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พระราชบัญญัติ 

ราชทัณฑ์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
(๓) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๔) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๐/๒๕๕๗  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

ว่าด้วยราชทัณฑ์  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พทุธศักราช  ๒๕๕๗   

๑
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือนจํา”  หมายความว่า  ที่ซึ่งใช้ควบคุม  ขัง  หรือจําคุกผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน  

และให้หมายความรวมถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้
โดยชัดเจนด้วย 

“ผู้ต้องขัง”  หมายความรวมถึงนักโทษเด็ดขาด  คนต้องขัง  และคนฝาก 
“นักโทษเด็ดขาด”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงที่สุด  

และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย 
“คนต้องขัง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายขัง 
“คนฝาก”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา  หรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการราชทัณฑ์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการราชทัณฑ์ 
“เจ้าพนักงานเรือนจํา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและอธิบดี

ได้แต่งตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับเรือนจําทหารตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจําทหาร 
มาตรา ๖ กรมราชทัณฑ์อาจดําเนินการให้มีมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีการอื่นนอกจาก

การควบคุม  ขัง  หรือจําคุกไว้ในเรือนจํา  แต่มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  รวมตลอดถึงกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการราชทัณฑ์ 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการราชทัณฑ์”  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานกรรมการ 

๒



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนเก้าคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  อัยการสูงสุด  และเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านนิติศาสตร์  ด้านศาสนา  ศิลปะ  หรือวัฒนธรรม  
ด้านอาชญาวิทยา  ด้านทัณฑวิทยา  ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านจิตวิทยา  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การราชทัณฑ์  ด้านละหนึ่งคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมราชทัณฑ์จํานวน 
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  เว้นแต่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่ 

เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะกระทําผิดวินัย   
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

๓
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ 

ด้านการราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานราชทัณฑ์
ตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 

(๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการวางระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

(๓) ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง  กลยุทธ์  และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนา 

การบริหารงานราชทัณฑ์  หรือการดําเนินการตามแผนการบริหารงานราชทัณฑ์ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผล  รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี  การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง  และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพื่อมิให้กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก   
และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  
และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพื่อพิจารณา 

(๕) กําหนดมาตรฐานการดําเนินการด้านต่าง ๆ  ของเรือนจําให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

๔
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ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๖ ให้กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง  และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อย  รวมท้ังปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๒   
อํานาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจํา 

 
 

มาตรา ๑๗ อธิบดีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจําในส่วนที่เก่ียวแก่
การงานและความรับผิดชอบ  ตลอดจนเง่ือนไขที่จะปฏิบัติตามอํานาจและหน้าที่นั้น 

ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ผู้บัญชาการเรือนจําอาจแต่งตั้งให้ข้าราชการหรือบุคลากร
จากส่วนราชการอื่นเป็นผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นคร้ังคราวได้  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานเรือนจํา 

การดําเนินการตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
มาตรา ๑๘ ให้กรมราชทัณฑ์จัดให้เจ้าพนักงานเรือนจําเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อให้มีการประเมินและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่  รวมไปถึง 
การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเช่ียวชาญ  ทั้งนี้  ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 

๕
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มาตรา ๑๙ ให้เจ้าพนักงานเรือนจําผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรา  ๑๘  เป็นตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง   

มาตรา ๒๐ เจ้าพนักงานเรือนจําจะใช้กําลังบังคับแก่ผู้ต้องขังไม่ได้  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การกระทําเพื่อป้องกันตัว 
(๒) ผู้ต้องขังพยายามหลบหนี  ใช้กําลังกายขัดขืนโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง

ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานเรือนจําหรือระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  เจ้าพนักงานเรือนจําจะใช้กําลังบังคับได้เพียงเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม

กับพฤติการณ์  และต้องรายงานเหตุต่อผู้บัญชาการเรือนจําทันที 
มาตรา ๒๑ ห้ามใช้เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่จะทําอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น 
(๒) ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมหรืออาการส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบซึ่งอาจจะทํา

อันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น 
(๓) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนีการควบคุม 
(๔) เม่ือผู้ต้องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควร

ที่จะต้องใช้เคร่ืองพันธนาการ 
(๕) เม่ืออธิบดีสั่งว่าเป็นการจําเป็นต้องใช้เคร่ืองพันธนาการ  เนื่องจากสภาพของเรือนจํา  

สภาพของท้องถิ่น  หรือเหตุจําเป็นอื่น 
ให้ผู้บัญชาการเรือนจํากําหนดตัวพัศดีผู้มีอํานาจสั่งให้ใช้เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องขังตาม  (๑)  (๒)  

หรือ  (๓)  และสั่งเพิกถอนคําสั่งให้ใช้เคร่ืองพันธนาการนั้น 
การใช้เคร่ืองพันธนาการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  กับผู้ต้องขังซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปี  

ผู้ต้องขังซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี  ผู้ต้องขังหญิง  หรือผู้ต้องขังซึ่งเจ็บป่วย  พัศดีผู้มีอํานาจสั่ง  เจ้าพนักงานเรือนจํา  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุม  แล้วแต่กรณี  ต้องเห็นเป็นการจําเป็นที่จะต้องใช้เคร่ืองพันธนาการนั้นด้วย 

ให้ผู้สั่งใช้เคร่ืองพันธนาการบันทึกเหตุผลหรือความจําเป็นที่ต้องใช้เคร่ืองพันธนาการกับผู้ต้องขัง
นั้นไว้ด้วย   

๖
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การกําหนดประเภท  ชนิด  และขนาดของเครื่องพันธนาการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๒ เจ้าพนักงานเรือนจําอาจใช้อาวุธอื่น  นอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องขังกําลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนี  และไม่มีทางจะป้องกันอย่างอื่นนอกจากใช้อาวุธ 
(๒) ผู้ต้องขังก่อความไม่สงบขึ้นและไม่เชื่อฟังเจ้าพนักงานเรือนจําห้ามปราม 
(๓) ผู้ต้องขังใช้กําลังทําร้ายหรือพยายามทําร้ายเจ้าพนักงานเรือนจําหรือผู้อื่น 
ประเภทหรือชนิดของอาวุธตามวรรคหน่ึงที่เจ้าพนักงานเรือนจําจะพึงมีไว้ในครอบครองหรือใช้  

ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๓ เจ้าพนักงานเรือนจําอาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้  เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องขังมีอาวุธและขัดขืนไม่ยอมวางอาวุธ  อันอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าพนักงานเรือนจํา

หรือผู้อื่น 
(๒) ผู้ต้องขังซึ่งกําลังหลบหนีโดยไม่ยอมหยุดเม่ือเจ้าพนักงานเรือนจําสั่งให้หยุดและไม่มีทางอื่น

ที่จะจับกุมได้ 
(๓) ผู้ต้องขังตั้งแต่สามคนข้ึนไปก่อการวุ่นวาย  เปิดหรือพยายามเปิดหรือทําลายหรือพยายาม

ทําลาย  ประตู  ร้ัว  กําแพง  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  ภายในเรือนจํา  หรือใช้กําลังทําร้ายเจ้าพนักงานเรือนจํา
หรือผู้อื่น  และไม่ยอมหยุดเม่ือเจ้าพนักงานเรือนจําสั่งให้หยุด 

(๔) ผู้ต้องขังใช้อาวุธทําร้ายหรือพยายามทําร้ายเจ้าพนักงานเรือนจําหรือผู้อื่น 
การใช้อาวุธปืนตามวรรคหน่ึง  หากมีเจ้าพนักงานเรือนจําผู้มีอํานาจเหนือตนอยู่ในที่นั้นด้วย 

และอยู่ในวิสัยที่จะรับคําสั่งได้  การใช้อาวุธปืนนั้นจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานเรือนจํา 
ผู้นั้นแล้วเท่านั้น 

มาตรา ๒๔ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง  
ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจําไม่สามารถย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้  ณ  ที่อื่นได้ทันท่วงที  จะปล่อยผู้ต้องขัง 
ไปชั่วคราวก็ได้  และให้แจ้งผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปทราบว่าต้องกลับมาเรือนจํา  หรือรายงานตนยังสถานีตํารวจ
หรือที่ว่าการอําเภอภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับการปล่อยไป  และต้องปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจ้าหน้าที่นั้น ๆ  ถ้าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปไม่กลับมาเรือนจํา  ไม่ไปรายงานตน  หรือละเลยไม่ปฏิบัติ 
ตามคําสั่งดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุที่อาจรับฟังได้  ให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นมีความผิดฐานหลบหนีที่คุมขังตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานเรือนจําแจ้งให้ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปรายงานตนยังสถานีตํารวจหรือที่ว่าการ
อําเภอใด  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํารีบแจ้งไปยังสถานีตํารวจหรือที่ว่าการอําเภอนั้นโดยเร็ว 

๗
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มาตรา ๒๕ ภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเหตุผู้ต้องขังหลบหนี  เพื่อประโยชน์
ในการจัดการจับกุมผู้ต้องขังหลบหนี  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจค้นหรือจับกุมผู้ต้องขังซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนี  
เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวหลบซ่อนอยู่  และมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้าไปหรือรอจนกว่า
จะได้หมายค้นจากศาลมาได้  ผู้ต้องขังนั้นจะหลบหนีไป  หากเจ้าของหรือผู้รักษาสถานที่นั้นไม่ยอมให้เข้าไป  
เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจใช้กําลังเพื่อเข้าไป  ในกรณีจําเป็นจะเปิดหรือทําลายประตูบ้าน  ประตูเรือน  
หน้าต่าง  ร้ัว  หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทํานองเดียวกันนั้นก็ได้ 

(๒) ค้นยานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องขังซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีได้เข้าไปหลบซ่อนอยู่  
และหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะไม่สามารถตามหายานพาหนะหรือผู้ต้องขังดังกล่าวได้ 

เจ้าพนักงานเรือนจําตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  
หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์โดยทําเอกสาร
และเครื่องหมายแสดงการมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ไว้ประจําตัวเจ้าพนักงานเรือนจําผู้ได้รับอนุมัตินั้น  
และเจ้าพนักงานเรือนจําผู้นั้นต้องแสดงเอกสารและเคร่ืองหมายดังกล่าวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจใช้อาวุธหรืออาวุธปืนตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขตามมาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๓  แล้วแต่กรณี  กับผู้ต้องขังนั้นได้   

มาตรา ๒๖ การใช้อํานาจตามมาตรา  ๒๕  นอกจากเจ้าพนักงานเรือนจําต้องดําเนินการ
เกี่ยวกับวิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
(๒) บันทึกเหตุอันควรสงสัยและเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องเข้าค้นเป็นหนังสือให้ไว้แก่เจ้าของ  

ผู้รักษาหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น  แต่ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวอยู่  ณ  ที่นั้น  ให้เจ้าพนักงาน
เรือนจําผู้ค้นส่งมอบสําเนาหนังสือนั้นให้แก่บุคคลนั้นในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ 

(๓) รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ 
ในกรณีที่เป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก  เจ้าพนักงานเรือนจําผู้เป็นหัวหน้า

ในการเข้าค้นต้องเป็นเจ้าพนักงานเรือนจําชั้นพัศดีขึ้นไป 
มาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอาณาบริเวณ

ภายนอกรอบเรือนจําซึ่งเป็นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดภัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  พร้อมแสดง
แผนที่ของอาณาบริเวณดังกล่าว  ทั้งนี้  ต้องคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบริเวณน้ันประกอบด้วย 

๘
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ในกรณีที่มีพฤติการณ์และเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลหรือยานพาหนะใดอาจส่งยาเสพติดให้โทษ  
วัตถุออกฤทธ์ิ  สารระเหย  อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  สิ่งเทียมอาวุธปืน  
โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น  อุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว  รวมทั้งวัตถุอื่นที่เป็นอันตรายหรือกระทบต่อ
ความม่ันคงปลอดภัยของเรือนจําเข้าไปในเรือนจํา  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจตรวจค้นบุคคล 
หรือยานพาหนะนั้นในเขตปลอดภัยตามวรรคหน่ึงได้  รวมทั้งมีอํานาจยึด  ทําให้เสียหาย  ทําให้ใช้การไม่ได้  
หรือทําลายสิ่งของและทรัพย์สินที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการนําส่งสิ่งของดังกล่าวด้วย  ในกรณีที่เป็นความผิด
ทางอาญาให้มีอํานาจจับกุมและแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจแห่งท้องที่ที่ถูกจับ  เพื่อดําเนินการต่อไป 

