็น

อันขาด	โดยเมื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วต้องส่งคืนทันที	(ข้อ	๗)

	 ท้ังน้ี	ให้นายทะเบียนเป็นผู้ทำาการบัญชีการเบิกจ่าย	และการฝากเก็บทุกคร้ัง	ตามแบบท้ายระเบียบน้ี	(ข้อ	๘)

การใช้อาวุธปืน

	 เจ้าพนักงานเรือนจำาหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่ถืออาวุธ	 จะเข้าติดต่อภายในเรือนจำาจะต้องฝาก

อาวุธปืน	กระสุนปืน	รวมทั้งกระสุนปืนที่นำาออกจากอาวุธปืนแล้วไว้กับเจ้าพนักงานเรือนจำาที่มีหน้าที่รับฝาก	โดนการลงชื่อ

ผู้ฝากและผู้รับฝากไว้ในสมุดเป็นหลักฐานแล้วเก็บในที่ปลอดภัย	 ห้ามนำาอาวุธปืนเข้าภายในเรือนจำาโดยเด็ดขาด	 เว้นแต่

เป็นเจ้าพนักงานเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน

	 สำาหรับในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรา	 ๑๗	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	๒๔๗๙	ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งระเบียบนี้	(ข้อ	๙)

	 เจ้าพนักงานซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน	 จ่ายอาวุธปืนยาวพร้อมกระสุนปืนไม่เกิน	 ๕	 นัด	

สำาหรับเวรผู้ใหญ่และพัศดีเวร	ให้จ่ายปืนพกพร้อมกระสุนปืนไม่เกิน	๑	ชุด

	 อาวุธปืนที่จะจ่ายให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น	ผู้สั่งจ่ายจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมแก่

สถานการณ์	และหากผู้สั่งจ่ายเห็นว่าไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนในขณะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน					

ก็สามารถพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่นที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การควบคุมผู้ต้องขังได้	(ข้อ	๑๐)	
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้

	 ขณะปฏิบัติหน้าที่	 ผู้ใช้อาวุธปืน	 จะต้องถืออาวุธปืนและกระสุนปืนติดตัวตลอดเวลาโดยต้องระมัดระวัง

อย่างให้อาวุธปืนหรือกระสุนปืนตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้ต้องขังหรือบุคคลอื่นๆ	เด็ดขาด	(ข้อ	๑๑)

การเก็บและบำารุงรักษา

	 การเก็บอาวุธปืน

 ส่วนกลาง	ให้กองคลังทำาหน้าที่เป็นนายทะเบียน	โดยแต่งตั้งจากหัวหน้าฝ่ายพัสดุ	หรือบุคคลอื่นที่มีความ

เหมาะสม

 เรือนจำา	ให้แต่งตั้งจากข้าราชการในเรือนจำานั้น	ตั้งแต่ระดับ	๗	ขึ้นไป	โดยให้มีผู้ช่วยนายทะเบียนได้ตาม

จำานวนที่เหมาะสม

	 สถานที่จัดเก็บ	 ให้เรือนจำาสร้างที่สำาหรับเก็บอาวุธปืนฯ	 ไว้เป็นสัดส่วน	มีความมั่นคงแข็งแรง	ปลอดภัย	

ยากแก่การที่ผู้ต้องขังเข้าถึง	(ข้อ	๑๒)

การพาอาวุธปืน

	 ห้ามข้าราชการกรมราชทัณฑ์พาอาวุธปืนไปตามที่สาธารณะโดยเปิดเผย	หรือไม่เหตุอันควร	หรือพาไปใน

พื้นที่ซึ่งมีการชุมนุมกันเพื่อการรื่นเริง	หรือการอื่นใด	เว้นแต่จะเข้ากรณีดังนี้

	 ๑.	 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามจับกุมผู้ต้องขังที่หลบหนีการควบคุมของเรือนจำา

	 ๒.	 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังหรือเวรรักษาการณ์

	 ๓.	 ผู้ซึ่งทำาหน้าที่ควบคุมเงินหรือพัสดุของหลวงที่มีค่า

	 ๔.	 ผู้ซึ่งทำาหน้าที่นำาอาวุธของทางราชการหรือของกลางส่งยังที่ต่างๆ

	 ๕.	 ในกรณีพิเศษอื่นๆ	ที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

	 เม่ือปฏิบัติหน้าท่ีเรียบร้อยแล้ว	ต้องกลับหน่วยงานของตนโดยเร็ว	ห้ามพาอาวุธปืนแวะเวียนไปท่ีอ่ืน	(ข้อ	๑๔)

	 การพาอาวุธปืนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการราชทัณฑ์ปฏิบัติดังนี้

	 (๑)	กรณีแต่งเครื่องแบบ	ให้พาได้โดยใช้ซองปืนสีนำาตาล	หรือสีดำา	ร้อยติดเข็มขัดให้เรียบร้อย

	 (๒)	กรณีที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบ	 ให้พาไปโดยมิดชิดไม่สามารถสังเกตได้ง่าย	 และห้ามพาอาวุธปืนโดยเปิด

เผยให้เป็นที่หวาดกลัวแก่ประชาชน	และให้นำาบัตรประจำาตัวข้าราชการติดตัวไว้เพื่อพร้อมจะรับการตรวจทุกเมื่อ

	 (๓)	กรณีพาอาวุธปืนชนิดปืนยาวไปปฏิบัติราชการ	 ต้องแต่งเครื่องแบบโดยพาไปให้เหมาะสม	 ห้ามทำาให้

ประชาชนหวาดกลัว	(ข้อ	๑๗)

	 ทั้งนี้	ห้ามพาอาวุธปืนเข้าไปในเขตพระราชฐานโดยเด็ดขาด	(ข้อ	๑๖)

	 ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่พาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด	

หากฝ่าฝืนจะเป็นความผิดทางวินัยหรือาจถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายได้	(ข้อ	๑๘)
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การอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน

	 ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่มีความจำาเป็นต้องพาอาวุธปืนติดตัว	เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กล่าว

ข้างต้น	 จะต้องรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย	 เป็นหนังสือตามแบบท้ายกฎกระทรวงฯ	 ก่อน	 และผู้รับ

อนุญาตจะต้องนำาหนังสือฯ	นั้นติดตัวไปด้วย	โดยอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะพิจารณากำาหนดระยะเวลาในการ

อนุญาตตามความเหมาะสม	แต่ต้องไม่เกิน	๖	เดือน	ต่อการอนุญาตแต่ละครั้ง	(ข้อ	๑๕)

	 ขณะนี้ยังไม่ได้มอบหมายการอนุญาตพาอาวุธปืนให้กับผู้ใด	ในชั้นนี้	หากอธิบดีเห็นควรมอบอำานาจการ

อนุญาตพาอาวุธตามระเบียบดังกล่าวจะต้องทำาเป็นคำาสั่งมอบอำานาจโดยจะมอบอำานาจให้กับผู้มีตำาแหน่งใด	 ให้ที่ประชุม

พิจารณา

------------------------------		
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลากิจ

การขอย้ายกลับภูมิลำาเนาให้ผู้ต้องขัง และการบริการรับส่งจดหมายของ

ผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๖

 

	 ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนเก่ียวกับการขอลากิจและการขอย้ายกลับ	

ภูมิลำาเนาให้ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๕	ลงวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๕	กำาหนดขั้นตอน	และระยะเวลาปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ

การขอลากิจ	 และการขอย้ายกลับภูมิลำาเนาให้ผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการปฏิบัติ

ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๓๒	นั้น

	 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๖	 ตามที่สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 เสนอให้ทุกส่วนราชการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	และให้ลดเวลา

การบริการลง	ร้อยละ	๓๐	ถึง	๕๐	จากระยะเวลาที่เคยให้บริการอยู่เดิมโดยให้เริ่มจากเรื่องที่ประกาศกำาหนดเวลาไว้ตาม

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๓๒	เป็นลำาดับแรก	

แล้วขยายไปสู่งานบริการประชาชนด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๙	แห่งระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี			

ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๓๒	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงกำาหนดระเบียบสำาหรับ

ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน	ในเรื่องเกี่ยวกับการขอลากิจ	การขอย้ายกลับภูมิลำาเนาให้ผู้ต้องขัง	และการบริการรับส่ง

จดหมายของผู้ต้องขัง		ไว้ดังนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการ

ขอลากิจ	การขอย้ายกลับภูมิลำาเนาให้ผู้ต้องขัง	และการบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๖”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓		ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนเก่ียวกับการขอลากิจ	และ	

การขอย้ายกลับภูมิลำาเนาให้ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๕	ลงวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๕	และบรรดาระเบียบ	คำาสั่ง	หรือหนังสือสั่ง

การที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้	โดยให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน

	 ข้อ	๔	 การพิจารณาคำาร้องขออนุญาตลากิจของผู้ต้องขัง	มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำาเนินการ	ดังนี้
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	 	 ขั้นตอนที่	๑	ญาติหรือผู้ต้องขังนำาหลักฐาน	และเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นต่อเรือนจำา/ทัณฑสถาน

	 	 ๑.	หนังสือคำาร้องขอลากิจ

	 	 ๒.	หลักฐานแสดงกิจธุระที่ต้องไปทำา	(ถ้ามี)

	 	 ๓.	สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	และสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ต้องขังที่ขอลากิจ

	 	 ๔.	กรณีญาติเป็นผู้ย่ืนคำาร้องขอ	นอกจากต้องมีเอกสารตามข้อ	๑	-	๓	แล้วให้ส่งสำาเนาบัตรประจำาตัว	

ประชาชน	สำาเนาทะเบียนบ้าน	และเอกสารหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ว่าเป็นญาติกับผู้ต้องขังประกอบด้วย

	 	 ขั้นตอนที่	๒	เรือนจำา/ทัณฑสถานรับคำาร้องขอลากิจ	 และพิจารณาแล้ว	 รวบรวมเอกสารส่ง				

กรมราชทัณฑ์	๒	วันทำาการ

	 	 ขั้นตอนที่	๓	กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเรื่องราว	 พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ	 และแจ้งให้เรือนจำา/

ทัณฑสถานทราบ	เพื่อแจ้งผลให้ผู้ขอลากิจทราบ	๒	วันทำาการ

	 ข้อ	๕	 การพิจารณาคำาร้องขอย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำาเนา	มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 ขั้นตอนที่	๑	เมื่อเรือนจำา/ทัณฑสถานได้รับคำาร้องขอย้ายกลับภูมิลำาเนาจากญาติหรือผู้ต้องขัง

หรือจากกรมราชทัณฑ์	ให้แจ้งญาติหรือผู้ต้องขังส่งเอกสารหลักฐานต่อไปนี้	เพื่อประกอบการพิจารณา

	 	 ๑.	สำาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ต้องขัง

	 	 ๒.	กรณีญาติเป็นผู้ย่ืนคำาร้องขอ	 ญาติต้องมีภูมิลำาเนาในท้องท่ีเดียวกันกับผู้ต้องขัง	 ท้ังน้ี	 ให้ย่ืนสำาเนา	

ทะเบียนบ้านและสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของญาติผู้ยื่นคำาร้องขอประกอบด้วย

	 	 ๓.	กรณีผู้ยื่นคำาร้องขอเป็นสามี/ภรรยา	 ให้แนบสำาเนาทะเบียนสมรสหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดง

ความเป็นสามี-ภรรยา	ประกอบด้วย

	 	 ข้ันตอนท่ี	๒	 เรือนจำา/ทัณฑสถาน	รับคำาร้องพร้อมเอกสารหลักฐานในข้ันตอนท่ี	๑	แล้วให้ดำาเนินการ	

ดังนี้

	 	 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะขอย้ายตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์

กำาหนด	แล้วส่งคำาร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	และความเห็นไปยังกรมราชทัณฑ์	หรือเรือนจำา/ทัณฑสถานที่มีอำานาจ

การอนุญาต	๕	วันทำาการ

	 	 ข้ันตอนท่ี	๓	 เม่ือได้รับเอกสารหลักฐานในข้ันตอนท่ี	 ๒	 แล้ว	 กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำา/ทัณฑสถาน	

ที่ได้รับมอบอำานาจการอนุญาต

	 	 ๑.	ตรวจสอบคำาร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ต้องขังว่า	อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ

ย้ายได้หรือไม่	๕	วันทำาการ

	 	 ๒.	พิจารณาคำาร้องขอและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำาร้องขอทราบ	๔	วันทำาการ

	 ข้อ	๖	 เมื่อมีการยื่นคำาขอให้ดำาเนินการตาม	ข้อ	๔	และข้อ	๕	แล้ว	ปรากฏข้อเท็จจริงว่า	มีเหตุจำาเป็นที่

ไม่อาจดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำาหนดระยะเวลาก็ดี	 หรือต้องมีการบันทึกสอบสวน	 หรือต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม	

ก็ดี	ให้แจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ยื่นคำาขอทราบ	และขยายเวลาเพื่อดำาเนินการในขั้นตอนดังกล่าวออกไปอีก		

๑๐	วันทำาการ
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	 ข้อ	๗	 การพิจารณาเร่ือง	 การบริการรับส่งจดหมายของผู้ต้องขัง	 มีข้ันตอนและระยะเวลาในการดำาเนินการ	

ดังนี้

	 	 ข้ันตอนท่ี	๑	 เรือนจำา/ทัณฑสถานได้รับจดหมายท่ีส่งถึงผู้ต้องขัง	หรือท่ีผู้ต้องขังส่งถึงบุคคลอ่ืน	หรือ	

หน่วยงานภายนอก

	 	 ขั้นตอนที่	๒

	 	 ๑.	ตรวจสอบพิจารณา	๑	วันทำาการ

	 	 ๒.	นำาส่งเพื่อไปยังบุคคลอื่น	หรือหน่วยงานภายนอก	หรือนำาจ่ายให้กับผู้ต้องขัง	๑	วันทำาการ

	 กรณีจดหมายภาษาต่างประเทศ	ให้ขยายระยะเวลาดำาเนินการออกไปอีก	๓	วันทำาการ

	 ข้อ	๘	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๖

(ลงชื่อ)		ขวัญชัย	วศวงศ์

					 	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายขวัญชัย	วศวงศ์)

					 	 	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการลดขั้นตอน

และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

	 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ	เมื่อวันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๔๖	เห็นชอบตามที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	เสนอให้ทุกส่วนราชการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	และให้ลดเวลาการบริการลง	

ร้อยละ	 ๓๐	 ถึง	 ๕๐	 จากระยะเวลาที่เคยให้บริการอยู่เดิมโดยให้เริ่มจากเรื่องที่ประกาศกำาหนดเวลาไว้ตามระเบียบสำานัก

นายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๓๒	เป็นลำาดับแรก	แล้วขยายไปสู่

งานบริการประชาชนด้านอื่น	 ๆ	 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี	 กรมราชทัณฑ์จึงกำาหนดลดขั้นตอนและระยะเวลา						

ในการปฏิบัติราชการ	๔	 กระบวนงาน	 ได้แก่	 การพิจารณาการขอพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล	 การพิจารณา	

อนุญาตจ่ายผู้ต้องกักขังออกทำางานภายนอก	การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาเข้าเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยในเรือนจำา

และการพิจารณาเรื่องหน่วยงานภายนอกขอทราบข้อมูลผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ	ดังนั้น	อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๙

แห่งระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 อธิบดี						

กรมราชทัณฑ์จึงกำาหนดระเบียบไว้		ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการ

ลดขั้นตอน	และระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๗”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 การพิจารณาการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล	กรณีมีเอกสารประกอบครบถ้วน	มีข้ันตอน	

และระยะเวลาในการดำาเนินการดังนี้

  ขั้นตอนที่	๑		 เมื่อเรือนจำา/ทัณฑสถานได้รับฎีกาทูลเกล้าฯ	 ขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษ

เด็ดขาด	หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องแล้วประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

	 	 ๑.	สำาเนาคำาพิพากษาของศาลทุกชั้นศาล

	 	 ๒.	สำาเนาหมายจำาคุกเมื่อคดีถึงที่สุด	และหมายลดโทษ

	 	 ๓.	ทะเบียนประวัติอาชญากร

	 	 ๔.		สำาเนาทะเบียนรายตัว	(ร.ท.๑๐๑)

	 	 ๕.		บันทึกความเห็นแพทย์	หรือจิตแพทย์

	 	 ๖.		คำาสั่งถอดยศ	กรณีนักโทษเด็ดขาดเคยเป็นข้าราชการทหารหรือตำารวจ
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	 	 เรือนจำา/ทัณฑสถานดำาเนินการสอบสวนนักโทษเด็ดขาดผู้ขอรับพระราชทานภัยโทษพร้อม

รวบรวมเอกสารในข้อ	๑	-	๖	จัดส่งกรมราชทัณฑ์	๑๕	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๒		 สำานักงานเลขานุการกรม	 (ฝ่ายสารบรรณ)	กรมราชทัณฑ์รับฎีกาทูลเกล้าฯ	ขอ

พระราชทานอภัยโทษ	 และเอกสารในขั้นตอนที่	 ๑	 จากเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 แล้วส่งให้สำานักทัณฑปฏิบัติ	 (ส่วนอภัยโทษ)	

มอบหมาย		เจ้าหน้าที่ดำาเนินการตรวจสอบ	๓	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๓		 เจ้าหน้าที่ส่วนอภัยโทษพิจารณาดำาเนินการ

	 	 ๑.	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

	 	 ๒.	สรุปย่อฎีกาทูลเกล้าฯ	ขอพระราชทานอภัยโทษ	และคำาพิพากษาของศาล

	 	 ๓.	ศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง	ประกอบข้อกฎหมายและทำาความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา	๑๐	วัน

ทำาการ

  ขั้นตอนที่	๔		หัวหน้าฝ่ายอภัยโทษตรวจสอบส่งพิมพ์หนังสือถึงปลัดกระทรวงและเลขาธิการ	

คณะรัฐมนตรี	นำาเสนอผู้อำานวยการส่วนอภัยโทษ	และผู้อำานวยการสำานักทัณฑปฏิบัติพิจารณาตามขั้นตอน	๙	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๕		 ผู้อำานวยการสำานักทัณฑปฏิบัติพิจารณาแล้ว	 นำาเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาให้

ความเห็นชอบ	๑	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๖		กรมราชทัณฑ์พิจารณาเพื่อเสนอปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีพิจารณาตามอำานาจ

หน้าที่ต่อไป	๓	วันทำาการ

	 ข้อ	๔	การพิจารณาอนุญาตจ่ายผู้ต้องกักขังออกทำางานภายนอกสถานกักขัง	 มีขั้นตอนและระยะเวลา		

ในการดำาเนินการ	ดังนี้

  ขั้นตอนที่	๑		คณะกรรมการคัดเลือกผู้ต้องกักขังประจำาสถานกักขัง	 ทำาการคัดเลือกผู้ต้องกักขัง

ออกทำางานภายนอกสถานกักขัง	 เสนอผู้อำานวยการสถานกักขังพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และรวบรวมเอกสารส่งกรม

ราชทัณฑ์	๑	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๒		 สำานักงานเลขานุการกรม	(ฝ่ายสารบรรณ)	กรมราชทัณฑ์รับเร่ืองส่งให้สำานักทัณฑปฏิบัติ	

พิจารณาดำาเนินการ	๑	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๓		 สำานักทัณฑปฏิบัติตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	 และคุณสมบัติของผู้ต้องกักขังตาม

หลักเกณฑ์	ที่กรมราชทัณฑ์กำาหนดแล้วเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ	๑	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๔		 กรมราชทัณฑ์แจ้งผลการพิจารณาให้สถานกักขังทราบ	๑	วันทำาการ

	 ข้อ	๕	 การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาเข้าเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยในเรือนจำามีขั้นตอนและระยะเวลา

ในการดำาเนินการ	ดังนี้

  ขั้นตอนที่	๑		 สถานศึกษา/นักศึกษา	 มีหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลการ

ศึกษาวิจัยในเรือนจำา

  ขั้นตอนที่	๒		 กรมราชทัณฑ์รับเรื่องการขออนุญาตจากขั้นตอนที่	 ๑	 และมอบหมายให้สำานัก

ทัณฑวิทยาเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	๑	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๓		 สำานักทัณฑวิทยาพิจารณาตรวจสอบโครงร่างการศึกษาวิจัย	และแจ้งผลการตรวจสอบ	

อนุมัติ	หรือไม่อนุมัติ	ดังนี้
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	 	 ๑.	กรณีเก็บข้อมูลการศึกษาในเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 ระดับ	 ๙	 จะแจ้งผลการตรวจสอบให้สถาน

ศึกษา/นักศึกษา	และเรือนจำา/ทัณฑสถานทราบ

	 	 ๒.	กรณีเก็บข้อมูลการศึกษาในเรือนจำา/ทัณฑสถาน	 ระดับ	 ๘	 จะแจ้งผลการตรวจสอบโครงร่าง

การศึกษาวิจัย	และผลการพิจารณาอนุมัติ	หรือไม่อนุมัติ	ไปยังสถานศึกษา/นักศึกษา	และเรือนจำา/ทัณฑสถาน	๑	วันทำาการ

	 ข้อ	๖	 การพิจารณาเรื่อง	 หน่วยงานภายนอกขอทราบข้อมูลผู้ต้องขังชาวต่างประเทศมีขั้นตอนและระยะ

เวลาในการดำาเนินการ	ดังนี้

  ขั้นตอนที่	๑		 กรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อขอทราบข้อมูลผู้ต้องขังชาว

ต่างประเทศ	แล้วส่งให้สำานักทัณฑวิทยา	โดยส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศดำาเนินการตรวจสอบ	ดังนี้

	 	 ๑.	กรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่สมควรส่งข้อมูลให้	จะมีหนังสือตอบปฏิเสธให้หน่วยงานท่ีขอข้อมูล	

ทราบ

	 	 ๒.	กรณีตรวจสอบแล้วเห็นสมควรส่งข้อมูลให้	 ก็จะแจ้งให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน	 ท่ีควบคุมผู้ต้องขังน้ัน	

ทำาการตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลมากรมราชทัณฑ์	๓	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๒		 เรือนจำา/ทัณฑสถานดำาเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องขัง	 พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร

หลักฐานส่งให้กรมราชทัณฑ์	๑๐	วันทำาการ

  ขั้นตอนที่	๓		 เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องขังจากเรือนจำา/

ทัณฑสถานแล้ว	พิจารณาดำาเนินการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ขอข้อมูลทราบ	๒	วันทำาการ

	 ข้อ	๗	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง

				 	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายนัทธี	จิตสว่าง)

				 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

พ.ศ. ๒๕๔๘

	 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินบำารุงโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๐	

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเสริมสร้างระบบบริการและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า	และเพื่อให้	

สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่	ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	

พ.ศ.	๒๕๔๕

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๔	วรรคห้า	แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒						

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔	กรมราชทัณฑ์	โดยได้อนุมัติจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	และผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	กรม

ราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินบำารุงโรงพยาบาลกลาง	กรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	 หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ในระเบียบนี้

	 	 “โรงพยาบาล”	หมายความว่า	ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	กรมราชทัณฑ์

	 	 “เงินบำารุงโรงพยาบาล”	หมายความว่า	 เงินท่ีโรงพยาบาลได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิจากการดำาเนินงาน	

ในกิจการของโรงพยาบาล	รวมถึงดอกผลที่เกิดจากเงินดังกล่าว

	 ข้อ	๕	 การรับเงิน	โรงพยาบาลจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำาระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

	 ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน	 และการนำาเงินส่งคลังของส่วนราชการ	

พ.ศ.	๒๕๒๐
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	 ข้อ	๖	เงินบำารุงโรงพยาบาลที่ได้รับจะนำาไปก่อหนี้ผูกพัน	หรือจ่ายได้เฉพาะกรณีที่พึงจ่ายได้จากเงิน					

งบประมาณรายจ่าย	เพื่อกิจการในหน้าที่ของโรงพยาบาล

	 เงินบำารุงโรงพยาบาลที่ได้รับสำาหรับดำาเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพให้นำาไปใช้จ่าย	 เพื่อดำาเนินการ

ด้านการเสริมสร้างระบบบริการและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

	 การจ่ายเงินบำารุงโรงพยาบาลในกรณีต่อไปนี้	ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีกรม

ราชทัณฑ์กำาหนด	คือ

	 	 (๑)	 การจ่ายเงินบำารุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ให้บริการด้าน

การรักษาพยาบาล

	 	 (๒)	 การจ่ายเงินบำารุงในลักษณะเงินค่าตอบแทน	หรือเงินตอบแทนพิเศษแก่บุคคลท่ีให้บริการ	หรือ	

สนับสนุนบริการในงานด้านๆ	ดังนี้

	 	 						(ก)	ด้านการรักษาพยาบาล

	 	 						(ข)	ด้านการสาธารณสุขที่เป็นบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์

	 	 						(ค)	ด้านการชันสูตรพลิกศพ

	 	 						(ง)	 งานด้านอื่นที่กฎหมาย	หรือกรมราชทัณฑ์	กำาหนดให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

	 	 (๓)	 การจ่ายเงินบำารุงเพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล	สถานีอนามัย	หรือสถาน

พยาบาลที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น	ทั้งภาครัฐและเอกชน	กรณีส่งต่อ	อุบัติเหตุ	เจ็บป่วยฉุกเฉิน	หรือจำาเป็นต้องได้รับการรักษา

ต่อเนื่อง	ตามคำาสั่งของแพทย์ผู้รักษา

	 	 (๔)		การจ่ายเงินบำารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	หรือลูกจ้างรายคาบ

	 	 (๕)		การจ่ายเงินบำารุงเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักหรืออาคารที่พัก

	 	 (๖)	 การจ่ายเงินบำารุงเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกินหน่วยละสองหมื่นบาท	 และรายจ่ายค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท

	 ข้อ	๗	 รายจ่ายดังต่อไปนี้ห้ามจ่ายจากเงินบำารุงโรงพยาบาล

	 	 (๑)	 รายจ่ายเป็นเงินยืม	 ทั้งนี้	 เว้นแต่การยืมเพื่อใช้ทดรองจ่ายในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

โดยตรง

	 	 (๒)	 รายจ่ายในลักษณะบำาเหน็จบำานาญ

	 	 (๓)	 รายจ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

	 	 (๔)		รายจ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะ

	 	 (๕)		รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินกว่าหน่วยละสองหมื่นบาท

	 	 (๖)		รายจ่ายค่าที่ดิน	และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินกว่าห้าหมื่นบาท

	 ในกรณีมีความจำาเป็นต้องจ่ายรายจ่ายตาม	(๔)	(๕)	และ	(๖)	ให้ขอทำาความตกลงกับสำานักงบประมาณก่อน

	 ข้อ	๘	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติการจ่ายเงินบำารุงโรงพยาบาล

	 ข้อ	๙	 ให้โรงพยาบาลเก็บรักษาเงินไว้เพื่อสำารองใช้จ่ายได้	 ภายในวงเงินที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 หรือผู้ที่ได้

รับมอบหมายกำาหนด	โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง	นอกนั้นให้นำาฝากกระทรวงการคลัง
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	 ข้อ	๑๐	 การดำาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

	 ข้อ	๑๑	 การบัญชี	 ให้ทำาตามระบบบัญชีท่ีสอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ	

ท่ีกระทรวงการคลังกำาหนด	 และให้จัดทำาทะเบียนคุมเงินบำารุงท่ีได้รับสำาหรับดำาเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพแยกต่างหาก	

จากเงินบำารุงประเภทอื่น

	 เมื่อปิดบัญชีประจำาปีแล้ว	 ให้ส่งงบการเงินไปให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรอง

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	 และเมื่อสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้ว	 ให้

ส่งงบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำานักงบประมาณภายในสามสิบวัน	นับแต่วันที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ได้รับรองงบการเงิน

	 ข้อ	๑๒	 เม่ือส้ินเดือนหน่ึงๆ	ให้โรงพยาบาลจัดทำารายงานการรับจ่ายเงินบำารุงในระหว่างเดือนน้ันตามแบบ	

แนบท้ายระเบียบนี้	ส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในกรมราชทัณฑ์	และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ภายในวันที่	๑๕	ของ

เดือนถัดไป	 พร้อมทั้งรวบรวมใบสำาคัญคู่จ่ายและเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้และจัดทำาหน้างบใบสำาคัญคู่จ่าย	 ตาม

แบบแนบท้ายระเบียบนี้	ให้เสร็จภายในวันสิ้นเดือนถัดไปเพื่อเก็บไว้ให้หน่วยตรวจสอบภายใน	หรือสำานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินตรวจสอบแล้วแต่กรณี

	 ข้อ	๑๓	 ให้โรงพยาบาลส่งสำาเนาการรับ-จ่ายเงิน	ตามข้อ	๑๒	ประจำาเดือนมีนาคม	และกันยายน	ให้กรม

บัญชีกลาง	และสำานักงบประมาณทราบภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

	 ข้อ	๑๔	 ในกรณีที่ปรากฏว่า	โรงพยาบาลมีเงินบำารุงโรงพยาบาลเหลือเกินความจำาเป็น	กระทรวงการคลัง

จะกำาหนดให้โรงพยาบาลนำาส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามจำานวนที่เห็นสมควร

	 ข้อ	๑๕	 วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้กำาหนดไว้ในระเบียบนี้	ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

	 ข้อ	๑๖	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ		ณ		วันที่		๔		มกราคม		พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 	 								 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 								 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

	 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	

กรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๘	ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้การดำาเนินงานและการบริหารจัดการเงินบำารุงโรงพยาบาล	

มีความครอบคลุมถึงสถานพยาบาลประจำาเรือนจำา	ทัณฑสถาน	และสถานกักขังทั่วประเทศ

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๔	วรรคห้า	แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติม	โดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔	กรมราชทัณฑ์โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	และผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	กรม

ราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑”	

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิกบทนิยามคำาว่า	 “โรงพยาบาล”	 ในข้อ	 ๔	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินบำารุง

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	กรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๘	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 ““โรงพยาบาล”	 หมายความว่า	 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	 สถานพยาบาลประจำาเรือนจำา	

ทัณฑสถาน	 และสถานกักขัง	 ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการเครือข่ายตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน	

สุขภาพแห่งชาติ”

	 ข้อ	๔	 ให้ยกเลิกความในข้อ	๖	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	

กรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๘	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	๖	 เงินบำารุงโรงพยาบาลที่ได้รับจะนำาไปก่อหนี้ผูกพัน	หรือจ่ายได้เฉพาะกรณีที่พึงจ่ายได้จาก

เงินงบประมาณรายจ่าย	เพื่อกิจการในหน้าที่ของโรงพยาบาล
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	 	 เงินบำารุงโรงพยาบาลท่ีได้รับสำาหรับดำาเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพให้นำาไปใช้จ่าย	 เพ่ือดำาเนินการ	

ด้านการเสริมสร้างระบบบริการและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้ายกเว้น	เงินบำารุงโรงพยาบาลของ

สถานพยาบาลประจำาเรือนจำา	ทัณฑสถาน	และสถานกักขัง	ให้นำาไปใช้จ่ายได้แต่เฉพาะ	เพื่อดำาเนินการด้านการเสริมสร้าง

ระบบบริการและคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขัง

	 	 การจ่ายเงินบำารุงโรงพยาบาลในกรณีต่อไปนี้	 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขที่

อธิบดีกรมราชทัณฑ์กำาหนด	คือ

	 	 (๑)	 การจ่ายเงินบำารุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ให้บริการด้าน

การรักษาพยาบาล

	 	 (๒)	 การจ่ายเงินบำารุงในลักษณะเงินค่าตอบแทน	 หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคคลที่ให้บริการ

หรือสนับสนุนบริการในงานด้านต่างๆ	ดังนี้

	 	 					 (ก)	ด้านการรักษาพยาบาล

	 					 	 	 (ข)	ด้านการสาธารณสุขที่เป็นบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์

	 					 	 	 (ค)	ด้านการชันสูตรพลิกศพ

	 					 	 	 (ง)	 งานด้านอื่นที่กฎหมาย	หรือกรมราชทัณฑ์	กำาหนดให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

	 	 (๓)	 การจ่ายเงินบำารุงเพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล	 สถานีอนามัยหรือสถาน

พยาบาลที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น	ทั้งภาครัฐและเอกชน	กรณีส่งต่อ	อุบัติเหตุ	เจ็บป่วยฉุกเฉิน	หรือจำาเป็นต้องได้รับการรักษา

ต่อเนื่อง	ตามคำาสั่งของแพทย์ผู้รักษา

	 	 (๔)		การจ่ายเงินบำารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	หรือลูกจ้างรายคาบ

	 	 (๕)		การจ่ายเงินบำารุงเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักหรืออาคารที่พัก

	 	 (๖)	 การจ่ายเงินบำารุงเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกินหน่วยละห้าแสนบาท	 และรายจ่ายค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาไม่เกินห้าหมื่นบาท”

	 ข้อ	๕	 ให้ยกเลิกความใน	(๕)	ของข้อ	๗	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาล	

ราชทัณฑ์	กรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๘	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “(๕)	รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินกว่าหน่วยละห้าแสนบาท”

ประกาศ		ณ		วันที่		๑		ธันวาคม		พ.ศ.	๒๕๕๑

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 	 								 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 								 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

พ.ศ. ๒๕๔๘

 

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๔	วรรคห้า	แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔	กรมราชทัณฑ์โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังและผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงาน

ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	บรรดาข้อบังคับ	ระเบียบ	หรือคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ในระเบียบนี้

	 	 “เงินผลพลอยได้”	 หมายความว่า	 เงินหรือผลประโยชน์อื่นที่กรมราชทัณฑ์ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์

จากการดำาเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง	 หรือจากการทำางานของผู้ต้องขัง	 หรือจากการจำาหน่ายทรัพย์สินอันเกิดจากเงิน

ผลพลอยได้	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนในการฝึกวิชาชีพ	 การใช้แรงงาน	

และการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง	และจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำาโดยไม่ต้องนำาส่งคลัง

	 	 “	 เรือนจำา”	 ให้หมายความรวมถึง	 ทัณฑสถาน	 สถานกักขังและสถานกักกัน	 และสถานที่ควบคุม

อื่นใดในสังกัดกรมราชทัณฑ์

	 	 “ผู้ต้องขัง”	หมายความว่า	นักโทษเด็ดขาด	คนต้องขัง	และคนฝาก

	 	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๕	 กรณีมีความจำาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขอทำาความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง

	 ข้อ	๖	 ให้อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้	 และให้มีอำานาจออกข้อบังคับ	 คำาสั่งหรือหลักเกณฑ์เพื่อ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้	ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
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หมวด ๑

เงินผลพลอยได้

	 ข้อ	๗	 เงินผลพลอยได้	ให้ดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 ๗.๑	 ร้อยละ	๙๐	ให้เรือนจำาเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	เพื่อใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการฝึกวิชาชีพ

และการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	 และกิจการที่เป็นประโยชน์โดยตรงหรือต่อเนื่องกับการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	

และจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำา

	 	 ๗.๒	 ร้อยละ	 ๑๐	 ให้เรือนจำานำาส่งกรมราชทัณฑ์	 เป็นเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อใช้จ่ายในการจัด

สวัสดิการผู้ต้องขัง	 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	 การนำาเงินส่งกรม

ราชทัณฑ์ตามข้อ	๗.๒	ให้กระทำาทุกสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน

	 ข้อ	๘	 ให้นำาเงินผลพลอยได้ฝากกระทรวงการคลัง	 สำานักงานคลังจังหวัด	 หรือสำานักงานคลังจังหวัด	ณ	

อำาเภอ	แล้วแต่กรณี	โดยเปิดบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากอื่น	เรียกว่า	“บัญชีเงินผลพลอยได้จากการใช้แรงงานและ

การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง”	โดยจัดทำาทะเบียนคุมแยกตามข้อ	๗.๑	และข้อ	๗.๒	ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องเก็บรักษาเงินสด

ไว้เพื่อสำารองใช้จ่าย	หรือนำาฝากธนาคารพาณิชย์	ให้ขอทำาความตกลงกับกระทรวงการคลัง

	 ข้อ	๙	 ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีเงินผลพลอยได้เกินความจำาเป็น	 กระทรวงการคลังจะกำาหนดให้กรมราชทัณฑ์	

นำาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามจำานวนที่เห็นสมควรได้

หมวด ๒

การใช้จ่ายเงิน

	 ข้อ	๑๐	 เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำาแห่งใด	 ให้นำาไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้

แต่เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขังและกิจการที่เป็นประโยชน์โดยตรงหรือ

ต่อเน่ืองกับการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	และเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำาของเรือนจำา	

แห่งนั้น	ตามความจำาเป็นและประหยัด	เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีกำาหนด

	 	 	 ๑๐.๑	การจ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติราชการของเรือนจำาอื่น

	 	 	 ๑๐.๒	การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

	 	 	 ๑๐.๓	การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าซ่อมแซม	ต่อเติมหรือปรับปรุงเรือนจำา

	 ข้อ	๑๑	 เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย	ให้นำาไปใช้จ่ายดังนี้

	 	 	 ๑๑.๑	จำานวนหกในสิบส่วน	ให้นำาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขัง

	 	 	 ๑๑.๒	จำานวนสี่ในสิบส่วน	ให้นำาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของกรมราชทัณฑ์	หรือ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของกรมราชทัณฑ์

338

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



	 ข้อ	๑๒	 รายจ่ายต่อไปนี้	ห้ามจ่ายจากเงินผลพลอยได้

	 	 	 ๑๒.๑	เงินยืม	 เว้นแต่เป็นเงินยืมเพื่อทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการหรือการฝึกวิชาชีพและ

การใช้แรงงานผู้ต้องขัง

	 	 	 ๑๒.๒	เงินเดือนข้าราชการ	ค่าจ้างประจำา

	 	 	 ๑๒.๓	รายจ่ายในลักษณะบำาเหน็จบำานาญ

	 	 	 ๑๒.๔	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินกว่าหนึ่งล้านบาทและรายจ่ายค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกินกว่าสิบล้านบาท	 ถ้ามีความจำาเป็นต้องจ่ายเกินกว่าวงเงินที่กำาหนดไว้	 ให้ขอทำาความ

ตกลงกับสำานักงบประมาณ

	 	 	 ๑๒.๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	 เว้นแต่เพื่อการศึกษาดูงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง	

และหรือพัฒนางานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๑๓	 การอนุมัติการจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันเงินผลพลอยได้	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี

กำาหนด

หมวด ๓

การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบ

	 ข้อ	๑๔	 การรับเงิน	 การเบิกเงิน	 การจ่ายเงิน	 การนำาเงินฝากคลัง	 หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินอื่นใดที่

มิได้กำาหนดไว้ในระเบียบนี้	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

	 ข้อ	๑๕	 การพัสดุ	ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

	 ข้อ	๑๖	 การบัญชี	 ให้ทำาตามระบบบัญชีท่ีสอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ	

ที่กระทรวงการคลังกำาหนด	และเมื่อปิดบัญชีประจำาปีแล้วให้ส่งงบการเงินให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและ

รับรองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	 เมื่อสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองผลการเงินแล้ว	 ให้

ส่งงบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำานักงบประมาณภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ได้รับรองงบการเงิน

	 ข้อ	๑๗	 ให้เรือนจำาจัดทำางบเดือนแสดงรายรับ-รายจ่าย	 งบแสดงผลการดำาเนินงานสำาหรับรอบ	๖	 เดือน	

พร้อมทั้งรวบรวมใบสำาคัญคู่จ่ายส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน	กรมราชทัณฑ์เพื่อตรวจสอบภายในสิ้นเดือนถัดไป

บทเฉพาะกาล

	 ข้อ	๑๘	 ให้ถือว่าการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ที่ได้ดำาเนินการไปแล้วหรือยู่ระหว่างดำาเนินการก่อนวันที่

ระเบียบนี้ใช้บังคับ	โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย	ที่	๔/๒๕๐๐	ลงวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๐๐	เป็นกรณีที่

ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้
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	 ข้อ	๑๙	 ให้ถือว่าบรรดาข้อตกลง	หรือความเห็นชอบที่กระทรวงการคลังได้ให้ไว้กับกรมราชทัณฑ์ก่อนวัน

ที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ	เป็นการให้ความตกลงตามระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายนัทธี	จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและ

การใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	เพื่อให้ครอบคลุมและมีผลใช้บังคับกับผู้ต้องกักขังด้วย

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๔	วรรคห้า	แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติม	โดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔	กรมราชทัณฑ์	โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังและผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงาน	

ผู้ต้องขัง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกบทนิยามคำาว่า	“ผู้ต้องขัง”	ในข้อ	๔	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้

จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 ““ผู้ต้องขัง”	หมายความว่า	นักโทษเด็ดขาด	คนต้องขัง	คนฝาก	และผู้ต้องกักขัง”

ประกาศ		ณ		วันที่		๒๐		สิงหาคม		พ.ศ.	๒๕๕๑

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 	 								 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 								 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๘

 

	 โดยที่เป็นการสมควรกำาหนดให้มีเครื่องแบบสำาหรับพนักงานราชการ	กรมราชทัณฑ์	เป็นลักษณะเดียวกัน	

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๑๒	แห่งระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยพนักงานราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๗	

กรมราชทัณฑ์จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่พนักงานราชการ	สังกัดกรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๔	 ในระเบียบนี้

	 	 “เครื่องแบบ”	 หมายความว่า	 เครื่องแต่งกายทั้งหลาย	 รวมทั้งเครื่องหมายต่างๆ	 ตลอดจนสิ่ง

ประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่น	ที่ได้กำาหนดให้พนักงานราชการ	กรมราชทัณฑ์แต่ง

	 	 “พนักงานราชการ”	หมายความว่า	พนักงานราชการ	ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วย

พนักงานราชการ	ซึ่งสังกัดกรมราชทัณฑ์

หมวด ๑

เครื่องแบบพนักงานราชการชาย

	 ข้อ	๕	 เครื่องแบบของพนักงานราชการชาย	ประกอบด้วย

	 								(ก)	 เสื้อคอพับสีกากี

	 								(ข)	 กางเกงขายาวสีกากี

	 								(ค)	 เข็มขัดหนังสีดำา

	 								(ง)	 รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำาชนิดผูกเชือกหรือมีซิป

	 								(จ)	 ถุงเท้าสีดำา
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หมวด ๒

ส่วนของเครื่องแบบ

	 ข้อ	๖	 เสื้อคอพับสีกากี	แขนยาวรัดข้อมือ	มีดุมที่ข้อมือข้างละ	๑	ดุม	หรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย	ที่อก

เสื้อมีกระเป๋าปะมีปกกระเป๋าสองข้าง	ข้างละ	๑	กระเป๋า	เป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยม	มุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง	กว้าง	

๓.๕	เซนติเมตร	มีปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม	ขัดดุมข้างละ	๑	ดุม	ตัวเสื้อผ่าอกตลอด	มีสาบกว้าง	๓.๕	เซนติเมตร	

ติดดุมตามแนวอกเสื้อ	๕	ดุม	ระยะห่างกันพอสมควร	ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำาด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ	 เมื่อสวมเสื้อ

ให้ขัดดุมทุกดุมยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ	และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

	 ข้อ	๗	 กางเกงขายาวสีกากี	ขาตรงไม่พับปลายขา	ปลายขายาวปิดตาตุ่ม	กว้างไม่น้อยกว่า			๒๒	เซนติเมตร	

แต่ไม่เกิน	๒๖	เซนติเมตร	ที่ขอบเอวมีห่วงสำาหรับสอดเข็มขัดทำาด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง	กว้างไม่เกิน	๑	เซนติเมตร	จำานวน	

๗	ห่วง	ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ๑	กระเป๋า	ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ	๒	ข้าง	ข้างละ	๑	กระเป๋า	ไม่มี

ปกกระเป๋า

	 ข้อ	๘	 เข็มขัดหนังสีดำา	กว้าง	๔	เซนติเมตร	หัวเข็มขัดทำาด้วยโลหะสีทองรูป	สี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้งมุมมน	

กว้าง	๔.๕	เซนติเมตร	ยาว	๕.๕	เซนติเมตร	มีเข็มสำาหรับสอดรู	๒	เข็ม

	 ข้อ	๙	 รองเท้า	มี	๒	แบบ	คือ

	 								(๑)	 รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา

	 								(๒)	 รองเท้าหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา

	 								รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น	ไม่มีริ้วและลวดลายเป็นชนิดผูกเชือกหรือมีซิป

	 ข้อ	๑๐	 ถุงเท้าสีดำา

หมวด ๓

เครื่องแบบพนักงานราชการหญิง

	 ข้อ	๑๑	 เครื่องแบบของพนักงานราชการหญิง	มี	๒	ชนิด	คือ

	 										 (๑)		 เครื่องแบบเสื้อคอพับสีกากี	ประกอบด้วย

	 					 					 	 (ก)	 เสื้อคอพับสีกากี

	 	 					 	 (ข)	 กระโปรงสีกากี	หรือกางเกงขายาวสีกากี

	 	 					 	 (ค)		เข็มขัดหนังสีดำา

	 	 					 	 (ง)		 รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา

	 	 	 (๒)		เครื่องแบบเสื้อคอแบะสีกากี	ประกอบด้วย

	 	 					 	 (ก)		เสื้อคอแบะปล่อยชายเสื้อสีกากี

	 	 					 	 (ข)		กระโปรงสีกากี	หรือกางเกงขายาวสีกากี

	 	 					 	 (ค)	 รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำา
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หมวด ๔

ส่วนของเครื่องแบบ

	 ข้อ	๑๒	 เสื้อ	มี	๒	แบบ	คือ

	 										 (๑)		 เสื้อคอพับสีกากี	มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีของพนักงานราชการชาย

	 						 	 (๒)		 เส้ือคอแบะปล่อยชายเส้ือสีกากี	แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนส้ันเหนือศอกเล็กน้อยตลบชาย

กว้างประมาณ	๕	เซนติเมตร	ปกเสื้อแบะมุมปกแหลม	ตัวเสื้อผ่าอกตลอดไม่มีสาบ	อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูป

ส่ีเหล่ียมมุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางด่ิง	กว้าง	๓.๕	เซนติเมตร	มีปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม	ขัดดุมข้างละ	๑	ดุม

ติดดุมตามแนวอกเสื้อ	 ๔	 ดุม	 ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำาด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ	 เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า					

มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวเสื้อทั้งสองด้าน	ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียว

กับด้านหน้า	 บนชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยมมุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง	 มีปกกระเป๋ารูป

มนชายกลางแหลม	 ขัดดุมข้างละ	 ๑	 ดุม	 ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม	 เมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุมทุกดุม	 และปล่อย

ชายเสื้อไว้นอกกระโปรงหรือกางเกง

	 ข้อ	๑๓	 กระโปรงและกางเกง	มี	๒	แบบ	คือ

	 										(๑)		 กระโปรงสีกากี	 ยาวปิดเข่าพอสมควร	 ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบ	 และผ่าสูงจากชาย

กระโปรงประมาณ	๒๐	เซนติเมตร	ถึง	๒๕	เซนติเมตร	ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะข้างละ	๑	กระเป๋า	ไม่มีปกกระเป๋า	ปากกระเป๋า	

