
หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง   การกําหนดสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมราชทัณฑ 

กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒  ก.  ราชการบริหารสวนกลาง  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  
และ  ข.  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  (๑)  และ  (๒)  ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมราชทัณฑ  
กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งกําหนดใหทัณฑสถาน  เรือนจํากลาง  เรือนจําพิเศษ  สถานกักกัน   
สถานกักขัง  เรือนจําจังหวัด  และเรือนจําอําเภอ  อันเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง  ในราชการ
บริหารสวนกลาง  และราชการบริหารสวนภูมิภาคของกรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม  เปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศกําหนดสวนราชการดังกลาวไว   
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
 (๑) ประกาศกระทรวงยุติธรรม  เรื่อง  การกําหนดสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ   
กรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 (๒) ประกาศกระทรวงยุติธรรม  เรื่อง  การกําหนดสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ   
กรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๒ ทัณฑสถาน  เรือนจํากลาง  เรือนจําพิเศษ  สถานกักกัน  สถานกักขัง  เรือนจําจังหวัด  
และเรือนจําอําเภอ  ซึ่งเปนสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  มีดังตอไปนี้ 

๑. ทัณฑสถาน  ไดแก 
(๑) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 
(๒) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 
(๓) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน 
(๔) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 



หนา   ๘ 
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 (๕) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 
 (๖) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 
 (๗) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
 (๘) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง 
 (๙) ทัณฑสถานเปดโคกตาบัน 
 (๑๐) ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา 
 (๑๑) ทัณฑสถานเปดบานนาวง 
 (๑๒) ทัณฑสถานเปดบานเนินสูง 
 (๑๓) ทัณฑสถานเปดหนองน้ําขุน 
 (๑๔) ทัณฑสถานเปดหวยโปง 
 (๑๕) ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 
 (๑๖) ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง 
 (๑๗) ทัณฑสถานวัยหนุมกําแพงเพชร 
 (๑๘) ทัณฑสถานวัยหนุมนครศรีธรรมราช 
 (๑๙) ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา 
 (๒๐) ทัณฑสถานหญิงกลาง 
 (๒๑) ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
 (๒๒) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
 (๒๓) ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
 (๒๔) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 
 (๒๕) ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก   
 (๒๖) ทัณฑสถานหญิงระยอง 
 (๒๗) ทัณฑสถานหญิงสงขลา 

๒. เรอืนจํากลาง  ไดแก 
 (๑) เรือนจํากลางกําแพงเพชร 
 (๒) เรือนจํากลางขอนแกน 
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 (๓) เรือนจํากลางเขาบิน 
 (๔) เรือนจํากลางคลองเปรม 
 (๕) เรือนจํากลางคลองไผ 
 (๖) เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
 (๗) เรือนจํากลางชลบุรี 
 (๘) เรือนจํากลางเชียงราย 
 (๙) เรือนจํากลางเชียงใหม 
 (๑๐) เรือนจํากลางตาก 
 (๑๑) เรือนจํากลางนครปฐม 
 (๑๒) เรือนจํากลางนครพนม 
 (๑๓) เรือนจํากลางนครราชสีมา 
 (๑๔) เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
 (๑๕) เรือนจํากลางนครสวรรค 
 (๑๖) เรือนจํากลางบางขวาง 
 (๑๗) เรือนจํากลางปตตานี 
 (๑๘) เรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา 
 (๑๙) เรือนจํากลางพัทลุง 
 (๒๐) เรือนจํากลางพิษณุโลก 
 (๒๑) เรือนจํากลางเพชรบุรี 
 (๒๒) เรือนจํากลางยะลา 
 (๒๓) เรือนจํากลางระยอง 
 (๒๔) เรือนจํากลางราชบุรี 
 (๒๕) เรือนจํากลางลพบุรี 
 (๒๖) เรือนจํากลางลําปาง 
 (๒๗) เรือนจํากลางวังทอง 
 (๒๘) เรือนจํากลางสงขลา 



หนา   ๑๐ 
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 (๒๙) เรือนจํากลางสมุทรปราการ 
 (๓๐) เรือนจํากลางสมุทรสงคราม 
 (๓๑) เรือนจํากลางสุราษฎรธานี 
 (๓๒) เรือนจํากลางสุรินทร 
 (๓๓) เรือนจํากลางอุดรธานี 
 (๓๔) เรือนจํากลางอุบลราชธานี 

๓. เรือนจําพิเศษ  ไดแก 
 (๑) เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร 
 (๒) เรือนจําพิเศษกําแพงเพชร 
 (๓) เรือนจําพิเศษขอนแกน 
 (๔) เรือนจําพิเศษฉะเชิงเทรา 
 (๕) เรอืนจําพิเศษชลบุรี 
 (๖) เรือนจําพิเศษเชียงราย 
 (๗) เรือนจําพิเศษเชียงใหม 
 (๘) เรือนจําพิเศษตาก 
 (๙) เรือนจําพิเศษธนบุรี 
 (๑๐) เรือนจําพิเศษนครปฐม 
 (๑๑) เรือนจําพิเศษนครพนม 
 (๑๒) เรือนจําพิเศษนครราชสีมา 
 (๑๓) เรือนจําพิเศษนครศรีธรรมราช 
 (๑๔) เรือนจําพิเศษนครสวรรค 
 (๑๕) เรือนจําพิเศษปตตานี 
 (๑๖) เรือนจําพิเศษพัทยา 
 (๑๗) เรือนจําพิเศษพัทลุง 
 (๑๘) เรือนจําพิเศษเพชรบุรี 
 (๑๙) เรือนจําพิเศษมีนบุรี 
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 (๒๐) เรือนจําพิเศษยะลา 
 (๒๑) เรือนจําพิเศษระยอง 
 (๒๒) เรือนจําพิเศษราชบุรี 
 (๒๓) เรือนจําพิเศษลพบุรี 
 (๒๔) เรือนจําพิเศษลําปาง 
 (๒๕) เรือนจําพิเศษสมุทรปราการ 
 (๒๖) เรือนจําพิเศษสมุทรสงคราม 
 (๒๗) เรือนจําพิเศษสุราษฎรธานี 
 (๒๘) เรือนจําพิเศษสุรินทร 
 (๒๙) เรือนจําพิเศษอุดรธานี 
 (๓๐) เรือนจําพิเศษอุบลราชธานี 