สิ่งของและทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคสอง  หากไม่ได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีและไม่ใช่
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ใดทําหรือมีไว้เป็นความผิด  ให้คืนแก่เจ้าของ  เว้นแต่กรณีตามหาเจ้าของไม่ได้  หรือ 
เป็นของสดเสียง่าย  ให้จําหน่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจําตามมาตรา  ๒๕   
ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจําได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือ  ให้บุคคลน้ันมีอํานาจช่วยการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานเรือนจําได้  หากบุคคลนั้นเจ็บป่วย  ได้รับบาดเจ็บ  หรือตายเพราะเหตุที่ได้เข้าช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานเรือนจําซึ่งกระทําการตามหน้าที่  ให้บุคคลน้ันมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม 

มาตรา ๒๙ เพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจตรวจสอบจดหมาย  เอกสาร  พัสดุภัณฑ์  หรือสิ่งสื่อสารอื่น  
หรือสกัดก้ันการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใด ๆ  ซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องขัง  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ความสงบเรียบร้อยตามวรรคหนึ่งให้หมายความเฉพาะการป้องกันเหตุร้าย  และรักษาความสงบ
เรียบร้อยของเรือนจํา 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับบรรดาคําร้องทุกข์  หรือเร่ืองราวใด ๆ  ที่ได้ย่ืนตามมาตรา  ๔๖  
และมาตรา  ๔๗  และเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความของผู้นั้น 

มาตรา ๓๐ เจ้าพนักงานเรือนจํา  ข้าราชการหรือบุคลากรจากส่วนราชการอื่น  ตามมาตรา  ๑๗  
วรรคสอง  และบุคคลซึ่งช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจําตามมาตรา  ๒๘  ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ทางอาญา  
หรือทางวินัย  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หากเป็นการกระทําที่สุจริตไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๙



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
การจําแนก  เขตความรับผิดชอบ  และมาตรฐานเรือนจํา 

 
 

มาตรา ๓๑ การจําแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจํา  ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยอาศัย
เกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพศของผู้ต้องขัง 
(๒) สถานะของผู้ต้องขัง 
(๓) ความประสงค์ในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
(๔) ความม่ันคงของเรือนจํา 
(๕) ลักษณะเฉพาะทางของเรือนจํา 
เพื่อประโยชน์ในการอบรม  พัฒนาพฤตินิสัย  และควบคุมผู้ต้องขัง  อธิบดีจะสั่งให้จัดแบ่งอาณาเขต

ภายในเรือนจําออกเป็นส่วน ๆ  โดยคํานึงถึงประเภทหรือชั้นของเรือนจําที่ได้จําแนกไว้และความเหมาะสม 
กับผู้ต้องขังแต่ละประเภทก็ได้ 

การจัดแบ่งอาณาเขตภายในเรือนจําตามวรรคสอง  จะจัดโดยให้มีสิ่งกีดก้ันหรือขอบเขตท่ีแน่นอน  
และจัดแยกผู้ต้องขังแต่ละประเภทไว้ในส่วนต่าง ๆ  ที่ได้จัดแบ่งนั้นก็ได้  ในกรณีที่เรือนจําใดโดยสภาพ 
ไม่อาจดําเนินการดังกล่าวได้  ให้แยกการควบคุมให้ใกล้เคียงกับแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ ให้กรมราชทัณฑ์กําหนดชื่อเรือนจํา  โดยใช้คําว่า  “เรือนจํา”  เป็นคําขึ้นต้น  
แล้วต่อด้วยชื่อของเรือนจํา  และเขตความรับผิดชอบของเรือนจําโดยอาจกําหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ 
หลายจังหวัด  ทั้งนี้  ให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และรองรับ 
การดําเนินการของศาล 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรมและแจ้งให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบด้วย 

มาตรา ๓๓ การกําหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจําให้เป็นสถานที่คุมขังเพื่อ
ดําเนินกิจการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์  ให้สามารถทําได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๓๔ เพื่อให้การบริหารงานเรือนจําและสถานที่คุมขังตามมาตรา  ๓๓  ทุกแห่ง  
เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  ให้อธิบดีวางระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานในเรือนจํา 
และสถานที่คุมขัง  การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจําและเจ้าหน้าที่  การแก้ไข  บําบัด  ฟื้นฟู  และพัฒนา

๑๐



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

พฤตินิสัยผู้ต้องขัง  การปฏิบัติตัวของผู้ต้องขังแต่ละประเภท  และการอื่นอันจําเป็นตามที่กําหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้กรมราชทัณฑ์นําเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้ง
ระบบและเคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจําให้มีประสิทธิภาพ   

หมวด  ๔ 
ผู้ต้องขัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรับตัวผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๓๕ เจ้าพนักงานเรือนจําจะรับบุคคลใด ๆ  ไว้เป็นผู้ต้องขังในเรือนจําได้ต่อเม่ือได้รับ
หมายอาญาหรือเอกสารอันเป็นคําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  โดยให้ผู้มีอํานาจออกหมายอาญา 
หรือเอกสารดังกล่าว  ระบุเลขประจําตัวประชาชน  หรือเอกสารแสดงตนของผู้ต้องขังเท่าที่ทราบด้วย 

มาตรา ๓๖ ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจํา  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําจัดทํา
ทะเบียนประวัติผู้ต้องขังโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อและนามสกุลของผู้ต้องขัง  เลขประจําตัวประชาชน  หรือเอกสารแสดงตนของผู้ต้องขัง
เท่าที่ทราบ   