เฉียงลงทางข้างเล็กน้อย	หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้	ชายกระโปรงบานเล็กน้อย	ขอบกระโปรงมีห่วงสำาหรับสอดเข็มขัดทำาด้วย

ผ้าสีเดียวกับกระโปรง	กว้างไม่เกิน	๑	เซนติเมตร	จำานวน	๔	ห่วง	หรือจะไม่มีก็ได้

	 										 (๒)		 กางเกงขายาวสีกากี	มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวของพนักงานราชการชาย

	 ข้อ	๑๔	 เข็มขัดหนังสีดำามีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดของพนักงานราชการชาย	 ใช้คาดทับขอบกระโปรง

หรือกางเกง

	 ข้อ	๑๕	 รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำาไม่มีลวดลายชนิดไม่ผูกเชือกแบบปิดปลายเท้าส้นสูง

ไม่เกิน	๑๐	เซนติเมตร

หมวด ๕

อินทรธนูและเครื่องหมาย

	 ข้อ	๑๖	 อินทรธนู	มีลักษณะแข็งทำาด้วยสักหลาดสีดำา	เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดมุมเป็นสามเหลี่ยม	

สำาหรับชาย	กว้าง	๕	เซนติเมตร	ยาว	๑๓	เซนติเมตร	สำาหรับหญิง	กว้าง	๔.๕	เซนติเมตรยาว	๑๑	เซนติเมตร	ที่ตอนปลาย

ติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก	๑	ดุม

	 ข้อ	๑๗	 เครื่องหมาย	ซึ่งให้ติดที่อินทรธนู	มีดังนี้

	 	 	 “เครื่องหมายพระยมทรงสิงห์”	 หมายถึง	 โลหะสีทองดุนนูนมีลักษณะเป็นรูปพระยมทรงสิงห์	

ฉลุโปร่งอยู่ในวงกลมล้อมรอบด้วยลายกระหนกเปลวเพลิง	สำาหรับชายกว้าง	๒.๕	เซนติเมตรสูง	๔	เซนติเมตร	สำาหรับหญิง	

กว้าง	๒	เซนติเมตร	สูง	๓	เซนติเมตร
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	 	 	 “แถบหมอน”	หมายถึง	โลหะสีทองมีลักษณะเป็นรูปหมอน	สำาหรับชาย	กว้าง	๐.๕	เซนติเมตร	

ยาว	๔	เซนติเมตร	สำาหรับหญิง	กว้าง	๐.๔	เซนติเมตร	ยาว	๓.๓	เซนติเมตร

	 ข้อ	๑๘	 การประดับเครื่องหมาย	 ให้ประดับแถบหมอนตามขวางบนอินทรธนูทั้งสองข้าง	 เริ่มต้นจากริม

อินทรธนูทางด้านไหล่	เว้นระยะห่างพองาม	และประดับด้วยเครื่องหมายพระยมทรงสิงห์เหนือแถบหมอน

	 ข้อ	๑๙	 เคร่ืองหมายแสดงสังกัด	ทำาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปพระดุลพ่าห์ให้ติดท่ีปกเส้ือตอนหน้าท้ังสองข้าง	

ของเครื่องแบบ

หมวด ๖

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๒๐	 พนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์จะแต่งเครื่องแบบในโอกาสใด	 ให้เป็นไปตามที่อธิบดี

กรมราชทัณฑ์กำาหนด

	 ข้อ	๒๑	 พนักงานราชการซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนซ้ายก็ได้

	 ข้อ	๒๒	 พนักงานราชการซ่ึงแต่งเคร่ืองแบบตามระเบียบน้ีต้องติดป้ายช่ือพ้ืนสีดำา	กว้างไม่เกิน	๒.๕	เซนติเมตร	

ยาวไม่เกิน	๗.๕	เซนติเมตร	แสดงชื่อตัว	ชื่อสกุล	และชื่อประเภทพนักงานราชการทั่วไป	หรือชื่อประเภทพนักงานราชการ

พิเศษ	ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา

	 ข้อ	๒๓	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์รักษาการตามระเบียบน้ี	 และให้มีอำานาจวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ	

ตามระเบียบนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายนัทธี	จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓)

เรื่อง การลงโทษเฆี่ยน พ.ศ. ๒๔๘๐

พ.ศ. ๒๕๔๘

	 ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๓	ลงวันที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๐	ได้กำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการใน

การลงโทษเฆี่ยนแก่ผู้ต้องขัง	นั้น

	 โดยที่การลงโทษเฆี่ยนแก่ผู้ต้องขังดังกล่าว	 ในปัจจุบันไม่มีการบังคับใช้	 ประกอบกับการเฆี่ยนอาจจะถือ

ได้ว่าเป็นการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรม	 กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 จึงอาศัย

อำานาจตามความในมาตรา	๓๒	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	และ	มาตรา	๓๕	แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก

เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์	ฉบับ	๓	เรื่อง	การลงโทษเฆี่ยน	

ลงวันที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๐	พ.ศ.	๒๔๘๐	รวมทั้งคำาสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ได้ออกตามระเบียบนี้ทั้งสิ้น

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง

	 	 	 	 					 	 	 	 			(นายนัทธี	จิตสว่าง)

	 	 	 	 					 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย

เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง

พ.ศ. ๒๕๔๘

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ในเรื่องการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนา

พฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังเป็นไปตามข้อ	 ๑๑.๑	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการ

ฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๓๒	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔		

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ข้อ	 ๖	 และข้อ	 ๑๓	 แห่ง

ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 อธิบดีกรม

ราชทัณฑ์จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนา

พฤตินิสัย	เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	บรรดาข้อบังคับ	ระเบียบหรือคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้	หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย	 เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังให้นำาไปใช้จ่ายได้

เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 การรักษาพยาบาล	 การอนามัย	 การสุขาภิบาล	 แก่ผู้ต้องขัง	 ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

จากเงินประเภทอื่นใด

	 	 (๒)	 การสังคมสงเคราะห์	การศึกษา	การกีฬาและนันทนาการของผู้ต้องขัง

	 	 (๓)	 จัดซื้อวัสดุ	ครุภัณฑ์	เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่ผู้ต้องขัง	รวมตลอดถึงค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน					

ดังกล่าว

	 	 (๔)	 การกุศลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง
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	 	 (๕)	 เป็นรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับบาดเจ็บหรือถึงตาย	 ในขณะทำาการตามหน้าที่หรือในขณะที่

ช่วยเหลือเจ้าพนักงานซึ่งกระทำาการตามหน้าที่	 หรือได้รับอันตรายอันเนื่องจากการปฏิบัติตามคำาสั่งของทางราชการ	 โดย

อันตรายนั้นมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	หรือจากความผิดของผู้ต้องขังนั้นเอง

	 ข้อ	๕	 การจ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย	 เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังนอกจากที่

กำาหนดไว้ในข้อ	๔	จะกระทำามิได้	เว้นแต่เป็นการใช้จ่ายเพื่อกิจการต่อเนื่องกับสวัสดิการผู้ต้องขัง

	 ข้อ	๖	 การพิจารณาจ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย	 เพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังให้

คำานึงถึงความสำาคัญ	ความจำาเป็นและต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้ว

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายนัทธี	จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกัน

ในคดีอาญาในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์

พ.ศ. ๒๕๔๙

	 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๕๔๔	ประกอบกับพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้บัญญัติให้บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความคุ้มครอง	การปฏิบัติ

ที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่จำาเป็นและสมควรจากรัฐ	 เนื่องจากพยานมีความสำาคัญยิ่งต่อการพิสูจน์ความจริงในทาง

อรรถคดี	 จึงจำาเป็นต้องให้ความคุ้มครองอย่างปลอดภัย	 โดยที่กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่คุมขังผู้ถูกคุมขังและกักกันผู้ถูกกักกัน

ตามกฎหมายหากมีกรณีผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันที่เป็นพยานในคดีอาญาอื่น	 ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน

ตามความในมาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๖	และพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานน้ัน	

เห็นว่า	พยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยแล้วมีคำาขอมาให้ช่วยคุ้มครอง	กรมราชทัณฑ์สามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

ให้ความคุ้มครองแก่	 ผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันที่เป็นพยานนั้นได้ตามความจำาเป็น	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๓๒	

วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือ

ผู้ถูกกักกันในคดีอาญาในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๙”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้	เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ในระเบียบนี้

	 	 “พยาน”	หมายความว่า	พยานบุคคลที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกัน	ซึ่งจะให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง

ต่อพนักงานผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา	พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวนคดีอาญา	พนักงานผู้มีอำานาจฟ้องคดีอาญาหรือศาล	

ในการดำาเนินคดีอาญา	รวมทั้งผู้ชำานาญการพิเศษ	แต่มิให้หมายความรวมถึงจำาเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน

	 		 “บุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกัน”	 หมายความว่า	 ผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันซึ่งเป็นสามี	

ภริยา	ผู้บุพการี	ผู้สืบสันดาน	หรือผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน

	 	 “ความปลอดภัย”	 หมายความว่า	 ความปลอดภัยในชีวิต	 ร่างกาย	 อนามัย	 เสรีภาพ	 ชื่อเสียง	

ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของพยาน	ทั้งก่อน	ขณะและหลังมาเป็นพยาน

	 	 “คุ้มครอง”	 หมายความว่า	 มาตรการท่ัวไปในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน	

ในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๖
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	 	 “หน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์”	 หมายความรวมถึง	 เรือนจำา	 ทัณฑสถาน	 สถานกักขัง	
และสถานกักกัน	ในสังกัดกรมราชทัณฑ์
	 	 “หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์”	 หมายความว่า	 ผู้บัญชาการเรือนจำา	 ผู้อำานวยการ	
ทัณฑสถาน	สถานกักขังและสถานกักกัน
	 	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
	 	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
	 	 “คำาร้อง”	หมายความว่า	 การร้องขอของพยานท่ีขอให้คุ้มครองพยาน	หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผู้ถูกคุมขัง	
หรือผู้ถูกกักกัน
	 	 “คำาขอ”	หมายความว่า	การขอของพนักงานผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา	พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวน	
คดีอาญา	พนักงานผู้มีอำานาจฟ้องคดีอาญา	ศาล	หรือสำานักงานคุ้มครองพยาน	ซึ่งขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยให้ความ
คุ้มครองแก่พยาน	หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันตามความจำาเป็น

	 ข้อ	๔	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการและมีอำานาจวินิจฉัยตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

	 ข้อ	๕	 ในคดีอาญา	เม่ือพนักงานผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา	พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวนคดีอาญา	พนักงาน	
ผู้มีอำานาจฟ้องคดีอาญา	ศาล	หรือสำานักงานคุ้มครองพยาน	 เห็นว่า	พยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกัน	
อาจไม่ได้รับความปลอดภัย	 อาจขอให้หน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์	 ช่วยคุ้มครองพยานหรือบุคคลอื่นที่เป็น	
ผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกัน	คำาขอดังกล่าวให้กำาหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้ความคุ้มครองไว้โดยชัดเจนด้วยเมื่อหน่วย
งานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์ได้รับคำาขอตามวรรคหนึ่งแล้วให้จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการคุ้มครองพยานตาม
สมควรโดยเร็ว

	 ข้อ	๖	 พยานอาจร้องขอให้คุ้มครองพยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันไปยังพนักงาน
ผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา	 พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวนคดีอาญา	 พนักงานผู้มีอำานาจฟ้องคดีอาญา	 ศาล	 หรือสำานักงาน
คุ้มครองพยาน	ผ่านหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์ได้โดยร้องขอตามแบบท้ายระเบียบนี้
	 เมื่อหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์ได้รับคำาร้องตามวรรคหนึ่งให้จัดส่งคำาร้องนั้นต่อพนักงาน
ผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา	 พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวนคดีอาญา	 พนักงานผู้มีอำานาจฟ้องคดีอาญา	 ศาล	 หรือสำานักงาน
คุ้มครองพยานโดยเร็ว	และเมื่อได้ส่งคำาร้องแล้วให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำาร้องทราบด้วย

	 ข้อ	๗	 เมื่อพนักงานผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา	พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีอำานาจ
ฟ้องคดีอาญา	ศาล	หรือสำานักงานคุ้มครองพยานได้รับคำาร้องตามข้อ	๖	แล้วให้พิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ร้องขอทราบ
	 ในกรณีที่เห็นสมควรให้ความคุ้มครองตามคำาร้องให้ดำาเนินการตามความในข้อ	๕

	 ข้อ	๘	 ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันสมควร	ก่อนได้รับคำาขอตามข้อ	๕	หน่วยงานคุ้มครองพยาน
ของกรมราชทัณฑ์	 โดยอนุมัติอธิบดีและความยินยอมของพยานอาจให้ความคุ้มครองแก่พยานตามที่เห็นเป็นการสมควรได้
เมื่ออธิบดีมีคำาสั่งในภายหลังเป็นประการใด	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติ
ตามคำาสั่งนั้น
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	 ข้อ	๙	 การรับคำาขอและคำาร้องตามข้อ	๕	ข้อ	๖	และการดำาเนินการตามข้อ	๘	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์ดำาเนินการโดยลับ
	 ข้อ	๑๐	 การดำาเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของพยาน	 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน	 สามี	 ภริยา	 ผู้บุพการี	 ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๗	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ข้อ	๑๑	 เมื่อหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาให้ความคุ้มครองตามคำาขอแล้ว						
ให้หน่วยงานแจ้งให้แก่พยาน	 ผู้ขอ	และกรมราชทัณฑ์ทราบการให้ความคุ้มครองของหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์	
หัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องออกคำาสั่งการให้ความคุ้มครอง	คำาสั่งดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)		 ชื่อหน่วยงานที่ออกคำาสั่ง
	 	 	 (๒)		 วิธีการที่จะให้ความคุ้มครอง
	 	 	 (๓)		 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของผู้ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งก่อน	ขณะ	และภายหลังรวมทั้ง
ความรับผิดอย่างใด	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น	 เนื่องจากผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำาหนดไว้นั้น
	 	 	 (๔)		 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครอง

	 ข้อ	๑๒	 วิธีการให้ความคุ้มครองพยานหรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี	
ปฏิบัติต่อพยานหรือบุคคลนั้นตามความเหมาะสมอย่างหนึ่งอย่างใด	หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)		 จัดให้อยู่ในความควบคุมดูแลโดยใกล้ชิด
	 	 	 (๒)		แยกขังในที่ปลอดภัย	หรือย้ายเรือนจำา
	 	 	 (๓)		มีการสอบถามความเป็นอยู่และตรวจสถานที่ที่คุมขังอย่างสม่ำาเสมอ
	 	 	 (๔)		 ดำาเนินการอื่นใดตามที่หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์เห็นสมควรให้
หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการคุ้มครองพยานภายในหน่วย
งานได้ตามความเหมาะสมและตามความจำาเป็น

	 ข้อ	๑๓	 ในการคุ้มครองพยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกัน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการด้วยความรอบคอบ	เหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยานหรือบุคคลดังกล่าว	และ
สภาพของหน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์แห่งนั้นทั้งนี้	 ต้องจัดให้มีมาตรการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว	 ชื่อ
สกุล	 ที่อยู่	 ภาพ	 หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานหรือบุคคลดังกล่าวได้	 และให้ถือปฏิบัติว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น
ความลับของทางราชการในกรณีจำาเป็นและเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูก
กักกัน	 หน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์อาจขอให้เจ้าพนักงานตำารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นช่วยให้ความคุ้มครองแก่
พยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกัน	 แล้วรายงานให้อธิบดีทราบ	 ทั้งนี้	 การขอนั้นให้เป็นไปตามระเบียบที่
สำานักงานตำารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่จะขอให้ช่วยกำาหนดไว้

	 ข้อ	๑๔	 การคุ้มครองพยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด	ดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)		 พยานหรือบุคคลดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ	 หรือพ้นไปจากการควบคุมของกรม
ราชทัณฑ์
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	 	 	 (๒)		 พยานหรือบุคคลดังกล่าวร้องขอให้ยุติการคุ้มครองหรือขอเพิกถอนความยินยอม	 ท้ังน้ี	 ให้รวม	
ถึงการเพิกถอนความยินยอมของผู้ให้ความยินยอมแทนด้วย
	 	 	 (๓)		 พยานหรือบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงาน
คุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้	โดยไม่มีเหตุอันสมควร
	 	 	 (๔)		 พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานหรือบุคคลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปและกรณี
ไม่มีความจำาเป็นจะต้องให้ความคุ้มครองอีกต่อไป	เช่น	พยานหรือบุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตาย
	 	 	 (๕)		ผู้ขอได้แจ้งยกเลิกการขอให้ช่วยคุ้มครอง
	 	 	 (๖)		ศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จความผิด
ฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล	หรือความผิดฐานทำาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอันเนื่องมาจากการ
เป็นพยานในคดีที่พยานได้รับความคุ้มครอง

	 ข้อ	๑๕	 เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ	๑๔	ให้เจ้าพนักงานหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเสนอหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครอง	
พยานของกรมราชทัณฑ์	เพื่อมีคำาสั่งสิ้นสุดการคุ้มครอง	คำาสั่งนั้นให้ระบุเหตุผลไว้โดยชัดเจน

	 ข้อ	๑๖	 ให้หน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์แจ้งคำาสั่งสิ้นสุดการคุ้มครองตามข้อ	๑๕	ให้หน่วย
งานหรือบุคคลที่มีคำาขอตามข้อ	๕	ทราบโดยเร็ว

	 ข้อ	๑๗	 กรณีปรากฏในภายหลังว่าพยานไม่มา	 ไม่ให้ถ้อยคำา	หรือไม่เบิกความเป็นพยานโดยไม่มีเหตุสมควร	
หรือมีคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ	ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการ	
พิจารณาคดีต่อศาล	 หรือความผิดฐานทำาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีท่ีบุคคลน้ันเป็นพยาน	 ให้หน่วยงานคุ้มครองพยาน	
ของกรมราชทัณฑ์แจ้งให้สำานักงานคุ้มครองพยาน	 กระทรวงยุติธรรม	 ทราบเพื่อดำาเนินการเรียกให้พยานนั้นคืนหรือชดใช้
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานและบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี

	 ข้อ	๑๘	 การอุทธรณ์คำาสั่งตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลยุติธรรมชั้นต้น	 ซึ่งมิใช่ศาลแขวงและมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาหรือศาลทหารชั้นต้นที่มีเขต
อำานาจเหนือคดีนั้นหรือที่บุคคลเหล่านั้นมีที่อยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่งการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้
ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

	 ข้อ	๑๙	 ในกรณีที่พฤติการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของพยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูก
กักกัน	 ได้เปล่ียนแปลงไปจนไม่เหมาะสมหรือไม่อาจให้ความคุ้มครองต่อไปได้และจำาเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครอง	
พยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันให้หน่วยงานคุ้มครองพยานของกรมราชทัณฑ์ขออนุญาตอธิบดี	 เพื่อ
ดำาเนินการให้พยานหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันหรือผู้ขอนั้นได้ยื่นคำาร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายโดยเร็ว

ให้	ณ	วันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๙

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายนัทธี	จิตสว่าง)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์บางฉบับ

ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๔๙

	 ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศใช้บังคับกรมราชทัณฑ์	 (ฉบับที่	 ๑๙)	 เรื่องการใช้รถยนต์,	 นำามันเชื้อเพลิง	

และนำามันเครื่อง	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ที่	 ๑/๒๕๐๐	 เรื่อง	 การใช้จ่ายเงินส่งเสริมสวัสดิการทัณฑสถาน	 และระเบียบ

กรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินสวัสดิการผู้ต้องขัง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 นั้น	 โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์ได้

เปลี่ยนแปลงไปทำาให้ระเบียบดังกล่าวไม่เกิดผลในการบังคับใช้จึงอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๒	แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	

พ.ศ.	๒๕๔๕	และมาตรา	๓๕	แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	

จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ข้อบังคับนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการยกเลิกข้อบงคับกรมราชทัณฑ์	บางฉบับที่ไม่

เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน	พ.ศ.	๒๕๔๙”

	 ข้อ	๒	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิก

	 	 (๑)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๑๙)	เรื่อง	การใช้รถยนต์,	นำามันเชื้อเพลิง	และนำามันเครื่อง

	 	 (๒)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๑/๒๕๐๐	เรื่อง	การใช้จ่ายเงินส่งเสริมสวัสดิการทัณฑสถาน

	 	 (๓)	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินสวัสดิการผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๒๕

ประกาศ	ณ	วันที่	๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี			จิตสว่าง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง

พ.ศ. ๒๕๔๙

  

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังให้มีความ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขัง	 ตามประมวลกฎหมาย	

อาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง	พ.ศ.	๒๕๔๙”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิก

	 	 (๑)	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	(ฉบับที่	๑/๒๕๐๖)	เรื่อง	การรับและปล่อยตัวผู้ต้องกักขัง

	 	 (๒)	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 (ฉบับที่	 ๑/๒๕๐๗)	 ว่าด้วยการทำางาน	การศึกษา	 และการอบรมของ		

ผู้ต้องกักขัง

	 	 (๓)	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์	(ฉบับท่ี	๒/๒๕๐๗)	ว่าด้วยการอนามัยและการสุขาภิบาลของผู้ต้องกักขัง

	 	 (๔)		ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการเยี่ยมและการติดต่อกับผู้ต้องกักขัง	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 	 (๕)	ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการส่งผู้ต้องกักขังออกไปทำางานสาธารณะนอกสถานกักขัง	

พ.ศ.	๒๕๔๓

	 	 (๖)		ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยประโยชน์	 เงินทดแทน	 และเงินรางวัลปันผลผู้ต้องกักขังที่ออก

ไปทำางานสาธารณะนอกสถานกักขัง	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 บรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	คำาสั่ง	หรือหนังสือสั่งการอื่นใด	ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 ในระเบียบนี้

	 	 “สถานที่กักขัง”	 หมายความว่า	 สถานที่ซึ่งรัฐมนตรีได้กำาหนด	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้ใช้คุมขังผู้ต้องกักขัง

		 	 “ผู้ต้องกักขัง”	หมายความว่า	ผู้ที่ถูกกักขังตามหมายกักขังของศาล	
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	 	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกักขัง	ตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	

	 	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	

	 ข้อ	๕	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์รักษาการตามระเบียบนี้	 มีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้	

ลักษณะ ๑

อำานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

	 ข้อ	๖	 พนักงานเจ้าหน้าที่	ได้แก่	

	 	 (๑)	 ผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	

	 	 (๒)	 หัวหน้าเจ้าพนักงานกักขัง	

	 	 (๓)	 เจ้าพนักงานกักขัง	

	 ข้อ	๗	 ผู้อำานวยการสถานที่กักขังมีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบบังคับบัญชากิจการสถานที่กักขังโดยทั่วไป	

และมีอำานาจบังคับบัญชาเหนือพนักงานเจ้าหน้าที่	ตลอดจนผู้ต้องกักขังทั้งปวงที่อยู่ในสังกัดของสถานที่กักขังนั้น	

	 นอกจากหน้าที่ในวรรคหนึ่ง	ผู้อำานวยการสถานที่กักขังจะต้อง	

	 	 (๑)	ตรวจการสถานที่กักขัง	 ควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ต้องกักขังให้เป็นไปตามที่กฎหมาย	

ระเบียบกำาหนดไว้	

	 	 (๒)	 เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ต้องกักขัง	 เปิดโอกาสให้ร้องทุกข์ได้โดยสะดวกตามท่ีกฎหมาย	 ระเบียบ	

กำาหนด	

	 ข้อ	๘	 สถานที่กักขังใดมีหัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังประจำาการหลายคน	 ให้จัดแบ่งหน้าที่การงานออกเป็น

ส่วน	ๆ	มอบหมายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังมีอำานาจหน้าที่ควบคุมการงานนั้น	เป็นส่วนๆ	ไป	ในกรณีเช่นนี้ผู้อำานวยการ	

สถานที่กักขังจะให้หัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังผู้หนึ่งมีอำานาจควบคุมการงานของสถานที่กักขังเหนือหัวหน้าเจ้าพนักงาน

กักขังด้วยกันก็ได้

	 ข้อ	๙	 หัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีรองจากผู้อำานวยการสถานท่ีกักขัง	 มีอำานาจหน้าท่ี	

รับผิดชอบในส่วนการงานตามที่ได้รับมอบหมาย	และในกรณีที่มิได้รับการมอบหมายงานให้ควบคุมเป็นส่วน	ๆ	ให้มีอำานาจ

หน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 	 (๑)	 ปกครอง	และควบคุมระเบียบวินัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด	

	 	 (๒)	แบ่งการงานของสถานที่กักขังออกเป็นส่วน	 ๆ	 มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดไป

ดำาเนินการควบคุมหรือจัดทำา	

	 	 (๓)	 ดูแล	รักษาและบูรณะสถานที่	และทรัพย์สินของสถานที่กักขัง	

	 	 (๔)	 ควบคุม	ดูแลการทะเบียนบัญชีของสถานที่กักขัง	

	 	 (๕)	 ปกครอง	และควบคุมระเบียบวินัยของผู้ต้องกักขัง	
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	 	 	 (๖)		 ตรวจตราป้องกันการกระทำาผิดวินัยของผู้ต้องกักขัง	 ตลอดจนการหลบหนีและจับกุมเมื่อมี

การกระทำาผิดอาญา	

	 	 	 (๗)		 จัดการและควบคุมการทำางานของผู้ต้องกักขัง	

	 	 	 (๘)		 จัดการการศึกษา	ตลอดจนการอบรมผู้ต้องกักขัง	

	 	 	 (๙)		 ดูแลการอนามัยของผู้ต้องกักขัง	 การสุขาภิบาลของสถานท่ีกักขัง	 และจัดการให้เป็นไปตาม	

คำาแนะนำาของแพทย์	

	 	 	 (๑๐)	 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องกักขังร้องทุกข์ได้โดยสะดวก	ตามที่กฎหมาย	ระเบียบกำาหนดไว้

	 ข้อ	๑๐	 เจ้าพนักงานกักขัง	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รองจากหัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังและมีอำานาจหน้าที่	

ดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ตามที่กำาหนดใน	(๕)	ถึง	(๑๐)	ของข้อ	๙	

	 	 	 (๒)		 ทำาตามคำาสั่งผู้บังคับบัญชา	

	 	 	 (๓)		 เมื่อผู้ต้องกักขังในความควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นก่อความไม่สงบหรือกระทำา

ผิดอาญา	 จะต้องเข้าจัดการจับกุมช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น	 เว้นแต่ไม่อาจทำาดังนั้นได้เพราะ	 เหตุที่มีผู้ต้องกักขังอื่น

อยู่ในความควบคุมของตน	 ซึ่งจะก่อความไม่สงบหรือกระทำาผิดอาญาขึ้น	 ในกรณีนั้น	 จะต้องรีบแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่		

ผู้ควบคุมและหัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังทราบเหตุ	

	 ข้อ	๑๑	 พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับใดจะทำาหน้าที่หัวหน้าเจ้าพนักงานกักขัง	 หรือเจ้าพนักงานกักขังให้เป็น

ไปตามคำาสั่งของอธิบดี	

 

ลักษณะ ๒

การรับและการปล่อยตัว

	 ข้อ	๑๒	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับตัวผู้ต้องกักขังไว้แล้ว	ให้จัดการดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ตรวจค้นสิ่งของที่ตัวผู้ต้องกักขัง	

	 	 	 (๒)		ให้แพทย์ตรวจอนามัยผู้ต้องกักขัง	

	 	 	 (๓)		จดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ต้องกักขัง	

	 ข้อ	๑๓	 การตรวจค้นส่ิงของท่ีตัวผู้ต้องกักขังน้ัน	ถ้าผู้ต้องกักขังเป็นชายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีชายเป็นผู้ตรวจค้น	

ถ้าผู้ต้องกักขังเป็นหญิงให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหญิงเป็นผู้ตรวจค้น	 หากไม่มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหญิง	 ก็ให้ผู้ต้องกักขังน้ันเองแสดง

สิ่งของที่ตนมีติดตัวมาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้น	หากยังเป็นที่สงสัยว่าผู้ต้องกักขังไม่แสดงสิ่งของที่ตนมีอยู่ทั้งหมด	ก็

ให้เชิญหญิงอื่นที่เชื่อถือได้มาช่วยทำาการตรวจค้นให้	

	 ข้อ	๑๔	 หากพบว่าผู้ต้องกักขังคนใดมีทรัพย์สินหรือสิ่งของ	 ซึ่งมิอาจนำาเข้ามาไว้ในสถานที่กักขัง	 ก็ให้

ดำาเนินการตามระเบียบนี้	ซึ่งว่าด้วยทรัพย์สินของผู้ต้องกักขังต่อไป	

	 ข้อ	๑๕	 การตรวจอนามัยผู้ต้องกักขัง	ถ้าไม่อาจดำาเนินการในวันนั้นได้ก็ให้ตรวจในวันอื่นโดยเร็ว
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	 ข้อ	๑๖	 เม่ือพบว่าผู้ต้องกักขังคนใดเจ็บป่วย	 ต้องดำาเนินการรักษาพยาบาลหรือถ้ามีโรคติดต่อ	 ซ่ึงจะลุกลาม	

เป็นภัยแก่ผู้อื่น	 ก็ให้จัดแยกผู้ต้องกักขังนั้นจากผู้ต้องกักขังอื่น	 และให้แพทย์ชี้แจง	 แนะนำาการปฏิบัติแก่ผู้ควบคุมดูแล	 ถ้า

จำาเป็นจะต้องส่งตัวผู้น้ันไปรักษายังสถานพยาบาลภายนอกสถานท่ีกักขัง	 ก็ให้ดำาเนินการตามระเบียบน้ี	 ซ่ึงว่าด้วยการอนามัย	

และสุขาภิบาลต่อไป	

	 ข้อ	๑๗	 การจดบันทึกเร่ืองราวเก่ียวกับตัวผู้ต้องกักขังน้ัน	ต้องให้ปรากฏข้อความในเร่ืองต่างๆ	ดังต่อไปน้ี	

	 	 	 (๑)		 ชื่อ	สกุล	อายุ	

	 	 	 (๒)		สัญชาติ	

	 	 	 (๓)		ตำาหนิรูปพรรณ	

	 	 	 (๔)		ภูมิลำาเนา	และที่อยู่ปัจจุบัน	

	 	 	 (๕)		การศึกษา	

	 	 	 (๖)		การประกอบอาชีพ

		 	 	 (๗)		สถานภาพทางครอบครัว	

	 	 	 (๘)		ประวัติการกระทำาผิด	

	 	 	 (๙)		ฐานความผิด	และกำาหนดโทษกักขังครั้งนี้	

	 	 	 (๑๐)		ที่อยู่ปัจจุบันของญาติ	ซึ่งจะให้ติดต่อเมื่อมีความจำาเป็น	

	 ข้อ	๑๘	 จัดให้มีการถ่ายรูปผู้ต้องกักขังไว้เป็นหลักฐาน	เป็นรูปหน้าตรงและด้านข้างครึ่งตัวทั้งสองข้าง	

ขนาดไม่น้อยกว่า	๒“x	๒“	โดยติดไว้กับบันทึกเรื่องราวของผู้ต้องกักขัง	

	 ข้อ	๑๙	 จัดพิมพ์ลายนิ้วมือหรือสิ่งแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคล	ติดไว้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่ง	 ในบันทึก

เรื่องราวผู้ต้องกักขัง	

	 ข้อ	๒๐	 ในกรณีที่ผู้ต้องกักขังมีเด็กอายุต่ำากว่าสามปี	อยู่ในความดูแลของตนติดมายัง	สถานที่กักขัง	หรือ

เด็กซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกกักขังอยู่ในสถานที่กักขัง	 หากมีความจำาเป็นหรือปรากฏว่า	 ไม่มีผู้ใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้น	

อธิบดีจะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่กับผู้ต้องกักขังในสถานที่กักขังภายในกำาหนดเวลาไม่เกินสามเดือนก็ได้	ตามข้อบังคับที่อธิบดี

กำาหนด	

	 ในกรณีท่ีมีเด็กติดผู้ต้องกักขังมายังสถานท่ีกักขัง	และมีอายุต้ังแต่สามปีข้ึนไป	หรือเด็กท่ีมีอายุต่ำากว่าสามปี	

ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้อยู่กับผู้ต้องกักขังในสถานที่กักขัง	ให้ส่งเด็กนั้นไปยัง	หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้การสงเคราะห์	

คุ้มครองสวัสดิภาพ	และพัฒนาฟื้นฟูเด็ก	เพื่อดำาเนินการตามอำานาจ	หน้าที่ต่อไป	

	 ข้อ	๒๑	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดอบรมผู้ต้องกักขังเข้าใหม่เพื่อให้ทราบระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และวินัยของ

สถานที่กักขัง	ตลอดถึงการประพฤติตัวภายในสถานที่กักขัง	

	 ข้อ	๒๒	 เมื่อจะปล่อยตัวผู้ต้องกักขัง	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้	

	 	 	 (๑)		 เรียกพัสดุของราชการคืน

	 	 	 (๒)		ทำาหลักฐานในการปล่อยตัว	
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	 	 	 (๓)		คืนทรัพย์สินของผู้ต้องกักขังให้แก่ผู้ต้องกักขังไป	

	 	 	 (๔)		ทำาหนังสือสำาคัญการปล่อยตัวให้แก่ผู้ต้องกักขัง	

	 	 	 (๕)		 ผู้ต้องกักขังคนใดไม่มีเครื่องแต่งกายจะแต่งออกไปจากสถานที่กักขัง	 ให้จ่ายเครื่องแต่งกาย

ให้สำารับหนึ่ง	ตามที่กรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้	

	 ข้อ	๒๓	 เมื่อปรากฏว่าผู้ต้องกักขังที่ถึงกำาหนดปล่อยป่วยหนัก	ไม่สามารถไปจากสถานที่กักขังได้	และขอ

อนุญาตอยู่รักษาตัวในสถานท่ีกักขังต่อไป	 ให้ผู้อำานวยการสถานท่ีกักขังใช้ดุลพินิจอนุญาตตามคำาขอน้ัน	 แต่ท้ังน้ีต้องรายงานให้

อธิบดีทราบ

 

ลักษณะ ๓

วิธีการกักขังและการปกครอง

	 ข้อ	๒๔	 ให้แยกกักขังผู้ต้องกักขังชายและผู้ต้องกักขังหญิงไว้มิให้ปะปนกัน	

	 ข้อ	๒๕	 ให้นำาผู้ต้องกักขังเข้าห้องขัง	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	และนำาออกจากห้องขัง	 เวลา	๐๖.๐๐	น.	หาก

กำาหนดเวลานี้ไม่เหมาะสมแก่กิจการหรือสภาพการณ์ของสถานที่กักขังให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังกำาหนดเวลาใหม่โดย

อนุมัติของอธิบดี	

	 ข้อ	๒๖	 ก่อนเข้านอนให้ผู้ต้องกักขังทุกคนสวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติกิจตามหลักศาสนา	ของแต่ละคน	

	 ข้อ	๒๗	 ผู้ต้องกักขังต้องปฏิบัติตามระเบียบ	ข้อบังคับ	วินัยของสถานที่กักขัง	และปฏิบัติตนดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ไม่นำาเข้ามาหรือมีสิ่งของต้องห้ามในสถานที่กักขัง	

	 	 	 (๒)		ไม่ดื่มสุรา	หรือเสพยาเสพติด	หรือของมึนเมาทุกชนิด	

	 	 	 (๓)		ไม่เล่นการพนัน

	 	 	 (๔)		ไม่ทำาให้ทรัพย์สินของทางราชการ	หรือของผู้อื่นเสียหาย	

	 	 	 (๕)		ไม่ทำาให้เกิดเหตุติดขัดในการงานของผู้ต้องกักขังอื่น	

	 	 	 (๖)		 ไม่กระด้างกระเดื่องต่อคำาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของผู้บังคับบัญชา	

	 	 	 (๗)		 ไม่ก่อการวิวาทกับผู้ต้องกักขังอื่น	

	 	 	 (๘)		ไม่ละทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการงานอันเป็นหน้าที่	

	 ข้อ	๒๘	 ผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับคนใดไม่ปฏิบัติตามข้อ	๒๗	ผู้อำานวยการสถานท่ีกักขัง	อาจลงโทษภาคทัณฑ์	

หรือสั่งให้คุมขังผู้นั้นไว้ในสถานที่อันจำากัดภายในเขตของสถานที่กักขังได้ไม่เกิน	ครั้งละ	๗	วัน	ทั้งนี้	ก่อนการลงโทษวินัย				

ผู้ต้องกักขัง	ต้องทำาการสอบสวนให้ได้ความจริง	และต้องเปิดโอกาส	ให้ผู้ต้องกักขังได้คัดค้านหรือแสดงพยานหลักฐาน

แสดงความบริสุทธิ์ของตนตามที่ถูกกล่าวหาได้	

	 ถ้าผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อ	๒๗	เป็นผู้ต้องกักขังแทนโทษจำาคุก	 เม่ือทำาการสอบสวนตามวรรคหน่ึงแล้วปรากฏว่า	

ได้กระทำาผิดจริง	ให้ผู้อำานวยการสถานท่ีกักขังแถลงต่อศาลเพ่ือพิจารณาตาม	มาตรา	๒๗	แห่งประมวลกฎหมายอาญาต่อไป	
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	 ข้อ	๒๙	 เมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในสถานที่กักขัง	พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องรีบแจ้งเหตุ	ต่อหัวหน้า			

เจ้าพนักงานกักขัง	เป็นหน้าที่หัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังจะต้อง

		 	 	 (๑)		 รวบรวมกำาลังพนักงานเจ้าหน้าที่ทำาการรักษาการโดยกวดขัน	

	 	 	 (๒)		จัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบแจ้งเหตุ	และถ้าเห็นเหลือกำาลังให้ร้องขอกำาลังจากตำารวจ	

	 	 	 (๓)		รีบรายงานผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	

	 ผู้อำานวยการสถานที่กักขังเมื่อทราบเหตุจะต้องรีบมายังสถานที่กักขัง	และจัดการระงับเหตุ	

	 ข้อ	๓๐	 สถานที่กักขังใดมีผู้ต้องกักขังหญิง	จำานวนตั้งแต่	๑๕	คน	ขึ้นไปโดยปกติต้องจัดให้มีหญิงเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่	ห้ามมิให้ผู้ต้องกักขังชาย	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ชาย	เข้าไปในเขตควบคุมผู้ต้องกักขังหญิง	เว้นแต่

	 	 	 (๑)		ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจำาเป็นต้องเข้าไประงับเหตุ	

	 	 	 (๒)		 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่หัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังขึ้นไป	 และเข้าไปในเวลากลางวัน	

โดยมีผู้อื่นอย่างน้อย	๒	คนไปด้วย	การเข้าไปนั้นต้องเนื่องด้วยหน้าที่ราชการ	

	 ข้อ	๓๑	 การย้ายผู้ต้องกักขังจากสถานที่กักขังหนึ่งไปยังอีกสถานที่กักขังหนึ่ง	 ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี	

เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วน	ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำาหนด	

	 ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	แจ้งการย้ายผู้ต้องกักขังให้ญาติ	หรือบุคคลที่ผู้ต้องกักขังระบุไว้ได้ทราบ

เม่ือย้ายผู้ต้องกักขังแล้วภายในเวลาอันสมควร	เว้นแต่เป็นกรณีเพ่ือความม่ันคง	หรือความปลอดภัย	หรือเป็นกรณีท่ีผู้ต้องกักขัง	

ไม่ยินยอมให้แจ้ง	ทั้งนี้	ต้องระบุเหตุผล	หรือความจำาเป็นของการไม่แจ้งนั้นไว้ด้วย	

	 เมื่อสถานที่กักขังย้ายผู้ต้องกักขัง	 ให้แจ้งการย้ายดังกล่าวให้ศาลชั้นต้นที่มีคำาพิพากษา	 หรือ	 คำาสั่งทราบ

โดยเร็ว	

	 ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังแจ้งแก่ญาติ	 หรือบุคคลที่ผู้ต้องกักขังระบุไว้ได้ทราบ	 ในกรณีที่ผู้ต้องกักขัง

ตาย	ป่วยหนัก	บาดเจ็บสาหัส	วิกลจริต	หรือจิตไม่ปกติ	

	 ข้อ	๓๒	 ในระหว่างถูกกักขังในสถานที่กักขัง	 ผู้ต้องกักขังมีสิทธิยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องราวใดๆ	ต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่	อธิบดี	รัฐมนตรี	หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	หรือทูลเกล้าฯ	ถวายฎีกาต่อองค์พระมหากษัตริย์ได้	

	 ข้อ	๓๓	 การร้องทุกข์น้ัน	 อาจกระทำาด้วยวาจาหรือด้วยการย่ืนเป็นหนังสือ	 ถ้ากระทำาด้วยวาจาให้พนักงาน	

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับคำาร้องทุกข์บันทึกคำาร้องทุกข์ไว้	 โดยบันทึกคำาร้องทุกข์หรือหนังสือร้องทุกข์น้ัน	 ต้องลงลายมือช่ือผู้ร้องทุกข์	

และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำาร้องทุกข์ไว้ด้วย	

	 ข้อ	๓๔	 การร้องทุกข์	 การย่ืนเร่ืองราว	 หรือการถวายฎีกาน้ัน	 หากผู้ต้องกักขังไม่สามารถจัดหาเคร่ืองเขียน	

ส่วนตัวได้	ให้สถานที่กักขังจัดหาให้	

	 การเขียนคำาร้องทุกข์	เรื่องราว	หรือฎีกา	ผู้ต้องกักขังต้องเขียนด้วยตนเอง	เว้นแต่ไม่สามารถเขียนเองได้	

 

	 ข้อ	๓๕	 หนังสือร้องทุกข์	หรือเรื่องราว	หรือฎีกา	นั้น	ให้ผู้ต้องกักขังยื่นต่อผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	หรือ

ใส่ลงไว้ในที่ซึ่งจัดไว้เพื่อการนั้นก็ได้	

359

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



	 ข้อ	๓๖	 พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องกักขังร้องทุกข์	 ยื่นเรื่องราว	 หรือ	 ยื่นทูลเกล้าฯ	

ถวายฎีกาโดยสะดวก	

	 ข้อ	๓๗		เม่ือได้รับคำาร้องทุกข์	เร่ืองราว	หรือฎีกา	จากผู้ต้องกักขัง	หากมิใช่เป็นกรณีดังท่ีจะกล่าวในข้อต่อไป	

ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังจัดให้เปิดซองตรวจดูข้อความและปฏิบัติดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		สอบข้อเท็จจริง	

	 	 	 (๒)		แก้ไข	หรือช่วยเหลือตามคำาร้องขอตามสมควรแก่กรณี	

	 ข้อ	๓๘	 ข้อความในหนังสือร้องทุกข์	 เรื่องราว	 หรือฎีกา	 นั้น	 ผู้ต้องกักขังจะสงวนเป็นความลับก็ได้	 โดย

ระบุหน้าซองว่า	“ลับ”	ถ้าผู้ต้องกักขังมิได้เขียนคำาน้ีไว้	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเขียนให้เม่ือทราบความประสงค์ของผู้ต้องกักขัง	

	 หนังสือร้องทุกข์	เร่ืองราว	หรือฎีกาท่ีผู้ต้องกักขังขอสงวนเป็นลับตามวรรคก่อนห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี	

อ่านหรือเปิดเผย	แต่มีหน้าที่จัดส่งไปยังผู้รับ	หรือกรมราชทัณฑ์	หากผู้รับเป็น	รัฐมนตรี	หรือเป็นฎีกาทูลเกล้าฯถวาย	ให้ส่ง

ไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อดำาเนินการต่อไปตามสมควร	

	 ข้อ	๓๙		คำาสั่ง	หรือคำาชี้แจงตอบคำาร้องทุกข์	เรื่องราว	หรือฎีกา	ต้องแจ้งให้ผู้ต้องกักขังที่ยื่น	ทราบ	และ

จัดให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน	

ลักษณะ ๔

การเยี่ยมและการติดต่อ

หมวด ๑

บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องกักขัง

	 ข้อ	๔๐	 บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำานวยการสถาน

ที่กักขัง	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	จึงจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อได้	

	 ในการเข้าเย่ียมหรือติดต่อผู้ต้องกักขัง	 บุคคลภายนอกต้องนำาบัตรประจำาตัวประชาชน	 หรือบัตรท่ีออกโดย	

ทางราชการที่ปรากฏภาพถ่าย	 ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้าเยี่ยมไว้

เป็นหลักฐาน

	 ข้อ	๔๑	 บุคคลภายนอกจะเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังได้	ในวันเวลาที่ทางสถานที่กักขัง	กำาหนดไว้	

	 ข้อ	๔๒	 ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังนำาสิ่งของใด	 ๆ	 เข้ามา

หรือนำาออกจากสถานที่กักขัง	ส่งมอบให้หรือรับจากผู้ต้องกักขังโดยมิได้รับอนุญาตจาก	พนักงานเจ้าหน้าที่	

	 สิ่งของต่อไปนี้เป็นสิ่งของต้องห้ามนำาเข้ามาในสถานที่กักขัง	และห้ามส่งมอบให้กับผู้ต้องกักขัง

	 	 	 (๑)		 ยาเสพติดให้โทษ	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	และสารระเหย	

	 	 	 (๒)		สุราหรือของเมาอย่างอื่น	

	 	 	 (๓)		อุปกรณ์สำาหรับเล่นการพนัน	

	 	 	 (๔)		เครื่องมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี	
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้

	 	 	 (๕)		เครื่องมือสำาหรับสักร่างกาย	

	 	 	 (๖)		อาวุธ	เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิง	และสิ่งเทียมอาวุธปืน	

	 	 	 (๗)		นำามันเชื้อเพลิง	

	 	 	 (๘)		สัตว์มีชีวิต	

	 	 	 (๙)		ของเน่าเสีย	หรือของมีพิษต่อร่างกาย	

	 	 	 (๑๐)	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์	โทรศัพท์	หรือเคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน	รวมท้ังอุปกรณ์สำาหรับส่ิงของดังกล่าว	

	 	 	 (๑๑)		วัตถุ	หรือสิ่งพิมพ์	ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม	อันดี

ของประชาชน	

	 	 	 (๑๒)		เงินตรา	

	 กรณีที่บุคคลภายนอกประสงค์จะมอบเงินตราให้กับผู้ต้องกักขัง	 ให้นำาฝากไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทาง

สถานที่กักขังจัดไว้ให้เพื่อการนั้น	

	 ข้อ	๔๓	 ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยว่า	 บุคคลภายนอกท่ีมาขออนุญาต	หรือได้รับอนุญาตให้เย่ียม	หรือติดต่อแล้ว	

มีสิ่งของที่ยังไม่ได้รับอนุญาต	หรือเงินตรา	หรือสิ่งของต้องห้ามตามความในข้อ	๔๒	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจขอดูหรือ

ขอตรวจค้นได้	 หากบุคคลภายนอกนั้นเป็นชาย	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชายเป็นผู้ทำาการตรวจค้น	 หากเป็นหญิงให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีหญิงเป็นผู้ทำาการตรวจค้น	หรือให้ผู้น้ันแสดงเอง	หรือจัดให้ชายหรือหญิงอ่ืนท่ีควรเช่ือถือทำาการตรวจค้นแทนก็ได้	

