
ที่ ยธ ๐๗๑๑.๕/     กรมราชทัณฑ์ 
        ๒๒๒  ถนนนนทบุรี ๑   
        ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
        จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

          ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง   ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจ าและผู้อ านวยการทัณฑสถาน 

อ้างถึง  หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนมาก ที่ ยธ ๐๗๑๑.๕/๓๘๗๕๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ได้ยกร่างระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ 
พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญในการปรับปรุงเงื่อนไขการตั้งผู้คุมพิเศษตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๔            
เรื่อง การตั้งผู้คุมพิเศษ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของเรือนจ า/ทัณฑสถาน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข
ข้อก าหนดที่ไม่เป็นปัจจุบัน และให้เรือนจ า/ทัณฑสถานพิจารณาตั้งข้อสังเกตต่อร่างระเบียบฯ ส่งกรมราชทัณฑ์ 
ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 

  กรมราชทัณฑ์ ได้รับข้อสังเกตของเรือนจ า/ทัณฑสถาน และน ามาปรับปรุงร่างระเบียบฯ แล้ว 
จึงขอส่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
 
 
กองนิติการ กลุ่มงานพัฒนางานนิติการ 
โทร/โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๙-๖๐  
 
 
 
 
 



 
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 

  โดยที่กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการตั้งผู้คุมพิเศษ
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ครอบคลุมภารกิจของเรือนจ าและทัณฑสถาน ก่อให้เกิดผลดี   
แก่ทางราชการ 

  อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงมหาดไทยข้อ ๔ และข้อ ๒๒ ออกตามความในมาตรา ๕๘ 
แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๔ เรื่องการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๔๘๐ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
   “เรือนจ า” หมายความรวมถึง ทัณฑสถาน 
   “ผู้บัญชาการเรือนจ า” หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการทัณฑสถาน 
   “เจ้าพนักงานเรือนจ า” หมายถึง เจ้าพนักงานประจ าเรือนจ าตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 ข้อ ๕ ผู้ที่จะได้รับการต้ังให้เป็นผู้คุมพิเศษได้ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายหนึ่งกฎหมายใด 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  (๓) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคหรือสภาพร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  (๔) กรณีที่เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้คุมพิเศษมาก่อน ต้องไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก หรือถูกลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือเคยท าให้ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างการ
ควบคุม 
  (๕) เป็นผู้อ่านและเขียนหนังสือไทยได้  
  ผู้ที่ขาดคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ดังกล่าวข้างต้นนั้น  เมื่อมี เหตุ พิเศษอธิบดี                
กรมราชทัณฑ์อาจพิจารณายกเว้นให้ต้ังเป็นพิเศษเฉพาะรายก็ได้ 
  ข้อ ๖ ก่อนที่จะตั้งผู้ใดให้เป็นผู้คุมพิเศษให้ส่งตัวผู้นั้นไปให้พัศดีท าการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบในหน้าที่ผู้คุมเสียก่อน เมื่อพัศดีท าการอบรมแล้วให้รายงานแสดงผลแห่งการอบรม
ตลอดจนนิสัยความประพฤติที่สังเกตเห็นในระหว่างท าการอบรมไปยังผู้บัญชาการเรือนจ า เมื่อผู้บัญชาการ
เรือนจ าพิจารณาเห็นชอบแล้วก็ให้ออกหนังสือตั้งให้เป็นผู้คุมพิเศษ 
 
 

/ ข้อ  ๗ ... 
 



- ๒ - 
 

  ข้อ  ๗  กรณีดังต่อไปนี้ผู้บัญชาการเรือนจ าจะตั้งผู้คุมพิเศษ โดยไม่ต้องส่งตัวให้พัศดีท าการ
อบรมตามข้อ ๖ ก็ได้ 
   (๑) กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ก าลังผู้คุมพิเศษเพ่ือเข้าระงับเหตุหรือ
ควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า 
   (๒) เป็นผู้ที่เคยได้รับการตั้งเป็นผู้คุมพิเศษตามระเบียบนี้มาแล้ว 
  ข้อ ๘ หนังสือตั้งให้ใช้ตามแบบต่อท้ายระเบียบนี้และจะต้องระบุข้อความไว้ให้ชัดเจน
เกี่ยวกับหน้าที่ สถานที่ปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ข้อ ๙ ผู้บัญชาการเรือนจ ามีอ านาจที่จะถอนการตั้งผู้คุมพิเศษได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้คุมพิเศษนั้นไม่กระท าตามกฎหมายหรือระเบียบในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 
   (๒) เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้คุมพิเศษนั้นขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
   (๓) มีพฤติการณ์ที่ส่อให้เห็นว่าหากให้ผู้คุมพิเศษนั้นท าหน้าที่ต่อไปแล้วจะก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้น 
   (๔) เมื่อหน้าที่ที่ได้รับการตั้งได้สิ้นสุดลงแล้ว 
   ค าสั่งถอนตามวรรคหนึ่งให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปฏิบัติหน้าที่ของ             
ผู้คุมพิเศษที่ถูกถอนการตั้งนั้น 
 ข้อ ๑๐  หนังสือตั้งให้หมดอายุในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    (๑) เมื่อถึงก าหนดวันซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือตั้ง 
    (๒) ในวันที่  ๓๑ ธันวาคม แห่งปีที่ออกหนังสือตั้งในกรณีที่หนังสือตั้งมิได้ระบุ             
วันหมดอายุไว้ 
    (๓) วันที่มีค าสั่งถอนการตั้งตามข้อ ๙ 
 ข้อ ๑๑  เมื่อมีค าสั่งถอนการตั้งตามข้อ ๙ หรือหนังสือตั้งหมดอายุตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ที่ได้รับ   
การต้ังน าหนังสือตั้งนั้นส่งคืนเรือนจ าโดยเร็ว 
  ข้อ ๑๒  ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับตัวผู้ต้องขัง ให้ผู้คุมพิเศษแสดงหนังสือตั้งต่อ            
เจ้าพนักงานเรือนจ าที่มีหน้าที่จ่ายผู้ต้องขังทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามนี้ห้ามเจ้าพนักงานเรือนจ าจ่ายผู้ต้องขัง
มอบให้ไปเป็นอันขาด 
  ข้อ ๑๓  ผู้ที่ได้รับการตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นผู้คุมพิเศษตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่            พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 
                                                                     อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที.่...................... เรือนจ า/ทัณฑสถาน.......................................  

 
หนังสือตั้งผู้คุมพิเศษ 

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

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบระเบียบกรมราชทัณฑ์              
ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน .......................................  
ตั้งให้ ................................................... ต าแหน่ง .......................................... สังกัด ................................... 
เป็นผู้คุมพิเศษท าหน้าที่ .................................................................................................... .................... 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 นับตั้งแต่วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............. ถึงวันท่ี .......... เดือน .................... 
พ.ศ. ............. โดยมีหน้าท่ีและความรบัผิดเช่นเดียวกับผู้คุมทุกประการ 

 
 
 ลงชื่อ 
 ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน................ 
 
 
 


