
                                            
                                                                             

                                                      ประกาศกรมราชทัณฑ์ 
                        เร่ือง มาตรฐานห้องสมุดเรือนจ า/ทัณฑสถาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                                          .............................................. 

  
  เพื่อให้ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนสำมำรถตอบสนองเจตนำรมณ์ กำรเป็นแหล่งกำรเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภำพ มีรูปแบบ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน เป็นมำตรฐำนไปในทิศทำงเดียวกับห้องสมุด
สำกล บนพื้นฐำนควำมสอดคล้อง เหมำะสมกับสภำพพื้นที่  ผู้รับบริกำร และภำรกิจ ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กร
รำชทัณฑ์สู่กำรเป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนกำรแก้ไข พัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  และกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
รวมถึงตอบสนองแนวนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ให้เข้ำถึงโอกำสกำรเรียนรู้ เพื่อกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงเท่ำเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนไว้  ดังนี ้ 
  ข้อ ๑  ประกำศนี้ เ รียกว่ำ “ประกำศกรมรำชทัณฑ์ เร่ือง มำตรฐำนห้องสมุดเรือนจ ำ/                     
ทัณฑสถำน พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ประกำศกรมรำชทัณฑ์ เร่ือง เกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับห้องสมุดเรือนจ ำ/
ทัณฑสถำน” ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ประกำศนี้ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในประกำศนี้  
 ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  หมำยถึง ห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ตำมบทบำทและภำรกิจของกรมรำชทัณฑ์ 
 ห้องสมุดขนำดใหญ่ หมำยถึง ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนควำมมั่นคงสูงหรือ
เรือนจ ำ/ทัณฑสถำนที่มีควำมจุมำตรฐำนกำรควบคุมผู้ต้องขัง ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ คน ขึ้นไป 
 ห้องสมุดขนำดกลำง หมำยถึง ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนที่มีควำมจุมำตรฐำน                  
กำรควบคุมผู้ต้องขัง ตั้งแต่  ๕๐๐- ๑,๕๐๐ คน   
 ห้องสมุดขนำดเล็ก หมำยถึง  ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนที่มีควำมจุมำตรฐำน                
กำรควบคุมผู้ต้องขัง ไม่เกิน ๕๐๐ คน  
 ห้องสมุดกลำง หมำยถึง ห้องสมุดหลักที่เปิดให้บริกำรในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
 ห้องสมุดสำขำ หมำยถึง ห้องสมุดย่อยที่จัดตั้งขึ้นเป็นกำรถำวรในแดนต่ำง ๆ เพื่อ
กระจำยบริกำรห้องสมุดให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย เป็นบริกำรส่วนหน่ึงของห้องสมุดกลำง 
 ห้องสมุดเคลื่อนที่  หมำยถึง  บริกำรของห้องสมุดที่น ำทรัพยำกรสำรสนเทศ                        
ไปให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรเป็นระยะ ๆ ตำมควำมเหมำะสม    



๒ 

 

 

 บุคลำกรห้องสมุด หมำยถึง  บุคคลที่ ได้ รับมอบหมำย/แต่งตั้ ง  จำกผู้บ ริหำร                       
กรมรำชทัณฑ์/เรือนจ ำ/ทัณฑสถำนให้ปฏิบัติงำนห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เพื่อท ำหน้ำที่จัดเก็บ รวบรวม 
ด ำเนินงำนด้ำนเทคนิคและบริกำรสำรสนเทศ  
 ผู้รับบริกำร หมำยถึง กลุ่มเป้ำหมำยที่ห้องสมุดมุ่งให้บริกำร ได้แก่ ผู้ต้องขังและ                         
เจ้ำหน้ำทีเ่รือนจ ำ/ทัณฑสถำน รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรแก้ไขพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
 ข้อ ๔  ก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้  
 

หมวด ๑ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ข้อ ๕ วิสัยทัศน์ 
     เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรแสวงหำควำมรู้ และสำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
ตนเอง และนันทนำกำรส ำหรับผู้ต้องขัง และ เจ้ำหน้ำที่ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  
 ข้อ ๖  พันธกิจ 
           ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมรำชทัณฑ์ ด้ำนกำรควบคุมและกำรแก้ไขพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนกลับสู่
สังคม โดยมีบทบำทส ำคัญในกำรจัดบริกำรรองรับกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม คุณภำพชีวิต ทักษะอำชีพ ทักษะกำรแสวงหำ กำรเข้ำถึง และกำรใช้สำรสนเทศ    
เพื่อกำรพัฒนำตนเอง  
    ข้อ ๗ วัตถุประสงค์ 
  ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนมีวัตถุประสงค์หลักในกำรจัดตั้ง  
  ๗.๑  เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้กับผู้ต้องขัง 
  ๗.๒  เพื่อให้บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจของกรมรำชทัณฑ์ ทั้งในด้ำนกำรควบคุมและแก้ไขพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  
  ๗.๓  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และพัฒนำผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีของสังคม  
  ๗.๔  เพื่อสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน เสริมทักษะกำรเรียนรู้ กำรแสวงหำควำมรู้ รวมทั้ง
นันทนำกำร แก่ผู้ต้องขัง และเจ้ำหน้ำที ่

 
หมวด ๒ 
การบริหาร 

 ข้อ ๘  ก ำหนดให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำนทุกแห่ง จัดตั้งห้องสมุดขึ้นในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน         
เพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรูแ้ละให้บริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ต้องขัง และเจ้ำหน้ำที ่



๓ 

 

 