	 ข้อ	๔๔	 บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังจะต้องอยู่ในเขตที่ทางสถานที่

กักขังกำาหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขัง

	 ข้อ	๔๕	 ห้ามมิให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขัง	แนะนำา	ชักชวน	แสดงกิริยา	หรือให้

อาณัติสัญญาณอย่างใด	ๆ	แก่ผู้ต้องกักขัง	เพื่อกระทำาผิดกฎหมายหรือวินัยผู้ต้องกักขัง	

	 ข้อ	๔๖	 ผู้ได้รับอนุญาตให้เยี่ยม	 หรือติดต่อกับผู้ต้องกักขัง	 ต้องพูดภาษาไทย	 และออกเสียงให้ดังพอที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่	ณ	ที่นั้น	ได้ยิน	จะพูดภาษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก	พนักงานเจ้าหน้าที่

	 ในกรณีสถานท่ีกักขังจัดให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังโดยการพูดคุยผ่านเคร่ืองมือส่ือสาร	ผู้ได้รับอนุญาต	

ให้เยี่ยมหรือติดต่อจะต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา	บันทึกเสียง	และตัดการสื่อสาร	หากเห็นว่าข้อความ

ที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม	

	 ข้อ	๔๗	 ผู้ที่มาขอเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขัง	หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้	จะ	ไม่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องกักขัง	

	 	 	 (๑)		มีอาการมึนเมาหรือเมาสุรา	น่าจะก่อความเดือดร้อนรำาคาญหรือความไม่เรียบร้อย	

	 	 	 (๒)		 มีเหตุอันควรเชื่อว่า	ถ้าอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังได้	จะก่อการร้าย	หรือ

กระทำาผิดกฎหมายขึ้น	

	 	 	 (๓)		แต่งกายผิดปกตินิยมในท้องถิ่น	หรือไม่สุภาพ	หรือสกปรกอย่างร้ายแรง

	 	 	 (๔)		ไม่มีกิจเกี่ยวข้อง	หรือรู้จักเป็นญาติมิตรกับผู้ต้องกักขัง	

	 	 	 (๕)		มีกิริยาวาจาไม่สุภาพ	

	 	 	 (๖)		เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	
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	 ข้อ	๔๘	 ผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขัง	หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยม	หรือติดต่อกับ

ผู้ต้องกักขัง	 แต่กระทำาผิดระเบียบนี้	 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจเชิญให้ออกไปจากบริเวณสถานที่กักขังได้	 หากขัดขืน

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจใช้กำาลังพอสมควรที่จะให้ออกไปพ้นจากสถานที่กักขังได้	

หมวด ๒

ทนายความเข้าพบผู้ต้องกักขัง

	 ข้อ	๔๙	 ทนายความที่จะขอเข้าพบผู้ต้องกักขังเกี่ยวกับคดีจะต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้

เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ	

	 ข้อ	๕๐	 ทนายความจะเย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังเก่ียวกับคดี	 ต้องย่ืนคำาร้องขอพบผู้ต้องกักขังตามแบบ	

ท่ีกรมราชทัณฑ์กำาหนดให้ใช้สำาหรับผู้ต้องขังโดยอนุโลม	 และจะเข้าเย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังได้เฉพาะรายท่ีผู้ต้องกักขัง	

นั้นต้องการพบทนายความเท่านั้น

		 ข้อ	๕๑	 ทนายความสามารถเข้าเยี่ยมและติดต่อกับผู้ต้องกักขังได้ทุกวัน	 ตั้งแต่เวลา	 ๐๘.๓๐	 น.	 ถึง	

๑๖.๐๐	น.	เว้นวันหยุดราชการ	

	 หากมีเหตุผลพิเศษจำาเป็นต้องพบผู้ต้องกักขังนอกวันเวลาในวรรคหนึ่ง	 ให้ขออนุญาตต่อผู้อำานวยการ

สถานที่กักขัง	แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่สถานที่กักขังได้นำาผู้ต้องกักขังเข้าห้องขังแล้ว	และยังมิได้นำาออกจากห้องขัง	

	 ข้อ	๕๒	 ทนายความที่ได้รับอนุญาตให้พบผู้ต้องกักขัง	 หากต้องการจะสงวนข้อความที่พูดกับผู้ต้องกักขัง

เป็นความลับ	ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ในระยะที่ไม่สามารถได้ยินข้อความการ

สนทนา	

	 ข้อ	๕๓	 ให้นำาความในข้อ	๔๒	ข้อ	๔๓	ข้อ	๔๔	ข้อ	๔๕	ข้อ	๔๗	และข้อ	๔๘	มาใช้บังคับ	กับทนายความ

ที่เข้าพบผู้ต้องกักขังโดยอนุโลม	

หมวด ๓

บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับสถานที่กักขัง

	 ข้อ	๕๔	 บุคคลภายนอกจะเข้าดูกิจการสถานท่ีกักขังได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อำานวยการสถานท่ีกักขัง	

	 ข้อ	๕๕	 ผู้เข้าดูกิจการ	หรือติดต่อการงานกับสถานที่กักขังจะต้องปฏิบัติตนดังนี้	

	 	 	 (๑)		 แต่งกายและมีกิริยาอันสุภาพ	

	 	 	 (๒)		ไม่ส่งส่ิงของหรือเงินตราให้แก่หรือรับจากผู้ต้องกักขัง	เว้นแต่ปฏิบัติตามระเบียบใน	เร่ืองน้ัน	ๆ	

	 	 	 (๓)		ไม่ส่งอาณัติสัญญาณใด	ๆ	ให้แก่ผู้ต้องกักขังเพื่อกระทำาผิดวินัย	

	 	 	 (๔)		ไม่พูดจากับผู้ต้องกักขัง	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	

	 	 	 (๕)		ไม่ถ่ายภาพ	หรือเขียนภาพ	เกี่ยวกับผู้ต้องกักขังหรือสถานที่กักขัง	หรือเขียนแบบแปลน	

หรือแผนที่สถานที่กักขัง	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์	และแจ้งให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังทราบก่อนแล้ว	
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	 	 	 (๖)		ต้องเข้าดูแต่ภายในอาณาเขต	และภายในกำาหนดเวลาที่ทางการสถานที่กักขังกำาหนด	ให้ไว้

 

	 ข้อ	๕๖	 ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าดูกิจการสถานที่กักขัง	หรือติดต่อกับการงานของสถานที่กักขังในคราว

หน่ึงจะมีจำานวนเท่าใด	ให้ผู้อำานวยการสถานท่ีกักขังพิจารณาตามความจำาเป็นและเหมาะสมแก่สภาพการของสถานท่ีกักขัง	น้ัน	ๆ

หมวด ๔

เจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุลเข้าเยี่ยมผู้ต้องกักขัง

	 ข้อ	๕๗	 เจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุลจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องกักขังในสังกัดได้	 ต่อเมื่อได้รับ	 อนุญาตจาก										

ผู้อำานวยการสถานที่กักขังแล้ว	

	 ข้อ	๕๘	 เจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุล	 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแต่งกายและมีกิริยาอันสุภาพ	 ทั้งไม่ออกไป

นอกเขตที่ทางการสถานที่กักขังกำาหนดไว้	

	 ข้อ	๕๙	 ให้นำาความในหมวด	 ๑	 มาใช้บังคับกับกรณีเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือกงสุลเข้าเยี่ยม	 ผู้ต้องกักขัง

โดยอนุโลม	

หมวด ๕

การเยี่ยมผู้ต้องกักขังป่วย

	 ข้อ	๖๐	 ผู้ต้องกักขังคนใดที่เจ็บป่วยอาการหนักและได้รับการรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของสถานที่

กักขัง	หากผู้อำานวยการสถานท่ีกักขัง	 จะอนุญาตให้ผู้ต้องกักขังน้ันได้รับการเย่ียมจากญาติภายในสถานพยาบาลของสถานท่ี	

กักขังก็ได้แล้วแต่กรณี	โดยพิจารณาจากรายงานของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำาสถานพยาบาลนั้น	

	 ข้อ	๖๑	 ให้มีการเย่ียมจากญาติผู้ต้องกักขังป่วยได้ในระหว่างวันและเวลาราชการตามปกติ	 โดยให้จัดเย่ียม	

ในสถานพยาบาลของสถานที่กักขัง	 หรือสถานที่อื่นใดอันสมควร	 แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ญาติ	 และผู้ต้องกักขังได้สนทนากัน

อย่างใกล้ชิด	และเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน	๓๐	นาที	

	 ข้อ	๖๒	 ญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องกักขังป่วยจะต้องถือปฏิบัติตามหมวด	๑	โดยอนุโลม	

	 ข้อ	๖๓	 ญาติต่อไปนี้เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องกักขังป่วย	

	 	 	 (๑)		 บิดา	มารดา	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	

	 	 	 (๒)		สามี	หรือภรรยา	

	 	 	 (๓)		บุตร	ธิดา	หรือหลาน	

	 	 	 (๔)		พี่น้องร่วมบิดา	มารดา	หรือร่วมแต่บิดา	หรือมารดาเดียวกัน	

	 	 	 (๕)		บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือผู้ที่ผู้ต้องกักขังป่วยร้องขอ
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หมวด ๖

สิ่งของนำาฝากให้กับผู้ต้องกักขัง

	 ข้อ	๖๔	 สิ่งของซึ่งผู้มาเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องกักขังนำามาเพื่อส่งมอบให้ผู้ต้องกักขังนั้น	ต้องให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจก่อน	หากมิใช่เป็นสิ่งของต้องห้ามให้พิจารณาส่งมอบแก่ผู้ต้องกักขัง	ในจำานวนหรือปริมาณตามความจำาเป็น	

นอกนั้นให้ส่งมอบแก่ผู้ที่นำาของมารับคืนไป	

	 สิ่งของที่ไม่ผ่านการตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ห้ามส่งมอบให้ผู้ต้องกักขังโดยเด็ดขาด

หมวด ๗

การร้องเรียนและร้องทุกข์

	 ข้อ	๖๕	 ผู้ต้องกักขัง	 บุคคลภายนอก	 ทนายความ	 เจ้าหน้าที่สถานทูตและกงสุลที่ได้รับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้	 หากเห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ชอบตามระเบียบ	 ให้ร้องเรียนต่อผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	 หรือหาก

เห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกให้ร้องเรียนต่อกรมราชทัณฑ์	ตามลำาดับ	

ลักษณะ ๕

การศึกษาและการอบรม

	 ข้อ	๖๖	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้ผู้ต้องกักขังได้รับการศึกษาและรับการอบรมตามสมควร	

	 ข้อ	๖๗	 การศึกษาอบรมผู้ต้องกักขังนั้น	ให้จัดแบ่งดังนี้	

	 	 	 (๑)		 การศึกษาวิชาสามัญ	และวิชาชีพ	

	 	 	 (๒)		การอบรมศาสนา	ศีลธรรม	จรรยา	และหน้าที่พลเมืองดี	

	 	 	 (๓)		การอนามัยและสุขาภิบาล	

	 ข้อ	๖๘	 สถานที่กักขังต้องให้ความสะดวกผู้ต้องกักขังได้ประกอบพิธีกรรม	 และพิธีสำาคัญในทางศาสนา

ตามสมควร	

	 ข้อ	๖๙	 บรรดาเครื่องอุปกรณ์ในการศึกษาและอบรม	เช่นเครื่องมือเครื่องใช้	สมุดหนังสือ	นั้น	ให้สถานที่

กักขังจัดหาให้	แต่ผู้ต้องกักขังจะนำาของตนเองมาใช้ก็ได้	เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงาน	เจ้าหน้าที่	

ลักษณะ ๖

การทำางาน

	 ข้อ	๗๐	 ผู้ต้องกักขังต้องทำางานตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย	

	 ข้อ	๗๑	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้ผู้ต้องกักขังทุกคนได้ทำางาน	โดยคำานึงถึงข้อต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ความแข็งแรงแห่งร่างกาย	
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	 	 	 (๒)		สติปัญญา

	 	 	 (๓)		อุปนิสัยและฝีมือหรือความรู้ความชำานาญ	

	 	 	 (๔)		ผลในทางเศรษฐกิจ	

	 	 	 (๕)		ผลในทางอบรม	

	 	 	 (๖)		สภาพการณ์แห่งสถานที่กักขัง	

	 	 	 (๗)		ระยะเวลาแห่งการกักขัง	

	 ข้อ	๗๒	 งานที่จัดให้ผู้ต้องกักขังอายุต่ำากว่า	๒๕	ปีทำา	ให้คำานึงถึงการศึกษาและอบรมเป็นพิเศษ	

	 ข้อ	๗๓	 ให้ผู้ต้องกักขังมีวันหยุดทำางานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า	๑	วัน	ตามท่ีผู้อำานวยการสถานท่ีกักขังกำาหนด	

เว้นแต่งานที่เกี่ยวกับอนามัยของผู้ต้องกักขังและสุขาภิบาลของสถานที่กักขัง	

	 ข้อ	๗๔	 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ผู้ต้องกักขังทำางานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	

	 ข้อ	๗๕	 บรรดาผลประดิษฐกรรม	และประโยชน์อันเกิดจากแรงงานของผู้ต้องกักขังให้ตกเป็นทรัพย์สินของรัฐ	

	 ข้อ	๗๖	 ผู้ต้องกักขังไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างจากการทำางาน	แต่อาจได้รับรางวัลจากผลงานที่ทำา	

	 ข้อ	๗๗	 การจ่ายเงินรางวัลในการทำางาน	และการให้ประโยชน์เงินทดแทนในเม่ือผู้ต้องกักขังได้รับบาดเจ็บ	

หรือถึงตาย	เนื่องจากกระทำาการตามหน้าที่	ให้เป็นไปตามระเบียบนี้	ว่าด้วยประโยชน์เงินทดแทนและรางวัล

	 ข้อ	๗๘	 โดยปกติให้จัดให้ผู้ต้องกักขังทำางานในสถานที่กักขัง	 เว้นแต่กรณีมีความจำาเป็นต้องจัดให้ทำางาน

อื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ	หรือเป็นงานสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมก็ให้จ่าย	ผู้ต้องกักขัง

ออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังได้	

	 ข้อ	๗๙	 การส่งผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังตามข้อ	๗๘	ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย	

พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ	๔	ขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า	๓	คน	ที่ผู้อำานวยการสถานที่กักขังแต่งตั้ง	เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	แล้ว

เสนอให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังอนุมัติ	โดยพิเคราะห์ถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมแห่งกรณี	ดังนี้	

	 	 	 ก.		คุณลักษณะของผู้ต้องกักขัง	

	 	 	 	 	(๑)	 ต้องเป็นผู้รักษาวินัยโดยเคร่งครัด	

	 	 	 	 	(๒)		ต้องเป็นผู้ทำาการงานดี	

	 	 	 	 	(๓)	 ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไม่เคยกระทำาความผิดขึ้นภายในสถานที่กักขัง	 หรือไม่มี	

พฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า	เมื่อจ่ายออกไปแล้วอาจหลบหนี	

	 	 	 	 	(๔)		ต้องถูกกักขังมาแล้วไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของระยะเวลาแห่งการกักขัง	โดยให้คัดเลือกผู้มี	

กำาหนดเวลากักขังน้อยจ่ายออกไปก่อนผู้มีกำาหนดเวลากักขังนานกว่า	

	 	 	 	 	(๕)		ต้องไม่เป็นผู้ถูกอายัดตัวในคดีอื่น	

	 ถ้าผู้ต้องกักขังเป็นหญิง	หรือต้องกักขังในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ	ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี	
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	 	 	 ข.		คุณลักษณะของงาน	

	 	 	 	 	(๑)	 ลักษณะหรือประเภทของงานว่าเป็นงานประเภทใด	สถานท่ีทำางานต้ังอยู่ในท้องท่ีใด	และ	

มีระยะทางห่างจากสถานที่กักขังเท่าใด	

	 	 	 	 	(๒)		บุคคลหรือหน่วยราชการใดเป็นเจ้าของงานนั้น	

	 	 	 	 	(๓)		งานนั้นจะต้องใช้ผู้ต้องกักขังจำานวนเท่าใด	และจะต้องใช้เวลาในการทำางานเท่าใด	

	 	 	 	 	(๔)		งานนั้นมีผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่	 ถ้าเป็นงานที่ผลประโยชน์ตอบแทน	จะพึงได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนจำานวนเท่าใด	

	 	 	 	 	(๕)		เหตุอื่นๆ	ถ้ามี	

	 ข้อ	๘๐	 สถานท่ีท่ีจะจ่ายผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานท่ีกักขัง	 ต้องอยู่ในระยะท่ีจะเดินทางไป	และ	

กลับถึงสถานที่กักขังได้ไม่เกินเวลา	๑๘.๐๐	น.	ในวันเดียวกัน	

	 ข้อ	๘๑	 ประเภทของงานสาธารณะท่ีจะจัดให้ผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานท่ีกักขังน้ัน	ได้แก่	งานใดๆ	

ที่ต้องใช้เงินของทางราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	และให้หมายความรวมถึงงานสาธารณะอื่นใดที่ไม่มีผลประโยชน์

ตอบแทนด้วย	

	 ข้อ	๘๒	 ให้จัดแบ่งสถานที่ของสถานที่กักขังออกเป็นส่วนๆ	 โดยให้มีสิ่งกีดกั้นหรือมีขอบเขตอันแน่นอน

แล้วจัดแยกผู้ต้องกักขังที่จะส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกสถานที่กักขัง	คุมขัง	ไว้ในส่วนที่ได้จัดแบ่งไว้นั้น	เว้นแต่สถานที่

กักขังใดโดยสภาพไม่อาจทำาเช่นนั้นได้	 ก็ให้พยายามแยกผู้ต้องกักขังที่จะส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกสถานที่กักขังออก

จากผู้ต้องกักขังประเภทอื่น	เพื่อมิให้	ติดต่อกันเท่าที่จะกระทำาได้	

	 ข้อ	๘๓	 การส่งผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังให้ส่งออกจากสถานที่กักขังได้ตั้งแต่เวลา	

๐๖.๐๐	น	และให้นำากลับเข้าสถานที่กักขังไม่เกินเวลา	๑๘.๐๐	น.	

	 ข้อ	๘๔	 การส่งผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ให้สถานที่กักขังจัดให้มีบัญชี	รับ	-	ส่ง	ผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานที่กักขัง	บัญชีดัง

กล่าวให้จัดทำาข้ึน	๓	ชุด	มีข้อความตรงกัน	พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ส่งมอบผู้ต้องกักขังเก็บไว้	๑	ชุด	พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบ	

ผู้ต้องกักขังเก็บไว้	๑	ชุด	และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประตูเก็บไว้	๑	ชุด

	 	 	 (๒)		 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังนำาผู้ต้องกักขัง

กลับคืนสถานที่กักขัง	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประตูตรวจสอบบัญชีรายชื่อ	 และจำานวนผู้ต้องกักขังที่ส่งออกไปทำางานนอก

สถานที่กักขัง	 ว่าถูกต้องตรงกับบัญชีรายชื่อที่ตนถือไว้หรือไม่	 เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว	 ให้บันทึกผลการตรวจสอบ	และลง

เวลาที่นำาผู้ต้องกักขังผ่านเข้ามายังสถานที่กักขังไว้ในบัญชี	แล้วให้	พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนำาผู้ต้องกักขังผ่านไปได้	แต่

ถ้าปรากฏว่ามีรายชื่อผู้ต้องกักขังและจำานวนที่ไม่ถูกต้องตรงกับบัญชีที่ตนถือไว้	 ก็ให้จดบันทึกเหตุนั้นๆ	 ลงไว้ในบัญชี	 แล้ว

รายงานให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังทราบทันที	

	 	 	 (๓)		เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประตูได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ต้องกักขังถูกต้องแล้วให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังนำาผู้ต้องกักขังไปส่งมอบให้	 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม

ภายในสถานที่กักขัง	 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบจะต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อและจำานวนผู้ต้องกักขัง
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ท่ีได้รับมอบไว้	 ว่ามีรายช่ือและจำานวนตรงกับบัญชีรายช่ือท่ีตนถือไว้หรือไม่	 เม่ือเห็นว่าถูกต้องแล้วให้บันทึกผลการตรวจสอบ	

และลงเวลาที่รับมอบผู้ต้องกักขังไว้ในบัญชี	 นั้น	 แต่ถ้าปรากฏว่ามีรายชื่อผู้ต้องกักขังและจำานวนไม่ตรงตามบัญชีรายชื่อที่

ตนถือไว้	ก็ให้จดบันทึกเหตุ	นั้นๆ	ไว้	แล้วรายงานให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังทราบทันที	

	 	 	 (๔)		 ให้จัดทำาสมุดบันทึกประวัติผู้ต้องกักขังที่ออกไปทำางานนอกสถานที่กักขัง	 จำานวน	 ๒	 ชุด							

มีรายละเอียดประกอบด้วย	 ชื่อ	 นามสกุล	 เลขทะเบียนประจำาตัว	 คดี	 กำาหนดโทษ	 และติดรูปถ่ายของผู้ต้องกักขังไว้ด้วย	

เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานท่ีกักขัง	และพนักงานเจ้าหน้าท่ีประตูใช้ในการตรวจสอบ	

ตัวบุคคล

		 	 	 (๕)		 บัญชีรับ-ส่งผู้ต้องกักขังที่ออกไปทำางานนอกสถานที่กักขัง	เมื่อได้จัดการดังกล่าวเสร็จแล้ว			

ให้รวบรวมนำาส่งงานทะเบียนประวัติผู้ต้องกักขัง	และฝ่ายอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องกักขังเพื่อ	ดำาเนินการต่อไป	

	 ข้อ	๘๕	 ผู้ต้องกักขังที่ออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ต้องแต่งเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยตามที่ผู้อำานวยการสถานที่กักขังเห็นสมควร	

	 	 	 (๒)		 ต้องไม่มีสิ่งของส่วนตัวใดๆ	ติดตัวออกไป	หรือต้องไม่รับฝากเงินหรือสิ่งของใดๆ	ของบุคคล

อื่นติดตัวออกไปเป็นอันขาด	เว้นแต่สิ่งของจำาเป็นที่ใช้ประจำาวัน	

	 	 	 (๓)		 ในเวลาส่งตัวกลับคืนสถานท่ีกักขัง	ต้องมีส่ิงของติดตัวเข้ามาได้เฉพาะท่ีได้นำาติดตัวออกไปเท่าน้ัน	

	 ข้อ	๘๖	 เมื่อมีการจัดส่งผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานที่กักขัง	ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังจัดให้มี

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุมรับผิดชอบหนึ่งคน	พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าดังกล่าวให้มีอำานาจและหน้าที่

รับผิดชอบบังคับบัญชากิจการเหนือพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้ต้องกักขัง	ท่ีอยู่ในสังกัดของตน	ในการควบคุมผู้ต้องกักขัง	ให้ใช้	

อัตราส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่	๑	คน	ต่อผู้ต้องกักขัง	๕	คน	จะเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนนี้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดี	

	 ข้อ	๘๗	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุม	ชี้แจงระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาสั่งที่จะต้องประพฤติ

ปฏิบัติในระหว่างการทำางาน	ให้ผู้ต้องกักขังที่ออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังทราบโดยละเอียด	

	 ข้อ	๘๘	 การควบคุมผู้ต้องกักขังที่ออกไปทำางานนอกสถานที่กักขังให้ปฏิบัติดังนี้	

	 	 	 ก.		การควบคุมระหว่างเดินทาง	

	 				 	 	 	(๑)	 การนำาผู้ต้องกักขังจากสถานท่ีกักขังไปยังสถานท่ีทำางาน	หรือจากสถานท่ีทำางานแห่งหน่ึง	

ไปยังอีกแห่งหนึ่ง	หรือนำากลับคืนสถานที่กักขัง	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจัดให้ผู้ต้องกักขัง	เดินแถวเรียงหนึ่งหรือเรียง

สองหรือเรียงสี่	 แล้วแต่กรณีโดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเดินตามหลัง	 หรือเดินแซงข้างแถวระยะห่างพอสมควร	หรือ

ให้จัดให้มียานพาหนะสำาหรับรับส่งผู้ต้องกักขังท้ังไปและกลับ	เพ่ือรักษาระเบียบวินัยไปจนถึงสถานท่ีทำางานหรือสถานท่ีกักขัง	

	 					 	 	 	(๒)	 ในระหว่างเดินทางให้ผู้ต้องกักขังอยู่ในอาการสงบ	 ห้ามมิให้ส่งเสียง	 หรือแสดงกิริยา	

อาการอันไม่สุภาพ	เมื่อถึงสถานที่ทำางานแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุม	สั่งบอกเขตกำาหนดที่ผู้ต้องกักขัง

จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตน้ันๆ	ห้ามมิให้ผู้ต้องกักขังออกไปนอกแถว	หรือนอกเขตทำางาน	หรือเขตหยุดพักท่ีกำาหนดให้	

เป็นอันขาด	เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นและได้รับอนุญาตจากพนักงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมแล้ว	

	 	 	 ข.		การควบคุมระหว่างการทำางาน	

	 				 	 	 	(๑)	 ห้ามมิให้ผู้ต้องกักขัง	ซื้อ	รับ	หรือส่งของอย่างหนึ่งอย่างใดจากญาติมิตรหรือผู้หนึ่งผู้ใด	

โดยตรงหรือโดยปริยายเป็นอันขาด	เว้นแต่สิ่งของที่มีผู้บริจาคเลี้ยงผู้ต้องกักขัง	และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่			

ผู้เป็นหัวหน้าควบคุมแล้ว	
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้

	 				 	 	 	(๒)	 ห้ามมิให้ผู้ต้องกักขังติดต่อ	พบปะ	หรือรับการเย่ียมจากญาติมิตรหรือผู้หน่ึงผู้ใดเป็นอันขาด	

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุมและให้เยี่ยมได้เฉพาะเวลาระหว่างพักการทำางานไม่เกิน	

๑๕	นาที	

	 				 	 	 	(๓)	 ห้ามมิให้ผู้ต้องกักขังผลัดเปลี่ยน	 หรือถอดเครื่องแต่งกายที่ได้แต่งมาจากสถานที่กักขัง			

เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม	และเมื่อหมดความจำาเป็นแล้วจะต้อง	ผลัดเปลี่ยน	

หรือสวมใส่เครื่องแต่งกายอย่างเดิมทันที	

	 				 	 	 	(๔)	 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอนุญาตให้ผู้ต้องกักขังออกไปนอกความควบคุม

ของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ	หรือควบคุมผู้ต้องกักขังไปในกิจการอันมิได้เกี่ยวด้วยการงานที่จ่ายไปทำานั้นเป็นอันขาด

	 				 	 	 	(๕)	 ในระหว่างหยุดพักการทำางานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุมจัดให้ผู้ต้อง	

กักขังรวมกันอยู่เป็นหมู่	เป็นกองแห่งเดียวกันภายในเขตท่ีได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจนและให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมกระจาย	

อยู่โดยรอบหมู่	หรือกองผู้ต้องกักขังนั้นในระยะใกล้ชิดพอที่จะมองเห็นผู้ต้องกักขังได้ทุกคน	และหากหลบหนีก็อาจติดตาม

จับตัวได้ทันที	

	 				 	 	 	(๖)	 ในเวลาทำางานห้ามมิให้แยกผู้ต้องกักขังกระจายกันทำางานห่างจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม	

จนเมื่อมีการหลบหนีไม่อาจติดตามจับกุมได้ทันที	และให้จัดผู้ต้องกักขังให้อยู่ในที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม	สามารถมองเห็น

ได้ถนัดทุกคน	กับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระมัดระวังมิให้ผู้ต้องกักขังไปลับตา	หรือให้คอยตรวจตรานับจำานวนผู้ต้อง

กักขังอย่างช้าที่สุด	ประมาณ	๑๕	นาทีต่อ	๑	ครั้ง	

	 				 	 	 	(๗)	 ในการควบคุมผู้ต้องกักขังทำางานเป็นหมู่เป็นคณะในสถานที่โล่งแจ้งหรือในป่า	 ซึ่งมี						

ผู้ต้องกักขังจำานวนมาก	 ให้กำาหนดเขตควบคุมไว้ให้ชัดเจน	 แล้วแจ้งให้ผู้ต้องกักขังทุกคนทราบถึงเขตควบคุมนั้นโดยทั่วกัน	

และตรงมุมของเขตนั้นให้ทำาเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่สามารถมองเห็นได้ชัดไว้	 และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม

ยืนยามหรือเดินตรวจรักษาการณ์ตามมุม	หรือจุดสำาคัญในแนวเขต	หากผู้ต้องกักขังออกไปนอกเขตควบคุมตามที่กำาหนดไว้

โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไปด้วย	ก็ให้ปฏิบัติดังผู้ต้องกักขังหลบหนีได้ทันที

	 ภายในเขตควบคุมนั้น	 ถ้าสามารถจัดได้ก็ให้จัดให้มีที่พัก	 ที่สำาหรับรับประทานอาหารนำารับประทานและ

ส้วมไว้ให้พร้อม	เพื่อมิให้ผู้ต้องกักขังออกไปนอกเขตควบคุม

	 ข้อ	๘๙	 ผู้ต้องกักขังท่ีส่งออกไปทำางานนอกสถานท่ีกักขัง	หากปรากฏพฤติการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี	

	 	 	 (๑)		 สมคบกับผู้อื่นก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น	

	 	 	 (๒)		ทำาร้ายหรือพยายามทำาร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่น	

	 	 	 (๓)		พยายามหลบหนี	หรือมีเหตุอันน่าเชื่อว่าจะหลบหนี	

	 	 	 (๔)		ขัดคำาสั่งซึ่งหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่	

	 	 	 (๕)		จงใจก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น	หรือกิจการของสถานที่กักขัง	และได้เกิดความเสียหายขึ้น	

	 	 	 (๖)		กระทำาความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับเงินตราหรือสิ่งของต้องห้าม	

	 	 	 (๗)		มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นถึงความเกียจคร้าน	ไม่ตั้งใจทำางานหรือจงใจหลีกเลี่ยงการทำางาน	

	 	 	 (๘)		 มีพฤติการณ์อ่ืนใดท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าจะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

วินัยที่เกี่ยวกับการกักขัง	

	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าควบคุมส่งผู้ต้องกักขังผู้นั้นกลับคืนสถานที่กักขังทันที	 แล้วให้รายงาน

คณะกรรมการตามข้อ	๗๙	และผู้อำานวยการสถานที่กักขังทราบ	และเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	สมควรงด

ส่งผู้ต้องกักขังผู้นั้นออกไปทำางานนอกสถานที่กักขัง	 ก็ให้รายงานชี้แจงเหตุผลพร้อมทั้งส่งหลักฐานให้ผู้อำานวยการสถานที่

กักขังเพื่อมีคำาสั่งต่อไป	
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	 ข้อ	๙๐	 เม่ือมีการส่งผู้ต้องกักขังออกไปทำางานนอกสถานท่ีกักขัง	 ให้ผู้อำานวยการสถานท่ีกักขังหม่ันไปตรวจ	

ตราการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ	เพื่อทราบถึงการควบคุมและการทำางานว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	ระเบียบ	

ข้อบังคับ	 และคำาสั่งของทางราชการหรือไม่	 เมื่อเห็นว่าหน่วยงานใด	 ปฏิบัติการไม่ชอบหรือมีข้อบกพร่องที่อาจนำาความ

เสียหายมาสู่ราชการก็ให้สั่งการแก้ไข	 เมื่อได้สั่งการไปแล้วหากมีการฝ่าฝืนอยู่อีกก็ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่พนักงาน			

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	

	 ข้อ	๙๑	 ในกรณีผู้อำานวยการสถานท่ีกักขังไม่อาจไปตรวจงานได้	 ก็ให้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเห็นสมควร	

ไปทำาการแทน	 ในการตรวจงานให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีอำานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้อำานวยการสถานท่ีกักขัง	 และเม่ือได้ตรวจงาน	

เสร็จแล้วให้รีบทำารายงานเสนอความเห็นต่อผู้อำานวยการสถานที่กักขังโดยเร็ว	

	 การตรวจงานตามข้อ	๙๐	และข้อ	๙๑	จะกระทำาในลักษณะจู่โจมก็ได้

ลักษณะ ๗

ประโยชน์ เงินทดแทน และรางวัล

	 ข้อ	๙๒	 งานที่จัดให้ผู้ต้องกักขังทำา	 แบ่งเป็นประเภทหาผลประโยชน์และไม่หาผลประโยชน์	 เฉพาะงาน

หาผลประโยชน์ให้คำานวณราคาของงานเป็นทุน	แรงงาน	และกำาไร	

   ทุน		หมายถึง	จำานวนเงินที่จ่ายจากเงินทุน	 

   แรงงาน	หมายถึง	กำาลังงานของผู้ต้องกักขังซึ่งมีส่วนร่วมในการงานนั้น	

   กำาไร	หมายถึง	รายได้ซึ่งเกิดจากผลของการงาน	เมื่อได้หักทุนออกแล้ว	

	 ข้อ	๙๓	 หากงานที่จัดให้ผู้ต้องกักขังทำามีกำาไร	ให้แบ่งเป็นรางวัลและเงินทุนหมุนเวียน	ดังนี้	

	 	 	 (๑)		 ผู้ต้องขังที่มีส่วนร่วมทำางานนั้น	

	 	 	 (๒)		พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำาหน้าที่ควบคุมหรือฝึกอบรมผู้ต้องกักขังที่ทำางานนั้น	

	 	 	 (๓)		เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานที่กักขัง	

	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลตามข้อน้ีให้พิจารณาจนถึงผู้อำานวยการสถานท่ี	

กักขัง	

	 ข้อ	๙๔	 รางวัลและเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะจ่ายตามข้อ	๙๓	(๑)	(๒)	และ	(๓)	น้ัน	ให้จ่ายแก่ผู้ต้องกักขังร้อยละ

ห้าสิบ	พนักงานเจ้าหน้าที่ร้อยละยี่สิบ	 และอีกร้อยละสามสิบ	 ให้เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	 เพื่อใช้จ่ายในการดำาเนิน

กิจการฝึกวิชาชีพ	 และการใช้แรงงานผู้ต้องกักขัง	 และกิจการที่เป็นประโยชน์โดยตรง	หรือต่อเนื่องกับการฝึกวิชาชีพ	 และ

การใช้แรงงานผู้ต้องกักขัง	

	 การจ่ายรางวัลตามวรรคหนึ่ง	เมื่อได้รับเงินค่าตอบแทนแล้ว	ให้ดำาเนินการโดยเร็ว	

	 ข้อ	๙๕	 นอกจากรางวัลอันพึงได้รับตามข้อ	 ๙๔	 ถ้าผู้ต้องกักขังหรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคิดประดิษฐ์

สิ่งของหรือเครื่องมือเครื่องใช้สำาหรับใช้เป็นประโยชน์สำาคัญในการทำางาน	 หรือในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องกักขังขึ้น	 ให้ได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนจากเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยตามการวินิจฉัยของอธิบดี	
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	 ข้อ	๙๖	 การจ่ายรางวัลให้แก่ผู้ต้องกักขังตามข้อ	๙๔	 ให้ทำาบัญชีแยกประเภทไว้โดยเฉพาะ	และในการ

จ่ายรางวัลแต่ละครั้งให้ถือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้	

	 	 	 (๑)		 งานใดที่ไม่ต้องใช้ฝีมือแรงงานในการประกอบการ	 ให้ผู้ต้องกักขังที่ร่วมกันทำางาน	 ได้รับ

ส่วนแบ่งต่อวันคนละเท่าๆ	 กัน	หากงานดังกล่าวได้จัดให้ผู้ต้องกักขังแต่ละคนทำา	 โดยมุ่งผลสำาเร็จของงานเป็นรายส่ิง	 ให้แบ่ง	

รางวัลตามผลสำาเร็จของงานที่ทำานั้น

	 		 	 (๒)		 งานใดท่ีต้องใช้ฝีมือแรงงานในการประกอบการ	 ให้จัดแบ่งเงินรางวัลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ต้องกักขัง	

เป็นส่วนๆ	โดยพิจารณาจ่ายให้ผู้ต้องกักขังที่มีความตั้งใจให้ความร่วมมือในการทำางาน	ความมัธยัสถ์ในการใช้วัสดุ	ความ

ประณีตเรียบร้อยของงาน	 ความรวดเร็วในการทำางาน	 ความอุตสาหะ	 การถนอมและรักษาเครื่องมือเครื่องใช้	 และคุณค่า

ของงานนั้นตามอัตราส่วนดังนี้	

	 							 	 	 		 ก.	 ผู้ที่ทำางานอยู่ในขั้นดีมาก	คนละไม่เกิน	๓	ส่วน	

	 							 	 	 		 ข.	 ผู้ที่ทำางานอยู่ในขั้นดี	คนละไม่เกิน	๒	ส่วน	

	 							 	 	 		 ค.	 ผู้ที่ทำางานอยู่ในขั้นพอใช้	คนละไม่เกิน	๑	ส่วน	

	 เงินท่ีกำาหนดให้เป็นรางวัลน้ัน	 เม่ือคำานวณจ่ายให้แล้วมีเศษเหลืออยู่	 ไม่สามารถเฉล่ียจ่ายให้ผู้ต้องกักขังได้	

ให้นำาเข้าเป็นเงินทุนหมุนเวียน	ถ้าผู้มีสิทธิไม่มารับรางวัลส่วนท่ีจ่ายให้	ภายใน	๑	ปี	นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี	

หรือติดต่อผู้มีสิทธิไม่ได้	ภายใน	๑	ปี	ให้ส่งเงินรางวัลนั้นเป็น	รายได้แผ่นดิน

	 ทุกวันสิ้นเดือนให้สถานที่กักขังจัดทำาบัญชีเงินรางวัลที่ผู้ต้องกักขังแต่ละคนพึงจะได้รับแล้ว	รายงานให้

กรมราชทัณฑ์ทราบ	

	 ข้อ	๙๗	 การจ่ายรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	อธิบดีกำาหนด	

	 ข้อ	๙๘	 การจ่ายรางวัลตามระเบียบน้ี	 โดยปกติให้พิจารณาจ่ายต่อเม่ืองานน้ันได้รับชำาระค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	

เว้นแต่งานใดจะได้รับชำาระค่าจ้างแน่นอน	 แต่มีกรณีพิเศษจะรอให้รับชำาระค่าจ้างเสร็จเรียบร้อยก่อนไม่ได้	 ก็ให้ผู้อำานวยการ	

สถานที่กักขังพิจารณาจ่ายตามที่เห็นสมควร	

	 การพิจารณาจ่ายรางวัลตามวรรคหน่ึง	 จะต้องไม่กระทบกระเทือนเงินทุนหมุนเวียนของสถานท่ีกักขังท่ีจะ	

ดำาเนินการต่อไป	

	 ข้อ	๙๙	 ผู้ต้องกักขังที่ได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้าย	 หรือเจ็บป่วย	 หรือประสบอุบัติเหตุ	 เนื่องจาก

กระทำาการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่	 และการได้รับอันตราย	 การถูกประทุษร้าย	 การได้รับการ

เจ็บป่วย	หรือการประสบอุบัติเหตุนั้น	มิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	หรือเกิดจากความผิดของตนเอง	อาจ

ได้รับเงินทำาขวัญ	โดยพิจารณาจ่ายจากเงินผลพลอยได้	ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)		 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงอันตรายสาหัส	ให้ได้รับเงินทำาขวัญไม่เกิน	๔,๐๐๐	บาท	

	 	 	 (๒)		ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจนเป็นอันตรายสาหัส	ให้ได้รับเงินทำาขวัญไม่เกิน	๘,๐๐๐	บาท	

	 	 	 (๓)		ผู้ที่ได้รับอันตรายจนถึงเสียชีวิต	ให้ได้รับเงินทำาขวัญไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	

	 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายตาม	 (๑)	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 อาจพิจารณาจ่ายเงินค่าใช้จ่าย	 เกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลให้อีกส่วนหนึ่งก็ได้

370

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



	 ข้อ	๑๐๐	 เมื่อมีกรณีเกิดขึ้นตามข้อ	๙๙	ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังแต่งตั้งกรรมการไม่น้อย	กว่า	๓	คน	

ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้ังแต่ระดับ	๓	ข้ึนไป	ทำาการพิจารณาว่าผู้ต้องกักขังผู้น้ันสมควร	ได้รับเงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ	

การรักษาพยาบาล	หรือเงินทำาขวัญ	หรือไม่	ถ้าเห็นสมควรได้รับควรจะได้รับ	เป็นเงินจำานวนเท่าใด	แล้วให้เสนอรายงานต่อ

ผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	

	 เมื่อผู้อำานวยการสถานที่กักขังได้รับรายงานดังกล่าวแล้วให้ตรวจสอบพิจารณา	 ถ้าเห็นสมควรได้รับเงิน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 หรือเงินทำาขวัญ	 ให้เสนอความเห็นว่าสมควรได้รับเป็นเงินจำานวนเท่าใด	 พร้อมทั้ง

เอกสารหลักฐานไปกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป	

	 ข้อ	๑๐๑		 เม่ือสถานท่ีกักขังได้พิจารณาเห็นควรจ่ายเงินทำาขวัญตามข้อ	 ๙๙	 (๓)	 ให้แก่ทายาทของผู้น้ันแล้ว	

หากปรากฏว่าไม่มีทายาทมาขอรับเงินดังกล่าว	ภายใน	๑	ปี	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถานที่กักขัง	หรือติดต่อทายาทไม่ได้	

ภายใน	๑	ปี	นับแต่ผู้ต้องกักขังนั้นถึงแก่ความตาย	ให้สถานที่กักขังเสนอกรมราชทัณฑ์เพื่อยุติเรื่องต่อไป	

ลักษณะ ๘

การอนามัยและการสุขาภิบาล

	 ข้อ	๑๐๒	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดให้ผู้ต้องกักขังท่ีเจ็บป่วย	 หรือเป็นหญิงท่ีมีครรภ์	 ได้รับการรักษาพยาบาล	

ตามสมควร	

	 ข้อ	๑๐๓	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้ผู้ต้องกักขังทุกคน	

	 	 	 	 (๑)		 ตัดผมให้เรียบร้อย	

	 	 	 	 (๒)		โกนหนวด	และเครา	

	 	 	 	 (๓)		ตัดเล็บ	

	 	 	 	 (๔)		อาบน้ำาชำาระร่างกาย	

	 ทั้งนี้	ในเมื่อไม่ขัดต่อหลักศาสนาของผู้ต้องกักขังนั้น	

	 ข้อ	๑๐๔	 ผู้ต้องกักขังทุกคนมีหน้าที่จะต้องรักษาความสะอาด	

	 	 	 	 (๑)		 ในส่วนร่างกาย	เครื่องนุ่งห่มหลับนอน	และเครื่องใช้ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับตน	

	 	 	 	 (๒)		สถานที่กักขังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่กักขัง	

	 ข้อ	๑๐๕	ให้แพทย์เข้าตรวจในสถานที่กักขัง	 ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนามัยของผู้ต้องกักขัง	และการ

สุขาภิบาล	ของสถานที่กักขังอย่างสม่ำาเสมอ	

	 ในการตรวจนั้น	 เมื่อเห็นสมควรจะจัดการอย่างใด	 ให้แพทย์ชี้แจงแนะนำาผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	 และ

บันทึกไว้ในสมุดตรวจการ

	 ข้อ	๑๐๖	 เม่ือแพทย์ตรวจพบว่า		ผู้ต้องกักขังคนใดเจ็บป่วยและถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในสถานท่ีกักขังจะไม่	

ทุเลาดีขึ้น	 ให้รายงานผู้อำานวยการสถานที่กักขังทราบ	 เพื่ออนุญาตให้ผู้ต้องกักขังนั้น	 ออกไปรักษาตัวนอกสถานที่กักขัง

ตามสมควรแก่กรณี	
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ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



	 รายงานของแพทย์ตามวรรคก่อนให้ปรากฏความ	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 ชื่อผู้ต้องกักขัง	

	 (๒)		วันเดือนปีที่ทำาการตรวจอาการป่วยไข้	

	 (๓)		อาการป่วยไข้ที่ตรวจพบและชื่อโรค	

	 (๔)	 อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลเพียงเท่าที่มีอยู่	ณ	สถานที่กักขังนั้น	จะทำาการรักษาพยาบาลต่อไปใน

สถานที่กักขังจะทุเลาดีขึ้นหรือไม่	

	 (๕)		ควรจะให้ออกไปรักษาตัวนอกสถานที่กักขัง	ณ	ที่ใด	

	 (๖)		จะต้องใช้เวลารักษาพยาบาลประมาณเวลามากน้อยเท่าใด	

	 ข้อ	๑๐๗	 เมื่อผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	 ได้รับรายงานจากแพทย์	 ตามข้อ	๑๐๖	และเห็นควรให้ออกไป

รักษาตัวนอกสถานที่กักขังก็ให้มีหนังสือขออนุญาตไปยังอธิบดี	 พร้อมทั้งส่งสำาเนารายงานของแพทย์	 ตลอดจนสำาเนาหลัก

ฐานอย่างอื่นที่มีอยู่นั้นไปด้วย	

	 ข้อ	๑๐๘	 ในกรณีท่ีเห็นว่า	ผู้ต้องกักขังเจ็บป่วยมีอาการร้ายแรงอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต	หากจะรอรับอนุญาต	

จากอธิบดีก่อน	น่าจะไม่ทันความจำาเป็นก็ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังนั้น	ส่งตัวผู้เจ็บป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกสถานที่

กักขังได้	

	 การอนุญาตในข้อนี้	 จำากัดให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้อำานวยการสถานที่กักขังได้พิจารณาเห็นความจำาเป็นโดย

แท้จริงเท่านั้น	และเมื่อมีคำาสั่งไปแล้วให้รายงานขออนุมัติไปยังอธิบดีโดยด่วน	

	 ข้อ	๑๐๙		ผู้ต้องกักขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวนอกสถานที่กักขังต้องอยู่ภายในที่ซึ่งกำาหนดไว้	

จะออกไปนอกเขตที่ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้อำานวยการสถานที่กักขังอนุญาต	

	 ถ้าผู้ต้องกักขังออกนอกเขตที่กำาหนดไว้	ให้ถือว่าเป็นการหลบหนีการคุมขัง	เว้นแต่มีเหตุอันควร	

	 การควบคุมผู้ต้องกักขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวนอกสถานที่กักขังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

อธิบดีกำาหนด	

	 ข้อ	๑๑๐	 ในกรณีที่ผู้ต้องกักขังจะต้องออกไปรักษาตัวในเขตท้องที่ของสถานที่กักขังอื่นให้ดำาเนินการ

ตามข้อ	๓๑	แห่งระเบียบนี้	

	 ข้อ	๑๑๑	 ในกรณีที่ผู้ต้องกักขัง	ซึ่งไปรักษาตัวนอกสถานที่กักขัง	ตาย	ให้สถานที่กักขังจัดพิมพ์ลายนิ้วมือ

และสอบข้อเท็จจริง	และแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป

	 ข้อ	๑๑๒	 ให้สถานที่กักขังพิจารณาจ่ายเครื่องนุ่งห่มหลับนอน	 และสิ่งของที่เกี่ยวกับการรักษาอนามัยแก่

