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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๒ ให้กรมราชทัณฑ์  มีภารกิจเก่ียวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง   

และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม  โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมหรือดูแล  ตามหน้าที่
และอํานาจของกรม  ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  ไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ํา  
ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต  และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอก 
ได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย  โดยดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแล  ตามหน้าที่
และอํานาจของกรม  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบายของกระทรวง  หลักอาชญาวิทยา  
และหลักทัณฑวิทยา  ตลอดจนข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  และข้อเสนอแนะ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องขององค์การสหประชาชาติ 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง  และบุคคลที่อยู่ในความควบคุม
หรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม 

(๔) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  มาตรการ  หลักเกณฑ์  มาตรฐาน  วิธีการปฏิบัติ  และการปฏิบัติ
ต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  
ตามกฎหมายเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองทัณฑปฏิบัติ 
 (๔) กองทัณฑวิทยา 
 (๕) กองบริการทางการแพทย์ 
 (๖) กองบริหารการคลัง 
 (๗) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๘) กองพัฒนาพฤตินิสัย 
 (๙) กองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
 (๑๐) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๑๑) ทัณฑสถาน  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (๑๒) เรือนจํากลาง  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (๑๓) เรือนจําพิเศษ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (๑๔) สถานกักกัน  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (๑๕) สถานกักขัง  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (๑๖) สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) เรือนจําจังหวัด  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (๒) เรือนจําอําเภอ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ข้อ ๔ ในกรมราชทัณฑ์  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมราชทัณฑ์  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป 

ของกรมและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  หน้าที่และอํานาจ
ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  และผลงานของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับที่ดินเพื่อประโยชน์ในกิจการของกรม  รวมทั้งการจัดตั้ง  ยุบเลิก  หรือ

ย้ายเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานกักกัน  และสถานกักขัง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานจัดทําร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่ง  

รวมทั้งตรวจสอบ  ศึกษา  และวิเคราะห์  เพื่อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกรม 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองทัณฑปฏิบัติ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดรูปแบบ  มาตรการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการดําเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติ 

แก่ผู้ต้องขัง  และบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม  ทั้งการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ  การจําแนกลักษณะ  การให้ออกทํางานนอกเรือนจํา  งานสาธารณะนอกเรือนจํา  การย้าย  
การเล่ือน  การลดชั้น  การลา  การขอพระราชทานอภัยโทษ  การลดวันต้องโทษจําคุก  การพักการลงโทษ  
และการลงโทษทางวินัย 
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(๒) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนําการดําเนินงาน  ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติของเรือนจําให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองทัณฑวิทยา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดรูปแบบ  มาตรการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการด้านการควบคุมผู้ต้องขังและบุคคล 

ที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม  รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับระบบเสริมความม่ันคง
ของเรือนจํา 

(๒) จัดทําแผนเก่ียวกับการป้องกันภัยพิบัติและระงับเหตุร้าย  รวมทั้งการปฏิบัติการพิเศษ 
ในการจู่โจม  ตรวจค้น  และระงับการก่อเหตุร้ายในเรือนจํา 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรม  ติดต่อและ
ประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ  ด้านความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในด้านการราชทัณฑ์  รวมทั้งการประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองบริการทางการแพทย์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์  พัฒนาแนวทางการปฏิบัติ  ควบคุม  กํากับ  สนับสนุน  และติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานด้านการแพทย์  สาธารณสุข  สุขาภิบาล  และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจํา 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ  การบําบัด  การรักษา  และการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ต้องขงัป่วย  และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม  รวมทั้งงานสวัสดิการ  

ยกเว้นการฝึกอบรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมแก่บุคลากรของกรม 



หน้า   ๓๓ 
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(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองพัฒนาพฤตินิสัย  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดรูปแบบ  มาตรการ  หลักเกณฑ์   และวิธีการด้านการพัฒนา  การแก้ไข   

และการฟื้นฟูพฤตินิสัยให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่ 
และอํานาจของกรม 

(๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง  เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดเข้ามาในเรือนจํา   
และบุคคลที่อ ยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรม  ทั้ งการจัดสวัสดิการ   
การให้การสงเคราะห์  การพัฒนาจิตใจ  และการจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

(๓) กําหนดแผนงานและโครงการ  รวมทั้งกํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผล
การฝึกวิชาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่  
และอํานาจของกรม 

(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว  ทั้งผู้ต้องขังที่ปล่อยตัว
โดยมีเง่ือนไขและผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวกรณีครบกําหนดโทษ  รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับผู้ต้องขังที่จะปล่อยตัว 

(๕) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านการแก้ไข  ฟื้นฟู  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่
และอํานาจของกรม 

(๖) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือความร่วมมือเก่ียวกับ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

(๗) ประสานงาน  ส่งเสริม  และสนับสนุน  รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินการโครงการ 
ในพระราชดําริและโครงการในพระดําริ  ทั้งในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจํา  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ต้องขัง  และการติดตามช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษตามหน้าที่และอํานาจของกรม 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบ  รูปแบบ  มาตรการ  หลักเกณฑ์  มาตรฐาน 