๔. สถานกักกัน  ไดแก  สถานกักกันนครปฐม 
๕. สถานกักขัง  ไดแก 

 (๑) สถานกักขังกลางจังหวัดตราด 
 (๒) สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (๓) สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 
 (๔) สถานกักขังกลางจังหวัดรอยเอ็ด 
 (๕) สถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง 

๖. เรือนจําจังหวัด  ไดแก 
 (๑) เรือนจําจังหวัดกระบี่ 
 (๒) เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี 
 (๓) เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ 
 (๔) เรือนจําจังหวัดจันทบุรี 
 (๕) เรือนจําจังหวัดชัยนาท 
 (๖) เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ 
 (๗) เรือนจําจังหวัดชุมพร 
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 (๘) เรือนจําจังหวัดตรัง 
 (๙) เรือนจําจังหวัดตราด 
 (๑๐) เรือนจําจังหวัดนครนายก 
 (๑๑) เรือนจําจังหวัดนนทบุรี 
 (๑๒) เรือนจําจังหวัดนราธิวาส 
 (๑๓) เรือนจําจังหวัดนาน 
 (๑๔) เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย 
 (๑๕) เรือนจําจังหวัดปทุมธานี 
 (๑๖) เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 (๑๗) เรือนจําจังหวัดปราจนีบุรี 
 (๑๘) เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (๑๙) เรือนจําจังหวัดพะเยา 
 (๒๐) เรือนจําจังหวัดพังงา 
 (๒๑) เรือนจําจังหวัดพิจิตร 
 (๒๒) เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก 
 (๒๓) เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
 (๒๔) เรือนจําจังหวัดแพร 
 (๒๕) เรือนจําจังหวัดภูเก็ต 
 (๒๖) เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม 
 (๒๗) เรือนจําจงัหวัดมุกดาหาร 
 (๒๘) เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน 
 (๒๙) เรือนจําจังหวัดยโสธร 
 (๓๐) เรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด 
 (๓๑) เรือนจําจังหวัดระนอง 
 (๓๒) เรือนจําจังหวัดลําพูน 
 (๓๓) เรือนจําจังหวัดเลย 



หนา   ๑๓ 
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 (๓๔) เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ 
 (๓๕) เรือนจําจังหวัดสกลนคร 
 (๓๖) เรือนจําจังหวัดสงขลา 
 (๓๗) เรือนจําจังหวัดสตูล 
 (๓๘) เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร 
 (๓๙)  เรือนจําจังหวัดสระแกว 
 (๔๐) เรือนจําจังหวัดสระบุรี 
 (๔๑) เรือนจําจังหวัดสิงหบุรี 
 (๔๒) เรือนจําจังหวัดสุโขทัย 
 (๔๓) เรือนจําจังหวัดสุพรรณบรุี 
 (๔๔) เรือนจําจังหวัดหนองคาย 
 (๔๕) เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู 
 (๔๖) เรือนจําจังหวัดอางทอง 
 (๔๗) เรือนจําจังหวัดอํานาจเจริญ 
 (๔๘) เรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ 
 (๔๙) เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี 

๗. เรือนจําอําเภอ  ไดแก 
 (๑) เรือนจําอําเภอกบินทรบุรี 
 (๒) เรือนจําอําเภอกันทรลักษ 
 (๓) เรอืนจําอําเภอเกาะสมุย 
 (๔) เรือนจําอําเภอชัยบาดาล 
 (๕) เรือนจําอําเภอไชยา 
 (๖) เรือนจําอําเภอตะกั่วปา 
 (๗) เรือนจําอําเภอทองผาภูมิ 
 (๘) เรือนจําอําเภอเทิง 
 (๙) เรือนจําอําเภอทุงสง 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑๐) เรือนจําอําเภอธัญบุรี 
 (๑๑) เรือนจําอําเภอนางรอง 
 (๑๒) เรือนจําอําเภอนาทวี 
 (๑๓) เรือนจําอําเภอบัวใหญ 
 (๑๔) เรือนจําอําเภอบึงกาฬ 
 (๑๕) เรือนจําอําเภอเบตง 
 (๑๖) เรือนจําอําเภอปากพนัง 
 (๑๗) เรือนจําอําเภอฝาง 
 (๑๘) เรือนจําอําเภอพล 
 (๑๙) เรือนจําอําเภอภูเขียว 
 (๒๐) เรือนจําอําเภอแมสอด 
 (๒๑) เรอืนจําอําเภอแมสะเรียง 
 (๒๒) เรือนจําอําเภอรัตนบุรี 
 (๒๓) เรือนจําอําเภอสวรรคโลก 
 (๒๔) เรือนจําอําเภอสวางแดนดิน 
 (๒๕) เรือนจําอําเภอสีคิ้ว 
 (๒๖) เรือนจําอําเภอหลมสัก 
 (๒๗) เรือนจําอําเภอหลังสวน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 