(๒) ข้อหาหรือฐานความผิดที่ผู้นั้นได้กระทํา   
(๓) บันทึกลายนิ้วมือหรือสิ่งแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคล  และตําหนิรูปพรรณ   
(๔) สภาพของร่างกายและจิตใจ  ความรู้และความสามารถ 
(๕) รายละเอียดอื่นตามที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
ให้กรมราชทัณฑ์นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทําทะเบียนประวัติผู้ต้องขังตามวรรคหน่ึง  

รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประมวลผลด้วย 
เม่ือเจ้าพนักงานเรือนจําร้องขอ  ให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญาหรือ 

เจ้าพนักงานผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลประวัติผู้ต้องขังส่งรายงานแสดงประวัติของผู้ต้องขังนั้นให้แก่ 
เจ้าพนักงานเรือนจํา 

มาตรา ๓๗ ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจํา  ให้แพทย์  พยาบาล  หรือเจ้าพนักงาน
เรือนจําที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลทําการตรวจร่างกายของผู้ต้องขัง  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการ

๑๑



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ตรวจร่างกายภายในวันที่รับตัวเข้าไว้ได้  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําเป็นผู้ตรวจร่างกายของผู้ต้องขังนั้น 
ในเบื้องต้นก่อนได้แต่ต้องจัดให้มีการตรวจโดยเร็ว  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์   

มาตรา ๓๘ ในวันที่ รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจํา  ต้องแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบถึง
ข้อบังคับเรือนจํา  ระเบียบกรมราชทัณฑ์เก่ียวกับการปฏิบัติตัวของผู้ต้องขัง  และสิทธิ  หน้าที่  และประโยชน์
ที่ผู้ต้องขังจะพึงได้รับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งเร่ืองอื่นที่จําเป็น 

ในกรณีที่ผู้ต้องขังไม่รู้หนังสือ  ต้องชี้แจงรายละเอียดในข้อบังคับเรือนจําและระเบียบกรมราชทัณฑ์
และสิทธิ  หน้าที่  และประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะพึงได้รับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งเร่ืองอื่น
ที่จําเป็นตามวรรคหน่ึงให้ผู้ต้องขังทราบด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าใจด้วย 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติผู้ต้องขังด้วย 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ต้องขังมีเด็กอายุต่ํากว่าสามปีซึ่งอยู่ในความดูแลของตนติดมายังเรือนจํา  

หรือเด็กซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขังในเรือนจํา  หากมีความจําเป็นหรือปรากฏว่าไม่มีผู้ใด 
จะเลี้ยงดูเด็กนั้น  ผู้บัญชาการเรือนจําจะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในเรือนจําจนกว่าเด็กอายุครบสามปีก็ได้   
หรือให้ส่งเด็กนั้นไปยังหน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่ให้การสงเคราะห์  คุ้มครองสวัสดิภาพ  หรือพัฒนาฟื้นฟูเด็ก 
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์  โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ 

ในกรณีมีเด็กซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจําตามวรรคหนึ่ง  ให้เรือนจําจัดหาสิ่งจําเป็นพื้นฐาน 
ในการดํารงชีวิตให้ตามสมควร   

ส่วนที่  ๒ 
การจําแนกและการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดชั้น  จัดกลุ่ม  ควบคุม  แยกคุมขัง  แก้ไข  บําบัด  ฟื้นฟู  
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี  และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง   
ให้อธิบดีจัดให้มีระบบการจําแนกลักษณะของผู้ต้องขัง  โดยให้คํานึงถึงโทษและพฤติการณ์ในการกระทําความผิด  
ลักษณะความผิด  ความรุนแรงของคดี  การกระทําความผิดที่ได้กระทํามาก่อนแล้ว  และความประพฤติ
และวินัยในระหว่างคุมขัง  ตลอดจนระยะเวลากําหนดโทษคุมขังที่เหลืออยู่ของผู้ต้องขังดังกล่าว  และให้อธิบดี
มีอํานาจย้ายผู้ต้องขังตามระบบการจําแนกและการแยกคุมขังดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

๑๒



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ระบบการจําแนกลักษณะของผู้ต้องขังเก่ียวกับพฤติการณ์การกระทําความผิด  ลักษณะความผิด  
และความรุนแรงของคดีตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องกําหนดถึงเร่ืองการกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะ  
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน  หรือความเป็นอาชญากรโดยสันดาน 

มาตรา ๔๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๐  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการผู้ต้องขังภายในเรือนจํา  
ให้อธิบดีจัดให้มีระบบการจัดชั้น  การจัดกลุ่มผู้ต้องขัง  และการแยกคุมขัง  โดยต้องคํานึงถึงประเภท 
หรือชั้นของเรือนจําที่ได้จําแนกไว้ตามมาตรา  ๓๑  และความเหมาะสมกับผู้ต้องขัง  แต่ละประเภท  แต่ละชั้น  
การควบคุม  แก้ไข  บําบัด  ฟื้นฟู  และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข  บําบัด  ฟื้นฟู  และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
ให้กลับตนเป็นคนดี  ให้อธิบดีจัดให้มีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม
เก่ียวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  โดยให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา  การอบรมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
การทํางาน  การฝึกวิชาชีพ  การปฏิบัติศาสนกิจ  การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม  กิจกรรมสันทนาการ  กีฬา  
รวมทั้งจะต้องมีโอกาสได้รับการติดต่อกับครอบครัว  ญาติมิตร  องค์กรเอกชนที่มีภารกิจเพื่อการแก้ไข  
บําบัด  ฟื้นฟู  และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและรับรู้ถึงข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

หมวด  ๕ 
สิทธิ  หน้าที่  ประโยชน์  และกิจการอื่น ๆ  เก่ียวกับผู้ต้องขัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สิทธิของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้เรือนจําจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
รวมทั้งต้องมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน 

ให้ผู้ต้องขังทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน 
การกําหนดหลักสูตร  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม

ให้แก่ผู้ต้องขัง  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

๑๓



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๔ ให้เรือนจํารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมให้แก่
ผู้ต้องขัง  รวมทั้งต้องจัดหาบรรดาเครื่องอุปกรณ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง   
เว้นแต่ผู้ต้องขังจะนําอุปกรณ์ในการศึกษาของตนเองมาใช้และได้รับอนุญาตแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ต้องขังต้องการศึกษาขั้นสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ต้องขังต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังกล่าวเอง  โดยให้เรือนจําอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่เรือนจําใด  มีผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาเดียวกันเป็นจํานวนมากพอสมควร  
ให้เรือนจํานั้นจัดหาภิกษุ  นักบวช  หรือผู้มีความรู้หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุศาสนาจารย์หรือผู้นําทางศาสนา
แห่งศาสนาที่ผู้ต้องขังนับถือ  เพื่อสอนธรรมะ  ให้คําแนะนําทางจิตใจ  หรือประกอบศาสนกิจในเรือนจํานั้นได้  
โดยผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  และมีสิทธิที่จะมีหนังสือธรรมะ  หรือคู่มือพิธีกรรม 
ของศาสนาที่ตนนับถือไว้ในครอบครองได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๔๖ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ว่าด้วยการอภัยโทษ  การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา  และลดโทษ  ผู้ต้องขังมีสิทธิที่จะย่ืนคําร้องทุกข์   
หรือเร่ืองราวใด ๆ  ต่อเจ้าพนักงานเรือนจํา  ผู้บัญชาการเรือนจํา  อธิบดี  รัฐมนตรี  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้อง  หรือทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๔๗ ผู้ต้องขังมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าพนักงานของเรือนจําได้  โดยให้ได้รับความคุ้มครองและให้คําปรึกษาในทันที  รวมทั้ง 
คําร้องดังกล่าวต้องรักษาเป็นความลับและได้รับการไต่สวนชี้ขาดโดยพนักงานอัยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ต้องขังซึ่งเป็นหญิงและตั้งครรภ์ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๙   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๒   
หน้าที่และการงานของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๔๘ ผู้ต้องขังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจํา  ข้อบังคับเรือนจํา  
และระเบียบกรมราชทัณฑ์   

เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจสั่งให้ผู้ต้องขังทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดในเรือนจํา  ดังต่อไปนี้ 

๑๔



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ทํางานสาธารณะ 
(๒) ทํางานรักษาความสะอาดหรืองานสุขาภิบาลของเรือนจํา 
(๓) ทํางานบํารุงรักษาเรือนจํา 
(๔) ทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
การทํางานของผู้ต้องขังตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับการจําแนกลักษณะและการจัดแยกคุมขัง

ผู้ต้องขังตามมาตรา  ๓๑  โดยให้เรือนจําจัดงานให้เหมาะสมกับความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ  
กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดประจําสัปดาห์  กําหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองรักษาความปลอดภัยและสุขภาพ
ให้แก่ผู้ต้องขัง  และลักษณะของงานสาธารณะ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ตามที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๔๙ เจ้าพนักงานเรือนจําอาจสั่งให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะ 
หรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา  ๔๘  นอกเรือนจําได้  โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบกรมราชทัณฑ์   

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะสั่งให้ออกไป
ทํางานสาธารณะหรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา  ๔๘  นอกเรือนจํา 

มาตรา ๕๐ ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างจากการงานที่ได้ทํา  แต่ในกรณีที่การงานที่ได้ทําไปนั้น
ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งคํานวณเป็นราคาเงินได้  ผู้ต้องขังอาจได้รับเงินรางวัลตอบแทนจากการงานน้ันได้ 

การคํานวณรายได้เป็นราคาเงินและการจ่ายเงินรางวัล  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑ ผู้ต้องขังซึ่งได้รับบาดเจ็บ  เจ็บป่วย  หรือตาย  เนื่องจากการงานตามมาตรา  ๔๘  
หรือมาตรา  ๔๙  มีสิทธิได้รับเงินทําขวัญตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทําขวัญตามวรรคหน่ึงตาย  ให้จ่ายเงินทําขวัญนั้นแก่ทายาท 

ส่วนที่  ๓ 
ประโยชน์ของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๕๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้ เห็นว่ามีความประพฤติดี   มีความอุตสาหะ  
ความก้าวหน้าในการศึกษา  และทําการงานเกิดผลดี  หรือทําความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ   
อาจได้รับประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

๑๕



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ได้รับความสะดวกในเรือนจําตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
(๒) เลื่อนชั้น 
(๓) ได้รับแต่งตั้งให้มีตําแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจํา 
(๔) ลาไม่เกินเจ็ดวันในคราวหนึ่ง  โดยไม่นับรวมเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าด้วย  เม่ือมีความจําเป็น

เห็นประจักษ์เก่ียวด้วยกิจธุระสําคัญหรือกิจการในครอบครัว  แต่ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักร   
และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์  ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลานี้  มิให้หักออก
จากการคํานวณกําหนดโทษ  ถ้านักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกไปไม่กลับเข้าเรือนจําภายในเวลา 
ที่กําหนดเกินกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง  ให้ถอืว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๕) ลดวันต้องโทษจําคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวัน  แต่การลดวันต้องโทษจําคุกจะพึงกระทําได้
ต่อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือหนึ่งในสาม
ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า  หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษ
จําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดเวลา  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก 

(๖) ลดวันต้องโทษจําคุกลงอีกไม่เกินจํานวนวันที่ทํางานสาธารณะหรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์
ของทางราชการนอกเรือนจําตามมาตรา  ๔๙  และอาจได้รับเงินรางวัลด้วยก็ได้   

(๗) พักการลงโทษเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือหนึ่งในสามของ
กําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า  หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษ
จําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดเวลา  และกําหนดระยะเวลา 
ที่จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขให้กําหนดเท่ากับกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู่  ทั้งนี้  ในการคํานวณระยะเวลาการพัก
การลงโทษ  ถ้ามีวันลดวันต้องโทษจําคุกตาม  (๖)  ให้นํามารวมกับระยะเวลาในการพักการลงโทษด้วย 
โดยในการพักการลงโทษ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ 

(๘) ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรม
นอกเรือนจําโดยมีหรือไม่มีผู้ควบคุมก็ได้  แต่การอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพหรือรับการศึกษาอบรม 
นอกเรือนจําจะพึงกระทําได้ต่อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายจําคุกเม่ือคดีถึงที่สุดในขณะนั้น  และเหลือโทษจําคุกไม่เกินสามปีหกเดือน  
ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงประโยชน์ในการศึกษาอบรมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษเด็ดขาด  และความปลอดภัย
ของสังคมประกอบกัน  แต่ถ้านักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ

๑๖



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือรับการศึกษาอบรมนอกเรือนจําโดยไม่มีผู้ควบคุมไม่กลับเข้าเรือนจําภายในเวลาที่กําหนดเกินกว่า 
ย่ีสิบสี่ชั่วโมง  ให้ถือว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา   

การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และต้องนําพฤติการณ์การกระทําความผิด  
ลักษณะความผิด  และความรุนแรงของคดี  รวมตลอดทั้งการกระทําความผิดที่ได้กระทํามาก่อนแล้ว 
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๐  มาประกอบการพิจารณาด้วย   

มาตรา ๕๓ นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกตามมาตรา  ๕๒  (๕)  หรือ  (๖)  
หรือได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา  ๕๒  (๗)  และได้รับการปล่อยตัวไปก่อนครบกําหนดโทษตามหมายศาล
ในขณะนั้น  ห้ามมิให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนครบกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น   
และต้องปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดตามเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดผู้ใดพยายามหรือได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจํา 
ร้องขอในกรณีจําเป็นมีอํานาจจับนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นได้โดยมิต้องมีหมายจับ  และนํากลับเข้าจําคุกต่อไป
ตามกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู่โดยไม่ต้องมีหมายจําคุกอีก  โดยให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๕๒  (๕)  
หรือ  (๗)  พิจารณาตรวจสอบว่านักโทษเด็ดขาดได้พยายามหรือได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือได้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขหรือไม่  หากปรากฏว่านักโทษเด็ดขาดไม่ได้กระทําการดังกล่าว  ให้มีคําสั่งให้มีการลด 
วันต้องโทษจําคุกหรือพักการลงโทษต่อไป  แต่หากได้กระทําการนั้น  ให้มีอํานาจสั่งเพิกถอนการลด 
วันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษ  แล้วแต่กรณี  และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้ 

ส่วนที่  ๔ 
สุขอนามัยของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๕๔ ให้เรือนจําทุกแห่งจัดให้มีสถานพยาบาล  เพื่อเป็นที่ทําการรักษาพยาบาล
ผู้ต้องขังที่ป่วย  จัดให้มีแพทย์  พยาบาล  หรือเจ้าพนักงานเรือนจําที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล 
ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําที่สถานพยาบาลนั้นด้วย  อย่างน้อยหนึ่งคน  และให้ดําเนินการอื่นใดเก่ียวกับ
การตรวจร่างกายตามมาตรา  ๓๗  การดูแลสุขอนามัย  การสุขาภิบาล  และการตรวจสุขภาพ  ตามความจําเป็น  
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสในการออกกําลังกายตามสมควร  และจัดให้ผู้ต้องขังได้รับอุปกรณ์ช่วย
เก่ียวกับสายตาและการได้ยิน  การบริการทันตกรรม  รวมถึงอุปกรณ์สําหรับผู้มีกายพิการตามความจําเป็น
และเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์   

๑๗



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วย  มีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพจิต   หรือเป็นโรคติดต่อ   
ให้ผู้บัญชาการเรือนจําดําเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็ว   

หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบําบัดรักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจํา 
จะไม่ทุเลาดีขึ้น  ให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบําบัดรักษาสําหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ  โรงพยาบาล  
หรือสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต  นอกเรือนจําต่อไป  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวผู้ต้องขัง 
ไปรักษาตัวนอกเรือนจํา  ระยะเวลาการรักษาตัว  รวมท้ังผู้มีอํานาจอนุญาต  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   

ในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําตามวรรคสอง  มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจาก 
การคุมขัง  และถ้าผู้ต้องขังไปเสียจากสถานที่ที่รับผู้ต้องขังไว้รักษาตัว  ให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนี 
ที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้ต้องขังตาย  ป่วยหนัก  บาดเจ็บสาหัส  วิกลจริต  หรือจิตไม่ปกติ  
ให้ผู้บัญชาการเรือนจําแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คู่สมรสของผู้ต้องขังนั้น  ญาติ  หรือบุคคลที่ผู้ต้องขังระบุไว้ทราบ
โดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๕๗ ให้เรือนจําจัดให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรได้รับคําแนะนําทาง 
ด้านสุขภาพและโภชนาการจากแพทย์  พยาบาล  หรือเจ้าพนักงานเรือนจําที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล  
และต้องจัดอาหารที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์  ทารก  เด็กและมารดา 
ที่ให้นมบุตร  และต้องไม่ขัดขวางผู้ต้องขังหญิงในการให้นมบุตรและการดูแลบุตร  เว้นแต่มีปัญหาด้านสุขภาพ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๕๘ ให้เรือนจําจัดเตรียมให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลนอกเรือนจํา  ณ  ท้องที่ที่เรือนจํานั้นตั้งอยู่  หากเด็กคลอดในเรือนจํา  ห้ามมิให้บันทึกว่า
เด็กเกิดในเรือนจํา  โดยให้ระบุเฉพาะท้องที่ที่เรือนจํานั้นตั้งอยู่   

เม่ือผู้ต้องขังหญิงคลอดบุตรแล้ว  ให้ผู้ต้องขังหญิงนั้นอยู่พักรักษาตัวต่อไปภายหลังการคลอดได้
ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันคลอด  ในกรณีที่จําเป็นต้องพักรักษาตัวนานกว่านี้  ให้เสนอความเห็นของแพทย์
ผู้ทําการคลอดเพื่อขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจํา 

ให้เด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจําได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก
เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาตามความจําเป็น  รวมทั้งการตรวจป้องกันโรค  และการบริการด้านสุขอนามัย   

การดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

๑๘



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๙ ผู้ต้องขังหญิงซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิด
ดังกล่าว  ต้องได้รับคําแนะนําหรือคําปรึกษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม  และต้องได้รับการสนับสนุน 
การดูแลสุขภาพทางกายและทางจิตตามความจําเป็น  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้วย  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ส่วนที่  ๕ 
การติดต่อผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๖๐ ผู้ต้องขังพึงได้รับการอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจําเพื่อกิจธุระ  เย่ียมผู้ต้องขังหรือเพื่อประโยชน์