และวิธีการดําเนินงานด้านการควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัวเพื่อรอ 
การตรวจพิสูจน์  ตามกฎหมายเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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(๒) กําหนดรูปแบบ  มาตรการ  หลักเกณฑ์  มาตรฐาน  และวิธีการดําเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติ   
ในส่วนของการจัดทําทะเบียนประวัติ  การจําแนกคัดกรองเพื่อการควบคุม  และการลงโทษทางวินัยของ
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการตรวจพิสูจน์  ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด 

(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์  ก่อนส่งตัว 
เข้ารับการบําบัดฟื้นฟู  รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการบําบัดฟื้นฟู 

(๔) จัดทําแผนงานและโครงการ  รวมทั้งกํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ตรวจสอบ  
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมตวัผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบาย  รวมทั้งจัดทําและประสานแผนยุทธศาสตร์  และ

แผนปฏิบัติราชการของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง 
(๒) วิเคราะห์และจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนของแผนงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการของกรม  และร่วมกับกองบริหารการคลังในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ให้กับหน่วยงาน 

(๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ
ของหน่วยงาน 

(๔) กําหนดแนวทางและระเบียบในการจัดระบบการสํารวจผู้ต้องราชทัณฑ์ 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  กําหนดแนวทาง  และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล 

เพื่อการประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ ทัณฑสถาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมผู้ต้องขังที่แยกประเภทแล้วตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ 
(๒) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 
(๓) จัดการศึกษา  อบรม  พัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขพฤติกรรม  และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการทํางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 
(๕) จัดสวัสดิการ  ให้การสงเคราะห์  และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง  รวมทั้ ง

ดําเนินการเก่ียวกับการสุขาภิบาล 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๗ เรือนจํากลาง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่ มี กําหนดโทษซึ่งอยู่ในอํานาจการควบคุมตามที่ กําหนด   

ผู้ต้องขังอุกฉกรรจ์  และผู้ต้องขังอื่น ๆ  ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย 
(๒) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 
(๓) จัดการศึกษา  อบรม  พัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขพฤติกรรม  และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการทํางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 
(๕) จัดสวัสดิการ  ให้การสงเคราะห์  และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง  รวมทั้งดําเนินการ

เก่ียวกับการสุขาภิบาล 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๘ เรือนจําพิเศษ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก  ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู่  

และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยู่ในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด 
(๒) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 
(๓) จัดการศึกษา  อบรม  พัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขพฤติกรรม  และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการทํางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 
(๕) จัดสวัสดิการ  ให้การสงเคราะห์  และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง  รวมทั้งดําเนินการ

เก่ียวกับการสุขาภิบาล 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ สถานกักกัน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมผู้ถูกกักกัน  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกันตามประมวล

กฎหมายอาญา 
(๒) ดาํเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ถูกกักกัน 
(๓) จัดการศึกษา  อบรม  พัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขพฤติกรรม  และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ถูกกักกัน 
(๔) จัดสวัสดิการ  ให้การสงเคราะห์  และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ถูกกักกัน  รวมทั้ง

ดําเนินการเก่ียวกับการสุขาภิบาล 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สถานกักขัง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมผู้ต้องกักขังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๒) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องกักขัง 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๓) จัดการศึกษา  อบรม  พัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขพฤติกรรม  และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องกักขัง 
(๔) จัดสวัสดิการ  ให้การสงเคราะห์  และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องกักขัง  รวมทั้ง

ดําเนินการเก่ียวกับการสุขาภิบาล 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม  รวมท้ังบุคคลภายนอก 

ที่เก่ียวข้อง 
(๒) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร 
(๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๒ เรือนจําจังหวัด  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก  ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู่  

และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยู่ในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด 
(๒) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 
(๓) จัดการศึกษา  อบรม  พัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขพฤติกรรม  และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการทํางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 
(๕) จัดสวัสดิการ  ให้การสงเคราะห์  และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง  รวมทั้งดําเนินการ

เก่ียวกับการสุขาภิบาล 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๓ เรือนจําอําเภอ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนฝาก  ผู้ต้องขังระหว่างคดีในเขตอํานาจศาลที่เรือนจําตั้งอยู่  

และนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยู่ในอํานาจการควบคุมตามที่กําหนด 
(๒) ดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องขัง 
(๓) จัดการศึกษา  อบรม  พัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไขพฤติกรรม  และฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการทํางานและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง 
(๕) จัดสวัสดิการ  ให้การสงเคราะห์  และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง  รวมทั้ ง

ดําเนินการเก่ียวกับการสุขาภิบาล 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๒๔ ประกาศกระทรวงยุติธรรม  เร่ือง  การกําหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๔   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่า 
จะมีประกาศตามข้อ  ๓  ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  หรือ  (๑๕)  และ  ข.  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  ใช้บังคับ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอํานาจของกรมราชทัณฑ์   กระทรวงยุติธรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