ผู้ต้องกักขังตามที่เห็นสมควร	

	 กรณีที่ผู้ต้องกักขังคนใด	ประสงค์จะใช้เสื้อผ้า	หรือจะซื้อเสื้อผ้าเครื่องหลับนอนของตนเอง	ก็สามารถ

ดำาเนินการได้ภายใต้ข้อบังคับของสถานที่กักขัง

	 ข้อ	๑๑๓	 ให้สถานที่กักขังจัดอาหารให้ผู้ต้องกักขังรับประทาน	วันละ	๓	มื้อ	คือ	เช้า	กลางวัน		และเย็น	

อาหารมื้อหนึ่ง	ๆ	ให้ประกอบด้วยข้าวหรือสิ่งอื่นแทนข้าวและกับข้าว	หรือสิ่งอื่นแทนกับข้าว	
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	 ข้อ	๑๑๔	 ผู้ปรุงอาหารของสถานท่ีกักขังสำาหรับผู้ต้องกักขัง	ต้องได้รับการตรวจโรค	และความเห็นของแพทย์	

หรือเจ้าหน้าที่พยาบาล	ว่าสมควรให้เป็นผู้ปรุงอาหารได้	

	 ข้อ	๑๑๕	 อาหารที่ผู้ต้องกักขังจะรับประทานนั้นต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อย	๒	คน	ตรวจก่อน	

	 ข้อ	๑๑๖	 อาหารภายนอกซึ่งผู้ต้องกักขังเสียค่าใช้จ่ายเอง	เมื่อจะนำามารับประทานในสถานที่กักขัง	ก็

สามารถดำาเนินการได้	ภายใต้ข้อบังคับของสถานที่กักขัง	

	 ข้อ	๑๑๗	 ห้ามมิให้ผู้ต้องกักขังหุงหาประกอบอาหารเป็นการส่วนตัว	 หรือนำาอาหารไปรับประทานนอก

สถานที่	ซึ่งทางการสถานที่กักขังกำาหนดให้สำาหรับผู้ต้องกักขังทั่ว	ๆ	ไปโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	

ลักษณะ ๙

ทรัพย์สินของผู้ต้องกักขัง

	 ข้อ	๑๑๘	 สิ่งของต่อไปนี้ถ้ามีจำานวนไม่มากเกินสมควร	อนุญาตให้ผู้ต้องกักขังนำาเข้ามา	หรือเก็บรักษาไว้

ในสถานที่กักขัง	

	 	 	 	 (๑)		 เสื้อผ้า	

	 	 	 	 (๒)		ของใช้ที่เกี่ยวกับการรักษาอนามัย	เช่น	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	หวี	สบู่	ผ้าเช็ดตัว	เป็นต้น	

	 	 	 	 (๓)		อาหารที่ปรุงแล้วเสร็จ	

	 การนำาเข้ามาและเก็บรักษาไว้ในสถานที่กักขังซึ่งสิ่งของที่อนุญาตดังระบุไว้ในวรรคหนึ่งให้คำานึงถึงเรื่อง

ความปลอดภัย	วิธีการเก็บรักษา	สุขลักษณะ	และความสงบเรียบร้อยเป็นสำาคัญ

		 ข้อ	๑๑๙	 บรรดาสิ่งของซึ่งมิใช่เป็นสิ่งของต้องห้าม	 และซึ่งมิใช่เป็นสิ่งของที่อนุญาตหากผู้ต้องกักขังมีติด	

ตัวมา	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้ผู้ต้องกักขังมอบหมายไว้กับญาติมิตรหรือบุคคลอื่นที่อยู่นอกสถานที่กักขัง	 หรือจำาหน่าย

เสีย	 หากไม่อาจกระทำาดังกล่าวแล้วได้	 หรือถ้าเป็นเงิน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ให้ฐานรับฝากตามระเบียบข้อบังคับ	

และในที่ซึ่งทางการกำาหนดไว้	

	 ข้อ	๑๒๐	 ส่ิงของท่ีมีขนาด	น้ำาหนัก	หรือสภาพอันจะเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีกักขังไม่ได้	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี	

จัดให้ผู้ต้องกักขังมอบหมายไว้กับญาติมิตร	 หรือบุคคลอื่นที่อยู่นอกสถานที่กักขังหากผู้ต้องกักขังไม่สามารถจัดการฝากไว้

แก่บุคคลภายนอกได้	 หรือจัดการไม่สำาเร็จเกินเวลาที่กำาหนดให้ถึง	 ๒	 คราวแล้ว	 ให้รายงานผู้อำานวยการสถานที่กักขังเพื่อ

พิจารณาสั่งการ

สิ่งของต้องห้ามจะเก็บรักษาไว้ในสถานที่กักขังไม่ได้

	 ข้อ	๑๒๑	 ส่ิงของซ่ึงเข้าใจว่าจะได้มาจากการกระทำาผิดกฎหมาย	 หรือมีไว้เป็นการผิดกฎหมายให้รีบรายงาน	

ผู้อำานวยการสถานที่กักขังสั่งการ	
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ลักษณะ ๑๐

ชนิดอาวุธประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

	 ข้อ	๑๒๒	 อาวุธที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพึงถือพึงใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	มี	๓	ชนิด	คือ	

	 	 	 	 (๑)		 ปืนพก	

	 	 	 	 (๒)		ปืนยาว	

	 	 	 	 (๓)		ไม้ตะบองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	๒.๕๐	เซนติเมตร	ยาว	๕๐	เซนติเมตร	

	 ข้อ	๑๒๓		ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้	ถืออาวุธดังกล่าวในข้อ	๑๓๔	คือ	

	 	 	 	 (๑)		ปืนพก	หัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังขึ้นไป	ถือประจำาตัวในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ	สำาหรับ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีต่ำากว่าหัวหน้าเจ้าพนักงานกักขังลงมา	 จะถือได้แต่เฉพาะเม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อำานวยการสถานท่ีกักขัง	

เป็นพิเศษ	 หรือถือในกรณีฉุกเฉิน	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 ๗	 แห่ง	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง	 ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	

	 	 	 	 (๒)		ปืนยาว	ให้เจ้าพนักงานกักขัง	ถือในเวลาทำาหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องกักขังภายนอกสถานท่ีกักขัง	

หรือในเวลาอยู่ยามรักษาการณ์	หรือในกรณีฉุกเฉิน	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การกักขัง	ตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	

	 	 	 	 (๓)		ไม้ตะบองให้เจ้าพนักงานกักขัง	ถือในเวลาทำาหน้าที่ควบคุมผู้ต้องกักขังหรือในเวลาอยู่ยาม

รักษาการณ์	

	 ข้อ	๑๒๔	 การถืออาวุธนั้น	ให้ปฏิบัติดังนี้	

	 	 	 	 (๑)		ปืนพก	ให้ใส่ซองสะพายหรือร้อยติดกับเข็มขัดข้างขวา	

	 	 	 	 (๒)		ปืนยาว	ให้สะพาย	หรือแบก	หรือถือ	แล้วแต่ความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่	

	 	 	 	 (๓)		ไม้ตะบอง	ให้ถือหรือใส่ซองร้อยติดกับเข็มขัดข้างซ้าย	

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๙

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายนัทธี	จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๙

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง	พ.ศ.	๒๕๔๙	

ให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขัง	 ตามประมวลกฎหมาย	

อาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้		ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๙”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้แก้ไข	คำาว่า	“เงิน”	ในข้อ	๘๕	(๒)	และข้อ	๑๑๙	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติ

ต่อผู้ต้องกักขัง	พ.ศ.	๒๕๔๙	เป็น	คำาว่า	“เงินตรา”	ตามลำาดับ

	 ข้อ	๔	 ให้แก้ไข	คำาว่า	“ข้อ	๑๓๔”	ในข้อ	๑๒๓	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง	

พ.ศ.	๒๕๔๙	เป็น	คำาว่า	“ข้อ	๑๒๒”

ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(นายนัทธี	จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำา 

พ.ศ.๒๕๕๓

	 โดยที่กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินฝาก

ของผู้ต้องขังในเรือนจำา		ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

 

	 อาศัยอำานาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย	ข้อ	๔	ข้อ	๑๑	และข้อ	๑๒๙	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่ง

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา	

พ.ศ.	๒๕๐๖	มาตรา	๕	(๘)	และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๑๐	

มาตรา	๕	(๙)	กรมราชทัณฑ์จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับ	จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำาขึ้นใหม่		ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการรับ	 จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำา			

พ.ศ.	๒๕๕๓”	

	 ข้อ	๒	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการรับ	จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	

พ.ศ.	๒๕๒๙	ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 บรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาส่ังอ่ืนใดท่ีได้กำาหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี	หรือซ่ึงขัด	หรือแย้งกับระเบียบน้ี	

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน	

	 ข้อ	๔	 ในระเบียบนี้	

		 	 “เงินฝากของผู้ต้องขัง”	หมายความรวมถึง	 เงินสด	ธนาณัติ	 ต๋ัวเงิน	หรือเอกสารอ่ืนใดอันแทนตัวเงิน		

ที่ผู้ฝากหรือของผู้ต้องขังที่ฝากไว้กับเรือนจำาตามระเบียบนี้	

	 	 “ผู้ฝาก”	หมายความถึง	ผู้มีความสัมพันธ์ในฐานะญาติของผู้ต้องขัง	หรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ต้องขัง

ซึ่งได้ยื่นคำาร้องพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนและเหตุผลในการฝาก	 เสนอต่อ	 ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาอนุญาต

ตามที่เห็นสมควร

	 	 “ใบเสร็จรับเงิน”	 หมายความถึง	 เอกสาร	 หรือหลักฐานอื่นใดที่เรือนจำาออกให้เมื่อมีการฝากเงิน	

หรือเรือนจำาได้รับเงินจากธนาณัติ	ตั๋วเงิน	หรือเอกสารอื่นใดอันแทนตัวเงินนั้นเรียบร้อยแล้ว
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	 	 “ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง”	 หมายความถึง	 ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังที่เรือนจำาจัดตั้งขึ้น	 อันเป็นการ

ให้สวัสดิการแก่ผู้ต้องขัง	และเจ้าพนักงานตามความประสงค์ของทางราชการ	

		 	 “บัตรซื้อของ”	หมายความถึง	บัตรที่เรือนจำาออกให้โดยมีกำาหนดราคาแทนเงินสด	

		 	 “เจ้าหน้าที่รับฝาก”	หมายความถึง	 เจ้าหน้าที่เรือนจำาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการรับฝากเงินของผู้ต้องขัง	

	 	 “เจ้าหน้าที่ควบคุม”	หมายความถึง	 เจ้าหน้าที่เรือนจำาผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง	อยู่ภายใน

เรือนจำา	

		 	 “หลักฐานการรับฝากและถอนเงิน”	 หมายความถึง	 เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับฝาก	 และ

ถอนเงินฝากของผู้ต้องขัง	 มี	 ๒	 ฉบับ	 คือ	 ต้นฉบับและสำาเนาคู่ฉบับ	 ต้นฉบับเก็บไว้ท่ีเจ้าหน้าท่ีรับฝากคู่ฉบับเก็บไว้ท่ีเจ้าหน้าท่ี	

ควบคุม

	 ข้อ	๕	 การรับฝากเงินสดทุกครั้ง	ให้เจ้าหน้าที่รับฝากออกใบเสร็จรับเงิน	โดยมอบต้นฉบับ	ให้แก่	ผู้ฝาก	

หรือผู้ต้องขังที่ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน	และสำาเนาให้ผู้ต้องขัง	๑	ฉบับ	สำาเนาติดเล่ม	๑	ฉบับ	เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลง

รายการในหลักฐานการรับฝากและถอนเงิน		

	 ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้	

	 ข้อ	๖	 ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเรียกเก็บสำาเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้ต้องขังกลับคืนและลงรายการในหลักฐาน

การรับฝากและถอนเงิน	โดยให้ผู้ต้องขังลงลายมือช่ือทราบไว้ด้วยทุกคร้ัง	แล้วส่งสำาเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวพร้อมหลักฐาน	

การรับฝากและถอนเงินคู่ฉบับให้เจ้าหน้าที่รับฝากเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง	

	 ข้อ	๗	 เอกสารหลักฐานการรับฝากและถอนเงินให้เรือนจำาจัดทำาขึ้นตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้	

	 หมายเลขหลักฐานการรับฝากและถอนเงินให้ใช้หมายเลขเดียวกับหมายเลขประจำาตัวผู้ต้องขัง	

	 ข้อ	๘	 ให้จัดทำาบัญชีรับเงินฝากของผู้ต้องขังประจำาวันข้ึน	๑	ชุด	พร้อมสำาเนา	๑	ชุด	โดยแสดงช่ือผู้ฝากเงิน	

ผู้รับเงิน	จำานวนเงินที่ฝาก	และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน	เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑	ชุด	พร้อมกับเงินสดทุกครั้งเมื่อมีการ

รับฝากเงิน	ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	๙	 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปตรวจสอบบัญชีรับเงินฝากของผู้ต้องขังประจำาวันกับใบเสร็จรับเงิน	และเงินสด

เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว	ก็ให้ลงหลักฐานแสดงการตรวจสอบและรับเงินไว้ต่อกัน	

	 ข้อ	๑๐	 ให้จัดทำาทะเบียนการรับเงินฝากของผู้ต้องขังประจำาวันขึ้น	ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้	

	 ข้อ	๑๑	 การรับธนาณัติ	ตั๋วเงิน	หรือเอกสารอื่นใดอันแทนตัวเงิน	ให้เจ้าหน้าที่รับฝากลงทะเบียนรับไว้	

แล้วไปรับเงินโดยมิชักช้าภายในกำาหนด	๓	วัน	เมื่อได้รับเงินแล้วให้ดำาเนินการ	ตามข้อ	๕	และข้อ	๖	

	 ข้อ	๑๒	 ให้จัดทำาทะเบียนการรับธนาณัติ	ตั๋วเงิน	หรือเอกสารอื่นใดอันแทนตัวเงินประจำาวัน	ตามแบบที่

กำาหนดท้ายระเบียบนี้	
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	 ข้อ	๑๓	 การถอนเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำามีได้	๒	กรณี	คือ	

		 	 	 (๑)		 ถอนกรณีปกติเพื่อใช้จ่ายประจำาวัน	

		 	 	 (๒)		ถอนกรณีพิเศษ	

	 ข้อ	๑๔	 ผู้ต้องขังที่ประสงค์จะถอนเงินฝากของผู้ต้องขัง	ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้เก็บรักษาเอกสาร

หลักฐานการรับฝากและถอนเงินคู่ฉบับ	ตามเวลาที่เรือนจำากำาหนด	

	 ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมลงรายการขอถอนในหลักฐานการรับฝากและถอนเงิน	และจัดทำาบัญชีถอนเงินฝาก	

ผู้ต้องขังประจำาวันขึ้น	๑	ชุด	พร้อมสำาเนา	๑	ชุด	ส่งให้เจ้าหน้าที่รับฝากเงินโดยแสดงชื่อผู้ถอน	จำานวนเงินที่ถอน	หมายเลข

หลักฐานการรับฝาก	และถอนเงิน	ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้		

	 ให้เจ้าหน้าที่รับฝากเงินลงรายการถอนเงินในต้นฉบับหลักฐานการรับฝาก	และถอนเงิน	ตรวจสอบความ

ถูกต้องของการถอนเงินและยอดเงินคงเหลือกับสำาเนาคู่ฉบับ	และลงลายมือช่ือกำากับไว้ด้วยทุกคร้ัง	แล้วส่งบัญชีถอนเงินฝาก	

ผู้ต้องขังประจำาวันให้ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑	ชุด		เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน	และเก็บไว้เป็นหลักฐาน	๑	ชุด

	 ข้อ	๑๕	 ให้ผู้ต้องขังถอนเงินฝากของผู้ต้องขังสำาหรับใช้จ่ายประจำาวันได้วันละคร้ัง	คร้ังละไม่เกิน	๒๐๐	บาท	

หากเรือนจำาใดประสงค์จะให้ผู้ต้องขังถอนเงินใช้ประจำาวันมากกว่าที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้	ให้ขออนุมัติจากอธิบดีเป็น

กรณี	ๆ	ไป	

	 ข้อ	๑๖	 ผู้ต้องขังใดมีความประสงค์จะถอนเงินฝากของผู้ต้องขัง	เพ่ือใช้ในกิจการอ่ืนเป็นกรณีพิเศษต่างหาก	

จากการถอนใช้ประจำาวัน	 ให้กระทำาได้โดยทำาคำาร้องเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจำา	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาอนุญาต

ตามที่เห็นสมควรเป็นราย	ๆ	ไป	

	 ข้อ	๑๗	 การถอนเงินกรณีผู้ต้องขังพ้นโทษ	หรือย้ายไปเรือนจำาอื่น	ให้เจ้าหน้าที่รับฝากประทับตรายาง

บนหลักฐานการรับฝากและถอนเงิน	เพื่อแสดงการปิดบัญชี	

	 ตรายางให้มีรายการตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้	

	 ข้อ	๑๘	 ให้จัดทำาทะเบียนการถอนเงินฝากของผู้ต้องขังประจำาวันขึ้น	ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้		

	 ข้อ	๑๙	 ให้เรือนจำาจัดทำาบัตรซื้อของที่กำาหนดราคาแทนเงินสดตามจำานวนที่ผู้ต้องขังขอถอนในแต่ละวัน	

เพื่อใช้ซื้อสินค้าภายในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	ตามแบบที่กำาหนดท้ายระเบียบนี้

	 ข้อ	๒๐	 ให้ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์หรือฝ่ายสวัสดิการของเรือนจำา	มีหน้าที่ดำาเนินการรับฝาก	และ

ถอนเงินฝากของผู้ต้องขัง	รวมตลอดจนถึงการทำาหลักฐานการตรวจสอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการรับฝาก	และถอนเงินฝาก

ของผู้ต้องขัง	

	 ข้อ	๒๑	 เงินฝากของผู้ต้องขังรายใดที่พ้นโทษไปแล้ว	ไม่มารับเกินกว่า	๓	เดือน	หรือได้หลบหนีไปเกินกว่า	

๑	ปี	ให้เรือนจำาดำาเนินการตามมาตรา	๔๐	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙
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	 ข้อ	๒๒	 ให้มีการตรวจสอบยอดเงินฝากของผู้ต้องขังระหว่างใบเสร็จรับเงินกับหลักฐานการรับฝากและ

ถอนเงิน	๓	เดือนต่อครั้งตามปีงบประมาณ	แล้วรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ	โดยแยกประเภทการรับจ่ายและเงินฝากคง

เหลือทั้งหมด	สำาหรับสิ้นเดือนมีนาคม	และกันยายน	ให้ส่งยอดเงินฝากคงเหลือของแต่ละรายไปประกอบรายงานด้วย	

	 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เรือนจำาจัดทำาทะเบียนแสดงรายการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังประจำาวัน	

ตามแบบกำาหนดท้ายระเบียบนี้	

	 ข้อ	๒๓	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาตรวจสอบควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้	

	 ข้อ	๒๔	 ให้ใช้ระเบียบนี้กับทัณฑสถาน	 สถานกักขัง	 สถานกักกัน	 ศูนย์อบรมพิเศษ	 และสถานที่อื่นใดซึ่ง

อยู่ในความควบคุมตามอำานาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์โดยอนุโลม	

ประกาศ		ณ		วันที่		๑๐		พฤศจิกายน		พ.ศ.	๒๕๕๓

(ลงชื่อ)		ชาติชาย	สุทธิกลม

		 	 	 		 	 	 					 	 (นายชาติชาย	สุทธิกลม)	

	 	 	 	 	 	 							 	 			อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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					เล่มที่................	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	เลขที่................

ใบเสร็จรับเงินฝากผู้ต้องขัง

เรือนจำา................................................

วันที่	..........เดือน	.....................พ.ศ.	................

นามผู้ฝาก................................................................

ฝากให้................................................หมายเลขประจำาตัว...............................

จำานวนเงิน............................................บาท..................สตางค์

ตัวอักษร(.................................................................................)

ผู้รับเงิน............................................................

(																																																					)

งฝ	๑

ด้านหน้า                                                         

ด้านหลัง

380

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



งฝ	๒

หลักฐานการรับฝากและถอนเงินผู้ต้องขัง

เลขที่.................(๕)....................

เรือนจำา..........................(๑).................................

ชื่อ...........................(๒).......................	หมายเลขประจำาตัว....................(๓)................แดน.........(๔).........

วัน เดือน 

ปี

วันที่ใน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่

ใบเสร็จรับเงิน

ฝาก ถอน เงินคงเหลือ เงินคงเหลือ ลายมือชื่อ

บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. (ตัวอักษร) ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่

(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔)

 คำาอธิบาย

	 	 	 (๑)	 หมายถึง	 ชื่อเรือนจำา

	 	 	 (๒)	 หมายถึง			ชื่อ	–	นามสกุล	ผู้ต้องขัง

	 	 	 (๓)	 หมายถึง			เลขประจำาตัวผู้ต้องขัง

	 	 	 (๔)	 หมายถึง			แดนหรือหน่วยงานที่ผู้ต้องขังสังกัด

	 	 	 (๕)	 หมายถึง			เลขที่ของหลักฐานการรับฝากและถอนเงินใช้หมายเลขประจำาตัวของผู้ต้องขัง

	 	 	 (๖)	 หมายถึง			วัน	เดือน	ปี	ที่ลงรายการในหลักฐานการรับฝากและถอนเงิน

	 	 	 (๗)	 หมายถึง			วัน	เดือน	ปี	ในใบเสร็จรับเงิน

	 	 	 (๘)	 หมายถึง			เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

	 	 	 (๙)	 หมายถึง			จำานวนเงินที่ฝาก

	 	 	 (๑๐)	 หมายถึง			จำานวนเงินที่ถอน

	 	 	 (๑๑)	 หมายถึง			จำานวนเงินคงเหลือ

	 	 	 (๑๒)	 หมายถึง			จำานวนเงินคงเหลือเขียนเป็นตัวอักษร

	 	 	 (๑๓)	 หมายถึง			ลายมือชื่อผู้ต้องขังที่ฝากหรือถอนเงิน

	 	 	 (๑๔)	 หมายถึง			ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับฝากลงเมื่อตรวจสอบกับคู่ฉบับเรียบร้อยแล้ว
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งฝ	๓

บัญ
ชีรับเงินฝากผู้ต้องขังประจำาวัน

วัน เดือน ปี
ชื่อผู้ต้องขัง

ชื่อผู้ฝากเงิน
เงินสด

ธนาณ
ัติ

รางวัล
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

(๑)
(๒)

(๓)
(๔)

(๕)
(๖)

(๗)

 
คำาอธิบาย

	
	

	
(๑)	

หมายถึง	วัน	เดือน	ปี	ที่รับเงิน

	
	

	
(๒)	

หมายถึง	ชื่อ	นามสกุล	ผู้ต้องขังผู้รับเงิน

	
	

	
(๓)	

หมายถึง	ชื่อผู้ฝากเงิน	ผู้ส่งธนาณ
ัติ	หรือหน่วยงานที่จ่ายเงินรางวัล

	
	

	
(๔)	

หมายถึง	จำานวนเงินที่รับฝากเป็นเงินสด

	
	

	
(๕)	

หมายถึง	จำานวนเงินที่รับจากธนาณ
ัติ

	
	

	
(๖)	

หมายถึง	จำานวนเงินที่ได้รับเงินรางวัล

	
	

	
(๗)	

หมายถึง	เลขที่ของใบเสร็จรับเงินที่รับเงินแต่ละรายการ

382

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



งฝ	๔

ทะเบียนรับเงินฝากผู้ต้องขัง

วัน 

เดือน 

ปี

ชื่อ – สกุล

เลขที่ ใบ

เสร็จ

รับเงิน

เลขที่

หลักฐาน

การรับฝาก

และ

ถอนเงิน

ญาติ ธนาณัติ บริจาค รางวัล
อื่นๆ 

(ระบุ)

บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต.

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙)

(๑๐)			รวม

         

 คำาอธิบาย

	 	 	 (๑)	 หมายถึง	 วัน	เดือน	ปี	ที่รับเงินฝากผู้ต้องขัง

	 	 	 (๒)	 หมายถึง	 ชื่อ	นามสกุล	ผู้ต้องขังผู้รับเงิน

	 	 	 (๓)	 หมายถึง	 เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

	 	 	 (๔)	 หมายถึง	 เลขที่หลักฐานการรับฝากและถอนเงิน

	 	 	 (๕)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ได้รับจากญาติ

	 	 	 (๖)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ได้รับจากธนาณัติ

	 	 	 (๗)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ได้รับบริจาค

	 	 	 (๘)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ได้รับเงินรางวัล

	 	 	 (๙)	 หมายถึง	 การรับเงินนอกจากที่กล่าวไว้

	 	 	 (๑๐)	 หมายถึง	 ยอดรวมของเงินแต่ละประเภทในแต่ละวัน
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งฝ	๕

ทะเบียนรับเงินธนาณ
ัติ  ตั๋วเงินหรือเอกสารอื่นใดอันแทนตัวเงิน

วัน เดือน ปี
ชื่อ – สกุล

เลขที่

เอกสาร

สถานที่

สั่งจ่ายเงิน

จำานวนเงิน
ลายมือชื่อ

ผู้มอบฉันทะ

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

วัน เดือน ปี

ที่รับเงิน

จำานวนเงิน
เลขที่

ใบเสร็จรับเงิน

ผู้บัญ
ชาการ

เรือนจำาทราบ
บาท

ส.ต.
บาท

ส.ต.

(๑)
(๒)

(๓)
(๔)

(๕)
(๖)

(๗)
(๘)

(๙)
(๑๐)

(๑๑)

 
คำาอธิบาย

	
	

	
(๑)	

หมายถึง	วัน	เดือน	ปี	ที่รับธนาณ
ัติ	ตั๋วเงินหรือเอกสารอื่นอันแทนตัวเงิน

	
	

	
(๒)	

หมายถึง	ชื่อ	นามสกุล	ผู้ต้องขังที่ระบุให้เป็นผู้รับเงิน

	
	

	
(๓)	

หมายถึง	เลขที่ธนาณ
ัติ	ตั๋วเงินหรือเอกสารอื่นอันแทนตัวเงิน

	
	

	
(๔)	

หมายถึง	สถานที่จ่ายเงินตามธนาณ
ัติ	ตั๋วเงินหรือเอกสารอื่นอันแทนตัวเงิน

	
	

	
(๕)	

หมายถึง	จำานวนเงินตามธนาณ
ัติ	ตั๋วเงินหรือเอกสารอื่นอันแทนตัวเงิน

	
	

	
(๖)	

หมายถึง	ลายมือชื่อผู้ต้องขังทราบและลงชื่อมอบฉันทะให้เจ้าหน้าที่รับเงินแทน

	
	

	
(๗)	

หมายถึง	ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะไปรับเงิน

	
	

	
(๘)	

หมายถึง	วัน	เดือน	ปี	ที่รับเงิน

	
	

	
(๙)	

หมายถึง	จำานวนเงินที่รับจริง

	
	

	
(๑๐)	

หมายถึง	เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่เรือนจำาออกให้แก่ผู้ต้องขัง

	
	

	
(๑๑)	

หมายถึง	ลายมือชื่อผู้บัญ
ชาการเรือนจำารับทราบ	เมื่อรับเงินเรียบร้อยแล้ว

384

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



(๑)

(๒) (๓)

(๔) (๕)

(๖)

(๗)

พ้นโทษ  วันที่.......................................

ย้าย..................วันที่............................................

เงินคงเหลือ.......................................บาท (.........................................)

(ลงชื่อ).............................................ผู้ต้องขัง

(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่

งฝ	๖

ตรายาง

 คำาอธิบาย

	 	 	 (๑)	 หมายถึง	 วันที่ผู้ต้องขังพ้นโทษ

	 	 	 (๒)	 หมายถึง	 ชื่อเรือนจำาที่ผู้ต้องขังย้ายไป

	 	 	 (๓)	 หมายถึง	 วันที่ผู้ต้องขังย้าย

	 	 	 (๔)	 หมายถึง	 ยอดเงินคงเหลือของผู้ต้องขัง

	 	 	 (๕)	 หมายถึง	 ยอดเงินคงเหลือเขียนเป็นตัวอักษร

	 	 	 (๖)	 หมายถึง	 ลายมือชื่อผู้ต้องขังรับทราบ

	 	 	 (๗)	 หมายถึง	 ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
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งฝ	๗

บัญชีถอนเงินฝากของผู้ต้องขังประจำาวัน

วัน เดือน ปี ชื่อผู้ต้องขัง จำานวนเงิน
หมายเลข

หลักฐานการฝากและถอนเงิน

(๑) (๒) (๓) (๔)

   

 คำาอธิบาย

	 	 	 (๑)	 หมายถึง	 วัน	เดือน	ปี		ที่ถอนเงิน

	 	 	 (๒)	 หมายถึง	 รายชื่อผู้ต้องขังที่ขอถอนเงิน

	 	 	 (๓)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ขอถอน

	 	 	 (๔)	 หมายถึง	 หมายเลขหลักฐานการรับฝากและถอนเงินของผู้ต้องขังที่ขอถอนเงิน

386

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



งฝ	๘

ทะเบียนถอนเงินฝากผู้ต้องขัง

วัน	เดือน	ปี ชื่อ	–	นามสกุล

เลขที่หลักฐาน

การรับฝาก

และถอนเงิน

ใช้ประจำาวัน
ใช้จ่าย

กรณีพิเศษ พ้นโทษ ย้ายเรือนจำา อื่นๆ

(ระบุ)
บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต.

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)

(๙)			รวม

 คำาอธิบาย

	 	 	 (๑)	 หมายถึง	 วัน	เดือน	ปี		ที่ถอนเงิน

	 	 	 (๒)	 หมายถึง	 ชื่อ	นามสกุล	ผู้ต้องขังถอนเงิน

	 	 	 (๓)	 หมายถึง	 เลขที่หลักฐานการรับฝากและถอนเงิน

	 	 	 (๔)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ผู้ต้องขังถอนใช้ประจำาวัน

	 	 	 (๕)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ผู้ต้องขังถอนใช้กรณีพิเศษ

	 	 	 (๖)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ผู้ต้องขังถอนเมื่อพ้นโทษ

	 	 	 (๗)	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ผู้ต้องขังถอนเมื่อย้ายเรือนจำา

	 	 	 (๘)	 หมายถึง	 การถอนในกรณีอื่นๆ		นอกจากที่กล่าวไว้

	 	 	 (๙)	 หมายถึง	 ยอดรวมของเงินแต่ละประเภทในแต่ละวัน
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   	เรือนจำา....................		 	 	 No.	๑๓๖๐๑

บัตรราคา     ๑๐     บาท

บัตรซื้อของนี้ใช้ได้เฉพาะวันไม่เกิน	๑๓.๐๐	น.

   	เรือนจำา....................		 	 	 No.	๑๓๖๐๑

บัตรราคา     ๑๐     บาท

บัตรซื้อของนี้ใช้ได้เฉพาะวันไม่เกิน	๑๓.๐๐	น.

				เรือนจำา....................		 	 	 เลขที่...............

บัตรราคา ........................... บาท

บัตรซื้อของนี้ใช้ได้เฉพาะวันไม่เกิน	................	น.

(๑) (๒)

(๓)

(๔)

งฝ	๙

บัตรซื้อของ

 คำาอธิบาย

	 	 	 (๑)	 หมายถึง	 ชื่อเรือนจำา/ทัณฑสถานผู้ออกบัตรซื้อของ

	 	 	 (๒)	 หมายถึง	 เลขที่กำากับบัตรซื้อของแต่ละฉบับ

	 	 	 (๓)	 หมายถึง	 จำานวนเงินของบัตรซื้อของแต่ละฉบับ

	 	 	 (๔)	 หมายถึง	 เวลาสิ้นสุดที่จะสามารถใช้บัตรซื้อของได้ในแต่ละวัน

ตัวอย่างบัตรซื้อของ
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการดำาเนินการกับสิ่งของต้องห้าม และเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๔

	 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินการกับส่ิงของต้องห้าม	และเงิน	ท่ีเก่ียวกับการกระทำา	

ความผิดตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 มาตรา	 ๔๕	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม

ประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	มาตรา	๑๐	และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมาย

อาญา	พ.ศ.	๒๕๑๐	มาตรา	๑๓	มาตรา	๑๔	มาตรา	๑๕	เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	และเหมาะสมกับสภาพ

การณ์ปัจจุบัน

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๒	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	ประกอบกฎกระทรวงฯ	

ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ข้อ	๔	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	มาตรา	๕	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวล

กฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๑๐	มาตรา	๕	และมาตรา	๒๑	และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๒๗	อธิบดีกรม

ราชทัณฑ์กำาหนดระเบียบไว้		ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำาเนินการกับส่ิงของต้องห้ามและเงิน	พ.ศ.	๒๕๕๔”

	 ข้อ	๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 บรรดาข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศหรือหนังสืออื่นใด	ในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

	 ข้อ	๔	 การดำาเนินการแก่ผู้กระทำาความผิดซ่ึงมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	

มาตรา	๔๕	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	มาตรา	๑๐	และพระราช

บัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๑๐	มาตรา	๒๘	มาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๐	ให้

เรือนจำา	ทัณฑสถาน	สถานกักขัง	และสถานกักกัน	แล้วแต่กรณี	ดำาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษแก่ผู้กระทำาความผิด	ตาม

กระบวนการฟ้องคดีในทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและนำาส่ิงของต้องห้ามและเงิน	ตามกระบวน	

การฟ้องคดีในทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและนำาส่งสิ่งของต้องห้ามและเงิน	อันเป็นทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิด	 เป็นของกลางในคดีอาญาแก่พนักงานสอบสวนตั้งแต่ในชั้นการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อขอให้

ศาลสั่งริบเป็นของแผ่นดิน
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	 ข้อ	๕	 การท่ีผู้บัญชาการเรือนจำา	หรือผู้อำานวยการทัณฑสถานได้ดำาเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องขัง	

ซึ่งกระทำาความผิดตามมาตรา	 ๔๕	 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 ตามนัยมาตรา	 ๓๗	 แห่งพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	โดยไม่มีการดำาเนินคดีทางอาญากับผู้ต้องขังที่กระทำาผิด	 ให้มีการดำาเนินการเพื่อให้

สิ่งของต้องห้ามและเงินตกเป็นของแผ่นดิน	ดังนี้

	 	 (๑)	 กรณีเป็นสิ่งของต้องห้าม	อันเป็นทรัพย์สินของผู้ต้องขังให้ดำาเนินการริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน	

โดยเหตุที่นำาทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำาโดยมิได้รับอนุญาต	 ตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	๒๔๗๙	มาตรา	๓๙	โดยจัดทำาทะเบียนคุมสิ่งของต้องห้ามส่งคลังตามวิธีปฏิบัติราชการปกติทั่วไป	ให้แก่หน่วย

งานที่รับผิดชอบ	(กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง)	หลังจากครบหนึ่งปี

	 	 (๒)	 กรณีเป็นเงินไม่ว่าจะนำาเข้ามาโดยผู้ต้องขังหรือนำาเข้ามาโดยบุคคลอื่นซึ่งเงินนั้นถือเป็น

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิดตามมาตรา	๔๕	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ให้ดำาเนินการ

แก่เงินให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา	๑๓๒๗	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยจัดทำาทะเบียนคุมเงินส่งคลัง	

ตามวิธีปฏิบัติราชการปกติทั่วไป	ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ	(กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง)	ถ้าทราบตัวเจ้าของให้ส่ง

หลังจากครบหนึ่งปี	ถ้าไม่ทราบเจ้าของให้ส่งภายหลังห้าปี

	 ข้อ	๖	 เมื่อมีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ	พุทธศักราช	๒๔๗๙	มาตรา	๔๕	พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๐๖	มาตรา	๑๐	หรือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

กักกันตามประมวลกฎหมายอาญา	พ.ศ.	๒๕๑๐	มาตรา	๑๘	มาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๐	และไม่สามารถหาตัวผู้กระทำา

ความผิดได้	ให้ดำาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง	และบันทึกผลการสืบสวนโดยละเอียด	พร้อมทั้งจัดทำาบัญชีสิ่งของต้องห้าม	

และเงินที่ตรวจพบและยึดได้จากการกระทำาความผิดโดยดำาเนินการดังนี้

	 	 (๑)	 กรณีเป็นสิ่งของต้องห้ามประเภทยาเสพติดให้โทษ	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	สารระเหย	

ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ฝ่ิน	กัญชา	ใบกระท่อม	เฮโรอีน	มอร์ฟีนหรือของเสพติด	

ให้โทษอย่างอื่นในทำานองเดียวกัน	หรืออาวุธ	เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิง	และสิ่งเทียมอาวุธปืน	อันถือได้ว่า	

การทำาหรือมีไว้ซึ่งสิ่งของดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย	หรือ

	 	 กรณีเป็นสิ่งของต้องห้ามประเภทอื่นหรือกรณีเป็นเงิน	ซึ่งสิ่งของต้องห้ามและเงินนั้นได้ใช้หรือมีไว้

เพื่อใช้ในการกระทำาความผิดหรือได้มาโดยการกระทำาความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย

	 	 ให้ดำาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามกระบวนการฟ้องคดีในทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา	และนำาส่ิงของต้องห้ามและเงิน	อันเป็นทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำาความผิด	เป็นของกลางในคดีอาญา	

แก่พนักงานสอบสวนตั้งแต่	ในชั้นการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อขอให้ศาลสั่งริบเป็นของแผ่นดิน

	 	 (๒)	 กรณีมิใช่ส่ิงของต้องห้าม	และเงินตาม	 (๑)	 ให้จัดการกับส่ิงของต้องห้ามและเงินซ่ึงเป็นทรัพย์สิน	

ที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิด	ที่ต้องตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา	๑๓๒๗	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ดังนี้

	 	 	 	 ก.	จัดทำาทะเบียนคุมทรัพย์สิน

	 	 	 	 ข.	ถ้าส่ิงของต้องห้ามเป็นของเสียง่าย	 หรือถ้าช้าไว้จะเป็นการเส่ียงความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย	

จะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้น	 ให้เอาออกขายทอดตลาด	 แต่ก่อนที่จะขายให้จัดการบันทึกรายการสิ่งของต้องห้ามไว้

โดยละเอียด	เมื่อขายแล้วได้เงินเป็นจำานวนสุทธิเท่าใดให้ถือไว้แทนตัวสิ่งของต้องห้าม

	 	 ท้ังน้ี	ให้ส่งส่ิงของต้องห้ามและเงินคลังตามวิธีปฏิบัติราชการปกติท่ัวไป	ให้แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	

(กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง)	หลังจากครบห้าปี
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	 ข้อ	๗	 การเก็บรักษา	การขายทอดตลาด	หรือการอ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงของต้องห้ามและเงิน

ให้ดำาเนินการเป็นไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	กฎหมายข้อบังคับและระเบียบแบบแผน	

ของกระทรวงการคลังอีกส่วนหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

ประกาศ	ณ	วันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๔

(ลงชื่อ)		ชาติชาย		สุทธิกลม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายชาติชาย	สุทธิกลม)

	 	 	 	 	 			 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำางานนอกเรือนจำา

พ.ศ. ๒๕๕๕

	 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำางาน	

นอกเรือนจำา	 เพื่อให้การพิจารณาจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกไปทำางานนอกเรือนจำาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	

สอดคล้องกับหลักทัณฑปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	และสภาพการบริหารงานของเรือนจำาในปัจจุบัน

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๒	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	ประกอบมาตรา	๒๒	แห่ง	

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	และข้อ	๔	ข้อ	๕๐	ข้อ	๕๑	และข้อ	๕๒	ของกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตาม	

ความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงวางระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำางานนอก

เรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๕๕”

 ข้อ ๒	ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓	ให้ยกเลิก

	 	 (๑)	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำางานนอกเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 	 (๒)	 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำางานนอกเรือนจำา	(ฉบับท่ี	๒)	

พ.ศ.	๒๕๕๒

 ข้อ ๔	บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 คำาสั่ง	 หรือหนังสือสั่งการอื่นใดของกรมราชทัณฑ์	 ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๕	ในระเบียบนี้

	 	 “เรือนจำา”	หมายความรวมถึง	ทัณฑสถาน

	 	 “ผู้บัญชาการเรือนจำา”	หมายความรวมถึง	ผู้อำานวยการทัณฑสถาน

	 	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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 ข้อ ๖	 นักโทษเด็ดขาดท่ีจะได้รับพิจารณาคัดเลือกจ่ายออกทำางานนอกเรือนจำา	 ตามอำานาจของผู้บัญชาการ	

เรือนจำาต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 อายุ	๑๘	ปีขึ้นไป

	 	 (๒)	 เป็นนักโทษเด็ดขาดช้ันกลางข้ึนไป	มีความประพฤติดี	 มีความอุตสาหะในการทำางานจนเกิดผลดี	

ไม่เคยกระทำาผิดวินัย	หรือความผิดทางอาญาอื่นๆ	ในระหว่างถูกคุมขัง	และไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อจ่ายออกไป

แล้วอาจจะหลบหนี	หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

	 	 (๓)	 ก.	กำาหนดโทษไม่เกิน	๑	ปี	ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของกำาหนดโทษ

	 	 				 ข.	กำาหนดโทษเกินกว่า	๑	ปี	ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๒	ของกำาหนดโทษ	ตามหมาย

แจ้งโทษครั้งหลังสุด	และเหลือโทษจำาต่อไปไม่เกิน	๓	ปี	๖	เดือน

 ข้อ ๗	 กรณีนักโทษเด็ดขาดท่ีเป็นหญิงหรือจะต้องจำาคุกอีกต่อไปกว่าสิบปี	 ให้เรือนจำาเสนอมากรมราชทัณฑ์	

เพื่ออธิบดีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะจ่ายออกไปทำางานนอกเรือนจำา

 ข้อ ๘	นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้	 ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือกจ่ายออกไปทำางานนอกเรือนจำา	

ตามข้อ	๖	และข้อ	๗

	 	 (๑)	 นักโทษเด็ดขาดที่กระทำาความผิดในคดีเดียวกัน	(คู่คดี)

	 	 (๒)	 นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในลักษณะความผิดดังต่อไปนี้

	 	 					ก.	 ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๐๗	–	

มาตรา	๑๓๕

	 	 		 	 ข.	ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๓๕/๑	–	มาตรา	

๑๓๕/๔

	 	 					ค.	 ความผิดเกี่ยวกับเพศ	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๗๖	วรรคสาม	มาตรา	๒๗๗	

มาตรา	๒๗๗	ทวิ	มาตรา	๒๗๗	ตรี	มาตรา	๒๘๐	มาตรา	๒๘๒	และมาตรา	๒๘๓

	 	 					ง.	 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๘๙	มาตรา	๒๙๒	

และมาตรา	๒๙๘

	 	 	 	 จ.	ความผิดฐานฉ้อโกง	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๔๓

	 	 					ฉ.	 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

	 	 					ช.	 ความผิดอื่นตามที่อธิบดีกำาหนด

	 	 (๓)	 อยู่ระหว่างถูกอายัดตัวเพื่อดำาเนินคดีอื่น

 ข้อ ๙	การดำาเนินการตามข้อ	 ๖	 ข้อ	 ๗	 และข้อ	 ๘	 ให้เรือนจำาตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง	 จำานวน

ไม่น้อยกว่า	 ๓	 คน	 ทำาหน้าที่ตรวจพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำางานนอกเรือนจำาเสนอผู้บัญชาการเรือนจำาเพื่อ

พิจารณาสั่งการต่อไป

	 การคัดเลือกให้พิจารณานักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจำาคุกน้อย	 ที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดเป็นลำาดับแรก	

เว้นแต่กรณีมีเหตุพิเศษอื่น

394

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 ข้อ ๑๐	 นักโทษเด็ดขาดที่จ่ายออกไปทำางานนอกเรือนจำา	จะต้องนำากลับเข้าเรือนจำา	ไม่เกินเวลา	๑๗.๐๐	

นาฬิกา	ในวันเดียวกัน

	 กรณีมีเหตุจำาเป็นอันเนื่องมาจากสภาพของงานที่ให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทำานอกเรือนจำา	ไม่สามารถนำา

นักโทษเด็ดขาดกลับเข้าเรือนจำาภายในกำาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง	ให้เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร	และเมื่อ

ได้รับอนุมัติแล้วให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 ข้อ ๑๑	 นักโทษเด็ดขาดคนใดท่ีคัดเลือกจ่ายออกทำางานนอกเรือนจำา		ถ้าปรากฏข้ึนภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ	

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดไว้ในข้อ	๖	ข้อ	๗	หรือข้อ	๘	ให้งดจ่ายทันที	และให้คณะกรรมการตามข้อ	๙	รายงาน	

ผู้มีอำานาจในการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำางานนอกเรือนจำาเพื่อพิจารณาสั่งงดจ่ายนักโทษเด็ดขาดดังกล่าวด้วย

ประกาศ		ณ		วันที่		๙		ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

    

(ลงชื่อ)		พันตำารวจเอก	สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย

	 	 	 	 	 	 						 	 										(สุชาติ		วงศ์อนันต์ชัย)

	 	 	 	 	 							 	 	 	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
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ข้อบังคับ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผลพลอยได้

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงเรือนจำา

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๑๐	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ

และการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุน	

หมุนเวียนของเรือนจำาเพื่อเป็นค่าซ่อมแซม	ต่อเติม	หรือปรับปรุงเรือนจำา	ไว้ดังนี้	

	 ข้อ	๑	 การซ่อมแซม	ต่อเติม	หรือปรับปรุงเรือนจำา	ต้องได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์	

	 ข้อ	๒		กรณีท่ีเรือนจำาจะซ่อมแซม	 ต่อเติม	หรือปรับปรุงเรือนจำา	 ให้จัดทำาโครงการแบบแปลนหรือพิมพ์เขียว	

ซึ่งมีผู้ลงนามและผู้อนุมัติแบบ	 และแผนผังที่จะซ่อมแซม	 ต่อเติม	 หรือปรับปรุง	 โดยแสดงรายละเอียดและประมาณการ			

ค่าใช้จ่าย	แล้วส่งไปกรมราชทัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณา	

	 ข้อ	๓		ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องซ่อมแซม	ต่อเติม	หรือปรับปรุงเรือนจำาเป็นกรณีเร่งด่วนท่ีอาจเป็นอันตราย	

ต่อความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำา	 ซึ่งไม่กระทบกระเทือนหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารเรือนจำา				

ให้สามารถดำาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกรมราชทัณฑ์	แต่ทั้งนี้ต้องรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบโดยเร็ว

 

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ให้ไว้		ณ		วันที่		๒๒		กุมภาพันธ์		พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 	 								 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 								 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผลพลอยได้

เพื่อการปฏิบัติราชการของเรือนจำาอื่น

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๑๐	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและ

การใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน	

ของเรือนจำาแห่งใดแห่งหนึ่ง	เพื่อการปฏิบัติราชการของเรือนจำาอื่น	ไว้ดังนี้

	 ข้อ	๑	 การยืม

	 ให้เรือนจำาและทัณฑสถานที่จะยืมเงินส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไปกรมราชทัณฑ์เพื่อประกอบ								

การพิจารณา

	 (๑)	 เหตุผลความจำาเป็นและวัตถุประสงค์ในการยืม

	 (๒)		จำานวนเงินที่ขอยืม

	 (๓)		หนังสือความยินยอมของเรือนจำาที่จะให้ยืม

	 (๔)		ระยะเวลาในการใช้คืน

	 ข้อ	๒	 การให้

	 ให้เรือนจำาที่จะให้และเรือนจำาที่จะรับ	ให้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์ไปกรมราชทัณฑ์	 โดยระบุจำานวน