อย่างอื่น  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
มาตรา ๖๑ ให้เรือนจําจัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังได้พบและปรึกษากับทนายความหรือผู้ซึ่ง 

จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวได้ตามที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ส่วนที่  ๖ 
ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๖๒ ทรัพย์สินชนิดใดจะเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจํา  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทรัพย์สินที่เป็นสิ่งของอนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจําแต่มีปริมาณหรือจํานวนเกินกว่าที่ 
อธิบดีอนุญาต  หรือเป็นสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจํา  ให้แจ้งญาติมารับคืนจากเจ้าพนักงานเรือนจํา  
แต่ถ้าไม่มีผู้มารับภายในเวลาที่เรือนจํากําหนด  อาจจําหน่ายแล้วมอบเงินให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังหักค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่าย  แต่ถ้าของนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียง่าย  ของอันตรายหรือโสโครกให้เจ้าพนักงานเรือนจํา
ทําลายเสีย 

การจําหน่ายและการทําลายสิ่งของตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
มาตรา ๖๓ ทรัพย์สินของผู้ต้องขังที่ตกค้างอยู่ในเรือนจํา  ในกรณีต่อไปนี้  ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
(๑) ผู้ต้องขังหลบหนีพ้นกําหนดสามเดือนนับแต่วันที่หลบหนี 
(๒) ผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวไปแล้วและไม่มารับทรัพย์สิน  เงินรางวัล  หรือเงินทําขวัญของตนไป

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว 

๑๙



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖   
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการพ้นจากเรือนจํา 

 
 

มาตรา ๖๔ ให้เรือนจําเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  โดยริเร่ิมเตรียมการตั้งแต่ได้รับตัว
ผู้ต้องขังไว้ในเรือนจํา  เพื่อให้มีกระบวนการในการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ต้องขังได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม  
เพื่อให้ผู้ต้องขังแต่ละคนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้  รวมทั้งต้องให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดการเรื่องส่วนตัว  
เศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๖๕ ผู้ต้องขังที่จําคุกมาแล้วจนเหลือโทษที่ต้องจําคุกตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์
กําหนด  ให้เรือนจําจัดให้พักการทํางาน  และในกรณีที่เห็นสมควรให้จัดแยกคุมขังไว้ต่างหากจากผู้ต้องขังอื่น  
แล้วจัดให้ได้รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งถึงกําหนดปล่อยป่วยหนัก  ไม่สามารถไปจากเรือนจําได้
และขออนุญาตอยู่รักษาตัวในเรือนจําต่อไป  ให้ผู้บัญชาการเรือนจําพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร   
แต่ต้องรายงานให้อธิบดีทราบ 

มาตรา ๖๗ เม่ือจะปล่อยตัวผู้ต้องขัง  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เรียกคืนทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการ 
(๒) จ่ายเคร่ืองแต่งกายให้ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด  สําหรับผู้ต้องขังที่ไม่มีเคร่ืองแต่งกาย 

จะแต่งออกไปจากเรือนจํา 
(๓) ทําหลักฐานการปล่อยตัว 
(๔) คืนทรัพย์สินของผู้ต้องขังให้แก่ผู้ต้องขัง  รวมทั้งเงินรางวัลและเงินทําขวัญ   
(๕) ออกใบสําคัญการปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษ 

หมวด  ๗ 
วินัยและบทลงโทษ 

 
 

มาตรา ๖๘ ผู้ต้องขังผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจํา  ข้อบังคับเรือนจํา  
หรือระเบียบกรมราชทัณฑ์  ให้ถือว่าผู้ต้องขังผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

มาตรา ๖๙ เม่ือผู้ต้องขังกระทําผิดวินัย  จะถูกลงโทษสถานหน่ึงสถานใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกําหนดเวลา 

๒๐
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(๓) ลดชั้น 
(๔) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเย่ียมเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน  เว้นแต่เป็นกรณี 

การติดต่อกับทนายความตามที่กฎหมายกําหนด  หรือเป็นการติดต่อของผู้ต้องขังหญิงกับบุตรผู้เยาว์ 
(๕) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือบางอย่าง 
(๖) ขังเดี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือน   
(๗) ตัดจํานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษ 
ในกรณีและเง่ือนไขอย่างใดจะลงโทษดังระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  การดําเนินการพิจารณาลงโทษ  

การลงโทษ  การเพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  งด  หรือรอการลงโทษ  และการอุทธรณ์  รวมทั้งผู้มีอํานาจ 
ในการดําเนินการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้กระทําความผิดอาญาขึ้นภายในเรือนจําและความผิดนั้น
เป็นความผิดลหุโทษ  ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ของเรือนจํา  ความผิดตามมาตรา  ๗๓  หรือความผิด
ฐานพยายามหลบหนีที่คุมขัง  ให้ผู้บัญชาการเรือนจํามีอํานาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  
และจะนําเร่ืองขึ้นเสนอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนหรือฟ้องร้องตามกฎหมายด้วยก็ได้ 

ความผิดตามวรรคหน่ึงที่ผู้บัญชาการเรือนจําจะใช้อํานาจวินิจฉัยลงโทษทางวินัย  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ความในมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิของเอกชนที่จะเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งตามกฎหมาย 

หมวด  ๘ 
ความผิดเก่ียวกับเรือนจํา 

 
 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดเข้าไปในเรือนจําโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเรือนจําต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจํา  หรือครอบครอง
หรือใช้ในเรือนจํา  หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง  ซึ่งสิ่งของต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุออกฤทธิ์  และสารระเหย  รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพ 
(๒) สุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น 
(๓) เคร่ืองมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี 

๒๑
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(๔) อาวุธ  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(๕) น้ํามันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดเพลิงได้ 
(๖) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์  หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น  รวมทั้งอุปกรณ์สําหรับสิ่งของดังกล่าว 
(๗) สิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจําหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๓ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจํา  หรือครอบครอง

หรือใช้ในเรือนจํา  หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง  ซึ่งสิ่งของต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) อุปกรณ์สําหรับเล่นการพนัน 
(๒) ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย 
(๓) เงินตรา 
(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับสักร่างกาย 
(๕) สิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจําหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๔ สิ่งของต้องห้ามตามความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  ไม่หมายความรวมถึง

สิ่งของซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในราชการ 
สิ่งของต้องห้ามที่มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  หรือมาตรา  ๗๓  ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
ในกรณีสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา  ๗๓  หากไม่มีการดําเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย   

ให้ผู้บัญชาการเรือนจํามีอํานาจดําเนินการกับสิ่งของต้องห้ามดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๕ ถ้าผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๗๒  หรือมาตรา  ๗๓  เป็นเจ้าพนักงานเรือนจํา  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจํา  ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า 
ของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๖ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี
ที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

๒๒
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ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๗๗ ให้เจ้าพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  
และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นเจ้าพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๘ ในวาระเร่ิมแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ต้องไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับนโยบายทางอาญาของประเทศ  ประกอบกับ
มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ในระดับสากลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ  และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมิได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว  ส่งผลให้การดําเนินงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  อาทิ  ข้อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  (Standard  Minimum  
Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners / SMR)  หรือข้อกําหนดของสหประชาชาติ  สําหรับการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําและมาตรการท่ีมิใช่การควบคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิง  (United  Nations  Rules  for  
the  Treatment  of  Women  Prisoners  and  Non - Custodial  Measures  for  Women  Offenders)  
หรือข้อกําหนดกรุงเทพ  (Bangkok  Rules)  รวมทั้งยังไม่สามารถจัดการหรือบริหารโทษของผู้ต้องขังเฉพาะราย 
หรือเฉพาะคดีได้อย่างเหมาะสม  เน่ืองจากไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจในการดําเนินการ  และไม่สามารถดําเนินการ
ให้มีสถานที่ควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องขังประเภทอ่ืน  นอกจากการคุมขังไว้ในเรือนจํา  ซึ่งทําให้ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
และการบริหารงานเรือนจําไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้  สมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์   
เพ่ือกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข  บําบัด  ฟ้ืนฟู  
และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง  กับทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอ่ืนในการบริหารจัดการกระบวนงานของ
กรมราชทัณฑ์  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ระเบียบกรมราชทัณฑ 
วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับการอนามัยและการสุขาภิบาลของผูตองขัง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการอนามัยและการสุขาภิบาลของผูตองขังดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลองกับมาตรฐานและกฎเกณฑสากล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมราชทัณฑจึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี  

  ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับการอนามัย             
และการสุขาภิบาลของผูตองขัง พ.ศ. ๒๕๖๑”  

  ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

  ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ            
ระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน  

  ขอ ๔ ในระเบียบน้ี  
  “การอนามัย” หมายความวา การดูแล ตรวจรักษา ปองกัน สรางเสริม และการดําเนินการอื่น         
ตอผูตองขัง เพื่อใหเกิดภาวะแหงความสมบูรณของรางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูในเรือนจําดวยดี  
  “การสุขาภิบาล” หมายความวา การควบคุมปจจัยทางกายภาพทั้งหมดของเรือนจําที่อาจเปน   
อันตราย หรือกอใหเกิดอันตรายตอการเจริญเติบโต ตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของผูตองขังและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานของเรือนจํา 

  ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมราชทัณฑรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการ      
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี  

หมวดท่ี ๑ 
ขอความท่ัวไป 

  ขอ ๖ ใหเรือนจําทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาล และจัดใหมีแพทย พยาบาล หรือเจาพนักงาน      
เรือนจําที ่ผานการอบรมดานการพยาบาลของแตละเรือนจํา เพื่อปฏิบัติหนาที่ดานการรักษาพยาบาล         
สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสมรรถภาพของผูตองขังที่เจ็บปวย รวมทั้งการประเมินผล การตรวจรักษา การดูแล
สุขอนามัย และการดูแลสุขาภิบาลตางๆ ในเรือนจํา  

  ขอ ๗ การตรวจของแพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานเรือนจําที่ผานการอบรมดานการพยาบาล      
ในสวนที่เกี่ยวของกับการอนามัยของผูตองขังและการสุขาภิบาลของเรือนจํา ใหดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจําของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามที่กรมราชทัณฑกําหนด  
  ในการตรวจของแพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานเรือนจําที่ผานการอบรมดานการพยาบาลตาม      
วรรคหน่ึง เมื่อเห็นสมควรจะจัดการอยางใด ใหช้ีแจงแนะนําเจาพนักงานเรือนจําและบันทึกผลการตรวจไว      
เปนหลักฐาน เพื่อเจาพนักงานเรือนจํารายงานความเห็นน้ันใหผูบัญชาการเรือนจําทราบหรือพิจารณา         
สั่งการตอไป  

  ขอ ๘ เรือนจําจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยหรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบเรือนจํา ในเรื่องดังตอไปน้ี 
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ประกาศกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง  ก าหนดคุณสมบตัิเจ้าพนักงานเรือนจ า   
ตามพระราชบัญญัตริาชทัณฑ์  พ.ศ.  2560 

 
 

เพ่ือให้เจ้าพนักงานเรือนจ า  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์  พ.ศ.  2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  4  ประกอบมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์   
พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานเรือนจ า  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงานราชทัณฑ์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เจ้าพนักงานเรือนจ าต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นข้าราชการ  สังกัดกรมราชทัณฑ์  ประกอบด้วยประเภทและระดับต าแหน่ง  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ประเภทบริหาร  ระดับสูง  และระดับต้น 
 (ข)  ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง  และระดับต้น 
 (ค)  ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ   ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับช านาญการพิเศษ   

ระดับช านาญการ  และระดับปฏิบัติการ 
 (ง)  ประเภททั่วไป   ระดับทักษะพิเศษ  ระดับอาวุโส  ระดับช านาญงาน  และ   

ระดับปฏิบัติงาน 
(2) พนักงานราชการ  สังกัดกรมราชทัณฑ์ 
(3) ลูกจ้างประจ า  สังกัดกรมราชทัณฑ์ 
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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