เงินที่จะให้พร้อมแสดงฐานะการเงินของเรือนจำาที่จะให้และเรือนจำาที่จะรับการให้ชัดเจน

	 ข้อ	๓	 ให้ส่งเอกสารตามข้อ	๑	และข้อ	๒	ไปกรมราชทัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณา

	 ข้อ	๔	 การยืมและการให้ต้องได้รับอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๕	 เม่ือได้รับอนุมัติการยืมแล้วให้ทำาสัญญาไว้ต่อกัน	 และให้เรือนจำาท่ียืมส่งสำาเนาสัญญาไปกรมราชทัณฑ์	

จำานวน	๑	ชุด

	 ข้อ	๖	 เมื่อได้ดำาเนินการตามข้อ	๒	แล้ว	ให้เรือนจำาทั้งสองฝ่ายรายงานไปกรมราชทัณฑ์

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ		วันที่		๒๒	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 	 								 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 								 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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คำาสั่งกรมราชทัณฑ์

ที่ ๑๗๗/๒๕๔๘

เรื่อง  มอบอำานาจให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

	 ตามคำาสั่งกรมราชทัณฑ์	ที่	๓๘๕-๓๘๖/๒๕๓๕	ลงวันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๓๕	อธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบ

อำานาจให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำานาจในการสั่งอนุญาต	 อนุมัติ	 สั่งตั้งกรรมการในการซื้อ	 การจ้าง	 สั่งซื้อ	 หรือสั่งจ้าง	

และลงนามสั่งจ่ายเงินนอกงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ได้ไม่เกินครั้งละ	๕๐๐,๐๐๐	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)	นั้น

	 กรมราชทัณฑ์ได้กำาหนดระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้

แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	เพื่อการปฏิบัติราชการของเรือนจำาและทัณฑสถาน

	 ดังนั้น	 เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับเงินผลพลอยได้	และให้เป็นไปตามระเบียบ

สำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๘	(๗)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ	๙	แห่งระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการ

พัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	 และข้อ	 ๑๓	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการ											

ฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	จึงมีคำาสั่งดังต่อไปนี้

	 ๑.	ให้ยกเลิกคำาสั่งกรมราชทัณฑ์	ที่	๓๘๕-๓๘๖/๒๕๓๕	ลงวันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๓๕

	 ๒.		มอบอำานาจให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	ฝ่ายพัฒนา	มีอำานาจในการสั่งการอนุญาต	การอนุมัติ	และการ

ดำาเนินการอ่ืนๆ	เก่ียวกับ	“การพัสดุ”	ตลอดจนอนุมัติส่ังจ่ายเงินผลพลอยได้ภายในวงเงิน	ไม่เกินคร้ังละ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	

(สามสิบล้านบาทถ้วน)

	 ๓.		ในกรณีที่รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ฝ่ายพัฒนา	 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี

กรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในลำาดับต้นปฏิบัติราชการแทน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ		วันที่		๒๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 	 									 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 								 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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คำาสั่งกรมราชทัณฑ์

ที่ ๑๗๘/๒๕๔๘

  เรื่อง  มอบอำานาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดราชการบริหาร

                ส่วนกลางดำาเนินการ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี

                ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกรมราชทัณฑ์

     ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

	 ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้ประกาศใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและ

การใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	เพื่อให้เรือนจำาและทัณฑสถานสามารถเก็บรักษาเงินทุนผลพลอยได้ที่ได้รับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลัง	ไว้ใช้จ่ายเป็นทุนในการฝึกวิชาชีพ	การใช้แรงงาน	และการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังและจ่ายเป็นเงิน

รางวัลให้แก่ผู้ต้องขัง	และเจ้าพนักงานเรือนจำา

	 ดังนั้น	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดความคล่องตัว	สะดวก	รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๘	 (๗)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	และฉบับท่ีแก้ไข	

เพิ่มเติม	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	และระเบียบกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงมีคำาสั่ง	ดังนี้

	 ๑.	ให้ยกเลิกคำาสั่งกรมราชทัณฑ์	ที่	๗๓๑/๒๕๔๕	ลงวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๔๕

	 ๒.		มอบอำานาจให้หัวหน้าหน่วยงานเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	 สังกัดราชการบริหารส่วนกลางดำาเนินการ

จัดซื้อ	จัดจ้าง	สั่งซื้อ	สั่งจ้าง	และทำานิติกรรมสัญญาตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	โดยวิธีตกลงราคา	วิธีสอบราคา	วิธีประกวดราคา	วิธีกรณีพิเศษ	และการสั่งจ่ายเงินผลพลอยได้ประเภท

เงินทุนหมุนเวียน	ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	

ได้ภายในวงเงิน	ดังนี้

	 	 ก.	 วงเงิน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	 (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)	สำาหรับผู้บัญชาการเรือนจำาและผู้อำานวยการ

ทัณฑสถาน	ระดับ	๙

	 	 ข.		วงเงิน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(สิบห้าล้านบาทถ้วน)	สำาหรับผู้บัญชาการเรือนจำาและผู้อำานวยการ

ทัณฑสถาน	ระดับ	๘

	 	 ค.		วงเงิน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(สิบล้านบาทถ้วน)	สำาหรับผู้อำานวยการทัณฑสถานเปิด	สถานกักกัน	

สถานกักขัง	ระดับ	๗
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	 หากเป็นการดำาเนินการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 สั่งซื้อ	 สั่งจ้าง	 ทำานิติกรรมสัญญาและการสั่งจ่ายเงินทุนหมุนเวียน

เกี่ยวกับครุภัณฑ์	 ตามข้อ	 ๑๒.๔	 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงาน				

ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	ให้ดำาเนินการดังกล่าวได้ภายในวงเงิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)

	 ๓.	คำาสั่งมอบอำานาจเกี่ยวกับการดำาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	หรือการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างใด	ที่ขัดหรือแย้ง

กับคำาสั่งนี้	หรือได้กำาหนดไว้ในคำาสั่งนี้แล้ว	ให้ใช้คำาสั่งนี้แทน

	 ๔.	การดำาเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง	หรือการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างใด	อยู่ในระหว่างดำาเนินการ	และยังดำาเนินการ

ไม่แล้วเสร็จในวันท่ีคำาส่ังน้ีใช้บังคับ	ให้ดำาเนินการต่อไปตามคำาส่ังท่ีบังคับใช้อยู่เดิมจนกว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จ	หรือจนกว่า	

จะดำาเนินการตามคำาสั่งนี้ได้

	 ๕.	ให้ผู้ท่ีได้รับมอบอำานาจดังกล่าว	ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และนโยบาย	

ของกรมราชทัณฑ์ท่ีได้วางข้อกำาหนด	และแนวทางปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด	และเม่ือได้ดำาเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายไปแล้ว	

ให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบด้วย

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง		ณ		วันที่		๒๔		กุมภาพันธ์		พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 	 								 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 								 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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คำาสั่งกรมราชทัณฑ์

ที่ ๑๗๙/๒๕๔๘

เรื่อง  มอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

	 เพื่อให้การบริหารราชการด้านงบประมาณเกี่ยวกับเงินผลพลอยได้ของเรือนจำาจังหวัดและเรือนจำาอำาเภอ	

ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ดำาเนินไปด้วย	

ความรวดเร็ว	เรียบร้อย	และมีประสิทธิภาพ	อันจะเกิดผลดีแก่ทางราชการยิ่งขึ้น

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๘	(๗)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	และระเบียบ

กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึง

มอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์	เก่ียวกับการดำาเนินการจัดซ้ือ	จัดจ้าง	ส่ังซ้ือ	ส่ังจ้าง	

และทำานิติกรรมสัญญา	ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	โดยวิธี

ตกลงราคา	วิธีสอบราคา	วิธีประกวดราคา	วิธีกรณีพิเศษ	และการส่ังจ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน	ตามระเบียบ	

กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	ได้ภายในวงเงิน	ดังนี้

	 ๑.		วงเงิน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(ห้าล้านบาทถ้วน)	สำาหรับเรือนจำาจังหวัด

	 ๒.		วงเงิน	๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(สี่ล้านบาทถ้วน)	สำาหรับเรือนจำาอำาเภอ

	 ๓.		การดำาเนินการตาม	 ๑	 และ	 ๒	 หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครุภัณฑ์	 ตามข้อ	 ๑๒.๔	 แห่งระเบียบ								

กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	ให้ผู้รับมอบอำานาจดำาเนินการ	

ดังกล่าวได้ภายในวงเงิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)

	 ๔.		คำาสั่งมอบอำานาจเกี่ยวกับการดำาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างใดที่ขัดหรือแย้งกับ

คำาสั่งนี้	หรือได้กำาหนดไว้ในคำาสั่งนี้แล้วให้ใช้คำาสั่งนี้แทน

	 ๕.		การดำาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างใด	อยู่ในระหว่างดำาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ

ในวันที่คำาสั่งนี้ใช้บังคับ	ให้ดำาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ	หรือจนกว่าจะดำาเนินการตามคำาสั่งนี้ได้
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	 ๖.		ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณามอบอำานาจต่อให้ผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัด	หรือผู้บัญชาการเรือนจำา

อำาเภอปฏิบัติราชการแทน	ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๓๘	

(๙)	ก็ได้

	 ๗.		ให้ผู้รับมอบอำานาจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และนโยบายของ					

กรมราชทัณฑ์ท่ีได้วางข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด	 และเม่ือดำาเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายแล้ว	 ให้รายงาน	

กรมราชทัณฑ์ทราบด้วย

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง		ณ		วันที่		๒๔		กุมภาพันธ์		พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง	

	 	 	 	 	 								 	 		(นายนัทธี		จิตสว่าง)

	 	 	 	 	 								 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๑/๒๕๐๕

เรื่อง การให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาด

 

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๒	มาตรา	๔๘	และมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๔๗๙	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	ให้ออกข้อบังคับเกี่ยวแก่การกำาหนดประโยชน์แก่	นักโทษเด็ดขาด	ดังนี้	

	 นักโทษชั้นเยี่ยม	ชั้นดีมาก	และชั้นดี	ให้ได้รับประโยชน์	ดังนี้	

	 (๑)	 ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้มีตำาแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	

	 (๒)		ได้รับการพิจารณาเมื่อขอลาไปกิจธุระสำาคัญ	หรือกิจการในครอบครัวตามที่อธิบดีเห็นสมควร	

	 (๓)		ได้รับการพิจารณาส่งไปอยู่ทัณฑนิคม	หากทางการจัดตั้งขึ้น	ตามที่อธิบดีเห็นสมควร	

	 การแต่งตั้งให้นักโทษเด็ดขาดเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน	ให้เป็นอำานาจของ	ผู้บัญชาการเรือนจำา	หรือ			

ผู้ปกครองทัณฑสถานแล้วแต่กรณี	 เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังและให้มีจำานวนได้	 ตามความเหมาะสมแก่สภาพการณ์ของเรือนจำา	

หรือทัณฑสถาน	โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดี	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กระทรวงมหาดไทย

สั่ง	ณ	วันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๐๕

(ลงนาม)	พลเอก	ป.	จารุเสถียร

(ประภาส	จารุเสถียร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๕)

เรื่อง เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังติดมายังเรือนจำา

	 เพ่ือให้การเป็นไปตามนัยมาตรา	๙	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	

ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 การอนุญาตให้เด็กอายุต่ำากว่า	๑๖	ปี	ติดผู้ต้องขังมายังเรือนจำาหรือเด็กที่เกิดในเรือนจำา	เป็นอำานาจ

ของผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาสั่งการ	

	 ข้อ	๒	 เด็กที่จะอนุญาตให้อยู่ในเรือนจำานั้นต้องปรากฏว่า	

	 (๑)	 เด็กนั้นอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขัง	

	 (๒)	 ไม่มีบุคคลหรือสถานดังกล่าวต่อไปนี้จะรับเลี้ยงดูเด็กนั้น	คือ	

	 			 ก.	ญาติมิตรของผู้ต้องขังหรือของเด็กนั้น	

	 			 ข.	สถานการณ์กุศล	

	 			 ค.	วัดหรือสถานอนาถาสงเคราะห์หรือสถานพยาบาล	

	 ข้อ	๓	 เด็กที่จะอนุญาตให้อยู่ในเรือนจำานั้น	ต้องมีหนังสือมอบอำานาจการปกครอง	นอกจากการจัดการ

ทรัพย์สินของเด็กให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำา	สารวัตรเรือนจำาและพัศดีประจำาเรือนจำานั้น	

	 ข้อ	๔	 การอุปการะเล้ียงดูและการศึกษาของเด็กในระหว่างท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจำา	 เป็นหน้าท่ีของ	

ผู้ต้องขังหรือเด็กต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น	 เว้นแต่ผู้ต้องขังหรือเด็กไม่สามารถจะเสียเองได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน	

จึงให้เรือนจำาจ่ายให้ตามสมควรอย่างยิ่งแก่ความจำาเป็น	

	 ข้อ	๕	 เด็กที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจำานั้น	

	 (๑)	 ต้องรับการอุปการะเลี้ยงดู	การศึกษา	และการประกอบการงานตามที่เรือนจำากำาหนด	หรือจัดให้	

	 (๒)	 ในระหว่างอยู่ในเรือนจำา	 ผู้บัญชาการเรือนจำาอาจส่งให้ไปรับจ้างเอกชนภายนอกหรือส่งไปไว้	ณ	 สถานซ่ึง	

กรมราชทัณฑ์จัดไว้สำาหรับการนี้ก็ได้	

	 (๓)		จะอยู่ในเรือนจำาได้เพียงถึงวันที่ผู้ต้องขังนั้นพ้นจากเรือนจำา	หรือเมื่อเด็กนั้นบรรลุนิติภาวะ
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	 ข้อ	๖	 ในระหว่างอยู่ในเรือนจำา	ถ้าปรากฏว่ามีบุคคลหรือสถานดังกล่าวไว้ในข้อ	๒	จะรับไปอุปการะเล้ียงดู

ผู้บัญชาการเรือนจำาจะถอนการอนุญาตเสียก็ได้	เว้นแต่ถ้าเด็กนั้นได้จัดส่งไปยังสถานที่กรมราชทัณฑ์จัดไว้สำาหรับการนี้แล้ว	

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ์ก่อน	

	 ข้อ	๗	 ในระหว่างการดำาเนินการสอบสวนพิจารณาของผู้ท่ีส่ังอนุญาต	 หากจำาเป็นจะผ่อนผันให้เด็กน้ันอยู่	

ในเรือนจำาไปพลางก่อนก็ได้	

	 ข้อ	๘	 ข้อบังคับนี้ให้เริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

ข้อบังคับให้ไว้	ณ	วันที่	๒๗	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๑

(ลงนาม)		นายสงวน	ตุลารักษ์

หัวหน้ากองผลประโยชน์	ลงนามแทน
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ฉบับที่ ๘

เรื่อง  การศึกษาและอบรมผู้ต้องขัง

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๗	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	กรมราชทัณฑ์

ออกข้อบังคับการศึกษาและอบรมผู้ต้องขังไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 การศึกษาอบรมผู้ต้องขังนั้น	ให้จัดเป็น	๓	สาขาดังนี้	คือ

	 ก.	พุทธศึกษา	ได้แก่การศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ

	 ข.	จริยศึกษา	ได้แก่การอบรมศีลธรรมจรรยาและหน้าที่พลเมืองดี

	 ค.	พลศึกษา	ได้แก่การศึกษาการอนามัยและสุขาภิบาลตลอดจนการออกกำาลังกาย	และการเล่น							

ออกกำาลังกายต่างๆ

ก. พุทธศึกษา

	 ข้อ	๒	 การศึกษาในสาขานี้	แยกออกเป็นดังนี้

	 (๑)	 วิชาสามัญ	 ผู้ต้องขังท่ียังอ่านเขียนหนังสือไทยไม่ได้	 และมีกำาหนดโทษเหลือซ่ึงจะต้องจำาต่อไปอีก	 ตั้งแต่	

๖	เดือนขึ้นไป	ต้องจัดให้ศึกษาวิชาสามัญตามที่ทางการเรือนจำาจัดให้	จนสามารถมีความรู้อ่านเขียนหนังสือได้

	 (๒)	วิชาชีพ	ผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด	และมิได้กำาหนดให้มีหน้าที่อันเกี่ยวด้วยการงานที่มิใช่เป็น	

การหาผลประโยชน์	ต้องจัดให้ศึกษาวิชาชีพทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติตามที่ทางเรือนจำาจัดให้

	 ข้อ	๓	 ถ้าคนฝาก	 คนต้องขัง	 สมัครเข้ารับการศึกษาดังกล่าวไว้ในข้อ	 (๑)	 (๒)	 ก็ให้ผู้บัญชาการเรือนจำา

พิจารณาอนุญาตได้ตามสมควรแก่กรณี

ข. จริยศึกษา

	 ข้อ	๔	 ผู้ต้องขังทุกคนจัดให้ได้รับการอบรมศีลธรรม	จรรยา	และหน้าท่ีพลเมืองดี	และต้องจัดให้ฟังพระธรรม	

เทศนาตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ	ตามที่ทางการเรือนจำาจัดให้

	 ข้อ	๕	 เรือนจำาต้องพยายามให้หรือให้ความสะดวกผู้ต้องขังได้ประกอบพิธีกรรมในวันพระและพิธีสำาคัญ

ในทางลัทธิศาสนาที่ผู้ต้องขังนับถือตามที่เห็นสมควร
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ค. พลศึกษา

	 ข้อ	๖	 เรือนจำาต้องพยายามจัดให้ผู้ต้องขังได้รับคำาแนะนำาในการอนามัย	และการสุขาภิบาลตามสมควร

	 ข้อ	๗	 ผู้ต้องขังฝึกหัดระเบียบแถว	เล่นกีฬาและการเล่นออกกำาลังกายต่างๆ	ตามที่เรือนจำาจัดให้

เบ็ดเตล็ด

	 ข้อ	๘	 ผู้ต้องขังที่ได้รับการยกเว้นมิต้องศึกษาวิชาตามข้อ	๑,๒,๖	และ	๗	นั้น	ต้องเป็นคนชราทุพพลภาพ	

พิการหรือเจ็บป่วย	 ซึ่งแพทย์ประจำาเรือนจำา	 หรือถ้าไม่มีแพทย์หรือแพทย์ประจำาเรือนจำาไม่อยู่	 เจ้าพนักงานผู้บังคับบัญชา

ควบคุมตั้งแต่ตำาแหน่งพัศดีขึ้นไปรับรองว่าไม่สามารถจะรับการศึกษาวิชาสามัญ	 หรือวิสามัญตามที่ทางการจัดให้ได้เป็น

ครั้งคราวหรือตลอดไป

	 ข้อ	๙	 เรือนจำาต้องจัดให้ผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ได้ทราบ	และเข้าใจระเบียบข้อบังคับของเรือนจำาตามสมควร

	 ข้อ	๑๐	 เรือนจำาต้องจัดให้มีตู้สมุดและสถานท่ีอ่านหนังสือสำาหรับผู้ต้องขังและต้องพยายามจัดให้ผู้ต้องขัง	

ได้อ่านหนังสือตามระเบียบกรมราชทัณฑ์

	 ข้อ	๑๑	 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

ข้อบังคับนี้ให้ใช้	ณ	วันที่	๑๑	กันยายน	พุทธศักราช	๒๔๘๓

(ลงชื่อ)		ศรีศรากร

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับที่ ๑๒/๒๔๘๔

เรื่อง  กำาหนดการสูบบุหรี่ของผู้ต้องขัง

	 โดยท่ีปรากฏว่า	การท่ีผู้ต้องขังวางเพลิงเผาเรือนจำาได้น้ันเกิดจากผู้ต้องขังใช้ไม้ขีดไฟท่ีนำาเข้าไปจุดบุหร่ีสูบ	

ในเรือนจำา	จุดเชื้อเพลิงเผาขึ้น	อาทิเช่นคราวที่ผู้ต้องขังวางเพลิงเผาเรือนขังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสะดวกแก่การหลบหนี

เป็นต้น	จึงเห็นว่าการท่ีปล่อยให้ผู้ต้องขังสูบบุหร่ีได้โดยอิสระไม่จำากัดเวลาและสถานท่ีแล้ว	ก็เป็นการยากท่ีจะควบคุมป้องกัน	

อัคคีภัยดังกล่าวได้	ฉะนั้น	กรมราชทัณฑ์ออกข้อบังคับว่าด้วยการกำาหนดการสูบบุหรี่ของผู้ต้องขังขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ผู้ต้องขังสูบบุหรี่ได้วันละ	๓	ครั้ง	คือ

	 ครั้งที่	๑	ภายหลังเวลาผู้ต้องขังรับประทานอาหารเช้าแล้ว

	 ครั้งที่	๒	เวลาหยุดพักกลางวัน	หรือภายหลังเวลาผู้ต้องขังรับประทานอาหารกลางวัน	(ถ้ามี)

	 ครั้งที่	๓	ภายหลังเวลารับประทานอาหารเย็นแล้ว

	 ข้อ	๒	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณากำาหนดเวลาให้ผู้ต้องขังสูบบุหรี่ได้ไม่เกินครั้งละ	๓๐	นาที	และการ

กำาหนดเวลานั้นให้กำาหนดไว้โดยชัดเจนแน่นอนว่า	ครั้งใดตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด	แล้วแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบทั่วกัน	พร้อมทั้ง

ทำาประกาศกำาหนดเวลาติดไว้	ณ	ที่ที่กำาหนดให้สูบบุหรี่ด้วย

	 ข้อ	๓	 ครั้งใดจะให้ผู้ต้องขังไปรวมสูบบุหรี่กัน	ณ	ที่ใด	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณากำาหนดสถานที่เป็น

ประจำาไว้โดยแน่นอน	แล้วแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบทั่วกัน

	 ข้อ	๔	 เม่ือถึงเวลาท่ีได้กำาหนดไว้ให้สูบบุหร่ีได้	 ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาควบคุมผู้ต้องขังท่ีจะสูบบุหร่ีท้ังหมด	

ไปยังสถานที่ที่กำาหนดไว้เพื่อสูบบุหรี่	 เมื่อครบกำาหนดเวลาสูบบุหรี่แล้วเจ้าพนักงานเรือนจำาต้องให้ผู้ต้องขังหยุดสูบบุหรี่

อย่างเด็ดขาดทันที

	 ข้อ	๕	 เมื่อถึงเวลาสูบบุหรี่	 ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาจัดตะเกียงเล็ก	ๆ	หรือเครื่องจุดไฟอย่างหนึ่งอย่างใด

ทำานองเดียวกันนี้ตามจำานวนพอสมควรกับจำานวนผู้ต้องขังจุดไปตั้งไว้สำาหรับใช้จุดบุหรี่สูบ	 เมื่อเลิกสูบแล้วให้ดับเก็บไว้โดย

เรียบร้อย	 และในที่ที่กำาหนดไว้สำาหรับสูบบุหรี่ให้จัดหาที่สำาหรับรองรับเถ้าและก้นบุหรี่ไปตั้งไว้ตามจำานวนที่พอสมควรแก่

จำานวนผู้ต้องขัง
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	 ข้อ	๖	 ห้ามมิให้ผู้ต้องขังใช้เครื่องจุดไฟอย่างอื่นจุดบุหรี่สูบเป็นอันขาดนอกจากตะเกียงหรือเครื่องจุดไฟ

ที่ทางการเรือนจำาจัดเตรียมไว้ให้	หรือจุดต่อจากผู้ต้องขังที่รวมสูบอยู่ด้วยกันเท่านั้น	และห้ามมิให้เขี่ยเถ้าหรือทิ้งก้นบุหรี่ลง

ในที่อื่น	นอกจากที่รองรับซึ่งทางการเรือนจำาจัดเตรียมตั้งไว้ให้เท่านั้น

	 ข้อ	๗	 ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเด็ดขาด	 หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับนี้	 ให้จัดการลงโทษอย่างหนักโดย

ปราศจากความกรุณาทีเดียว

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

สั่งมา	ณ	วันที่	๘	กันยายน	พุทธศักราช	๒๔๘๔

(ลงชื่อ)		อรรถกัลยาณวินิจ

ลงนามแทน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ฉบับที่ ๑๘/๒๔๘๔

เรื่อง การรับจ่ายและการควบคุมผู้ต้องขังออกทำางานนอกเรือนจำา

	 โดยท่ีปรากฏว่าบรรดาผู้ต้องขังท่ีหลบหนีเป็นจำานวนมาก	ได้หลบหนีไปในระหว่างเวลาทำางานภายนอก	และ	

สิ่งของต้องห้ามที่ลอบนำาเข้ามาในเรือนจำา	สังเกตได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นสิ่งของที่ผู้ต้องขังจำาพวกนี้ซุกซ่อนนำาเข้ามา	จึงเป็นการ

สมควรท่ีจะต้องปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับจ่าย	 และการควบคุมผู้ต้องขังจำาพวกน้ีให้รัดกุมย่ิงข้ึน	 เพ่ือเป็นการป้องกันความ	

เสียหายให้บรรเทาลดน้อยลงกรมราชทัณฑ์ออกข้อบังคับว่าด้วยการรับจ่ายและการควบคุมผู้ต้องขังออกทำางานภายนอก

เรือนจำาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ผู้ต้องขังท่ีจ่ายออกทำางานภายนอกน้ัน	นอกจากต้องมีคุณสมบัติและดำาเนินการคัดเลือกตามกฎหมาย	

และระเบียบข้อบังคับที่กรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้แล้ว	จะผ่านประตูเรือนจำาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ด้วย	คือ

	 	 (ก)	ต้องตัดผมตามแบบที่ทางการกำาหนดไว้

	 	 (ข)	ต้องแต่งเครื่องแต่งกายของหลวงตามที่ทางการเรือนจำาจ่ายให้โดยเรียบร้อยครบถ้วน	เว้นแต่

เคร่ืองแต่งกายของหลวงขาดคราวไม่มีจ่ายให้	จึงให้ใช้เคร่ืองแต่งกายส่วนตัว	แต่ได้เท่าท่ีจำาเป็นและได้รับอนุญาตจากพัศดีแล้ว

	 	 (ค)	 ต้องไม่มีเงินหรือส่ิงของส่วนตัวใดๆ	นำาติดตัวเองหรือฝากผู้หน่ึงผู้ใดออกไปเป็นอันขาด	นอกจาก	

สิ่งของจำาเป็นที่ใช้ประจำาวัน

	 	 (ง)	 เวลาส่งตัวกลับคืนเรือนจำา	ก็ต้องมีสิ่งของติดตัวเข้าไปได้เฉพาะที่ได้นำาติดตัวออกไปเท่านั้น

	 ข้อ	๒	 การควบคุมผู้ต้องขังทำางานภายนอก	ให้ปฏิบัติดังนี้	คือ

	 				 (ก)	 การนำาผู้ต้องขังจากเรือนจำาไปยังท่ีทำางาน	หรือจากท่ีทำางานแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึง	หรือนำาส่ง

กลับคืนเรือนจำา	ให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมจัดให้ผู้ต้องขังเดินแถวเรียงหน่ึง	เรียงสองหรือเรียงส่ี	แล้วแต่กรณี	โดยมีเจ้าพนักงาน	

ผู้ควบคุมตามหลังหรือเดินแซงข้างแถวระยะห่างพอสมควรเพื่อรักษาระเบียบวินัยไปจนถึงที่ทำางานของการเดินแถวนั้น

	 				 (ข)	 ในระหว่างเดินแถวห้ามมิให้ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวเป็นการเอ็ดอึง	 เมื่อถึงที่ทำางานแล้วให้ผู้ควบคุม

ส่ังบอกเขตกำาหนดท่ีผู้ต้องขังจะต้องทำาและปฏิบัติงานอยู่ภายในขอบเขตน้ันๆ	ห้ามมิให้ผู้ต้องขังออกไปนอกแถวหรือนอกเขต	

ทำางาน	หรือเขตหยุดพักที่กำาหนดให้เป็นอันขาด	เว้นแต่มีความจำาเป็น	เช่น	ไปถ่ายอุจจาระ	หรือปัสสาวะ	เป็นต้น	และได้รับ

อนุญาตโดยมีเจ้าพนักงานควบคุมไปด้วย
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้

	 	 (ค)	 ในระหว่างออกทำางานนอกเรือนจำา

	 											 (๑)	 ห้ามมิให้ผู้ต้องขังซื้อ	 รับ	 หรือส่งสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดจากญาติมิตรหรือผู้หนึ่งผู้ใด	

โดยตรงและโดยปริยายเป็นอันขาด	เว้นแต่ส่ิงของท่ีผู้ใจบุญบริจาคเล้ียงผู้ต้องขังและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้คุมแล้ว

	 	 	 	 (๒)	 ห้ามมิให้ผู้ต้องขังติดต่อพบปะหรือรับการเยี่ยมจากญาติมิตรหรือผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันขาด	

นอกจากเกี่ยวด้วยกิจธุระในหน้าที่การงานที่ทำานั้น

	 	 		 	 (๓)	 ห้ามมิให้ผู้ต้องขังผลัดเปลี่ยน	 หรือถอดเครื่องแต่งกายที่แต่งมาจากเรือนจำาเว้นแต่มีเหตุ

จำาเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุม	และเม่ือหมดความจำาเป็นแล้วจะต้องผลัดเปล่ียนหรือสวมใส่อย่างเดิมทันที

	 	 				 (๔)	 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปนอกความควบคุมของตนไม่ว่า

ด้วยกรณีใดๆ	หรือควบคุมผู้ต้องขังไปในกิจการอันมิได้เกี่ยวด้วยการงานที่จ่ายไปทำาเป็นอันขาด

	 					 (ง)	 ในเวลาหยุดทำางานให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมจัดให้ผู้ต้องขังรวมกันอยู่ เป็นหมู่เป็นกอง													

แห่งเดียวกันภายในเขตท่ีได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน	และให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมกระจายกันอยู่โดยรอบของหมู่หรือกองผู้ต้องขัง	

ในระยะห่างพอที่จะเห็นผู้ต้องขังได้ทุกคนและหากหลบหนีก็อาจติดตามจับตัวได้ทันที

	 							 (จ)	 ในเวลาทำางาน	 ห้ามมิให้แยกผู้ต้องขังกระจายกันทำางานห่างจากพนักงานผู้ควบคุมจนเม่ือมีการ	

หลบหนีไม่อาจติดตามจับกุมได้ทันที	 และให้จัดผู้ต้องขังให้อยู่ในที่เปิดเผยซึ่งเจ้าพนักงานผู้ควบคุมมองเห็นได้ถนัดทุกคน	

กับให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมระมัดระวังมิให้ผู้ต้องขังไปลับตาและคอยตรวจตรานับจำานวนผู้ต้องขังอย่างช้าท่ีสุดราว	๑๕	นาที	

ต่อ	๑	ครั้ง

	 			 (ฉ)	 ในการควบคุมทำางานเป็นหมู่กลางแจ้งมีผู้ต้องขังเป็นจำานวนมากให้กำาหนดเขตการควบคุมไว้

ให้ผู้ต้องขังทุกคนทราบโดยชัดเจน	 และตรงมุมของเขตน้ัน	 ให้ปักธงแดงหรือเคร่ืองหมายอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีเห็นสมควร	

แล้วให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมยืนยามรักษาการณ์ประจำาตามมุมหรือจุดสำาคัญในแนวเขตน้ัน	 ถ้าผู้ต้องขัออกไปนอกเขตควบคุม	

ตามท่ีกำาหนดไว้โดยไม่มีเจ้าพนักงานผู้ควบคุมไป	 ก็ให้ปฏิบัติการดังผู้ต้องขังหลบหนีได้ทันที	 แต่ในการจะใช้อาวุธน้ันให้พยายาม	

ใช้ในกรณีที่จำาเป็นและไม่มีวิธีอื่นใดที่จะใช้ป้องกันได้ดีกว่าการใช้อาวุธเท่านั้น

	 อนึ่ง	 ภายในเขตควบคุมนั้นถ้าสามารถจัดได้	 ก็ให้จัดให้มีที่พักร้อน	 ที่รับประทานอาหาร	 นำารับประทาน

และส้วมไว้ให้พร้อมเพื่อที่ผู้ต้องขังจะได้ไม่ต้องออกไปนอกเขตควบคุมอีก

	 							 (ช)	 ให้พัศดีพยายามหาโอกาสจู่โจมไปตรวจการควบคุมหน่วยงานต่างๆ	ท่ีจ่ายผู้ต้องขังไปทำางานบ้าง

เพ่ือจะได้ทราบถึงการปฏิบัติในการควบคุม	เม่ือเห็นว่าหน่วยงานใดปฏิบัติบกพร่องอาจนำาความเสียหายมาสู่ราชการได้	ก็ให้

ช้ีแจงแนะนำาตักเตือนให้ปฏิบัติเสียให้ถูกต้องหากได้ช้ีแจงแนะนำาตักเตือนแล้วก็ยังขืนกระทำาอยู่ดังน้ันอีก	 ถ้าเป็นเจ้าพนักงาน	

ผู้ควบคุมในสังกัดเรือนจำา	ก็ให้จัดการพิจารณาลงโทษทางวินัยโดยไม่มีความกรุณา	หากเป็นผู้คุมพิเศษก็ให้รายงานผู้บัญชาการ	

เรือนจำาเพ่ือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้คุมพิเศษน้ันจัดการพิจารณาลงโทษ	 ถ้าผู้บังคับบัญชาเพิกเฉยไม่จัดการพิจารณาลงโทษ	

ก็ให้ถอนหนังสือตั้งเป็นผู้คุมพิเศษของผู้นั้นเสีย

	 							 (ซ)	 ให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมนำาผู้ต้องขังกลับมาส่งเรือนจำาตามกำาหนดเวลาที่ทางการเรือนจำาจะได้

กำาหนดและแจ้งให้ทราบ	และในการนำาผู้ต้องขังมาส่งเรือนจำานั้นมีเหตุการณ์อย่างใดอันเกี่ยวด้วยผู้ต้องขังที่รับไปเกิดขึ้นใน

ระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของตนต้องรายงานให้พัศดีทราบทุกคราว

	 ข้อ	๓	 ให้เรือนจำาจัดให้มีสมุดบัญชีรับจ่ายผู้ต้องขังออกทำางานภายนอกตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ไว้เป็น

หลักฐานในการรับจ่าย
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	 ข้อ	๔	 การจ่ายผู้ต้องขังไปทำางานภายนอก	ให้ปฏิบัติดังนี้	คือ

	 					 (ก)	 ในกรณีที่เจ้าพนักงานผู้ควบคุมเข้าไปรับตัวภายในเรือนจำาให้เจ้าพนักงานผู้คัดเลือกจดรายชื่อ

ผู้ต้องขังที่จะจ่ายออกไปลงในสมุดบัญชีดังกล่าวไว้ในข้อ	๓	แล้วมอบตัวให้แก่เจ้าพนักงานผู้ควบคุมที่มารับ	ผู้ตรวจอนุญาต

และผู้รับตัวผู้ต้องขังต้องลงนามไว้ในสมุดบัญชีนั้นทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว	 แล้วมอบปลายขั้วให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมที่มารับ

ไปพร้อมกับผู้ต้องขังเพื่อนำาไปแสดงต่อยามประตู	 เพื่อยามประตูจะได้ตรวจสอบรายชื่อและจำานวนผู้ต้องขังที่นำาออกไปกับ

ปลายขั้วของสมุดบัญชีให้ตรงกัน	และให้ยามประตูยึดปลายขั้วสมุดบัญชีไว้เป็นหลักฐาน

	 					 (ข)	ในกรณีที่เจ้าพนักงานผู้ควบคุมมาคอยรับตัวอยู่ที่ประตู	 ให้เจ้าพนักงานผู้คัดเลือกจดรายชื่อ			

ผู้ต้องขังลงในสมุดบัญชี	และตรวจค้นตัวให้เป็นไปดังที่กำาหนดไว้ในข้อ	๑	แล้วนำาสมุดบัญชีพร้อมด้วยผู้ต้องขังมามอบให้แก่

เจ้าพนักงานผู้ควบคุมรับตัวไป	หากไม่อาจนำาสมุดบัญชีมาได้ก็ให้ใช้เอกสารหลักฐานตามแบบท้ายข้อบังคับนี้แทนสมุด

	 ข้อ	๕	 ให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมที่จะนำาผู้ต้องขังส่งกลับคืนเรือนจำาตรวจค้นตัวผู้ต้องขังให้การได้เป็นไปดัง

กำาหนดไว้ในข้อ	๑	แล้วจึงนำาตัวมาส่งเรือนจำาและในการรับตัวผู้ต้องขังที่นำาส่งกลับเรือนจำาให้ปฏิบัติดังนี้

	 								 (ก)	 ในกรณีท่ีมีการรับส่งมอบตัวคืนกันภายในเรือนจำา	 เม่ือเจ้าพนักงานผู้ควบคุมจะนำาผู้ต้องขังผ่าน	

ยามประตูเข้าไปเพื่อทำาการส่งมอบกันภายใน	ให้ยามประตูตรวจสอบรายชื่อและจำานวนให้ตรงกับปลายขั้วสมุดบัญชียึดถือ

ไว้เป็นหลักฐานเมื่อเวลานำาออกนั้น	 แล้วบันทึกผลของการตรวจสอบ	 และลงเวลาที่นำาผู้ต้องขังผ่านเข้ามาไว้หลังปลายขั้ว

สมุดบัญชีมอบให้ผู้ควบคุมเข้าไปภายในพร้อมด้วยผู้ต้องขัง	 เพ่ือส่งมอบคืนเจ้าหน้าท่ีในเรือนจำา	 เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบผู้ต้องขังคืน	

ต้องตรวจสอบรายช่ือและจำานวนผู้ต้องขังให้ตรงกับหลักฐานในต้นข้ัวสมุดบัญชี	 แล้วบันทึกผลการตรวจสอบลงไว้หลังต้นข้ัว	

สมุดบัญชี

	 						 (ข)	 ในกรณีท่ีมีการรับส่งตัวคืนกัน	ณ	ประตูเรือนจำาให้เจ้าพนักงานผู้รับมอบตัวคืนตรวจสอบรายช่ือ	

แล้วนำาให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมนำาตัวผู้ต้องขังมาส่งลงนามส่งไว้	 หากมีเหตุการณ์ท่ีจะต้องรายงานก็ให้ทำารายงานมอบให้แก่	

เจ้าพนักงานผู้รับมอบตัวรับไว้นำาเสนอพัศดีต่อไป

	 ข้อ	๖	 ผู้ต้องขังท่ีจ่ายออกทำางานภายนอกน้ัน	 เม่ือผ่านออกและเข้าประตูเรือนจำาให้ยามประตูตรวจค้นตัว	

ผู้ต้องขังให้เป็นไปดังที่ได้กำาหนดไว้ในข้อ	๑	และให้ตรวจสอบรายชื่อและจำานวนตามสมุดบัญชีหรือเอกสารหลักฐานที่	

เจ้าพนักงานผู้จ่ายทำาข้ึนด้วย	และปฏิบัติดังท่ีกำาหนดไว้ในข้อ	๔	หรือข้อ	๕	แล้วแต่กรณี	หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับน้ี	

ก็ให้เจ้าพนักงานผู้จ่ายหรือเจ้าพนักงานผู้ควบคุม	 จัดการเสียให้ชอบด้วยข้อบังคับนี้	 มิฉะนั้นห้ามมิให้ยามประตูปล่อยให้						

ผู้ต้องขังที่ฝ่าฝืนข้อบังคับผ่านออกไปเป็นอันขาด	สิ่งของที่ผู้ต้องขังมีติดตัว	ซึ่งตรวจค้นได้ให้ยามประตูทำาบันทึกหลักฐาน

แล้วยึดไว้	เมื่อมีการฝ่าฝืนหรือมีสิ่งของที่ยึดไว้	ให้ยามประตูรีบรายงานไปยังพัศดีเพื่อพิจารณาสั่งการโดยมิชักช้า

	 ข้อ	๗	 ให้ใช้ข้อบังคับนี้	ตั้งแต่วันที่	๒๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๔	เป็นต้นไป

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

สั่งมา	ณ	วันที่	๒๐	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๘๔

(ลงนาม)		พ.ต.อ.	กล้ากลางสมร

อธิบดี
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รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 

ข้อบังคับที่ ๔/๒๔๘๕

เรื่อง การรายงานตน

 

	 ด้วยการรายงานตนในเมื่อมีผู้บังคับบัญชาไปตรวจเท่าที่เป็นอยู่ยังไม่เหมือนกันเป็นการสมควรที่จะวาง

ระเบียบไว้ให้ปฏิบัติเหมือนกัน	ต่อไปจึงให้ปฏิบัติการในเมื่อมีผู้บังคับบัญชาไปตรวจดังนี้	

	 ๑.	ให้วิ่งไปหาผู้ที่จะรับรายงาน	ในเมื่อผู้จะรับรายงานเข้ามาในระยะประมาณ	๑๐	เมตร	

	 ๒.		ให้ไปยืนหยุดอยู่ตรงหน้าผู้ท่ีจะรับรายงานแล้วทำาการเคารพห่างประมาณ	๑	เมตร	(ไม่ให้เข้าใกล้กว่าน้ี)	

	 ๓.		แล้วรายงานโดยกล่าวนามตัว	นามสกุล	ของผู้รายงาน	กับหน้าท่ีว่าตน	มีหน้าท่ีอะไร	นับแต่วัน	เดือน	ปีใด	

ในระหว่างรับหน้าที่จนถึงเวลารายงาน	มีเหตุการณ์	หรือไม่ประการใด	

	 ๔.		จำานวนนักโทษทั้งหมดมีเท่าใด	แล้วแยกเป็นชายเท่าไร	หญิงเท่าไร	หรือถ้ามีนักโทษการเมืองก็ให้แยก

ให้ปรากฏว่ามีชายเท่าไร	 หญิงเท่าไร	 หรือถ้ามีนักโทษฝาก	 ในระหว่างสอบสวน	 พิจารณา	 ก็ให้ปรากฏด้วยว่ามีชายเท่าไร

หญิงเท่าไร	

	 ๕.		ถ้าเป็นเรือนจำาภาค	หรือเรือนจำากลางบางขวาง	 การรายงานคร้ังแรก	 ตามปกติให้เป็นหน้าท่ีของพัศดีเวร	

ต่อนั้นไปผู้บังคับบัญชาผ่านประตูใด	หรือหน่วยใด	ให้เป็นหน้าที่ของผู้รักษาประตูหรือผู้ควบคุมหน่วยนั้น	ๆ	เป็นผู้รายงาน	

โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่สูง	ณ	แห่งนั้นรายงานแต่ผู้เดียว	

	 ๖.		การรายงานไม่จำาต้องมีเลขลำาดับ	ท่ีเขียนเลขลำาดับไว้ก็เพ่ือให้ทราบว่าการรายงานน้ันมีข้อความประการใด	

เท่านั้น

 

กรมราชทัณฑ์

สั่ง	ณ	วันที่	๑๗	มีนาคม	๒๔๘๕

(ลงชื่อ)		พ.ต.อ.	ม.ก.	หงส์ไกร

อธิบดี
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รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 

ข้อบังคับที่ ๑๙/๒๔๘๕

เรื่อง การซื้อเครื่องบริโภคเลี้ยงผู้ต้องขังโดยวิธีประมูลเป็นรายสิ่ง

หรือเรือนจำาจัดซื้อเอง

	 โดยที่เห็นสมควรวางวิธีปฏิบัติในการซื้อเครื่องบริโภคเลี้ยงผู้ต้องขังโดยวิธีประมูลเป็นรายสิ่งหรือเรือนจำา

จัดซื้อเอง	ให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น	จึงออกข้อบังคับไว้	ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ให้เรือนจำาที่จัดซื้อเครื่องบริโภคเลี้ยงผู้ต้องขังโดยวิธีประมูลเป็นรายสิ่งหรือจัดซื้อเลี้ยงเอง	

พยายามจัดซื้อเครื่องบริโภคเลี้ยงผู้ต้องขังประจำาวันให้เท่ากับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับอนุมัติ	 ถ้าหากวันใดไม่อาจซื้อให้เท่า

อัตรานั้นได้	ก็ให้พยายามจัดซื้อให้ใกล้เคียงกับอัตรานั้นอย่างที่สุด	วันใดซื้อต่ำากว่าอัตราอนุมัติก็ให้นำาส่วนที่เหลือถัวจ่ายใน

วันที่จำาเป็นต้องซื้อสูงกว่าอัตรานั้นได้	แต่เมื่อถึงกำาหนดเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงจากคลัง	คราวหนึ่ง	ๆ	ยอดเงินที่ทำาการเบิก			

เมื่อถัวจ่ายแล้วจะต้องไม่เกินอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่อนุมัติให้ถือจ่ายเป็นรายตัวผู้ต้องขัง	

	 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทางการอนุมัติให้ถือจ่ายนั้นก็ได้พิจารณากำาหนดไว้ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขัง	

สำาหรับเรือนจำาตามปกติแล้ว	 การท่ีเปิดโอกาสให้มีการถัวจ่ายได้ก็ด้วยเหตุว่าในบางคร้ังส่ิงของในตลาดอาจมีราคาต่ำาลงหรือ	

สูงขึ้น	หาได้เปิดโอกาสให้จัดซื้อโดยการถัวจ่ายเลวบ้างดีบ้าง	ดังที่เรือนจำาบางแห่งได้กระทำามาแล้วไม่	

	 ข้อ	๒	ห้ามมิให้เรือนจำาใช้วิธีจัดซื้อเครื่องบริโภคมาประกอบเป็นอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังเลวกว่าปกติ		

เพ่ือประหยัดเบ้ียเล้ียงไว้	 เม่ือได้เงินจำานวนมากจึงจัดซ้ือเคร่ืองบริโภคมาประกอบอาหารดีกว่าปกติเล้ียงดูผู้ต้องขังเสียวันหน่ึง	

หรือคราวหนึ่งเป็นอันขาด	

	 ข้อ	๓	 การซ้ือเคร่ืองบริโภคเล้ียงผู้ต้องขัง	 ให้เรือนจำาคำานึงถึงปริมาณและคุณภาพให้เหมาะสมแก่สภาพของ	

ผู้บริโภคที่เป็นผู้ต้องขังประกอบกับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับอนุมัติ	 และให้เป็นไปตามคำาแนะนำาของแพทย์เท่าที่ควรจะ

กระทำาได้	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

กรมราชทัณฑ์

สั่ง	ณ	วันที่	๒๒	สิงหาคม	๒๔๘๕

(ลงชื่อ)		พ.ต.ท.	ม.	กล้ากลางสมร

อธิบดี

417

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 

ข้อบังคับที่ ๒๑/๒๔๘๕

เรื่อง การเคารพ

 

	 ด้วยการเคารพเป็นการแสดงความสามัคคีซ่ึงกันและกัน	ฉะน้ัน	ต้ังแต่บัดน้ีต่อไป	ข้าราชการและเจ้าพนักงาน	

แห่งกรมราชทัณฑ์	 เม่ือแต่งเคร่ืองแบบตรวจราชการ	 ให้ข้าราชการและเจ้าพนักงานน้ันๆ	 ทำาการเคารพต่อผู้ซ่ึงแต่งเคร่ืองแบบ	

ตรวจราชการที่มีขั้นสูงกว่า	แม้จะเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง	ทบวงกรมใดก็ตาม	ถ้าเป็นข้าราชการหรือเจ้าพนักงาน

ในชั้นเดียวกัน	ผู้ใดเห็นก่อน	ก็ให้ทำาความเคารพก่อนโดยมิต้องรั้งรอ	ส่วนวิธีการกระทำาความเคารพให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ	

การแสดงการเคารพของทหาร	ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชา	แม้จะแต่งเครื่องแบบตรวจการหรือไม่ก็ตาม	ก็ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

แสดงการเคารพ	

	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้	 ให้ถือว่ากระทำาผิดวินัย	 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่ากล่าวหรือลงโทษ					

ตามควรแก่กรณี	

กรมราชทัณฑ์

สั่ง	ณ	วันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๔๘๕

(ลงชื่อ)		พ.ต.อ.	ม.	กล้ากลางสมร

อธิบดี

418

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 

ข้อบังคับที่ ๑๕/๒๔๘๖

เรื่อง การตรวจค้นผู้ต้องขังที่นำาเข้าและนำาออกจากห้องขัง

 

	 โดยท่ีปรากฏว่า	 เจ้าพนักงานเรือนจำาส่วนมากมักละเลยไม่ค่อยเอาใจใส่ตรวจค้นผู้ต้องขังท่ีนำาเข้าห้องขังใน	

เวลาเย็น	และเมื่อนำาออกจากห้องขังในเวลาเช้าแล้ว	จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเนือง	ๆ	เพื่อป้องกันมิให้ความเสียหาย

อันจะเกิดเพราะเหตุดังกล่าว	จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้	

	 ข้อ	๑	 ก่อนนำาผู้ต้องขังเข้าในห้องขังในเวลาเย็น	ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้จะนำาเข้าห้องขังทำาการตรวจค้น

ผู้ต้องขังเสียทุกคน	 และเมื่อจะนำาผู้ต้องขังออกมาจากห้องขังในเวลาเช้า	 ก็ให้เจ้าพนักงานเรือนจำาผู้นำาออกทำาการตรวจค้น

ผู้ต้องขังที่นำาออกนั้น	โดยเคร่งครัดทุกคนเช่นเดียวกัน	

	 ข้อ	๒	 การตรวจค้นผู้ต้องขังตามข้อ	๑	นั้น	 ให้ตรวจโดยค้นสิ่งของที่ผู้ต้องขังนำาติดตัวเข้าไป	หรือนำาออก

มาจากห้องขัง	ตรวจเครื่องพันธนาการที่จองจำาผู้ต้องขัง	เมื่อตรวจพบสิ่งใดผิดกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน	หรือผิดปกติ	

ให้ยึดตัวผู้ต้องขังพร้อมทั้งของที่ตรวจพบแล้วรายงานส่งพัศดีโดยด่วน	

	 ข้อ	๓	 ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่นิคมฝึกอาชีพ	และโรงเรียนฝึกอาชีพด้วยโดย	อนุโลม	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

สั่ง	ณ	วันที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๔๘๖

พ.ต.อ.มงคล	กล้ากลางสมร

อธิบดี

419

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 

ข้อบังคับที่ ๒๗/๒๔๘๖

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ในระหว่างอยู่ยามรักษาการณ์

	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์และสถานฝึกและอบรมระหว่างอยู่ยามรักษาการณ์

เป็นไปด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดต่อหน้าที่ด้วยดี	จึงขอออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	ยามรักษาการณ์ต้องเดินตรวจตรารักษาหน้าที่ของตนโดยเคร่งครัดขณะหยุดอยู่กับที่ก็ต้องยืน	

ห้ามมิให้นั่งหรือนอน	

	 ข้อ	๒	 ยามรักษาการณ์ต้องเปิดหูเปิดตาคอยสดับตรับฟังและรักษาหน้าท่ีของตนโดยกวดขัน	ห้ามมิให้แสดง	

กิริยาวาจาตลกคะนอง	ร้องรำาทำาเพลงและหยอกล้อกับผู้หนึ่งผู้ใด	

	 ข้อ	๓	 ห้ามมิให้ยามละท้ิงหน้าท่ี	เม่ือมีกิจจำาเป็นเช่นจะต้องไปถ่ายอุจจาระ	เป็นต้น	ต้องรายงานให้ผู้บังคับ	

บัญชาทราบ	เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงไปได้	

	 ข้อ	๔	 ผู้บังคับบัญชา	เม่ือได้รับรายงานความจำาเป็นจากยามรักษาการณ์ในกรณีใดๆ	ให้พิจารณาเม่ือเห็นว่า

จำาเป็นก็สั่งอนุญาต	 และจัดให้ผู้อื่นรักษาหน้าที่แทน	 ในกรณีเช่นนี้	 ถ้าเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ	 เป็นหน้าที่ของยามต้องแจ้ง			

ให้เวรตรวจทราบ	แล้วให้เวรตรวจรายงานไปยังผู้ปกครองโรงเรียนฝึกอาชีพทราบเพ่ือรับคำาส่ัง	 เม่ือผู้ปกครองโรงเรียนฝึกอาชีพ	

ได้รับรายงานดังกล่าว	 ให้พิจารณาสั่งการไปตามควรแก่กรณี	 ถ้าอนุญาตให้ยามไปได้ต้องจัดผู้อื่นให้รักษาการณ์แทนทันที	

จะสั่งอนุญาตโดยไม่จัดผู้อื่นรักษาการณ์แทนไม่ได้

 

	 ข้อ	๕	 ยามจะต้องทราบว่าในระหว่างที่อยู่ยามนั้น	 ตนมีหน้าที่อย่างไรบ้างและในขณะที่ส่งรับหน้าที่กันก็

ให้ยามผู้ส่งแจ้งให้ยามผู้รับทราบหน้าที่ด้วยทุกครั้ง	

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงมหาดไทย

สั่ง	ณ	วันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๔๘๖

พ.ต.อ.	มงคล	กล้ากลางสมร

อธิบดี
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล

ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๑

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๖๑	และ	๖๓	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่ง

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ	๓	และข้อ	๕	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับท่ี	๕	(พ.ศ.	๒๕๐๔)	

ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี	

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 เรื่อง	 การจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล	 ฉบับที่	 ๑						

(พ.ศ.	๒๕๐๔)	ลงวันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๐๔	ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๑๔	ลงวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๑๔		

และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๒๑	ลงวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๒๑	และให้ใช้ข้อบังคับดังต่อไปนี้	

หลักเกณฑ์การจ่ายรางวัล

	 ข้อ	๒	 การจ่ายรางวัลให้ผู้ต้องขังตามข้อ	 ๖๑	 (๑)	 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวให้พิจารณาจากการทำางาน	

ประกอบกับลำาดับชั้นและประเภทของผู้ต้องขังรวมกัน	โดยกำาหนดเป็นส่วนไม่เกินคนละ	๑๒	ส่วน	ให้ได้รับตามเกณฑ์ดังนี้	

	 	 ก.	 การทำางาน	พิจารณาจากความร่วมมือในการทำางาน	ความมัธยัสถ์ในการใช้วัสดุ	ความประณีต

เรียบร้อยของงาน	ความรวดเร็วในการทำางาน	ความอุตสาหะ	การถนอมและรักษาเครื่องมือ	 เครื่องใช้	และคุณค่าของงาน

นั้นให้กำาหนดไว้ดังนี้	

	 	 	 	 (๑)	 ผู้ที่ทำางานอยู่ในขั้นดีมาก		 ไม่เกิน	๖	ส่วน	

	 	 	 	 (๒)	 ผู้ที่ทำางานอยู่ในขั้นดี		 ไม่เกิน	๔	ส่วน	

	 	 	 	 (๓)	 ผู้ที่ทำางานอยู่ในขั้นพอใช้		 ไม่เกิน	๒	ส่วน	

	 	 ข.	 ลำาดับชั้นและประเภทของผู้ต้องขัง	ให้ไม่เกินที่กำาหนดไว้ดังนี้	

	 	 	 	 (๑)	 ชั้นเยี่ยม		 ๖	ส่วน	

	 	 	 	 (๒)	 ชั้นดีมาก		 ๕	ส่วน	

	 	 	 	 (๓)	 ชั้นดี		 ๔	ส่วน	

	 	 	 	 (๔)	 ชั้นกลาง	คนต้องขัง	และคนฝาก		 ๓	ส่วน

	 	 	 	 (๕)	 ชั้นเลว		 ๒	ส่วน	

	 	 	 	 (๖)	 ชั้นเลวมาก		 ๑	ส่วน	
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	 ข้อ	๓	 การจ่ายรางวัลให้แก่เจ้าพนักงานตามข้อ	๖๑	 (๒)	 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวให้พิจารณาจากความ

สำาคัญของหน้าที่และความมีส่วนรับผิดชอบรวมกัน	ให้เป็นส่วนไม่เกินคนละ	๑๒	ส่วน	โดยแบ่งให้ได้รับตามเกณฑ์	ดังนี้	

	 	 ก.	 ความสำาคัญของหน้าท่ี	 พิจารณาจากการกระทำาหน้าท่ีควบคุม	หรือฝึกอบรมผู้ต้องขังน้ัน	 ให้เป็น	

ส่วนตามที่กำาหนดไว้ดังนี้	

	 	 	 	 (๑)	 ผู้กระทำาหน้าที่ทั้งควบคุมและฝึกอบรมโดยตรงคนละไม่เกิน	๖	ส่วน	

	 	 	 	 (๒)	 ผู้กระทำาหน้าที่ทั้งควบคุมและฝึกอบรมเพียงเป็นอุปกรณ์	คนละไม่เกิน	๔	ส่วน	

	 	 	 	 (๓)	 ผู้กระทำาหน้าที่ควบคุมหรือฝึกอบรมแต่อย่างหนึ่งอย่างใดอย่างเดียว	คนละไม่เกิน	๔	ส่วน	

	 	 	 	 (๔)	 ผู้กระทำาหน้าที่ควบคุมหรือฝึกอบรมเพียงเป็นอุปกรณ์แต่อย่างหนึ่งอย่างใดอย่างเดียว	

คนละไม่เกิน	๒	ส่วน	

	 	 การพิจารณาในข้อ	ก.	นี้	ให้ถือผลและความเรียบร้อยแห่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก	

	 	 ข.	 ความมีส่วนรับผิดชอบ	ให้เป็นส่วนตามที่กำาหนดไว้ดังนี้	

	 	 	 	 (๑)	 ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับเดียวกัน	คนละ	๖	ส่วน	

	 	 	 	 (๒)	 ผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งต้ังแต่ระดับ	๔	ข้ึนไป	หรือผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับเดียวกัน	คนละ	๔	ส่วน	

	 	 	 	 (๓)	 ผู้ที่ดำารงตำาแหน่งระดับ	๓	ลงมา	หรือผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับเดียวกัน	คนละ	๓	ส่วน	

	 ข้อ	๔	การจ่ายรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจำาตามข้อ	 ๖๓	 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว							

ให้พิจารณาจากการคิดประดิษฐ์และความสำาคัญของประโยชน์อันเรือนจำาจะพึงได้รับตามเกณฑ์	ดังนี้	

	 	 (๑)	 ส่ิงของหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีคิดประดิษฐ์น้ัน	 เป็นเพียงการดัดแปลงจากส่ิงของ	หรือเคร่ืองมือ	

เครื่องใช้ที่มีทำาหรือใช้กันอยู่ก่อนแล้วทั้งภายในเรือนจำา	หรือทั่วๆ	ไป	ให้พิจารณาจ่ายให้ไม่เกินรายละ	๑๐,๐๐๐	บาท	

	 	 (๒)	 ส่ิงของหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีคิดประดิษฐ์น้ัน	 เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์	

พิจารณาจ่ายตามที่เห็นสมควร

วิธีการจ่ายรางวัล

	 ข้อ	๕	 ผู้ต้องขังหรือเจ้าพนักงานเรือนจำาผู้ใดได้รับส่วนรวมทั้งหมด	มีเศษไม่ถึงครึ่งส่วนให้ปัดทิ้ง	 ถ้ามีเศษ

ตั้งแต่ครึ่งส่วนให้ปัดเป็น	๑	ส่วน	

	 ข้อ	๖	 การจ่ายรางวัลตามข้อ	๒	และข้อ	๓	แห่งข้อบังคับนี้	โดยปกติให้พิจารณาจ่ายต่อเมื่องานนั้นได้รับ

ชำาระราคาหรือค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว	เว้นแต่งานใดมีกรณีเป็นพิเศษจะรอให้รับชำาระราคาหรือค่าจ้างเสร็จเรียบร้อยก่อนไม่ได้	

แต่เป็นงานที่พึงอนุมานได้ว่าจะได้รับชำาระราคาและค่าจ้างอย่างแน่นอน	 ก็ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาจ่ายตามที่เห็น

สมควร	

	 การพิจารณาจ่ายรางวัลตามวรรคก่อน	 จะต้องไม่กระทบกระเทือนเงินทุนหมุนเวียนของเรือนจำาหรือ

ทัณฑสถานที่จะดำาเนินการต่อไป	
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	 ข้อ	๗	การพิจารณาจ่ายรางวัลตามข้อ	 ๔	 แห่งข้อบังคับนี้	 ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาแต่งตั้งกรรมการขึ้น	

คณะหน่ึงไม่น้อยกว่า	๓	คน	กรรมการคณะน้ีให้แต่งต้ังจากเจ้าพนักงานผู้ดำารงตำาแหน่ง	 ต้ังแต่ระดับ	๔	หรือผู้ดำารงตำาแหน่งใน	

ระดับเดียวกันขึ้นไป	ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมรักษาการณ์	และการอบรมและฝึกวิชาชีพ	 เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถตั้ง

เจ้าพนักงานดังกล่าวได้	ก็ให้แต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งที่ต่ำากว่าได้เท่าที่จำาเป็น	แต่ห้ามมิให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานเรือนจำา	ซึ่งเป็น

ผู้คิดประดิษฐ์ที่จะได้รับรางวัลเป็นกรรมการ	

	 ให้กรรมการคณะนี้ทำาการตรวจสอบพิจารณาว่า	สิ่งของหรือเครื่องมือเครื่องใช้นั้น	เป็นการคิดประดิษฐ์

และเป็นประโยชน์สำาคัญอันควรได้รับรางวัลหรือไม่	อย่างใด	พร้อมด้วยเหตุผล	หลักฐาน	และข้อเท็จจริงต่างๆ	ที่เกี่ยวด้วย

การนั้น	และถ้าเห็นสมควรได้รับรางวัลจะควรได้รับเป็นจำานวนเท่าใด	 เมื่อตรวจสอบพิจารณาเสร็จแล้วให้รายงานเสนอ				

ผู้บัญชาการเรือนจำา	หรือผู้ว่าราชการจังหวัด	แล้วแต่กรณี	พิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ต่อไป	

	 ข้อ	๘	 การจ่ายรางวัลตามข้อ	 ๒	 และข้อ	 ๓	 เป็นอำานาจของผู้บัญชาการเรือนจำาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต	

และตามข้อ	๔	แห่งข้อบังคับนี้	เป็นอำานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาอนุญาต	

	 ข้อ	๙	 ผู้มีอำานาจสั่งจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัลได้	มีดังต่อไปนี้	

	 (๑)	ผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัด	 ผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษ	 มีอำานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน	

๒๐,๐๐๐	บาท	ผู้บัญชาการเรือนจำาอำาเภอ	มีอำานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาท	

	 (๒)	 ผู้บัญชาการเรือนจำากลาง	 ผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร	 ผู้อำานวยการ	 หรือผู้ปกครอง	

ทัณฑสถาน	หรือผู้ดำารงตำาแหน่งในระดับเดียวกันมีอำานาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท

	 (๓)	การสั่งจ่ายเงินเกินอำานาจของผู้มีอำานาจสั่งจ่ายตาม	 (๑)	 และ	 (๒)	 ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี						

กรมราชทัณฑ์	

	 เงินที่กำาหนดให้เป็นรางวัลแล้วนั้น	เมื่อคำานวณจ่ายให้แล้วมีเศษเหลืออยู่	ไม่สามารถเฉลี่ยจ่ายให้ผู้รับได้

ให้นำาเข้าเป็นเงินทุนผลประโยชน์ตามเดิม	 ถ้าผู้มีสิทธิไม่มารับส่วนท่ีจ่ายให้ให้ดำาเนินการตามมาตรา	 ๔๐	 แห่งพระราชบัญญัติ	

ราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	

	 ข้อ	๑๐	 รางวัลที่จะต้องพิจารณาจ่ายตามข้อบังคับนี้	แต่ได้พิจารณาจ่ายไปแล้วให้เป็นอันแล้วไป	

	 ข้อ	๑๑	 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๒๑	เป็นต้นไป	

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๒๑

(ลงชื่อ)		ทวี	ชูทรัพย์

(นายทวี	ชูทรัพย์)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์

วิดิทัศน์ ภายในเรือนจำา 

พ.ศ. ๒๕๔๐

	 เพื่อให้การเผยแพร่	ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์	เรือนจำา	เป็นทางปฏิบัติเดียวกัน	และเสริม
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	 และมีผลกระทบต่อ	 สิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารนั้น

	 ฉะนั้น	อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	อธิบดีกรม
ราชทัณฑ์จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	ข้อบังคับนี้เรียกว่า	 “ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง	 และการถ่ายภาพ	
ภาพยนตร์	วิดิทัศน์	ภายในเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๔๐”	

	 ข้อ	๒	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	 บรรดาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน	

	 ข้อ	๔	 ในข้อบังคับนี้	
	 	 “การสัมภาษณ์”	 หมายความถึง	 การสอบถามผู้ต้องขังให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 เพื่อนำา
ความคิดเห็นนั้นไปบันทึก	เขียน	พิมพ์	หรือกระทำาด้วยวิธีการใดๆ	ให้เป็นการเผยแพร่	
	 					 “สิ่งบันทึก”	 หมายความถึง	 การบันทึกภาพ	 หรือเสียงโดยทำาเป็นภาพ	 ภาพยนตร์	 วิดิทัศน์											
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีการใดๆ	ที่ทำาให้สิ่งบันทึกไว้นั้นปรากฏได้	
	 	 “ภาพ”	 หมายความถึง	 รูปที่ถ่ายโดยวิธีฉายเงาบนกระจกหรือฟิล์มแล้วอัดลงกระดาษ	 และให้
หมายความรวมถึงรูปที่เขียนหรือวาดขึ้นด้วย	
	 	 “ภาพยนตร์”	หมายความถึง	ภาพที่ฉายด้วยเครื่องทำาให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้	ภาพยนตร์นั้นจะมี
เสียงประกอบด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	 	 “วิดิทัศน์”	 หมายความถึง	 เครื่องแสดงภาพทุกชนิด	 ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง	 ทั้งมีเสียง
พากย์และไม่มีเสียง
	 	 “การเผยแพร่”	หมายความถึง	การเผยแพร่สิ่งบันทึก	ทางวิทยุ	โทรทัศน์	สิ่งพิมพ์	หรือสื่ออื่นใดที่
ประชาชนสามารถรับรู้ได้	
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	 	 “ผู้ต้องขัง”	หมายความถึง	นักโทษเด็ดขาด	คนต้องขัง	คนฝาก	ผู้ต้องกักกัน	และผู้ต้องกักขัง	ซึ่งอยู่
ในความควบคุมและรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์	
	 	 “เจ้าหน้าที่”	หมายความถึง	 เจ้าพนักงานเรือนจำาหรือเจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้	
	 	 “เรือนจำา”	หมายความถึง	เรือนจำา	ทัณฑสถาน	สถานกักขัง	สถานกักกัน	และสถานที่อื่นใดที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์	

	 ข้อ	๕	ห้ามมิให้บุคคลใด	 ถ่ายภาพ	 ภาพยนตร์	 วิดิทัศน์	 รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังทั้งภายในและ
ภายนอกเรือนจำา	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์	หรือผู้ที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์	มอบหมาย	

	 ข้อ	๖	 บุคคลใดจะทำาการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจะต้องขออนุญาต	โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับบทความ	แนวทาง	
หรือคำาถามที่จะสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง	 วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์	 วิธีการบันทึกและวิธีการเผยแพร่สิ่งบันทึกนั้นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา	และให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ต้องขัง	

	 ข้อ	๗	 การเผยแพร่สิ่งบันทึก	 การสัมภาษณ์	ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ	๕	ข้อ	๖	จะต้องผ่านการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่	

	 ข้อ	๘	 การถ่ายภาพผู้ต้องขัง	 ภาพยนตร์	 วิดิทัศน์	 ห้ามมิให้บันทึกภาพใบหน้าหรือภาพที่สามารถเห็น
ใบหน้าได้อย่างชัดเจน	หรือภาพที่สามารถให้เห็นและจำาได้ว่าผู้ต้องขังนั้นเป็นผู้ใด	 เว้นแต่จะได้ดำาเนินการปิดบังใบหน้า					
ผู้ต้องขังนั้นตามวิธีการใดๆ	เสียก่อน	เพื่อมิให้ปรากฏภาพใบหน้าผู้ต้องขังอย่างชัดเจนได้	

	 ข้อ	๙	 ห้ามมิให้บันทึกภาพอาคารสถานที่ต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำา	 เว้นแต่	 จะได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ก่อน	 อาคารสถานที่หรือบริเวณพื้นที่ภายในเรือนจำาใดที่เผยแพร่แล้ว	 อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ	ห้ามมิให้บันทึกโดยเด็ดขาด	

	 ข้อ	๑๐	 การเผยแพร่สิ่งบันทึกหากเห็นเป็นการจำาเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบ	 หากพบว่ามีส่วนหนึ่ง
ส่วนใดมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์	 และอาจนำามาซึ่งความเสียหายแก่ทางราชการ	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์อาจไม่อนุญาตให้นำา
ออกเผยแพร่	และมีอำานาจที่จะยึดสิ่งบันทึกนั้นเสียได้	

	 ข้อ	๑๑	 บุคคลใดได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในเรือนจำาตามข้อบังคับน้ี	 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	
คำาสั่ง	หรือคำาแนะนำาของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

	 ข้อ	๑๒	 ให้มีเจ้าหน้าท่ีในการกำากับดูแล	ขณะมีการสัมภาษณ์	การถ่ายภาพ	ภาพยนตร์	วิดิทัศน์	โดยใกล้ชิด	

	 ข้อ	๑๓	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้	

(ลงชื่อ)		อภัย	จันทนจุลกะ
(นายอภัย	จันทนจุลกะ)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๙

เรื่อง ห้ามผู้ต้องขังรับประทานหมาก พุทธศักราช ๒๔๘๓

พ.ศ. ๒๕๔๘

 

	 ตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๙	ลงวันที่	๒๔	กันยายน	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ที่กำาหนดห้ามผู้ต้องขัง

รับประทานหมาก	และหากฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระทำาผิดวินัยฐานขัดคำาสั่ง	และให้พิจารณาลงโทษวินัยตามสมควร	นั้น

	 โดยที่ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ฉบับดังกล่าวล้าสมัย	 ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	 ดังนั้น	 อาศัย

อำานาจตามความในมาตรา	 ๓๒	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย			

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ๕)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และมาตรา	 ๓๕	 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	จึงให้ยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๙	เรื่อง	ห้ามให้							

ผู้ต้องขังรับประทานหมาก	ลงวันที่	๒๔	กันยายน	พุทธศักราช	๒๔๘๓	รวมทั้งคำาสั่งหรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ได้ออกตาม

ข้อบังคับนี้ทั้งสิ้น

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี			จิตสว่าง

(นายนัทธี		จิตสว่าง)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์บางฉบับ

ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๔๙

 

	 ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศใช้บังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๑๑/๒๔๘๔	เรื่อง	การทำาบัญชีเงินรองจ่าย						

ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๑๕/๒๕๘๔	 เรื่อง	การคิดดอกเบี้ยเงินทุนผลประโยชน์ที่เรือนจำาหนึ่งยืมจากอีกเรือนจำาหนึ่ง

ไปลงทุนหาผลประโยชน์	ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๑๗/๒๔๘๔	เรื่อง	เงินประกันตัวเจ้าพนักงานเงินทุนผลประโยชน์

ท่ีทำาหน้าท่ีประจำาเก่ียวด้วยการเงิน	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 ท่ี	๑/๒๔๘๔	เร่ือง	จำาหน่ายทรัพย์สินท่ีซ้ือไว้ด้วยเงินทุน	 ข้อบังคับ

กรมราชทัณฑ์	 ที่	 ๒๐/๒๔๘๕	 เรื่อง	 ลงโทษผู้คุมที่ทำาความผิดฐานหลับยาม	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 ที่	 ๓๓/๒๔๘๕	 เรื่อง								

การเลือกผู้ต้องขังย้ายเรือนจำาและข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๒๐/๒๔๘๖	 เรื่อง	ห้ามมิให้กันหรือสับเปลี่ยนผู้ต้องขังที่สั่งให้

ส่งไปประจำาไว้	ณ	เรือนจำาชั่วคราว	นั้น

	 โดยที่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปทำาให้ข้อบังคับดังกล่าวไม่เกิดผลในการบังคับใช้จึงอาศัย

อำานาจตามความในมาตรา	๓๒	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม						

โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	และมาตรา	๓๕	แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	จึงออกข้อบังคับ	ไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ข้อบังคับนี้เรียกว่า	 “ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์บางฉบับที่	

ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน	พ.ศ.	๒๕๔๙”

	 ข้อ	๒	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิก

	 	 (๑)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๑๑/๒๔๘๔	เรื่อง	การทำาบัญชีเงินรองจ่าย

	 	 (๒)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ท่ี	๑๕/๒๔๘๔	เร่ือง	การคิดดอกเบ้ียเงินทุนผลประโยชน์ท่ีเรือนจำาหน่ึง	

ยืมจากอีกเรือนจำาหนึ่งไปลงทุนหาผลประโยชน์

	 	 (๓)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับท่ี	๑๗/๒๔๘๔	เร่ือง	เงินประกันตัวเจ้าพนักงานเงินทุนผลประโยชน์	

ที่ทำาหน้าที่ประจำาเกี่ยวด้วยการเงิน
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	 	 (๔)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๑/๒๔๘๕	เรื่อง	จำาหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อไว้ด้วยเงินทุน

	 	 (๕)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๒๐/๒๔๘๕	เรื่อง	ลงโทษผู้คุมที่ทำาความผิดฐานหลับยาม

	 	 (๖)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๓๓/๒๔๘๕	เรื่อง	การเลือกผู้ต้องขังย้ายเรือนจำา

	 	 (๗)	ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ที่	๒๐/๒๔๘๕	 เรื่อง	ห้ามหิให้กันหรือสับเปลี่ยนผู้ต้องขังที่สั่งให้ส่งไป

ประจำาไว้	ณ	เรือนจำาชั่วคราว

ประกาศ	ณ	วันที่	๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)	นัทธี			จิตสว่าง

(นายนัทธี		จิตสว่าง)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์ (เงินผลพลอยได้) เป็นรางวัล

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๘

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล	
ฉบับท่ี	๔	พ.ศ.	๒๕๒๑	ในกรณีการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขัง	และเจ้าพนักงานเรือนจำาให้มีความสอดคล้อง
กับข้อ	๑๐	ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘		
ในประเด็นที่ให้นำาเงินผลพลอยได้ในประเภทเงินทุนหมุนเวียนมาจ่ายเป็นรางวัลให้แก่ผู้ต้องขัง	และเจ้าพนักงานเรือนจำา

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๓๒	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	ข้อ	๖๑	และข้อ	๖๓	แห่ง				
กฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในข้อ	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง	ฉบับที่	๕	 (พ.ศ.	๒๕๐๔)	และฉบับที่	๙	 (พ.ศ.	๒๕๒๑)	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงาน					
ผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๔๘	อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกข้อบังคับดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ข้อบังคับนี้เรียกว่า	 “ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์	 (เงินผลพลอยได้)		
เป็นรางวัล	ฉบับที่	๕	พ.ศ.	๒๕๔๘”

	 ข้อ	๒	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิกความในข้อ	๙	แห่งข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรางวัล	
ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๒๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๙	เงินที่กำาหนดให้เป็นรางวัลแล้ว	นั้น	เมื่อคำานวณจ่ายให้แล้ว	มีเศษเหลืออยู่ไม่สามารถเฉลี่ยจ่ายให้
ผู้รับได้	 ให้นำาเข้าเป็นเงินผลพลอยได้ตามเดิม	ถ้าผู้มีสิทธิไม่มารับส่วนที่จ่ายให้	 ให้ดำาเนินการตามมาตรา	๔๐	แห่งพระราช
บัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙”

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๘

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง
(นายนัทธี	จิตสว่าง)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยเด็กในความดูแลของผู้ต้องกักขังติดมายังสถานที่กักขัง

พ.ศ. ๒๕๕๐

	 เพื่อให้การดำาเนินการเกี่ยวกับเด็กซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ต้องกักขังติดผู้ต้องกักขังมายังสถานที่กักขัง	

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง	จึงอาศัยอำานาจตามข้อ	๒๐	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยการ

ปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง	พ.ศ.	๒๕๔๙	อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกข้อบังคับไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า	 “ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยเด็กในความดูแลของผู้ต้องกักขังติดมายังสถานท่ี	

กักขัง	พ.ศ.	๒๕๕๐”

	 ข้อ	๒	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	 บรรดาข้อบังคับ	คำาสั่ง	หรือหนังสือสั่งการอื่นใด	ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

	 ข้อ	๔	 เด็กอายุต่ำากว่าสามปีซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ต้องกักขังที่ติดผู้ต้องกักขังมายังสถานที่กักขังหรือ

เด็กซ่ึงคลอดในระหว่างท่ีมารดาถูกกักขังอยู่ในสถานท่ีกักขัง	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์อาจอนุญาตให้อยู่กับผู้ต้องกักขังในสถานท่ี	

กักขังได้ไม่เกินสามเดือน

	 ข้อ	๕	 การที่จะอนุญาตให้เด็กอยู่ในสถานที่กักขังได้ไม่เกินสามเดือนตามข้อ	๔	ต้องปรากฏว่าในช่วงเวลา

ดังกล่าว

	 	 (๑)	 เด็กนั้นอยู่ในความดูแลของผู้ต้องกักขัง

	 	 (๒)		ไม่มีบุคคล	หน่วยงาน	หรือสถานที่ดังกล่าวต่อไปนี้รับจะเลี้ยงดูเด็กนั้น	คือ

	 	 	 			ก.	 ญาติมิตรของผู้ต้องกักขังหรือของเด็กนั้น

	 	 	 			ข.		หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์	คุ้มครองสวัสดิการ	และพัฒนาฟื้นฟูเด็ก

	 	 	 			ค.		สถานพยาบาล	หรือสถานการกุศล

	 ข้อ	๖	 เม่ือมีเด็กในความดูแลของผู้ต้องกักขังติดผู้ต้องกักขังมายังสถานท่ีกักขัง	ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทำาการ	

สอบสวนว่า	 เด็กน้ันจำาเป็นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ต้องกักขังเพียงใด	และผู้ต้องกักขังยังมีทางท่ีจะมอบเด็กให้บุคคล	หน่วยงาน	

หรือสถานที่ใด	ไปอุปการะเลี้ยงดูได้บ้างหรือไม่อย่างไร	ถ้ามีผู้รับไปอุปการะเลี้ยงดูให้ผู้ต้องกักขังจัดการมอบให้ไป	หากไม่มี

ผู้รับอุปการะเล้ียงดูให้ผู้ต้องกักขังทำาคำาร้องขออนุญาตให้เด็ก	อยู่ในสถานท่ีกักขังเสนอต่อผู้อำานวยการสถานท่ีกักขัง	รายละเอียด	

ปรากฏตามแบบคำาร้องที่แนบท้ายนี้
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	 ข้อ	๗	 เมื่อผู้อำานวยการสถานที่กักขังได้รับรายงานและคำาร้องในข้อ	๖	ให้ติดต่อกับบุคคล	หน่วยงาน	และ

สถานที่ดังกล่าวไว้ในข้อ	๕	ที่มีอยู่ในท้องที่นั้นเพื่อขอให้ช่วยเหลือรับเด็กนั้นไปอุปการะเลี้ยงดูก่อน	หากมีบุคคล	หน่วยงาน	

หรือสถานท่ีดังกล่าว	ขอรับไปอุปการะเล้ียงดูหลายรายให้พิจารณามอบให้แก่รายท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างดีท่ีสุดแก่เด็ก

	 ในกรณีไม่มีผู้ใดรับเด็กไปอุปการะเล้ียงดู	ให้รายงานพร้อมท้ังส่งคำาร้องเสนอกรมราชทัณฑ์พิจารณาโดยเร็ว	

และเมื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้เด็กอยู่ในสถานที่กักขังนั้น	 ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังเอาใจใส่แสวงหาบุคคล	

หน่วยงาน	หรือสถานที่ดังกล่าวในข้อ	๕	ขอให้ช่วยเหลือรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูต่อไป

	 ในระหว่างท่ีการดำาเนินการตามข้อ	๖	หรือระหว่างรออนุญาตจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์	ผู้อำานวยการสถานท่ี	

กักขังจะผ่อนผันให้เด็กอยู่ในสถานที่กักขังไปพลางก่อนก็ได้

	 ข้อ	๘	 การมอบเด็กให้บุคคล	หน่วยงาน	หรือสถานท่ีใดไปช่วยอุปการะเล้ียงดูดังกล่าวไว้ในข้อ	๗	ให้สถานท่ี	

กักขังจัดให้บุคคล	หน่วยงาน	หรือสถานที่ที่รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูทำาหนังสือส่งรับมอบตัวเด็กตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ไว้

ต่อกันเป็นหลักฐาน	๓	ฉบับ	โดยผู้ต้องกักขังและผู้ที่รับมอบเด็กยึดถือไว้ฝ่ายละ	๑	ฉบับ	และเก็บรักษาไว้	ณ	สถานที่กักขัง	

๑	ฉบับ

	 ข้อ	๙	 ในระหว่างที่เด็กอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้ที่รับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูให้สถานที่กักขัง

ติดตามการปฏิบัติต่อเด็กให้เป็นตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาดังกล่าวไว้ในข้อ	๘

	 อนึ่ง	หากปรากฏโดยชัดแจ้งแก่ผู้อำานวยการสถานที่กักขังว่า	ผู้ที่รับเด็กไปจัดการอุปการะเลี้ยงดูไม่เป็นไป

ตามข้อตกลงในหนังสือสัญญา	หรือมีพฤติการณ์เป็นที่น่าสงสัยว่าหากให้เด็กอยู่ต่อไปกับผู้นั้น	อาจเกิดความเสียหายแก่เด็ก	

ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังแจ้งให้บุคคล	หน่วยงาน	หรือสถานที่นั้น	จัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงในหนังสือสัญญา

	 ข้อ	๑๐	 เด็กที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานที่กักขัง	ให้ผู้ต้องกักขังทำาหนังสือมอบอำานาจการปกครอง

นอกจากการจัดการทรัพย์สินของเด็กให้แก่ผู้อำานวยการสถานที่กักขังนั้น

	 ข้อ	๑๑	 การอุปการะเลี้ยงดูเด็กในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานที่กักขังเป็นหน้าที่ของผู้ต้อง

กักขังเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน	 เว้นแต่ผู้ต้องกักขังไม่สามารถจะจ่ายเองได้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนให้สถานท่ีกักขังจ่ายให้	

ตามสมควร

	 ข้อ	๑๒	 เด็กที่อนุญาตให้อยู่ในสถานที่กักขัง	ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังจัดให้ได้รับการปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 	 (๑)		 เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน	 ถ้าผู้ต้องกักขังไม่สามารถจัดหาให้เด็กได้ก็ให้สถานท่ีกักขังจ่ายให้ตาม	

สมควรแก่ความจำาเป็น

	 	 	 (๒)		อาหาร	 ถ้าผู้ต้องกักขังไม่สามารถจัดหาจากภายนอกมาให้เด็กได้ก็ให้สถานที่กักขังจัดหาให้

ตามสมควรแก่ความจำาเป็น	เช่น	นม	อาหารเสริมสำาหรับเด็ก

	 	 	 (๓)		จัดสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการดูแลเด็กในสถานท่ีกักขังต่างหากไม่ปะปนกับผู้ต้องกักขังเท่าท่ี	

จะกระทำาได้

	 	 	 (๔)		เด็กแรกเกิดหรือเด็กที่เจ็บป่วย	ให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามสมควร
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	 ข้อ	๑๓	 เมื่อผู้ต้องกักขังถึงกำาหนดพ้นโทษ	 ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขังส่งมอบเด็กนั้นให้แก่ผู้ต้องกักขัง

ไปทันที	ถ้าเด็กนั้นอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล	หน่วยงาน	หรือสถานที่ที่รับมอบไป	ให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขัง

แจ้งให้บุคคล	หน่วยงาน	หรือสถานที่นั้นนำาเด็กมาส่งให้ผู้ต้องกักขังในวันที่ปล่อยตัวผู้ต้องกักขัง

	 ข้อ	๑๔	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์	เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ		ณ		วันที่		๑๑		มกราคม		พ.ศ.	๒๕๕๐

(ลงชื่อ)		นัทธี		จิตสว่าง

(นายนัทธี		จิตสว่าง)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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คำาร้องขออนุญาตให้เด็กในความดูแลของผู้ต้องกักขังอยู่ในสถานที่กักขัง

เขียนที่	..................................................................

วันที่	.............	เดือน	...............................	พ.ศ.	......................

เรื่อง	 ขอให้เด็กในความดูแลของผู้ต้องกักขังอยู่ในสถานที่กักขัง

เรียน	 (ผู้อำานวยการสถานที่กักขัง) 

	 ด้วยข้าพเจ้า	 ..................(ชื่อ	 –	 สกุล)..................	 เลขประจำาตัวประชาชน	 ............................................

เลขหมาย	................/๒๕........	วัน	............	เดือน	..................................	ปีเกิด	..............................	ปัจจุบันอายุ	..............ปี

ซึ่งถูกกักขังอยู่ที่	........................................	หมายเลขคดีดำาที่	.............../๒๕.............	หมายเลขคดีแดงที่	.........../๒๕............

ข้อหา/ฐานความผิด	.................................................................

	 เนื่องจากมี	 ...........................(ด.ช.)	 (ด.ญ.).........................อายุ.........	ปี	 มีภูมิลำาเนาอยู่ที่.........................

แขวง/ตำาบล	.........................	เขต/อำาเภอ	..........................	จังหวัด	....................................	รหัสไปรษณีย์	.......................

โทร	 ......................................	ซึ่งเป็น	 ....................(ลูก	 ,	หลาน)...................	ของข้าพเจ้าและอยู่ในความดูแลของข้าพเจ้า	

การถูกกักขังของข้าพเจ้าทำาให้	ด.ช./ด.ญ.	........................................................ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและข้าพเจ้าไม่สามารถ

หาผู้อื่นใดมาอุปการะเลี้ยงดูแทนได้เพราะ.......(ระบุรายละเอียดและเหตุผลที่ต้องขออนุญาตให้เด็กอยู่ในสถานที่กักขัง)......

...............................................................................................................................................................................................

จึงขอความอนุเคราะห์ให้	ด.ช./ด.ญ.	................................................................อยู่ในสถานที่กักขัง	ในการนี้	ข้าพเจ้าขอมอบ

การปกครองของผู้อำานวยการสถานที่กักขัง		และยินยอมอยู่ในข้อบังคับและปฏิบัติตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์วางไว้

สำาหรับการนี้ทุกประการ

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	 	 	 	 	 	 	 						 	 	 .....................	(ชื่อ	–	สกุล)	......................	 	
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แบบหนังสือส่งรับมอบตัวเด็ก

สถานที่กักขัง	.......................................................

วันที่	..............เดือน	...................................	พ.ศ.	...................

	 หนังสือฉบับนี้เป็นข้อตกลงในการส่งรับมอบตัว	.........................................................................................

ไปอุปการะเลี้ยงดูระหว่าง	.......................................................................................................ฝ่ายหนึ่ง	ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้

เรียกว่าผู้รับมอบ	ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ผู้ส่งมอบยอมตกลงมอบ	........................................................................................อายุ	................ปี

ซ่ึงเป็น	....................................อันอยู่ในความดูแลปกครองของผู้ส่งมอบโดยชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้รับมอบไปอุปการะเล้ียงดู

	 ข้อ	๒	 ผู้รับมอบยอมตกลงว่าจะนำา	................................................................................ไปอุปการะเลี้ยงดู

ตามสมควรแก่ฐานานุรูปแห่งตน	ณ	ที่บ้านเลขที่	..................หมู่ที่	...................ตำาบล	........................อำาเภอ	........................

จังหวัด	............................และจะไม่มอบ	.......................................................ให้แก่บุคคลที่	๓	รับไปอุปการะเลี้ยงดูต่อไป

	 ข้อ	๓	 ในระหว่างที่เด็กอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้รับมอบๆ	ยอมตกลงให้ผู้อำานวยการสถานที่กักขัง	

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำาสถานที่กักขัง	 .........................................................เข้าติดต่อสอบถามเด็ก	 หรือผู้รับมอบถึง

การที่ได้รับอุปการะเลี้ยงดูไปแล้วได้

	 ข้อ	๔	 ทั้ง	๒	ฝ่าย	ยอมตกลงกันว่า	การอุปการะเลี้ยงดู	เป็นอันระงับสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้	คือ

	 	 (๑)	 เม่ือผู้อำานวยการสถานท่ีกักขังได้ส่ังให้เลิกถอนการอุปการะเล้ียงดูเสีย	 โดยเหตุท่ีผู้รับมอบกระทำา	

ผิดข้อตกลงในข้อ	๒	,	๓	แห่งหนังสือนี้	หรือมีพฤติการณ์เป็นที่น่าสงสัยว่าหากให้เด็กนั้นอยู่ต่อไปกับผู้รับมอบแล้วอาจเกิด

ความเสียหายแก่เด็กนั้น

	 	 (๒)	 เด็กนั้นตายหรือหลบหนีไปจากการอุปการะเลี้ยงดูของผู้รับมอบ

	 	 (๓)		ผู้ส่งมอบได้รับการปล่อยตัวไปจากสถานที่กักขังโดยชอบด้วยกฎหมาย

	 ข้อ	๕	 เมื่อการอุปการะเลี้ยงดูระงับตามข้อ	 ๔	 (๑)	 ,	 (๓)	 แห่งหนังสือนี้	 ผู้รับมอบยอมตกลงจะนำาตัว										

............................................................	มาส่งแก่ผู้ส่งมอบโดยเร็ว	เว้นแต่ผู้ส่งมอบยังยินยอมให้ผู้รับมอบอุปการะต่อไป

	 ข้อ	๖	 ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น	ทั้ง	๒	ฝ่ายตกลงกันว่า	(จะคิดหรือไม่คิดแล้วแต่จะตกลงกัน)

	 หนังสือส่งรับมอบตัว	 ................................................................ไปอุปการะเลี้ยงดูภายนอกสถานที่กักขังนี้

ทำาเป็น	๓	ฉบับ	มีข้อความตรงกันทุกฉบับ	ผู้ส่งมอบยึดถือไว้	๑	ฉบับ	ผู้รับมอบยึดถือไว้	๑	ฉบับ	เก็บไว้	ณ	สถานที่กักขัง						

............................................	๑	ฉบับ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	.........................................................	ผู้ส่งมอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	.........................................................	ผู้รับมอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	.........................................................	พยาน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	.........................................................	พยาน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ลงนาม)	.........................................................	พยาน
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้

้

้

รูปพรรณสัณฐานของเด็ก

เพศ	 	 	 	 (			)	ด.ช.	 	 (			)	ด.ญ.	 	 อายุ	..........	ปี

ลักษณะที่พบ	 	 	 	 (			)	ปกติ	 	 (			)	พิการ	 	 (			)	เจ็บป่วย

ผิว	 	 	 	 (			)	ดำาแดง	 	 (			)	ขาวเหลือง	 	 (			)	ขาว	 				(			)	อื่นๆ

ผม	 	 	 	 (			)	ดำา	 	 (			)	นำาตาล	 	 (			)	อื่นๆ

ตา	 	 	 	 (			)	ดำา	 	 (			)	นำาตาล	 	 (			)	อื่นๆ

*	ความสมบูรณ์แห่งร่างกาย	...............................................

สุขภาพ	 	 	 	 (			)	แข็งแรง	 	 (			)	อ่อนแอ	 	 (			)	อื่นๆ

ตำาหนิ/แผลเป็น	..................................................

บุคลิก	 	 	 	 (			)	นิ่งเงียบ	 	 (			)	ร่าเริง	 	 (			)	อื่นๆ

*	เช่น	นำาหนักตัว	,	ร่างกายครบ	๓๒	อาการ	หรือไม่	...........................................................	   
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำารุงโรงพยาบาล

ในลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓

	 โดยท่ีได้มีการแก้ไขระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์	

พ.ศ.	๒๕๔๘	โดยระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	

เป็นผลให้การออกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	 ในลักษณะ

เงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ไม่สอดคล้องกับระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับดังกล่าว

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	๖	แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๕๔๘	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	จึงกำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการจ่ายเงินบำารุงทัณฑสถาน				

โรงพยาบาลในลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษแก่บุคคลที่ให้บริการหรือสนับสนุนบริการในงานด้าน													

การรักษาพยาบาล	ด้านสาธารณสุขที่เป็นบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์	ด้านการชันสูตรพลิกศพ	หรือด้านอื่นที่

กฎหมายหรือกรมราชทัณฑ์	กำาหนดไว้ดังนี้	

	 ข้อ	๑	ข้อบังคับนี้เรียกว่า	 “ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำารุงโรงพยาบาลใน

ลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ	พ.ศ.	๒๕๕๓”	

	 ข้อ	๒	 ให้ยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำารุงทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์	 ในลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และระเบียบ	หรือคำาสั่งอื่นใดในส่วนที่กำาหนด

ไว้แล้วในข้อบังคับนี้	หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

	 ข้อ	๓	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป	

	 ข้อ	๔	 ในข้อบังคับนี้	

	 	 “โรงพยาบาล”	 หมายความว่า	 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	 สถานพยาบาลประจำาเรือนจำา	

ทัณฑสถาน	 และสถานกักขัง	 ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเครือข่ายตามกฎหมาย	 ว่าด้วยหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 	 “ผู้อำานวยการ”	หมายความว่า	หัวหน้าส่วนราชการของโรงพยาบาล

	 	 “ค่าตอบแทน”	 หมายความว่า	 เงินที่เบิกจ่ายจากเงินบำารุงโรงพยาบาลเพื่อตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่	

ลูกจ้าง	ซึ่งได้ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล
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	 	 “รางวัล”	หมายความว่า	เงินที่เบิกจ่ายจากเงินบำารุงโรงพยาบาลเพื่อตอบแทนแก่ผู้ต้องขัง

	 	 “เจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	แพทย์	ทันตแพทย์	 เภสัชกร	นักวิทยาศาสตร์	พยาบาลวิชาชีพ												

นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข	พยาบาลเทคนิค	 เจ้าหน้าที่พยาบาล	 เจ้าพนักงานสาธารณสุข	 เจ้าพนักงานเทคนิค																	

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่เทคนิค	ซึ่งได้ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล

	 	 “นักวิทยาศาสตร์”	 หมายความว่า	 ผู้ดำารงตำาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 นักกายภาพบำาบัด			

นักรังสีการแพทย์	นักวิชาการอาหารและยา	นักเทคนิคการแพทย์	นักอาชีวบำาบัด	หรือผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ดำารงตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ซึ่งได้รับการบรรจุด้วยวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี	 ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

ตำาแหน่งตามที่	ก.พ.	กำาหนด	

	 	 “พยาบาลวิชาชีพ”	หมายความว่า	ผู้ดำารงตำาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ	

	 	 “นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข”	หมายความว่า	ผู้ดำารงตำาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข	นักวิชาการ	

สุขาภิบาล	นักวิชาการควบคุมโรค	นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	นักวิชาการสุขศึกษา	หรือผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน	

ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุข	ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งตามที่	ก.พ.	กำาหนด	

	 	 “พยาบาลเทคนิค”	หมายความว่า	ผู้ดำารงตำาแหน่งพยาบาลเทคนิค	

	 	 “เจ้าหน้าที่พยาบาล”	หมายความว่า	ผู้ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล	

	 	 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”	หมายความว่า	ผู้ดำารงตำาแหน่งเจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข	

เจ้าพนักงานควบคุมโรค	 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล	 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ	 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	 เจ้าหน้าที่

บริหารงานสาธารณสุข	หรือผู้ที่ดำารงตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาลหรือการ

สาธารณสุข	ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งตามที่	ก.พ.	กำาหนด	

	 	 “เจ้าพนักงานเทคนิค”	หมายความว่า	 ผู้ดำารงตำาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เจ้าหน้าท่ี	

รังสีการแพทย์	 เจ้าหน้าที่อาชีวบำาบัด	 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	

หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ดำารงตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตร	ระยะการศึกษาใน

หลักสูตรไม่น้อยกว่า	๒	ปี	ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งที่	ก.พ.	กำาหนด		

	 	 “เจ้าหน้าที่สาธารณสุข”	 หมายความว่า	 ผู้ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ	 เจ้าหน้าที่

ผดุงครรภ์สาธารณสุข	เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค	เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล	หรือผู้ที่ดำารงตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ที่บรรจุด้วยวุฒิ

ประกาศนียบัตรทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุข	 ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า	๑	ปี	 ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติ

เฉพาะตำาแหน่งตามที่	ก.พ.	กำาหนด	

	 	 “เจ้าหน้าที่เทคนิค”	หมายความว่า	 ผู้ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	 เจ้าหน้าที่

เอกซเรย์	 เจ้าหน้าที่กายภาพบำาบัด	 ผู้ช่วยเภสัชกร	 ผู้ช่วยทันตแพทย์	 หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ดำารงตำาแหน่ง

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ที่บรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตร	 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า	 ๑	 ปี	 ซึ่งใช้เป็นคุณสมบัติ

เฉพาะตำาแหน่งตามที่	ก.พ.	กำาหนด	

	 	 “ลูกจ้าง”	 หมายความว่า	 ลูกจ้างชั่วคราว	 ลูกจ้างประจำา	 พนักงานราชการ	 ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามคำาสั่ง	และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

	 	 “ผู้ช่วยบริการ”	หมายความว่า	นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน	

ผู้ช่วยงาน	และนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโรงพยาบาลให้เข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจการงาน

ของโรงพยาบาล	
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	 ข้อ	๕	 การกำาหนดจำานวนผู้ช่วยบริการที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจการงานของโรงพยาบาล	

ให้เป็นอำานาจของโรงพยาบาลท่ีจะพิจารณากำาหนดได้ตามความเหมาะสม	โดยคำานึงถึงความจำาเป็นและสถานะทางการเงิน	

	 ข้อ	๖	 ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้	

	 ข้อ	๗	 ผู้ช่วยบริการที่ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจการงานของโรงพยาบาลอาจได้รับรางวัล

เป็นการตอบแทนเป็นเงิน	๓๐๐	บาท	ต่อเดือนต่อคน	หรือวันละ	๑๐	บาทต่อวันต่อคน	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธี

การและเงื่อนไขที่ทัณฑสถานกำาหนด	

	 การกำาหนดรางวัลท่ีจะจ่ายแก่ผู้ช่วยบริการตามวรรคหน่ึง	โรงพยาบาลอาจกำาหนดเพ่ิมข้ึน	หรือลดลงได้ปีละ	

๒	ครั้ง	ๆ	ละไม่เกิน	๖๐	บาท	แต่รวมแล้วรางวัลสูงสุดต้องไม่เกิน	๙๐๐	บาท	ต่อเดือนต่อคน	หรือไม่เกินวันละ	๓๐	บาทต่อ

วันต่อคน	

	 ข้อ	๘	 การจ่ายรางวัลนั้น	 ให้จ่ายแก่ผู้ช่วยบริการโดยตรง	 และหากผู้ช่วยบริการได้เสียชีวิตลงก่อนที่จะได้

รับรางวัล	ให้งดการจ่ายรางวัลนั้น	

	 ข้อ	๙	 กรณีผู้ช่วยบริการกระทำาความผิดและถูกลงโทษตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัยผู้ต้องขังให้เป็นอำานาจ

ของผู้อำานวยการท่ีจะพิจารณาตัด	 ลด	 รางวัลท่ีมีอยู่ท้ังหมดหรือบางส่วนหรือไม่ก็ได้	 ท้ังน้ี	 ให้คำานึงถึงพฤติกรรมการกระทำาผิด	

ของผู้ช่วยบริการนั้น	

	 ข้อ	๑๐	 การเบิกจ่ายเงินบำารุงโรงพยาบาลในลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ	แก่บุคคลอ่ืน	

ที่ให้บริการหรือสนับสนุนบริการในงานของโรงพยาบาลนอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับนี้	 ต้องได้รับอนุญาตจาก

อธิบดีกรมราชทัณฑ์	

	 ข้อ	๑๑	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้	

ประกาศ		ณ		วันที่		๑		มิถุนายน		พ.ศ.	๒๕๕๓

(ลงชื่อ)		ชาติชาย		สุทธิกลม

(นายชาติชาย		สุทธิกลม)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำารุงโรงพยาบาล

ในลักษณะเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓

	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งได้ปฏิบัติงานให้กับ							

โรงพยาบาล	ดังนี้	

	 ข้อ	๑	 อัตราค่าตอบแทนสำาหรับแพทย์	จำาแนกดังนี้	

	 			 (๑.๑)	 แพทย์นอกสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ	

๖๐๐	บาท	

	 	 (๑.๒)	 แพทย์นอกสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ให้การตรวจรักษาและทำาหัตถการให้ได้รับค่าตอบแทน

ชั่วโมงละ	๑,๕๐๐	บาท	หรือครั้งละ	๓,๐๐๐	บาท	

	 		 (๑.๓)	 แพทย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษนอกสังกัดกรมราชทัณฑ์ท่ีให้การตรวจรักษาผู้ป่วย	หรือให้คำาปรึกษา	

ด้านการรักษาพยาบาลหรือด้านสาธารณสุขให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ	๑,๐๐๐	บาท	หรือครั้งละ	๒,๐๐๐	บาท	

	 	 (๑.๔)	 ทันตแพทย์นอกสังกัดกรมราชทัณฑ์ท่ีให้การตรวจรักษาและทำาหัตถการให้ได้รับค่าตอบแทน	

ชั่วโมงละ	๘๐๐	บาท	

	 			 (๑.๕)	 แพทย์หรือทันตแพทย์	 สังกัดกรมราชทัณฑ์	 ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการตรวจรักษา		

ผู้ป่วยและทำาหัตถการให้ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ	๒,๐๐๐	บาท	

	 		 (๑.๖)		แพทย์หรือทันตแพทย์	 สังกัดกรมราชทัณฑ์	 ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการตรวจรักษา		

ผู้ป่วยโดยไม่มีการทำาหัตถการให้ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ	๖๐๐	บาท	

	 ข้อ	๒	 อัตราค่าตอบแทนสำาหรับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 นักกายภาพบำาบัด	 นักรังสีการแพทย์											

นักวิชาการอาหารและยา	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักอาชีวบำาบัด	 หรือผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดำารงตำาแหน่งที่

เรียกชื่ออย่างอื่น	นอกสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ	๖๐๐	บาท	

	 ข้อ	๓	 อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์นอกเวลาราชการในวันที่มีการปฏิบัติงาน	จำาแนกดังนี้	

	 	 (๓.๑)	 พยาบาลห้องผ่าตัด	 พยาบาลวิสัญญี	 พยาบาลเวชปฏิบัติ	 พยาบาลหน่วยไตเทียม	 คนละ	

๕๐๐	บาท	ต่อวัน

	 	 (๓.๒)	 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์	 เจ้าหน้าที่อาชีวะบำาบัด						

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์													

เจ้าหน้าที่เอกซเรย์	เจ้าหน้าที่กายภาพบำาบัด	ผู้ช่วยเภสัชกร	ผู้ช่วยทันตแพทย์	หรือผู้ที่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ดำารง

ตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น	คนละ	๒๐๐	บาท	ต่อวัน
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	 ข้อ	๔	 อัตราค่าตอบแทนสำาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ไปให้

บริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลเครือข่ายในเวลาราชการปกติ	จำาแนกดังนี้	

	 	 (๔.๑)		แพทย์	ชั่วโมงละ	๑๒๐	บาท	

	 	 (๔.๒)	 ทันตแพทย์	 ชั่วโมงละ	 ๑๒๐	 บาท	 หรือตามคุณภาพและปริมาณงานตามบัญชีอัตราค่า

ตอบแทนที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้	

	 	 (๔.๓)	 เภสัชกร	ชั่วโมงละ	๙๐	บาท	

	 	 (๔.๔)	 นักวิทยาศาสตร์	พยาบาลวิชาชีพ	นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข	ชั่วโมงละ	๘๐	บาท

	 	 (๔.๕)	 พยาบาลเทคนิค	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	และเจ้าพนักงานเทคนิค	ชั่วโมงละ	๖๐	บาท	

	 	 (๔.๖)	 เจ้าหน้าที่พยาบาล	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	และเจ้าหน้าที่เทคนิค	ชั่วโมงละ	๕๐	บาท	

	 	 (๔.๗)	 ลูกจ้าง	ชั่วโมงละ	๓๐	บาท	

	 ข้อ	๕	 วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างใน

สังกัดโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์น้ี	 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ	

งานนอกเวลาราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยอนุโลม	

	 ข้อ	๖	 การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานท่ีคิดเป็นรายช่ัวโมง	 ถ้าเศษของช่ัวโมงถึงคร่ึงช่ัวโมงให้นับเป็น	

หนึ่งชั่วโมง	ถ้าเศษของชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง	

	 ข้อ	๗	 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามข้อ	 ๑	 (๑.๕),	 (๑.๖)	 ข้อ	 ๓,	 ข้อ	 ๔	 และได้รับเงินค่าตอบแทนจากการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์อื่นไปแล้ว	ให้งดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้	
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้

้

้

บัญชีอัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงาน

ในการให้บริการทันตกรรมตามคุณภาพและปริมาณงาน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

	 ๑.	 ถอนฟันนำานม		 	 ๓๐	 บาท	

	 ๒.	 –	ถอนฟันแท้		 	 ๓๐	 บาท	

	 		–	ถอนฟันแท้ที่ยาก	 	 ๖๐	 บาท	

	 ๓.		ถอนฟันผิดปกติโดยผ่าตัด		 -	อย่างง่าย	 ๙๐	 บาท	

	 	 	 -	อย่างยาก		 									๑๒๐	 บาท	

	 ๔.	 ผ่าตัดฟันฝัง	(EMBEDDED	TOOTH)	 	 ๑๕๐	 บาท	

	 ๕.	 ขูดรักษาแผล	 	 ๓๐	 บาท	

	 ๖.	 เจาะถุงหนองภายในช่องปาก	 	 ๔๐	 บาท	

	 ๗.		เจาะถุงหนองภายนอกช่องปาก	 	 ๙๐	 บาท	

	 ๘.		ตัดและอุดปลายรากฟัน	 -	ฟันหน้า	 									๑๒๐	 บาท	

	 	 (ROOT	RESECTION	&	RETROGRADE)		 -	ฟันหลัง		 									๑๓๐	 บาท	

	 ๙.	 ตัดกระดูกงอก	(TORECTOMY)	๑	ตำาแหน่ง	 	 ๑๓๐	 บาท	

	 	 -	ใส่	STENT	คิดเพิ่ม	(ต่อชิ้น)	 	 ๑๕๐	 บาท	

	 ๑๐.	 ขลิบและตกแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน	(ALVEOLECTOMY)	๑	ตำาแหน่ง		 ๘๐	 บาท	

	 ๑๑.	 –	ผ่าตัดเลาะถุงหนอง,	ถุงนำา	(ENUCLEATION)		 -	ขนาดเล็ก		 									๑๑๐	 บาท	

										 	 	 -	ขนาดใหญ่		 									๑๔๐	 บาท	

	 	 -	MARSUPIALIZATION	 	 ๑๒๐	 บาท	

	 ๑๒.		ผ่าตัดเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงในช่องปาก		 -	ขนาดเล็ก		 									๑๔๐	 บาท	

	 	 ผ่าตัดเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงในช่องปาก		 -	ขนาดใหญ่	หรือ		 ๑๔๐	 บาท

	 	 ควักนิ่วในท่อนำาลาย   

	 ๑๓.	 ทำา	FIXATION	ในฟันที่ได้รับอุบัติเหต	 	 ๑๒๐	 บาท	

	 ๑๔.	 FRENECTOMY,	FRENOPLASTY		 	 ๙๐	 บาท	

	 ๑๕.	 STOP	BLEEDING	 	 ๒๐	 บาท	

หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้ IV SEDATION ให้คิดเพิ่มต่างหาก 

ทันตกรรมหัตถการ 

	 ๑๖.	 อุดฟันชั่วคราว	 	 ๒๐	 บาท	

	 ๑๗.	 อุดฟันอมัลกัม	(AMALGAM)		 ด้านแรก		 ๕๐	 บาท	

	 	 	 ด้านต่อไปด้านละ		 ๒๐	 บาท	

	 	 	 ไม่เกินซี่ละ	 ๘๐	 บาท	

	 ๑๘.	 อุดฟันด้วยคอมโพสิต	(SELF	CURE)		 ด้านแรก		 ๕๐	 บาท	

	 	 	 ด้านต่อไปด้านละ		 ๒๐	 บาท	

	 	 	 ไม่เกินซี่ละ	 ๘๐	 บาท	
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	 ๑๙.	 อุดฟันด้วยกลาสไอโอโนเมอร์	 ซี่ละ		 ๖๐	 บาท	

	 ๒๐.	 อุดฟันโดยใช้แสงเป็นตัวเร่ง	(LIGHT	CURE)	 ด้านแรก	 ๗๐	 บาท	

	 	 	 ด้านต่อไปด้านละ		 ๓๐	 บาท		

	 	 	 ไม่เกินซี่ละ		 										๑๒๐	 บาท	

	 ๒๑.	 อุดฟันโดยใช้	PIN	ร่วม	คิดเพิ่มตามราคา	PIN		 ตัวละ		 ๑๐	 บาท	

	 ๒๒.	 รักษาคลองรากฟัน	 -	ฟัน	๑	คลองราก	 ๓๒๐	 บาท	

	 	 	 -	ฟัน	๒	คลองราก										 ๔๘๐	 บาท	

	 	 	 -	ฟัน	๓	คลองรากขึ้นไป			 ๖๔๐	 บาท	

	 ๒๓.	 พัลพ์โพโตมี่	(PULPOTOMY)	 ซี่ละ	 ๘๐	 บาท	

	 ๒๔.	 พัลพ์เพ็กโตมี่	(PULPECTOMY)	 ครั้งละ	 ๘๐	 บาท	

	 ๒๕.	 APEXOGENESIS		 ครั้งละ	 ๕๐	 บาท	

	 ๒๖.	 APEXIFICATION		 ครั้งละ	 ๕๐	 บาท	

	 ๒๗.	 การรักษาคลองรากฟันชนิดบำาบัดฉุกเฉิน	 ครั้งละ		 ๕๐	 บาท	

	 ๒๘.	 ฟอกสีฟัน	(BLEACHING)	(ต่อครั้ง/ซี่)	 	 ๒๐	 บาท	

	 	 ปริทันต์วิทยา	(รักษาเหงือก)	

	 ๒๙.	 ทำาความสะอาดป้องกันโรคปริทันต์ทั้งปาก	

	 	 (ORAL	PROPHYLAXIS)	 	 ๓๐	 บาท	

	 ๓๐.	 ขูดหินปูน	 ครั้งละ	 ๘๐	 บาท	

	 ๓๑.	 รักษาโรคเหงือก	(CURRETTAGE)	เฉพาะตำาแหน่ง				 ครั้งละ		 ๘๐	 บาท	

	 ๓๒.	 รักษาเหงือกทางศัลยกรรม	(FLAP	OPERATION,	

	 	 GINGIVECTOMY,GINGIVOPLASTY)	 ครั้งละ		 																				๑๐๐	 บาท	

	 ๓๓.	 รักษาเหงือกและกระดูก	(OSSEOUS	SURGERY)					 ครั้งละ	 ๑๐๐	 บาท	

	 ๓๔.	 การใส่เฝือกฟัน	 	 ๘๐	 บาท	

	 ๓๕.	 แก้ไขการสบฟันผิดปกติ	(OCCLUSION)	 ตำาแหน่งละ	 ๒๐	 บาท	

	 ๓๖.	 ทำา	BITE	PLANE	แก้การสบฟันผิดปกต	ิ ชิ้นละ		 ๑๒๐	 บาท	

	 ๓๗.	 ทำายาแก้เสียวฟัน	 	 ๒๐	 บาท	

ทันตกรรมประดิษฐ ์

	 ๓๘.	 ใส่ฟันปลอมทั้งปากโดยใช้อคริลิคเป็นฐาน	 	 ๑,๐๐๐	 บาท	

	 	 ใช้โลหะเป็นฐาน	 	 ๑,๐๐๐	 บาท	

	 ๓๙.	 ใส่ฟันปลอมครึ่งปากโดยใช้อคริลิคเป็นฐาน	 	 ๕๐๐	 บาท	

	 ๔๐.	 ใส่ฟันปลอมบางส่วนใช้โครงโลหะเป็นฐานเชื่อมโยง	

	 	 (PARTIAL	DENTURE)		 ซี่แรก	 ๔๐๐	 บาท	

	 	 	 ซี่ต่อไปซี่ละ		 ๒๐	 บาท	

	 ๔๑.	 ใส่ฟันปลอมเฉพาะตำาแหน่งใช้โครงโลหะเป็นฐาน	

	 	 (REMOVABLE	BRIDGE)		 -	ซี่แรก	 ๑๖๐	 บาท		

	 	 	 -	ซี่ต่อไปซี่ละ		 	๒๐	 บาท	
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	 ๔๒.	 ใส่ฟันบางส่วนใช้อคริลิคเป็นฐาน	 -	ซี่แรก	 ๘๐	 บาท	

	 	 	 -	ซี่ต่อไปซี่ละ	 ๒๐	 บาท	

	 ๔๓.	 OBTULATOR	 ชิ้นละ	 ๑๕๐	 บาท

	 ๔๔.	 NIGHT	GUARD	 ชิ้นละ	 ๑๒๐	 บาท	

	 ๔๕.	 ครอบฟัน	ทอร์ซิเลน	หรือโลหะ		 ซี่ละ	 ๕๐๐	 บาท	

	 ๔๖.	 ทำาเดือยฟัน	(ไม่รวมครอบฟัน)	 ซี่ละ	 ๑๖๐	 บาท	

	 ๔๗.	 สะพานฟัน	พอร์ซิเลน	หรือโลหะ	คิดเฉพาะ	ABUTMENT		 ตัวละ	 ๕๐๐	 บาท	

	 ๔๘.	 ETCHED	BRIDGE		 ซี่แรก	 ๒๐๐	 บาท	

	 ๔๙.	 รื้อสะพานฟันหรือครอบโลหะ	(ทองหรือทองขาว)	 	 ๘๐	 บาท	

	 ๕๐.	 เสริมฐานฟันปลอมทั้งปาก	(RELINE)	 	 ๑๒๐	 บาท	

	 ๕๑.	 ปรับสภาพเหงือก	(TISSUE	CONDITIONER)		 ครั้งละ	 ๖๐	 บาท	

	 ๕๒.	 เปลี่ยนฐานฟันปลอมทั้งปาก	(REBASE)	 	 ๒๘๐	 บาท	

	 	 เปลี่ยนฐานฟันปลอมครึ่งปาก	 	 ๑๔๐	 บาท	

	 ๕๓.	 ซ่อมฟันปลอมไม่พิมพ์ปาก	 	 ๖๐	 บาท	

	 	 ซ่อมฟันปลอมพิมพ์ปาก	 	 ๑๐๐	 บาท	

	 ๕๔.	 เติมฟันในฟันปลอมบางส่วน	 ซี่แรก	 ๘๐	 บาท		

	 	 	 ซี่ต่อไปซี่ละ	 ๒๐	 บาท	

ทันตกรรมป้องกัน 

	 ๕๕.	 เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก	 ครั้งละ	 ๓๐	 บาท	

	 ๕๖.	 อุดหลุมร่องฟัน	(PIL	AND	FISSURE	SEALANT)		 ซี่ละ	 ๒๐	 บาท	

	 ๕๗.	 PREVENTIVE	RESIN	RESTORATION	(PRR)		 	 ๓๐	 บาท	

ทันตกรรมเด็ก 

	 ๕๘.	 ครอบฟันเหล็กไร้สนิม		 ซี่ละ	 ๑๐๐	 บาท	

	 ๕๙.	 บูรณะฟันด้วยแถบเหล็กไร้สนิม	(BAND)	 ซี่ละ	 ๔๐	 บาท	

	 ๖๐.	 เครื่องมือกันที่	แบบ	DISTAL	SHOES	 ชิ้นละ	 ๑๒๐	 บาท	

	 ๖๑.	 เครื่องมือกันที่	แบบ	BAND	AND	LOOP	 ชิ้นละ	 ๑๒๐	 บาท	

	 ๖๒.	 เครื่องมือกันที่	แบบถอดได้		 ชิ้นละ	 ๑๐๐	 บาท	

	 ๖๓.	 การตัดเหงือกให้ฟันขึ้น		 ซี่ละ	 ๒๐	 บาท
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง

และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำา

พ.ศ. ๒๕๕๕

	 โดยท่ีข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเย่ียมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง	และการเข้าดูกิจการ	

หรือติดต่อการงานกับเรือนจำา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	 สมควรได้มีการปรับปรุง

แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเยี่ยมการติดต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำาให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้การดำาเนินภารกิจของกรมราชทัณฑ์เอื้ออำานวยต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ		

ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดอันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๗	และมาตรา	๓๓	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	

ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๗/๑	และมาตรา	๘	อันเป็นบทกฎหมายที่มีบทบัญญัติสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๔๐	และมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๓๒	มาตรา	๓๕	มาตรา	๓๖	มาตรา	๔๑	และมาตรา	๔๕	ของรัฐธรรมนูญแห่ง		

ราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกข้อบังคับไว้

ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	๑	 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า	“ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเย่ียมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง	

และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๕๕”	

	 ข้อ	๒	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป	

	 ข้อ	๓	 ให้ยกเลิก	

	 (๑)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการเย่ียมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง	 และการเข้าดูกิจการ

หรือติดต่อการงานกับเรือนจำา	พ.ศ.	๒๕๔๗

	 (๒)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการเย่ียมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง	 และการเข้าดูกิจการ

หรือติดต่อการงานกับเรือนจำา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๙

	 (๓)	 ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	 ว่าด้วยการเย่ียมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง	 และการเข้าดูกิจการ

หรือติดต่อการงานกับเรือนจำา	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๓
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	 ข้อ	๔	 บรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาสั่งอื่นใด	ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้	ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

	 ข้อ	๕	 ในข้อบังคับนี้	

	 “เรือนจำา”	หมายความรวมถึงทัณฑสถาน	

	 “ผู้บัญชาการเรือนจำา”	หมายความรวมถึงผู้อำานวยการทัณฑสถาน	

	 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”	หมายถึง	 ข้าราชการ	พนักงานราชการ	และลูกจ้างสังกัดกรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับมอบหมาย	

ให้ปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมการติดต่อผู้ต้องขังหรือการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำา	

	 “เจ้าหน้าท่ีพยาบาล”	หมายถึง	พยาบาลวิชาชีพ	พยาบาลเทคนิค	เจ้าหน้าท่ีพยาบาล	หรือเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับ

มอบหมายให้ทำาหน้าที่พยาบาลประจำาสถานพยาบาล	

	 ข้อ	๖	 ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์รักษาการและให้มีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหา	 ตลอดจนกำาหนดหลักเกณฑ์	

และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑

บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง

	 ข้อ	๗	 บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้ดังนี้	

	 (๑)	 เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำา				

	 ในการเข้าเย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังต้องนำาบัตรประจำาตัวประชาชน	หรือบัตรท่ีออกโดยทางราชการท่ีปรากฏ

ภาพถ่ายไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าเย่ียมหรือติดต่อไว้เป็น	

หลักฐาน	โดยเฉพาะความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง	กิจธุระ	หรือประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับ	ผู้ต้องขังนั้น

	 (๒)	 เฉพาะผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก	 	 	

	 (๓)	 ต้องเข้าเยี่ยมหรือติดต่อในวันและเวลาที่ทางเรือนจำากำาหนดไว้

	 หากมีเหตุพิเศษจำาเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันและเวลาที่กำาหนด	 ให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำา	

แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่เรือนจำาได้นำาผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้ว	 และยังมิได้นำาออกจากห้องขัง	 เว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำา	

จะเห็นความจำาเป็นที่สมควรอนุญาต

	 ข้อ	๘	 เพ่ือประโยชน์ด้านการควบคุมหรือความม่ันคงของเรือนจำา	ผู้บัญชาการเรือนจำาจะกำาหนดให้ผู้ต้องขัง	

แจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะให้เข้ามาพบหรือติดต่อกับตนภายในเรือนจำาไว้ล่วงหน้าก็ได้	รายชื่อบุคคลภายนอกนั้นให้มี

จำานวนไม่เกิน	๑๐	คน	และหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ให้สามารถดำาเนินการได้	โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	๓๐	วัน

	 ในกรณีมีเหตุพิเศษผู้บัญชาการเรือนจำาอาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอก	 นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้

ตามวรรคก่อน	เข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังก็ได้

	 ข้อ	๙	บุคคลภายนอกที่มาขอเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง	หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้	 จะไม่ได้

รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง

	 (๑)	 มีอาการมึนเมาหรือเมาสุรา	น่าจะก่อความเดือดร้อนรำาคาญหรือความไม่เรียบร้อย
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	 (๒)	 มีเหตุอันควรเช่ือว่าถ้าอนุญาตให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้	จะก่อการร้ายหรือกระทำาผิดกฎหมายข้ึน	

	 (๓)	 แต่งกายผิดปกตินิยมในท้องถิ่น	หรือไม่สุภาพ	หรือสกปรกอย่างร้ายแรง	

	 (๔)	 ไม่มีกิจเกี่ยวข้อง	หรือรู้จักเป็นญาติมิตรกับผู้ต้องขัง	

	 (๕)	 มีกิริยาวาจาไม่สุภาพ	

	 (๖)	 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	

	 ข้อ	๑๐	 บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตน	ดังนี้

	 (๑)	 อยู่ในเขตที่ทางการเรือนจำากำาหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง	

	 (๒)	 ไม่นำาสิ่งของใด	 ๆ	 เข้ามาหรือนำาออกจากเรือนจำา	 ส่งมอบให้หรือรับจากผู้ต้องขังโดยมิได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่	 กรณีที่ประสงค์จะมอบเงินให้กับผู้ต้องขัง	 ให้นำาฝากไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทางเรือนจำาจัดไว้ให้

เพื่อการนั้น	

	 (๓)	 ไม่แนะนำา	ชักชวน	แสดงกิริยาหรือให้อาณัติสัญญาณอย่างใด	ๆ	แก่ผู้ต้องขังเพื่อกระทำาผิดกฎหมาย

หรือวินัยผู้ต้องขัง	

	 (๔)	 พูดภาษาไทย	และออกเสียงให้ดังพอท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมอยู่	ณ	ท่ีน้ันได้ยิน	จะพูดภาษาอ่ืนได้	

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 (๕)	ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังการสนทนา	บันทึกเสียง	และตัดการสื่อสารหากเห็นว่าข้อความที่

สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสม	ในกรณีที่เรือนจำาจัดให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุยผ่านเครื่องมือสื่อสาร

	 (๖)	 ไม่ถ่ายภาพ	 หรือเขียนภาพ	 เกี่ยวกับผู้ต้องขังหรือเรือนจำา	 หรือเขียนแบบแปลน	 หรือแผนที่เรือนจำา	

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์	และแจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจำาทราบก่อนแล้ว	

	 ข้อ	๑๑	 ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าบุคคลภายนอกที่มาขออนุญาต	 หรือได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อแล้ว	

มีสิ่งของที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ	๑๐	 (๒)	หรือเงิน	หรือสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์	พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอำานาจขอดูหรือขอตรวจค้นได้	 หากบุคคลภายนอกนั้นเป็นชายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชายเป็นผู้ทำาการตรวจค้น	

หากเป็นหญิงให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหญิงเป็นผู้ทำาการตรวจค้น	 หรือให้ผู้น้ันแสดงเอง	 หรือจัดให้ชายหรือหญิงอ่ืนท่ีควรเช่ือถือ	

ทำาการตรวจค้นแทนก็ได้	

	 ข้อ	๑๒	 บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้รับอนุญาต	 หรือท่ีได้รับอนุญาตให้เย่ียมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้กระทำาผิด	

ข้อบังคับนี้	พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจดำาเนินการให้ออกไปจากบริเวณเรือนจำา	ทั้งนี้	หากมีการขัดขืนพนักงานเจ้าหน้าที่มี

อำานาจใช้กำาลังพอสมควรที่จะให้ออกไปพ้นจากเรือนจำาได้	

หมวด ๒

ทนายความเข้าพบผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดี

	 ข้อ	๑๓	 ทนายความที่จะขอพบผู้ต้องขังจะต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตาม

กฎหมายว่าด้วยทนายความ	และจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้เฉพาะทนายความที่ผู้ต้องขังต้องการพบเท่านั้น
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	 ข้อ	๑๔	 ทนายความจะต้องยื่นคำาร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบคำาร้องที่กรมราชทัณฑ์กำาหนด

	 เรือนจำาท่ีได้รับคำาร้องให้แจ้งผู้ต้องขังได้ทราบข้อความตามคำาร้อง	 เพ่ือแจ้งความประสงค์และเหตุผลว่าจะ	

พบทนายความนั้นหรือไม่

	 เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำามีความเห็นในคำาร้องเป็นประการ

ใดแล้ว	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งความเห็นหรือคำาสั่งนั้น	ให้ทนายความลงลายมือชื่อรับทราบด้วย

	 ข้อ	๑๕	 ทนายความรายใดท่ีจะขอเข้าพบผู้ต้องขังท่ีอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือไต่สวนมูลฟ้อง	ให้ทนายความ	

รายนั้นยื่นสำาเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ	 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบคำาร้องขอพบ				

ผู้ต้องขังภายในเรือนจำาด้วย

	 สำาหรับทนายความรายใดที่ผู้ต้องขังได้แต่งตั้งและคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว	ทนายความ

รายน้ันต้องย่ืนสำาเนาใบแต่งทนายความท่ีศาลประทับรับไว้ในสำานวนคดีให้เป็นทนายความของผู้ต้องขัง	 ประกอบคำาร้องขอพบ	

ผู้ต้องขังภายในเรือนจำาด้วย	เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ต้องขังยังไม่แต่งตั้งทนายความ

	 ในกรณีมีเหตุพิเศษอันเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งทนายความ	การถอนตัวของทนายความ	การเสียชีวิตของ

ทนายความ	หรือการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นใหม่	 ผู้บัญชาการเรือนจำาอาจพิจารณาอนุญาตให้ทนายความเข้าพบผู้ต้องขังโดย

ไม่ต้องมีใบแต่งทนายความหรือใบแต่งทนายความที่ศาลประทับรับไว้ในสำานวนคดีให้เป็นทนายความของผู้ต้องขังนั้นมา

แสดงก็ได้

	 ข้อ	๑๖	 ทนายความที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบผู้ต้องขัง	 ต้องพบหรือติดต่อกับผู้ต้องขังคราวละ	 หนึ่งคน	

เว้นแต่การพบผู้ต้องขังซ่ึงเป็นผู้ต้องหาร่วมหรือจำาเลยร่วมในคดีเดียวกัน	 และการพบน้ันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการ	

พิจารณาคดี	จะให้พบผู้ต้องขังมากกว่าหนึ่งคนก็ได้

	 ข้อ	๑๗	 ทนายความท่ีประสงค์จะขอเข้าพบผู้ต้องขังซ่ึงเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา	คดีแพ่ง	หรือคดีปกครอง	

ให้ทนายความผู้นั้นดำาเนินการตามข้อ	๑๓	ข้อ	๑๔	ข้อ	๑๕	และข้อ	๑๖	โดยอนุโลม

	 ข้อ	๑๘	 ทนายความสามารถเข้าพบผู้ต้องขังได้ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐	นาฬิกา	ถึง	๑๖.๐๐	นาฬิกา	ของวัน

ราชการ

	 หากมีเหตุพิเศษจำาเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันเวลาในวรรคก่อน	 ให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำา				

แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่เรือนจำาได้นำาผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้ว	 และยังมิได้นำาออกจากห้องขัง	 เว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำา

จะเห็นความจำาเป็นที่สมควรอนุญาต	

	 ข้อ	๑๙	 ทนายความที่ได้รับอนุญาตให้พบผู้ต้องขัง	หากต้องการจะสงวนข้อความที่พูดกับผู้ต้องขังเป็น

ความลับให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ	และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมอยู่ในระยะท่ีไม่สามารถได้ยินข้อความการสนทนา	

	 ข้อ	๒๐	 ให้นำาความในหมวด	๑	มาใช้บังคับกับกรณีทนายความที่เข้าพบผู้ต้องขังเท่าที่จะพอบังคับได้	

โดยอนุโลม	
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หมวด ๓

บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำา

   

	 ข้อ	๒๑	 บุคคลภายนอกจะเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก															

ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำา

	 ข้อ	๒๒	 บุคคลภายนอกที่จะเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำาจะต้องปฏิบัติตนดังนี้	

	 		 	 (๑)	 แต่งกายและมีกิริยาอันสุภาพ	

	 		 	 (๒)	 ไม่พูดจากับผู้ต้องขัง	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 		 	 (๓)	 ต้องเข้าดูแต่ภายในอาณาเขต	และกำาหนดเวลาที่ทางการเรือนจำากำาหนดให้ไว้	

	 ข้อ	๒๓	 บุคคลภายนอกที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำาในคราวหนึ่งจะมี

จำานวนเท่าใด	ให้ผู้บัญชาการเรือนจำาพิจารณาตามความจำาเป็นและเหมาะสมแก่สภาพการณ์ของเรือนจำา	

	 ข้อ	๒๔	 ให้นำาความในหมวด	๑	มาใช้บังคับกับกรณีบุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำา	

เท่าที่พอจะบังคับได้	โดยอนุโลม

หมวด ๔

เจ้าหน้าที่สถานทูตและพนักงานกงสุลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

	 ข้อ	๒๕	 เจ้าหน้าที่สถานทูตและพนักงานกงสุลจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในสังกัดได้	 ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก	

ผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำา

	 ข้อ	๒๖	 เจ้าหน้าท่ีสถานทูตและพนักงานกงสุลผู้ได้รับอนุญาต	 จะต้องแต่งกายและมีกิริยาอันสุภาพ	 ท้ังไม่	

ออกไปนอกเขตที่ทางการเรือนจำากำาหนดให้	

	 ข้อ	๒๗	 ให้นำาความในหมวด	 ๑	 มาใช้บังคับกับกรณีเจ้าหน้าท่ีสถานทูตหรือพนักงานกงสุลเข้าเย่ียมผู้ต้องขัง	

เท่าที่พอจะบังคับได้โดยอนุโลม	

หมวด ๕

การเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย

	 ข้อ	๒๘	 ผู้ต้องขังคนใดที่เจ็บป่วยอาการหนักและได้รับการรักษาตัวอยู่ในทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลของเรือนจำา	 หากผู้อำานวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือผู้บัญชาการเรือนจำาจะ

อนุญาตให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการเยี่ยมจากญาติภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลของเรือนจำาก็ได้

แล้วแต่กรณี	โดยพิจารณาจากรายงานของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำาสถานพยาบาลนั้น	
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	 ข้อ	๒๙	 ให้มีการเย่ียมผู้ต้องขังป่วยในระหว่างวันและเวลาราชการตามปกติ	 โดยให้จัดเย่ียมในทัณฑสถาน	

โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลของเรือนจำาหรือสถานที่อื่นใดอันสมควร	 แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ญาติและผู้ต้องขัง

ได้สนทนากันอย่างใกล้ชิด	และเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน	๓๐	นาที	

	 ข้อ	๓๐	 ญาติต่อไปนี้เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังป่วย	

	 (๑)	 บิดา	มารดา	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	

	 (๒)		สามี	หรือภรรยา	

	 (๓)		บุตร	ธิดา	หรือหลาน	

	 (๔)		พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน	

	 (๕)		ลุง	ป้า	น้า	อา	

	 (๖)		บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือผู้ที่ผู้ต้องขังป่วยร้องขอ	

	 ข้อ	๓๑	 ให้นำาความในหมวด	๑	มาใช้บังคับกับกรณีการเย่ียมผู้ต้องขังป่วยเท่าท่ีพอจะบังคับได้โดยอนุโลม

หมวด ๖

การติดต่อทางโทรศัพท์

	 ข้อ	๓๒	 ผู้ต้องขังที่จะติดต่อกับญาติทางโทรศัพท์จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำาหรือผู้ได้

รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำา

	 ข้อ	๓๓	 ผู้ต้องขังที่จะได้รับอนุญาตให้ติดต่อหรือได้รับการติดต่อกับญาติทางโทรศัพท์	ได้แก่

	 (๑)		ผู้ต้องขังป่วยและได้รับการรักษาตัวอยู่ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	 หรือสถานพยาบาลของ

เรือนจำา	หรือสถานที่ควบคุมอื่นใดในสังกัดของกรมราชทัณฑ์	

	 (๒)		ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี

	 (๓)		ผู้ต้องขังที่ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย	หรือถูกลงโทษทางวินัยในรอบปีนั้น

	 (๔)		นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป	และมิใช่เป็นนักโทษเด็ดขาดกำาหนดโทษประหารชีวิต

	 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การติดต่อทางโทรศัพท์ให้เป็นไปตามที่กรมราชทัณฑ์กำาหนด

	 ข้อ	๓๔	 ญาติที่ผู้ต้องขังจะติดต่อหรือได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จะต้องเป็นญาติที่กำาหนดไว้ตาม							

ข้อ	๓๐	เท่านั้น

	 ข้อ	๓๕	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟังและบันทึกเสียงการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ		

หากเห็นว่าข้อความที่สนทนากันนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือความปลอดภัยในการควบคุม	ให้ระงับ

การติดต่อทันที	และห้ามผู้ต้องขังรายนั้นได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์กับญาติอีกต่อไป	

	 ข้อ	๓๖	 ให้นำาความในหมวด	๑	มาใช้บังคับกับกรณีการติดต่อทางโทรศัพท์เท่าท่ีพอจะบังคับได้โดยอนุโลม
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หมวด ๗

การฝากสิ่งของจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้ต้องขัง

	 ข้อ	๓๗	 การจะให้มีการรับหรืองดรับฝากสิ่งของจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจำา								

ให้เป็นไปตามประกาศกรมราชทัณฑ์	

	 ข้อ	๓๘	 การรับฝากสิ่งของจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้ต้องขัง	ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจก่อน	และ

ดำาเนินการ	ดังนี้	

	 (๑)	 ถ้าเป็น	 “สิ่งของอนุญาต”	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง	 เว้นแต่มีปริมาณมากเกินความ

จำาเป็น	 พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งมอบแก่ผู้ต้องขังพอประมาณตามความจำาเป็นก็ได้	 นอกนั้นให้ส่งมอบแก่บุคคลภายนอก				

ผู้ฝากรับคืนไป	

	 (๒)	 ถ้าเป็นส่ิงของซ่ึงมิใช่	“ส่ิงของต้องห้าม”	หรือมิใช่เป็น	“ส่ิงของอนุญาต”	แต่เป็นส่ิงของท่ีทางการเรือนจำา	

ผ่อนผันยอมเก็บรักษาไว้ให้แก่ผู้ต้องขัง	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะรับเก็บรักษาไว้ให้แก่ผู้ต้องขังก็ได้	 ถ้าไม่สามารถจะเก็บรักษาไว้

ให้แก่ผู้ต้องขังได้ให้ส่งมอบสิ่งของนั้นคืนแก่บุคคลภายนอกผู้ฝาก	 หากไม่รับคืน	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำาเอาออกไปไว้นอก

เรือนจำา	และในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่และทางการเรือนจำาจะไม่รับผิดชอบในสิ่งของนั้นแต่อย่างใด	

	 สิ่งของที่ไม่ผ่านการตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ห้ามส่งมอบให้ผู้ต้องขังโดยเด็ดขาด

	 ข้อ	๓๙	 กรณีการส่งมอบสิ่งของหรือการให้นำาเอาสิ่งของออกไปจากเรือนจำาหรือการงดรับฝากสิ่งของ

ตามข้อก่อน	พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้บุคคลภายนอกผู้ฝากทราบด้วย	

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

(ลงชื่อ)		พันตำารวจเอก		สุชาติ		วงศ์อนันต์ชัย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	(สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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คำาร้องขอพบผู้ต้องขังของทนายความ

ที่เรือนจำา/ทัณฑสถาน	..........................................

วันที่	................เดือน	.............................พ.ศ.	......................

	 ข้าพเจ้า	........................................................................อายุ	................	ปี	สัญชาติ	....................................

อยู่บ้านเลขที่	.....................หมู่ที่	.........................ตำาบล/แขวง	.....................................อำาเภอ/เขต	......................................

จังหวัด	.......................................................................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ	ได้รับในอนุญาตให้เป็นทนายความ

เลขที่	.................../.................ออกให้เมื่อ	........................................หมดอายุ	...................................สถานที่ประกอบอาชีพ

สำานักงาน	.................................................เลขที่	........................หมู่ที่	...........................ซอย	................................................

ถนน	......................................................ตำาบล/แขวง	.............................................อำาเภอ/เขต	............................................

จังหวัด	..................................................โทร	.......................................................ขอยื่นคำาร้องต่อเรือนจำา/ทัณฑสถานแห่งนี้

โดยมีความประสงค์ขอพบผู้ต้องขัง	เพื่อปรึกษาคดี	ดังมีรายนามดังนี้

	 ๑.	.......................................................................คดี	.......................................................................

	 ๒.	.......................................................................คดี	.......................................................................

	 ๓.	.......................................................................คดี	.......................................................................

	 ๔.	.......................................................................คดี	.......................................................................

	 การยื่นคำาร้องครั้งนี้	ข้าพเจ้า	ขอยืนยันว่า	ข้าพเจ้า

		ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของผู้ต้องขังแล้ว		 		ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของผู้ต้องขัง

	 ข้าพเจ้า	ขอนำานาย/นาง/นางสาว	..............................................................ซึ่งเป็นล่ามเข้าพบผู้ต้องขังด้วย

เนื่องจากผู้ต้องขังนั้น

 		เป็นชาวต่างประเทศ	.........................................................ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้

 		เป็นชาวไทยใช้ภาษาท้องถิ่น	.............................................ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้

	 ในการขอพบผู้ต้องขังครั้งนี้	ข้าพเจ้า	ได้รับคำาแนะนำาหรือติดต่อจากบุคคล	ดังนี้

	 ๑.	.......................................................................ซึ่งเกี่ยวข้องโดย	..........................................................	

	 ๒.	.......................................................................ซึ่งเกี่ยวข้องโดย	..........................................................

	 ๓.	.......................................................................ซึ่งเกี่ยวข้องโดย	..........................................................
 

	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า	 ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ	

ข้อบังคับท่ีกรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้	 โดยเคร่งครัด	หากข้อความดังกล่าวเป็นเท็จไม่ว่าด้วยประการใดๆ	 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ	

ทุกประการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ........................................................ทนายความ

	 	 	 	 	 	 							 	 	 						(........................................................)
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หมายเหตุ  ให้แนบใบอนุญาตให้เป็นทนายความพร้อมคำารับรองสำาเนาถูกต้องของทนายความด้วย

๑

คำารับรองของผู้ต้องขัง

ข้าพเจ้า......................................................................

หมายเลขประจำาตัว............................./.....................

คดี	....................................สัญชาติ	...........................

มีความสามารถพูดและฟังภาษาไทย		ได้		ไม่ได้

ได้ทราบข้อความตามคำาร้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว

มีความประสงค์

		ต้องการพบทนายความ

		ไม่ต้องการพบทนายความ	เพราะ......................

..................................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผู้ต้องขัง

						(............................................................)

							.............../......................../.................

๒

ความเห็นของเจ้าหน้าที่

เรียน

	.................................................................................

ได้ตรวจสอบคำาร้อง		และเอกสารหลักฐานการเป็น

ทนายความแล้ว	เห็นว่า

 		ถูกต้อง	ควรอนุญาต

 		ไม่ถูกต้อง	ไม่ควรอนุญาต	เพราะ	...................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าที่

						(..........................................................)

ตำาแหน่ง......................................................

							.............../......................../.................

๓

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

คำาสั่ง					อนุญาต	

  		ไม่อนุญาต	เพราะ.................................

.................................................................................

ลงชื่อ............................................................

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.....................................................

.............../......................../.................

๔

รับทราบคำาสั่ง

ข้าพเจ้า	...................................................................

ได้รับทราบคำาสั่งโดยตลอดแล้ว

ลงชื่อ........................................................

ทนายความ

(...........................................................)

.............../......................../.................
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ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

ว่าด้วยความสะดวกในเรือนจำาสำาหรับผู้ต้องขัง

พ.ศ. ๒๕๕๕

	 โดยที่ข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 (ฉบับที่	๓)	 เรื่อง	กำาหนดความสะดวกและประโยชน์บางประการ

สำาหรับผู้ต้องขัง	ลงวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๘๐	และข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเรื่องแก้ไขข้อบังคับ				

กรมราชทัณฑ์	ฉบับท่ี	๓	เร่ือง	กำาหนดความสะดวกและประโยชน์บางประการสำาหรับผู้ต้องขัง	ลงวันท่ี	๓๐	พฤศจิกายน	๒๔๘๐	

ฉบับที่	 ๔	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 ลงวันที่	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๓๓	 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	 สมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของเรือนจำาในปัจจุบัน

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๒	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ประกอบ		

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ข้อ	๔๔	ข้อ	๔๘	และข้อ	๔๙	อธิบดีกรม

ราชทัณฑ์ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า	“ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยความสะดวกในเรือนจำาสำาหรับผู้ต้องขัง	พ.ศ.	๒๕๕๕”

 ข้อ ๒	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓	ให้ยกเลิก

	 	 (๑)	 ข้อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 (ฉบับท่ี	 ๓)	 เร่ือง	 กำาหนดความสะดวกและประโยชน์บางประการ	

สำาหรับผู้ต้องขัง	ลงวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๘๐

	 	 (๒)		ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ว่าด้วยเรื่องแก้ไขข้อบังคับกรมราชทัณฑ์	ฉบับที่	๓	เรื่อง	กำาหนดความ

สะดวกและประโยชน์บางประการสำาหรับผู้ต้องขัง	ลงวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๔๘๐	ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๓๓	ลงวันที่	๒๖	

มีนาคม	๒๕๓๓

 

 ข้อ ๔	บรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำาสั่งอื่นใด	ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้	ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 ข้อ ๕	ในข้อบังคับนี้

	 	 “เรือนจำา”	หมายความรวมถึงทัณฑสถาน

	 	 “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมราชทัณฑ์

453

รวมกฎหมายราชทัณฑ์พร้อมด้วยกฎกระทรวง

ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง



 ข้อ ๖	ให้อธิบดีรักษาการและให้มีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหา	ตลอดจนกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

 ข้อ ๗	โดยปกติให้นักโทษเด็ดขาดได้รับความสะดวกในเรือนจำาตามลำาดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด	นักโทษ

เด็ดขาดช้ันเย่ียมให้ได้รับความสะดวกมากกว่านักโทษเด็ดขาดช้ันดีมาก	 นักโทษเด็ดขาดช้ันดีมากให้ได้รับความสะดวกมากกว่า	

นักโทษเด็ดขาดชั้นดี	 นักโทษเด็ดขาดชั้นดีให้ได้รับความสะดวกมากกว่านักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง	 นักโทษเด็ดขาดชั้นเลว

และช้ันเลวมากอาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับความสะดวกในเรือนจำาได้ไม่เกินกว่านักโทษเด็ดขาดช้ันกลาง	 ท้ังน้ี	 ให้เป็นไป	

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำาหนด

 ข้อ ๘	คนต้องขังและคนฝากให้ได้รับความสะดวกในเรือนจำาเช่นเดียวกับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

(ลงชื่อ)		พันตำารวจเอก	สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 											(สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ประกาศที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
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้

ประกาศกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง การกำาหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๙

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 ๒	 ก.	 ราชการบริหารส่วนกลาง	 (๗)	 (๘)	 (๙)	 (๑๐)	 และ	 (๑๑)	 และ																								

ข.	ราชการบริภารส่วนภูมิภาค	(๑)	และ	(๒)	ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	

ซึ่งกำาหนดให้ทัณฑสถาน	เรือนจำากลาง	เรือนจำาพิเศษ	สถานกักกัน	สถานกักขัง	เรือนจำาจังหวัด	และเรือนจำาอำาเภอ	อันเป็น

ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง	 ในราชการบริหารส่วนกลาง	และราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมราชทัณฑ์	กระทรวง

ยุติธรรม	 เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศกำาหนดส่วนราชการ				

ดังกล่าวไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	 ให้ยกเลิก

	 	 (๑)	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	พ.ศ.	๒๕๔๘	ลงวันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 	 (๒)	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	

กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๘	ลงวันที่	๒๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 ข้อ	๒	 ทัณฑสถาน	 เรือนจำากลาง	 เรือนจำาพิเศษ	 สถานกักกัน	 สถานกักขัง	 เรือนจำาจังหวัด	 และเรือนจำา

อำาเภอ	ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๔๕		มีดังต่อไปนี้

	 	 ๑.	 ทัณฑสถาน		ได้แก่

	 	 	 (๑)	 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

	 	 	 (๒)		ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลาง

	 	 	 (๓)	 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่น

	 	 	 (๔)	 ทัณฑสถานบำาบัดจังหวัดปทุมธานี

	 	 	 (๕)	 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

	 	 	 (๖)		ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษลำาปาง

	 	 	 (๗)		ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา

	 	 	 (๘)		ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง

	 	 	 (๙)		ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน

	 	 	 (๑๐)		 ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

	 	 	 (๑๑)		 ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง

	 	 	 (๑๒)		 ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง	

	 	 	 (๑๓)		 ทัณฑสถานเปิดหนองนำาขุ่น

	 	 	 (๑๔)		 ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง	
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	 	 	 (๑๕)		 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

	 	 	 (๑๖)		 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

	 	 	 (๑๗)		 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกำาแพงเพชร

	 	 	 (๑๘)		 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช

	 	 	 (๑๙)		 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

	 	 	 (๒๐)		 ทัณฑสถานหญิงกลาง

	 	 	 (๒๑)		 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

	 	 	 (๒๒)		 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

	 	 	 (๒๓)		 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

	 	 	 (๒๔)			 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

	 	 	 (๒๕)		 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

	 	 	 (๒๖)		 ทัณฑสถานหญิงสงขลา

	 	 ๒.	 เรือนจำากลาง		ได้แก่

	 	 	 (๑)	 เรือนจำากลางกำาแพงเพชร

	 	 	 (๒)	 เรือนจำากลางขอนแก่น

	 	 	 (๓)		 เรือนจำากลางเขาบิน

	 	 	 (๔)		 เรือนจำากลางคลองเปรม

	 	 	 (๕)		 เรือนจำากลางคลองไผ่

	 	 	 (๖)		 เรือนจำากลางฉะเชิงเทรา

	 	 	 (๗)		 เรือนจำากลางชลบุรี

	 	 	 (๘)		 เรือนจำากลางเชียงราย

	 	 	 (๙)		 เรือนจำากลางเชียงใหม่

	 	 	 (๑๐)		 เรือนจำากลางตาก

	 	 	 (๑๑)		 เรือนจำากลางนครปฐม

	 	 	 (๑๒)		 เรือนจำากลางนครพนม

	 	 	 (๑๓)		 เรือนจำากลางนครราชสีมา

	 	 	 (๑๔)		 เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช

	 	 	 (๑๕)		 เรือนจำากลางนครสวรรค์

	 	 	 (๑๖)		 เรือนจำากลางบางขวาง

	 	 	 (๑๗)		 เรือนจำากลางปัตตานี

	 	 	 (๑๘)		 เรือนจำากลางพระนครศรีอยุธยา

	 	 	 (๑๙)		 เรือนจำากลางพัทลุง

	 	 	 (๒๐)		 เรือนจำากลางพิษณุโลก

	 	 	 (๒๑)		 เรือนจำากลางเพชรบุรี

	 	 	 (๒๒)		 เรือนจำากลางยะลา

	 	 	 (๒๓)		 เรือนจำากลางระยอง

	 	 	 (๒๔)		 เรือนจำากลางราชบุรี
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	 	 	 (๒๕)		 เรือนจำากลางลพบุรี

	 	 	 (๒๖)		 เรือนจำากลางลำาปาง

	 	 	 (๒๗)		 เรือนจำากลางวังทอง

	 	 	 (๒๘)		 เรือนจำากลางสงขลา

	 	 	 (๒๙)		 เรือนจำากลางสมุทรปราการ

	 	 	 (๓๐)		 เรือนจำากลางสมุทรสงคราม

	 	 	 (๓๑)		 เรือนจำากลางสุราษฎร์ธานี

	 	 	 (๓๒)		 เรือนจำากลางสุรินทร์

	 	 	 (๓๓)		 เรือนจำากลางอุดรธานี

	 	 	 (๓๔)		 เรือนจำากลางอุบลราชธานี

	 	 ๓.	 เรือนจำาพิเศษ		ได้แก่

	 	 	 (๑)	 เรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร

	 	 	 (๒)		 เรือนจำาพิเศษกำาแพงเพชร

	 	 	 (๓)		 เรือนจำาพิเศษขอนแก่น

	 	 	 (๔)		 เรือนจำาพิเศษฉะเชิงเทรา

	 	 	 (๕)		 เรือนจำาพิเศษชลบุรี

	 	 	 (๖)		 เรือนจำาพิเศษเชียงราย

	 	 	 (๗)		 เรือนจำาพิเศษเชียงใหม่

	 	 	 (๘)		 เรือนจำาพิเศษตาก

	 	 	 (๙)		 เรือนจำาพิเศษธนบุรี

	 	 	 (๑๐)		 เรือนจำาพิเศษนครปฐม

	 	 	 (๑๑)		 เรือนจำาพิเศษนครพนม

	 	 	 (๑๒)		 เรือนจำาพิเศษนครราชสีมา

	 	 	 (๑๓)		 เรือนจำาพิเศษนครศรีธรรมราช

	 	 	 (๑๔)		 เรือนจำาพิเศษนครสวรรค์

	 	 	 (๑๕)		 เรือนจำาพิเศษปัตตานี

	 	 	 (๑๖)		 เรือนจำาพิเศษพัทยา

	 	 	 (๑๗)		 เรือนจำาพิเศษพัทลุง

	 	 	 (๑๘)		 เรือนจำาพิเศษเพชรบุรี

	 	 	 (๑๙)		 เรือนจำาพิเศษมีนบุรี

	 	 	 (๒๐)		 เรือนจำาพิเศษยะลา

	 	 	 (๒๑)		 เรือนจำาพิเศษระยอง

	 	 	 (๒๒)		 เรือนจำาพิเศษราชบุรี

	 	 	 (๒๓)		 เรือนจำาพิเศษลพบุรี

	 	 	 (๒๔)		 เรือนจำาพิเศษลำาปาง

	 	 	 (๒๕)		 เรือนจำาพิเศษสมุทรปราการ
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	 	 	 (๒๖)		 เรือนจำาพิเศษสมุทรสงคราม

	 	 	 (๒๗)		 เรือนจำาพิเศษสุราษฎร์ธานี

	 	 	 (๒๘)		 เรือนจำาพิเศษสุรินทร์

	 	 	 (๒๙)		 เรือนจำาพิเศษอุบลราชธานี

	 	 ๔.	 สถานกักกัน		ได้แก่			สถานกักกันนครปฐม

	 	 ๕.	 สถานกักขัง		ได้แก่

	 	 	 (๑)	 สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

	 	 	 (๒)		สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 	 	 (๓)		สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี

	 	 	 (๔)		สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 	 (๕)	 สถานกักขังกลางจังหวัดลำาปาง

	 	 ๖.	 เรือนจำาจังหวัด		ได้แก่

	 	 	 (๑)		 เรือนจำาจังหวัดกระบี่

	 	 	 (๒)		 เรือนจำาจังหวัดกาญจนบุรี

	 	 	 (๓)		 เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์

	 	 	 (๔)		 เรือนจำาจังหวัดจันทบุรี

	 	 	 (๕)		 เรือนจำาจังหวัดชัยนาท

	 	 	 (๖)		 เรือนจำาจังหวัดชัยภูมิ

	 	 	 (๗)		 เรือนจำาจังหวัดชุมพร

	 	 	 (๘)		 เรือนจำาจังหวัดตรัง

	 	 	 (๙)		 เรือนจำาจังหวัดตราด

	 	 	 (๑๐)		 เรือนจำาจังหวัดนครนายก

	 	 	 (๑๑)		 เรือนจำาจังหวัดนนทบุรี

	 	 	 (๑๒)		 เรือนจำาจังหวัดนราธิวาส

	 	 	 (๑๓)		 เรือนจำาจังหวัดน่าน

	 	 	 (๑๔)		 เรือนจำาจังหวัดบุรีรัมย์

	 	 	 (๑๕)		 เรือนจำาจังหวัดปทุมธานี

	 	 	 (๑๖)		 เรือนจำาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 	 	 (๑๗)		 เรือนจำาจังหวัดปราจีนบุรี

	 	 	 (๑๘)		 เรือนจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 	 	 (๑๙)		 เรือนจำาจังหวัดพะเยา

	 	 	 (๒๐)		 เรือนจำาจังหวัดพังงา

	 	 	 (๒๑)		 เรือนจำาจังหวัดพิจิตร

	 	 	 (๒๒)		 เรือนจำาจังหวัดพิษณุโลก

	 	 	 (๒๓)		 เรือนจำาจังหวัดเพชรบูรณ์

	 	 	 (๒๔)		 เรือนจำาจังหวัดแพร่
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	 	 	 (๒๕)		 เรือนจำาจังหวัดภูเก็ต

	 	 	 (๒๖)		 เรือนจำาจังหวัดมหาสารคาม

	 	 	 (๒๗)		 เรือนจำาจังหวัดมุกดาหาร

	 	 	 (๒๘)		 เรือนจำาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 	 	 (๒๙)		 เรือนจำาจังหวัดยโสธร

	 	 	 (๓๐)		 เรือนจำาจังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 	 (๓๑)		 เรือนจำาจังหวัดระนอง

	 	 	 (๓๒)		 เรือนจำาจังหวัดลำาพูน

	 	 	 (๓๓)		 เรือนจำาจังหวัดเลย

	 	 	 (๓๔)		 เรือนจำาจังหวัดศรีสะเกษ

	 	 	 (๓๕)		 เรือนจำาจังหวัดสกลนคร

	 	 	 (๓๖)		 เรือนจังหวัดสงขลา

	 	 	 (๓๗)		 เรือนจำาจังหวัดสตูล

	 	 	 (๓๘)		 เรือนจำาจังหวัดสมุทรสาคร

	 	 	 (๓๙)		 เรือนจำาจังหวัดสระแก้ว

	 	 	 (๔๐)		 เรือนจำาจังหวัดสระบุรี

	 	 	 (๔๑)		 เรือนจำาจังหวัดสิงห์บุรี

	 	 	 (๔๒)		 เรือนจำาจังหวัดสุโขทัย

	 	 	 (๔๓)		 เรือนจำาจังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 	 (๔๔)		 เรือนจำาจังหวัดหนองคาย

	 	 	 (๔๕)		 เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภู

	 	 	 (๔๖)		 เรือนจำาจังหวัดอ่างทอง

	 	 	 (๔๗)		 เรือนจำาจังหวัดอำานาจเจริญ

	 	 	 (๔๘)		 เรือนจำาจังหวัดอุตรดิตถ์

	 	 	 (๔๙)		 เรือนจำาจังหวัดอุทัยธานี

	 	 ๗.	 เรือนจำาอำาเภอ		ได้แก่

	 	 	 (๑)		 เรือนจำาอำาเภอกบินทร์บุรี

	 	 	 (๒)		 เรือนจำาอำาเภอกันทรลักษณ์

	 	 	 (๓)		 เรือนจำาอำาเภอเกาะสมุย

	 	 	 (๔)		 เรือนจำาอำาเภอชัยบาดาล

	 	 	 (๕)		 เรือนจำาอำาเภอไชยา

	 	 	 (๖)		 เรือนจำาอำาเภอตะกั่วป่า

	 	 	 (๗)		 เรือนจำาอำาเภอทองผาภูมิ

	 	 	 (๘)		 เรือนจำาอำาเภอเทิง

	 	 	 (๙)		 เรือนจำาอำาเภอทุ่งสง

	 	 	 (๑๐)		 เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี
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	 	 	 (๑๑)		 เรือนจำาอำาเภอนางรอง

	 	 	 (๑๒)		 เรือนจำาอำาเภอนาทวี

	 	 	 (๑๓)		 เรือนจำาอำาเภอบัวใหญ่

	 	 	 (๑๔)		 เรือนจำาอำาเภอบึงกาฬ

	 	 	 (๑๕)		 เรือนจำาอำาเภอเบตง

	 	 	 (๑๖)		 เรือนจำาอำาเภอปากพนัง

	 	 	 (๑๗)		 เรือนจำาอำาเภอฝาง

	 	 	 (๑๘)		 เรือนจำาอำาเภอพล

	 	 	 (๑๙)		 เรือนจำาอำาเภอภูเขียว

	 	 	 (๒๐)		 เรือนจำาอำาเภอแม่สอด

	 	 	 (๒๑)		 เรือนจำาอำาเภอแม่สะเรียง

	 	 	 (๒๒)		 เรือนจำาอำาเภอรัตนบุรี

	 	 	 (๒๓)		 เรือนจำาอำาเภอสวรรคโลก

	 	 	 (๒๔)		 เรือนจำาอำาเภอสว่างแดนดิน

	 	 	 (๒๕)		 เรือนจำาอำาเภอสีคิ้ว

	 	 	 (๒๖)		 เรือนจำาอำาเภอหล่มสัก

	 	 	 (๒๗)		 เรือนจำาอำาเภอหลังสวน

ประกาศ	ณ	วันที่	๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๙

พลตำารวจเอก	ชิดชัย	วรรณสถิตย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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ประกาศกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง  การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา

พ.ศ. ๒๕๕๔๑

 

	 โดยท่ีได้มีการเสนอต้ังจังหวัดบึงกาฬ	และปัจจุบันพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ	พ.ศ.	๒๕๕๔	 ได้ประกาศ	

ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว	จึงทำาให้กรมราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรม	ต้องดำาเนินการยกฐานะเรือนจำาอำาเภอ

บึงกาฬ	ขึ้นเป็นเรือนจำาจังหวัดบึงกาฬให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ

ของกรมราชทัณฑ์	 จึงต้องกำาหนดอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำาจังหวัดบึงกาฬให้มีความเหมาะสม	 ประกอบกับ

ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เร่ือง	กำาหนดอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำาท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีหลายฉบับ	ไม่สะดวก	

ต่อการค้นคว้าเพื่อนำามาใช้อ้างอิงในการปฏิบัติการ	จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมรวมไว้เป็นฉบับเดียว

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	และข้อ	๒	วรรคสอง	

แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 (ฉบับที่	 ๓)	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๗)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศไว้		ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	ให้ยกเลิก

	 	 (๑)	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	 เรื่อง	 กำาหนดอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘		

ลงวันที่	๑๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 	 (๒)	ประกาศกระทรวงยุติธรรม	 เรื่อง	 กำาหนดอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำา	 ฉบับที่	 ๒						

ลงวันที่	๑๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 	 (๓)	ประกาศกระทรวงยุติธรรม	 เรื่อง	 กำาหนดอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำา	 ฉบับที่	 ๓						

ลงวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 (๔)		ประกาศกระทรวงยุติธรรม	 เรื่อง	 กำาหนดอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำา	 ฉบับที่	 ๔						

ลงวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 (๕)		ประกาศกระทรวงยุติธรรม	 เรื่อง	 กำาหนดอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำา	 ฉบับที่	 ๕					

ลงวันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 	 (๖)		ประกาศกระทรวงยุติธรรม	 เรื่อง	 กำาหนดอำานาจการคุมขังผู้ต้องขังของเรือนจำา	 ฉบับที่	 ๖					

ลงวันที่	๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๒

 ๑	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘/ตอนพิเศษ	๕๔	ง/หน้า	๒๔/๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๔
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 ข้อ ๒	 เรือนจำากลางตามข้อ	๑	(ก)	แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 (ฉบับที่	 ๓)	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๗)	 ออกตามความในพระราช

บัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	มีอำานาจคุมขังผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษต่อไป		ดังนี้

	 	 ๒.๑	 เรือนจำากลางบางขวาง	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงประหารชีวิต

	 	 ๒.๒	 เรือนจำากลางคลองเปรม	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงประหารชีวิต

	 	 ๒.๓๒	เรือนจำากลางคลองไผ่	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงประหารชีวิต

	 	 ๒.๔๓	เรือนจำากลางเขาบิน	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงประหารชีวิต

	 	 ๒.๕๔	เรือนจำากลางพิษณุโลก	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงประหารชีวิต

	 	 ๒.๖	 เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงตลอดชีวิต

	 	 ๒.๗	 เรือนจำากลางเชียงใหม	่ จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงตลอดชีวิต

	 	 ๒.๘	 เรือนจำากลางเชียงราย	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงตลอดชีวิต

	 	 ๒.๙	 เรือนจำากลางสงขลา	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงตลอดชีวิต

	 	 ๒.๑๐	 เรือนจำากลางระยอง	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงตลอดชีวิต

	 	 ๒.๑๑		 เรือนจำากลางราชบุร	ี จำาคุก	๑๕	ปี	ถึงตลอดชีวิต

	 	 ๒.๑๒		 เรือนจำากลางวังทอง	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๓๐	ปี

	 	 ๒.๑๓		 เรือนจำากลางชลบุร	ี จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๓๐	ปี

	 	 ๒.๑๔		 เรือนจำากลางอุบลราชธาน	ี จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๓๐	ปี

	 	 ๒.๑๕		 เรือนจำากลางอุดรธาน	ี จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๓๐	ปี

	 	 ๒.๑๖		 เรือนจำากลางสมุทรปราการ	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๓๐	ปี

	 	 ๒.๑๗		 เรือนจำากลางนครราชสีมา	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๓๐	ปี

	 	 ๒.๑๘		 เรือนจำากลางพระนครศรีอยุธยา	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๓๐	ปี

	 	 ๒.๑๙		 เรือนจำากลางกำาแพงเพชร	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๓๐	ปี

	 	 ๒.๒๐		 เรือนจำากลางขอนแก่น	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๕	ปี

	 	 ๒.๒๑		 เรือนจำากลางนครสวรรค	์ จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๕	ปี

	 	 ๒.๒๒		 เรือนจำากลางลำาปาง	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๒๓		 เรือนจำากลางฉะเชิงเทรา	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๒๔		 เรือนจำากลางนครปฐม	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๒๕	 เรือนจำากลางสุราษฎร์ธาน	ี จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๒๖		 เรือนจำากลางพัทลุง	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๒๗		 เรือนจำากลางลพบุร	ี จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๒๘		 เรือนจำากลางยะลา	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๒๙		 เรือนจำากลางสุรินทร	์ จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๓๐		 เรือนจำากลางปัตตาน	ี จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๓๑		 เรือนจำากลางสมุทรสงคราม	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

 ๒	ข้อ	๒.๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๕
 ๓	ข้อ	๒.๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๒
 ๔	ข้อ	๒.๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๓	
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	 	 ๒.๓๒	 เรือนจำากลางนครพนม	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๓๓		 เรือนจำากลางเพชรบุร	ี จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

	 	 ๒.๓๔		 เรือนจำากลางตาก	 จำาคุก	๑๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี

 ข้อ ๓	 เรือนจำาส่วนภูมิภาคตามข้อ	๑	 (ข)	 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	(ฉบับที่	๓)	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๔๗)	ออกตามความใน

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	มีอำานาจคุมขังผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษต่อไป	ดังนี้

	 	 ๓.๑	 เรือนจำาจังหวัดตรัง	 จำาคุกไม่เกิน	๒๕	ปี

	 	 ๓.๒๕	เรือนจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 จำาคุกไม่เกิน	๒๕	ปี

	 	 ๓.๓๖	เรือนจำาจังหวัดสระแก้ว	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๔๗	เรือนจำาจังหวัดหนองบัวลำาภู	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๕	 เรือนจำาจังหวัดนนทบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๖	 เรือนจำาจังหวัดสงขลา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๗	 เรือนจำาจังหวัดพิษณุโลก	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๘	 เรือนจำาจังหวัดปทุมธาน	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๙	 เรือนจำาจังหวัดสระบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๐	 เรือนจำาจังหวัดอ่างทอง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๑	 เรือนจำาจังหวัดชัยนาท	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๒	 เรือนจำาจังหวัดกาญจนบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๓	 เรือนจำาจังหวัดสมุทรสาคร	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๔	 เรือนจำาจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๕	 เรือนจำาจังหวัดตราด	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๖๘	 เรือนจำาจังหวัดจันทบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๒๕	ปี

	 	 ๓.๑๗		 เรือนจำาจังหวัดนครนายก	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๘		 เรือนจำาจังหวัดปราจีนบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๑๙๙	 เรือนจำาจังหวัดชัยภูม	ิ จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๒๐		 เรือนจำาจังหวัดบุรีรัมย	์ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๒๑		 เรือนจำาจังหวัดยโสธร	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๒๒		 เรือนจำาจังหวัดศรีสะเกษ	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๒๓	 เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ	์ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๒๔๑๐	เรือนจำาจังหวัดมหาสารคาม	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

 ๕	ข้อ	๓.๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๕
 ๖	ข้อ	๓.๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
 ๗	ข้อ	๓.๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
 ๘	ข้อ	๓.๑๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๕
 ๙	ข้อ	๓.๑๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔

 ๑๐	ข้อ	๓.๒๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
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	 	 ๓.๒๕๑๑	เรือนจำาจังหวัดร้อยเอ็ด	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๒๖	 เรือนจำาจังหวัดเลย	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๒๗๑๒	เรือนจำาจังหวัดหนองคาย	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๒๘	 เรือนจำาจังหวัดสกลนคร	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๒๙	 เรือนจำาจังหวัดพะเยา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๐	 เรือนจำาจังหวัดแพร	่ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๑		 เรือนจำาจังหวัดพิจิตร	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๒		 เรือนจำาจังหวัดเพชรบูรณ	์ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๓		 เรือนจำาจังหวัดสุโขทัย	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๔		 เรือนจำาจังหวัดอุตรดิตถ	์ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๕		 เรือนจำาจังหวัดอุทัยธาน	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๖		 เรือนจำาจังหวัดชุมพร	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๗		 เรือนจำาจังหวัดภูเก็ต	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๓๘๑๓	เรือนจำาจังหวัดสิงห์บุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี	

	 	 ๓.๓๙	 เรือนจำาจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๐๑๔	เรือนจำาจังหวัดมุกดาหาร	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๔๑	 เรือนจำาจังหวัดน่าน	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๒	 เรือนจำาจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๓	 เรือนจำาจังหวัดกระบี	่ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๔		 เรือนจำาจังหวัดพังงา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๕		 เรือนจำาจังหวัดระนอง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๖		 เรือนจำาจังหวัดนราธิวาส	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๗		 เรือนจำาจังหวัดสตูล	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๘		 เรือนจำาจังหวัดลำาพูน	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๔๙๑๕	เรือนจำาจังหวัดสุพรรณบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๕๐		 เรือนจำาจังหวัดบึงกาฬ	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๕๑		 เรือนจำาอำาเภอพล	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๕๒		 เรือนจำาอำาเภอสว่างแดนดิน	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๕๓		 เรือนจำาอำาเภอเทิง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๕๔		 เรือนจำาอำาเภอบัวใหญ	่ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๕๕๑๖	เรือนจำาอำาเภอรัตนบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

 ๑๑	ข้อ	๓.๒๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
 ๑๒	ข้อ	๓.๒๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
 ๑๓	ข้อ	๓.๓๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
 ๑๔	ข้อ	๓.๔๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
 ๑๕	ข้อ	๓.๔๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔

 ๑๖	ข้อ	๓.๕๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
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	 	 ๓.๕๖	 เรือนจำาอำาเภอทองผาภูม	ิ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๕๗๑๗	เรือนจำาอำาเภอกันทรลักษ	์ จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๕๘๑๘	เรือนจำาอำาเภอนางรอง	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 ๓.๕๙		 เรือนจำาอำาเภอชัยบาดาล	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๖๐		 เรือนจำาอำาเภอนาทว	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๖๑๑๙	เรือนจำาอำาเภอเกาะสมุย	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๓.๖๒		 เรือนจำาอำาเภอธัญบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๖๓		 เรือนจำาอำาเภอกบินทร์บุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๖๔		 เรือนจำาอำาเภอภูเขียว	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๖๕๒๐	เรือนจำาอำาเภอสีคิ้ว	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี	

	 	 ๓.๖๖		 เรือนจำาอำาเภอฝาง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๖๗		 เรือนจำาอำาเภอแม่สอด	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๖๘		 เรือนจำาอำาเภอสวรรคโลก	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๖๙		 เรือนจำาอำาเภอหล่มสัก	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๗๐		 เรือนจำาอำาเภอไชยา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๗๑		 เรือนจำาอำาเภอหลังสวน	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๗๒		 เรือนจำาอำาเภอตะกั่วป่า	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๗๓		 เรือนจำาอำาเภอทุ่งสง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๗๔		 เรือนจำาอำาเภอปากพนัง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๗๕		 เรือนจำาอำาเภอแม่สะเรียง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๓.๗๖		 เรือนจำาอำาเภอเบตง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

 ข้อ ๔	 เรือนจำาพิเศษ	หรือทัณฑสถาน	ตามข้อ	๑	 (ค)	 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน							

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	(ฉบับที่	๓)	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๔๗)	ออก

ตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	มีอำานาจคุมขังผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษต่อไป	ดังนี้

	 	 ๔.๑	 เรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๒	 เรือนจำาพิเศษธนบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๓	 เรือนจำาพิเศษกำาแพงเพชร	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๔	 เรือนจำาพิเศษขอนแก่น	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๕	 เรือนจำาพิเศษฉะเชิงเทรา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๖	 เรือนจำาพิเศษชลบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๗	 เรือนจำาพิเศษเชียงราย	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๘	 เรือนจำาพิเศษเชียงใหม	่ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๙	 เรือนจำาพิเศษนครปฐม	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

 ๑๗	ข้อ	๓.๕๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
 ๑๘	ข้อ	๓.๕๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
 ๑๙	ข้อ	๓.๖๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๕
 ๒๐	ข้อ	๓.๖๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔
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	 	 ๔.๑๐	 เรือนจำาพิเศษนครราชสีมา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๑	 เรือนจำาพิเศษนครศรีธรรมราช	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๒	 เรือนจำาพิเศษนครสวรรค	์ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๓	 เรือนจำาพิเศษพัทลุง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๔	 เรือนจำาพิเศษยะลา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๕		 เรือนจำาพิเศษระยอง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๖		 เรือนจำาพิเศษราชบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๗		 เรือนจำาพิเศษลพบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๘		 เรือนจำาพิเศษลำาปาง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๑๙		 เรือนจำาพิเศษสมุทรปราการ	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๐		 เรือนจำาพิเศษสุราษฎร์ธาน	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๑		 เรือนจำาพิเศษอุดรธาน	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๒		 เรือนจำาพิเศษอุบลราชธาน	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๓		 เรือนจำาพิเศษสุรินทร	์ จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๔		 เรือนจำาพิเศษปัตตาน	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๕		 เรือนจำาพิเศษสมุทรสงคราม	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๖		 เรือนจำาพิเศษนครพนม	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๗		 เรือนจำาพิเศษเพชรบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๘		 เรือนจำาพิเศษตาก	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๒๙๒๑	เรือนจำาพิเศษมีนบุร	ี จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๓๐๒๒	เรือนจำาพิเศษพัทยา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี
	 	 ๔.๓๑		 ทัณฑสถานหญิงกลาง	 ถึงประหารชีวิต
	 	 ๔.๓๒		 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	 ถึงประหารชีวิต
	 	 ๔.๓๓		 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่	 ถึงตลอดชีวิต
	 	 ๔.๓๔		 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลาง	 ถึงตลอดชีวิต		
	 	 ๔.๓๕	 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง	 ถึงตลอดชีวิต
	 	 ๔.๓๖๒๓	ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา	 ถึงประหารชีวิต
	 	 ๔.๓๗	 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก	 จำาคุกไม่เกิน	๓๐	ปี
	 	 ๔.๓๘	 ทัณฑสถานหญิงสงขลา	 จำาคุกไม่เกิน	๓๐	ปี
	 	 ๔.๓๙	 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา	 จำาคุกไม่เกิน	๓๐	ปี
	 	 ๔.๔๐	 ทัณฑสถานหญิงระยอง	 จำาคุกไม่เกิน	๓๐	ปี
	 	 ๔.๔๑	 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก	 จำาคุกไม่เกิน	๓๐	ปี
	 	 ๔.๔๒	 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	 จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี
	 	 ๔.๔๓	 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษจังหวัดปทุมธาน	ี จำาคุกไม่เกิน	๒๐	ปี
	 	 ๔.๔๔	 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

 ๒๑	ข้อ	๔.๒๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๕
 ๒๒	ข้อ	๔.๓๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๕
 ๒๓	ข้อ	๔.๓๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๓
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้

	 	 ๔.๔๕	 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช	 จำาคุกไม่เกิน	๑๕	ปี

	 	 ๔.๔๖	 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๔.๔๗	 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๔.๔๘	 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๔.๔๙	 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่น	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๔.๕๐	 ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษลำาปาง	 จำาคุกไม่เกิน	๑๐	ปี

	 	 ๔.๕๑	 ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา	 จำาคุกไม่เกิน	๗	ปี

	 	 ๔.๕๒	 ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง	 จำาคุกไม่เกิน	๗	ปี

	 	 ๔.๕๓	 ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง	 จำาคุกไม่เกิน	๗	ปี

	 	 ๔.๕๔	 ทัณฑสถานเปิดหนองนำาขุ่น	 จำาคุกไม่เกิน	๗	ปี

	 	 ๔.๕๕	 ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง	 จำาคุกไม่เกิน	๗	ปี

 ข้อ ๕	ให้เรือนจำาและทัณฑสถานมีอำานาจคุมขังมากกว่าที่กำาหนดไว้ในข้อ	๒	ข้อ	๓	และข้อ	๔	ได้เฉพาะ

กรณีการคุมขังผู้ต้องขังอายุหกสิบปีขึ้นไป		ดังนี้

	 	 (๑)	 ที่กำาหนดไว้ไม่เกิน	๗	ป	ี เป็นไม่เกิน	๑๔	ปี

	 	 (๒)	 ที่กำาหนดไว้ไม่เกิน	๑๐	ป	ี เป็นไม่เกิน	๒๐	ปี

	 	 (๓)		 ที่กำาหนดไว้ไม่เกิน	๑๕	ป	ี เป็นไม่เกิน	๓๐	ปี

	 	 (๔)		 ที่กำาหนดไว้ถึง	๒๐	ป	ี เป็นไม่เกิน	๔๐	ปี

	 	 (๕)		 ที่กำาหนดไว้ถึง	๒๕	ป	ี เป็นไม่เกิน	๕๐	ปี

	 	 (๖)		 ที่กำาหนดไว้ถึง	๓๐	ปี		 เป็นถึงตลอดชีวิต

ประกาศ		ณ		วันที่		๒๙		มีนาคม		พ.ศ.	๒๕๕๔

(ลงชื่อ)		พีระพันธุ์		สาลีรัฐวิภาค

(นายพีระพันธุ์			สาลีรัฐวิภาค)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๒๒๔

	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๓๒๕

	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๔๒๖

	 ประกาศกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	การกำาหนดอำานาจการคุมขังของเรือนจำา	ฉบับที่	๕๒๗

 ๒๔	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘/ตอนพิเศษ	๑๑๔	ง/หน้า	๑๑/๓๐	กันยายน	๒๕๕๔
 ๒๕	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘/ตอนพิเศษ	๑๓๕	ง/หน้า	๑๘/๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๔
 ๒๖	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘/ตอนพิเศษ	๑๕๓	ง/หน้า	๓๖/๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๔
 ๒๗	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๐/ตอนพิเศษ	๔	ง/หน้า	๒๘/๑๑	มกราคม	๒๕๕๖
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ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง การกำาหนดชนิด ประเภท และปริมาณของยาหรือสารพิษ

ที่ใช้ในการประหารชีวิตนักโทษ

	 โดยท่ีระเบียบกระทรวงยุติธรรม	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ข้อ	 ๑๒	

กำาหนดให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 โดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุข	 ออกประกาศกำาหนดชนิด	 ประเภท	 และ

ปริมาณของยาหรือสารพิษที่จะใช้ในการประหารชีวิตนักโทษ

	 ดังน้ัน	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	โดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุข	ตามหนังสือ	ท่ี	สธ	๑๐๐๓.๒/๔๒๕๓	

ลงวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๔๖	จึงออกประกาศกำาหนดชนิด	ประเภท	และปริมาณของยาหรือสารพิษที่ใช้ในการประหารชีวิต

นักโทษ	ดังนี้

	 ๑.	Sodium	Pentothal	ชนิดยา	ยาควบคุมพิเศษ	ประเภทยา	ยาใช้ภายใน	ปริมาณที่ใช้ไม่ตำากว่า	๕	กรัม	

ในสารละลาย	๕๐	cc.

	 หรือ	Propofol	ชนิดยา	ยาอันตราย	ประเภทยา	ยาใช้ภายใน	ปริมาณที่ใช้ไม่ตำากว่า	๒๐๐	mg.

	 ๒.	Pancuronium	bromide	ชนิดยา	ยาอันตราย	ประเภทยา	ยาใช้ภายใน	ปริมาณท่ีใช้ไม่ตำากว่า	๕๐	cc.	

(๑๐๐	มิลลิกรัม)

	 ๓.	Potassium	chloride	ชนิดยา	ยาอันตราย	ประเภทยา	ยาใช้ภายใน	ปริมาณที่ใช้ไม่ตำากว่า	๕๐	cc.	

(๗.๕	กรัม)

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑๙	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖	เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖

(ลงชื่อ)		นัทธี	จิตสว่าง

(นายนัทธี	จิตสว่าง)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง  การกำาหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภท

กุญแจมือและกุญแจเท้า

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 ๒๗	 แห่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	๒๔๗๙	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๔๑)	ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกประกาศการกำาหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือ

และกุญแจเท้า	เพื่อใช้กับผู้ต้องขัง	ดังนี้

	 ๑.	กุญแจมือมี	๓	แบบ	คือ

		 	 (๑)	กุญแจมือแบบที่หนึ่ง	ได้แก่	กุญแจมือที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วย

การใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง	มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วง

ด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน	 ระหว่างกุญแจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันโดยลูกโซ่โลหะมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	

๔.๗๕	มิลลิเมตร	ปรากฏตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

	 	 (๒)	กุญแจมือแบบที่สอง	 ได้แก่	กุญแจมือที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วย

การใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง	มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วง

ด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน	 ระหว่างกุญแจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยบานพับโลหะซึ่งมีจุดยึดอย่างน้อย	๒	 จุด	 ปรากฏ

ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

		 	 (๓)	กุญแจมือแบบที่สาม	ได้แก่	กุญแจมือที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วย

การใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง	มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วง

ด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน	 โดยกุญแจมือท้ังสองข้างยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวซ่ึงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า	๑๓๐	 เซนติเมตร	

ปรากฏตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

		 ๒.	กุญแจเท้า	ได้แก่	กุญแจเท้าที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วยการใช้ลูกกุญแจ

ไขที่ตัวห่วง	มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญแจดอก

เดียวกัน	 ระหว่างกุญแจเท้าทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า	 ๓๘	 เซนติเมตร	 และไม่เกิน			

๕๐	เซนติเมตร	โดยขนาดของลูกโซ่วัดผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	๔.๗๕	เซนติเมตร	ปรากฏตามแบบแนบท้ายประกาศนี้	
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	 การนำาเคร่ืองพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้าไปใช้กับผู้ต้องขัง	ให้ถือปฏิบัติตามนัยมาตรา	๑๔

แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 ประกอบข้อ	 ๒๘	 และข้อ	 ๒๙	 แห่งกฎกระทรวงออกตามความใน							

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.๒๕๔๑)	โดยเคร่งครัด

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่วันที่		๒๕	พฤศจิกายน		๒๕๕๔		เป็นต้นไป

ประกาศ		ณ		วันที่		๒๕		พฤศจิกายน		พ.ศ.		๒๕๕๔	

(ลงชื่อ)		พันตำารวจเอก		สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย

		 	 	 	 	 	 									 	 	 	(สุชาติ	วงศ์อนันต์ชัย)

	 	 	 	 	 	 										 	 	 	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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กุญ
แจมือแบบที่ ๒

ข้อกำาหนด

	
ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วยการใช้ลูกกุญ

แจไขที่ตัวห่วง	

มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	
สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วย

ลูกกุญ
แจดอกเดียวกัน	

ระหว่างกุญ
แจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยบานพับโลหะซึ่งมีจุดยึดอย่างน้อย	

๒	จุด

*		ลูกกุญ
แจมีปุ่ม

			ดับเบิ้ลล็อค

			อยู่ด้านท้ายดอก
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กุญ
แจเท้า

ข้อกำาหนด

	
ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วยการใช้ลูกกุญ

แจไขที่ตัวห่วง

มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วย

ลูกกุญ
แจดอกเดียวกัน	

ระหว่างกุญ
แจเท้าทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยลูกโซ่โลหะซึ่งมีความยาว

ไม่น้อยกว่า	๓๘	เซนติเมตร	และไม่เกิน	๕๐	เซนติเมตร	โดยขนาดของลูกโซ่วัดผ่าศูนย์กลางไม่เกิน												

๔.๗๕	เซนติเมตร
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ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง การกำาหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภท

กุญแจมือและกุญแจเท้า

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

  

	 ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศการกำาหนดแบบและขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและ

กุญแจเท้า	ลงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	ไปแล้ว	นั้น	

	 เพื่อให้การปฏิบัติงานในการใช้เครื่องพันธนาการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการควบคุมและ

ให้มีความมั่นคงปลอดภัยของสังคมมากยิ่งขึ้น

	 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 ๒๗	 แห่งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	๒๔๗๙	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๔๑)	ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	

พุทธศักราช	๒๔๗๙	อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศกรมราชทัณฑ์	เรื่อง	การกำาหนดแบบและ

ขนาดของเครื่องพันธนาการประเภทกุญแจมือและกุญแจเท้า	ลงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	โดยให้ยกเลิกความในข้อ	๑	

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “๑	 กุญแจมือมี	๕	แบบ	คือ

	 	 (๑)	 กุญแจมือแบบที่หนึ่ง	 ได้แก่	 กุญแจมือที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	 และคลายล็อค

ด้วยการใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง	มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัว

ห่วงด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน	 ระหว่างกุญแจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันโดยลูกโซ่โลหะมีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	

๔.๗๕	มิลลิเมตร	

	 	 (๒)	 กุญแจมือแบบที่สอง	ได้แก่	กุญแจมือที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วย

การใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง	มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วง

ด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน	ระหว่างกุญแจมือทั้งสองข้างเชื่อมติดกันด้วยบานพับโลหะซึ่งมีจุดยึดอย่างน้อย	๒	จุด	

	 	 (๓)	 กุญแจมือแบบที่สาม	ได้แก่	กุญแจมือที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อค

ด้วยการใช้ลูกกุญแจไขท่ีตัวห่วง	มีระบบล็อคสองช้ันเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย	สามารถบังคับล็อคได้จากท้ังสองด้านของตัวห่วง

ด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน	โดยกุญแจมือท้ังสองข้างยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวซ่ึงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า	๑๓๐	เซนติเมตร	
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	 	 (๔)	 กุญแจมือแบบที่สี่	 ได้แก่	 กุญแจมือที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	 และคลายล็อคด้วย

การใช้ลูกกุญแจไขที่ตัวห่วง	 มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	 สามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วง

ด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน	 โดยกุญแจมือทั้งสองข้างยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวที่ทำาจากลูกโซ่โลหะความยาวไม่น้อยกว่า	

๑๓๐	 เซนติเมตร	 ในตำาแหน่งด้านข้างลำาตัว	 สายเข็มขัดโซ่ให้ล็อคติดกันด้วยแม่กุญแจโลหะ	 ซึ่งสามารถคลายล็อคด้วย

ลูกกุญแจดอกเดียวกับที่ใช้คลายล็อคกุญแจมือ

	 	 (๕)	 กุญแจมือแบบที่ห้า	 ได้แก่	 กุญแจมือที่ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	 และคลายล็อคด้วย

การใช้กุญแจไขที่ตัวห่วง	 มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสามารถบังคับล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วง

ด้วยลูกกุญแจดอกเดียวกัน	 โดยกุญแจมือทั้งสองข้างยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวที่ทำาจากลูกโซ่โลหะ	 ความยาวไม่น้อยกว่า			

๑๓๐	เซนติเมตร	ในตำาแหน่งด้านหน้าลำาตัว	สายเข็มขัดโซ่ให้ล็อคติดกันด้วยแม่กุญแจโลหะ	ซึ่งสามารถคลายล็อคด้วย

ลูกกุญแจดอกเดียวกับที่ใช้คลายล็อคกุญแจมือ

	 ปรากฏตามแบบแนบท้ายประกาศนี้”

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่วันที่	๑๔	สิงหาคม		๒๕๕๕	เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๔	สิงหาคม		๒๕๕๕

(ลงชื่อ)		พันตำารวจเอก	สุชาติ		วงศ์อนันต์ชัย

	 	 	 	 	 							 	 										(สุชาติ		วงศ์อนันต์ชัย)

																																																												 		 	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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แบบแนบท้ายประกาศกรมราชทัณ
ฑ

์

เรื่อง  การกำาหนดแบบและขนาดของเครื่องพ
ันธนาการประเภทกุญ

แจมือและกุญ
แจเท้า

(ฉบับที่ ๒) พ
.ศ. ๒๕๕๕

กุญ
แจมือแบบที่ ๒

ข้อกำาหนด

	
ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วยการใช้

ลูกกุญ
แจไขที่ตัวห่วง	มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับ	

ล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญ
แจดอกเดียวกัน	ระหว่างกุญ

แจมือทั้ง

สองข้างเชื่อมติดกันด้วยบานพับโลหะซึ่งมีจุดยึดอย่างน้อย	๒	จุด

*		ลูกกุญ
แจมีปุ่ม

			ดับเบิ้ลล็อค

			อยู่ด้านท้ายดอก
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แบบแนบท้ายประกาศกรมราชทัณ
ฑ

์

เรื่อง  การกำาหนดแบบและขนาดของเครื่องพ
ันธนาการประเภทกุญ

แจมือและกุญ
แจเท้า

(ฉบับที่ ๒) พ
.ศ. ๒๕๕๕

กุญ
แจมือแบบที่ ๔

ข้อกำาหนด

	
ทำาด้วยโลหะบังคับล็อคด้วยฟันเฟือง	และคลายล็อคด้วยการใช้

ลูกกุญ
แจไขที่ตัวห่วง	มีระบบล็อคสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย	สามารถบังคับ

ล็อคได้จากทั้งสองด้านของตัวห่วงด้วยลูกกุญ
แจดอกเดียวกัน	โดยกุญ

แจมือทั้งสองข้าง

ยึดติดกับสายเข็มขัดรัดเอวที่ทำาจากลูกโซ่โลหะความยาวไม่น้อยกว่า	๑๓๐	เซนติเมตร	

ในตำาแหน่งด้านข้างลำาตัว	สายเข็มขัดโซ่ให้ล็อคติดกันด้วยแม่กุญ
แจโลหะ	ซึ่งสามารถ

คลายล็อคด้วยลูกกุญ
แจดอกเดียวกับที่ใช้คลายล็อคกุญ

แจมือ
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คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษาคณะผู้จัดทำา

  นายโสภณ		ธิติธรรมพฤกษ์		 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	ฝ่ายวิชาการ

คณะผู้จัดทำา

	 	 นางสาวลาวัณย์		อ่อนสำาล	ี ผู้อำานวยการกองนิติการ

	 	 นายนฤพนธ์		แก้วเทศ	 นิติกรชำานาญการพิเศษ

	 	 นายสมยศ		วงค์พูล	 นิติกรชำานาญการ

	 	 นายโยธิน		บุญญานุสนธิ์	 นิติกรชำานาญการ

	 	 นายเทพพลพันธ์		ทองสุภร	 นิติกรชำานาญการ

	 	 นางสาวพลอยไพลิน		บุญธวัชศักดิ์	 นิติกรปฏิบัติการ

	 	 นางพรวดี		ยิ้มน้อย	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

	 	 นางสาวณัฏฐ์วริน		สายะนันท์	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

	 	 นางกุลสินี		เต่าหิม	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

	 	 นางสาวสุรีพร		สอนดี	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

	 	 นางสาวณิชชา		แก้วพูลศรี	 นิติกร

	 	 นางสาววราภรณ์		ศิลปชัย	 เจ้าพนักงานธุรการ
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