 ข้อ ๙  ก ำหนดให้กำรควบคุม ก ำกับดูแลงำนห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เป็นงำนในควำม
รับผิดชอบของส่วนส่งเสริมกำรศึกษำ ส ำนักพัฒนำพฤตินิสัย กรมรำชทัณฑ์  
  ข้อ ๑๐  กรมรำชทัณฑ์ แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนมี
จ ำนวนรวมไม่เกิน ๑๒ คน ประกอบด้วยอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมำยเป็นประธำน มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกโรงเรียน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ส ำนักงำนกำรอำชีวศึกษำ 
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรีและ
หน่วยงำนพันธมิตรอ่ืน ๆ ของกรมรำชทัณฑ์ เป็นกรรมกำร มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำพฤตินิสัย เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรศึกษำ เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร ให้อยู่ในวำระ ๔ ปี 
              คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แนะแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
และกำรด ำเนินงำน กำรหำแหล่งสนับสนุนกำรด ำเนินงำนห้องสมุด เสนอกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงำน
ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  
 ข้อ ๑๑  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
ประกอบด้วย ผู้บริหำรเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เป็นประธำน  ผู้แทนจำกหน่วยงำนพันธมิตรในพื้นที่ที่จัดกำร 
ศึกษำให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนพันธมิตรอ่ืน ๆ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนหรือหัวหน้ำฝ่ำยอ่ืน ๆ ในเรือนจ ำทัณฑสถำนเป็นกรรมกำร หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำและพัฒนำ
จิตใจเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร บรรณำรักษ์/หัวหน้ำงำนห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนเป็นกรรมกำร  และ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        คณะกรรมกำรบริหำร  มีหน้ำที่ก ำหนดทิศทำงให้ค ำปรึกษำ ให้ควำมเห็นชอบแผน         
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำน สนับสนุน ก ำกับและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
 ข้อ ๑๒  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน แต่งตั้งและมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรศึกษำและพัฒนำจิตใจ 
เป็นผู้รับผิดชอบงำนห้องสมุด มีหน้ำที่วำงแผน ก ำกับ ดูแล ด ำเนินกำร ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อให้มีกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
 ข้อ ๑๓  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จัดท ำแผนงำน แผนปฏิบัติกำรห้องสมุด ระบบกำรจัดเก็บ          
ข้อมูลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เสนอคณะกรรมกำรบริหำรห้องสมุดและกรมรำชทัณฑ์  เพื่อรำยงำน          
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรห้องสมุด  อย่ำงน้อยปีละ ๑ คร้ัง  
 ข้อ ๑๔  รูปแบบกำรบริหำรงำนห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ให้ใช้แบบรวมศูนย์ คือ         
ทั้งห้องสมุดกลำง ห้องสมุดสำขำหรือบริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ให้เป็นระบบเดียวกัน อยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำน
ของห้องสมุดกลำง 
 ข้อ ๑๕  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จัดให้มีจุดรับควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรห้องสมุด  เพื่อน ำมำ
ปรับปรุงและพัฒนำงำนห้องสมุด 
 
 
 



๔ 

 

 

หมวด ๓ 
ความร่วมมือและเครือข่าย 

  ข้อ ๑๖  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
พนัธมิตรในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นควำมร่วมมือจำกภำคประชำชน หน่วยงำนพันธมิตรที่จัดกำรศึกษำให้กับผู้ต้องขัง  
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด แหล่งกำรเรียนรู้ และหน่วยงำนพันธมิตรอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
อำทิ ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนจังหวัด/อ ำเภอ  ศูนย์วิทยพัฒนำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  สถำนศึกษำ   
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
 

หมวด  ๔ 
งบประมาณ และการเงิน 

ข้อ ๑๗ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ควรได้รับงบประมำณอย่ำงเพียงพอ  ที่จะสำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ข้อ ๑๘ งบประมำณของห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  ควรมีแหล่งที่มำจำกงบประมำณ
แผ่นดินที่หน่วยงำนได้รับจัดสรรเป็นหลัก  และห้องสมุดควรได้รับจัดสรรงบประมำณต่อหัวผู้ต้องขัง                    
ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง สม่ ำเสมอ และเพิ่มขึ้นทุกปี  
   ข้อ ๑๙  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน พึงจัดสรรงบประมำณจำกเงินนอกงบประมำณ เช่น เงิน
สวัสดิกำรผู้ต้องขัง ฯลฯ  ส ำหรับกำรด ำเนินงำนห้องสมุดของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ 
ห้องสมุดได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
  ข้อ ๒๐  รำยได้ของห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น กำรบริจำคบ ำรุง
ห้องสมุดจำกบุคคล องค์กรต่ำง ๆ ให้สงวนไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยของห้องสมุด เพิ่มเติมจำกงบประมำณที่ห้องสมุด
ได้รับ   
 

หมวด ๕ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

  ข้อ ๒๑ ทรัพยำกรสำรสนเทศในห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ควรมีทุกประเภท ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหำที่สนองนโยบำยและพันธกิจของกรมรำชทัณฑ์ 
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ที่ไม่มีลักษณะเป็นกำรยั่วยุจิตใจให้ก ำเริบ ก่อให้เกิดควำมประพฤติในทำงชั่วร้ำย  
ผิดศีลธรรม ควำมรู้สึกทำงกำมำรมณ์ หรือเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  
  ข้อ ๒๒  ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศแกน (Core collection)   
ซึ่งหมำยถึงหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหำสำระสนองนโยบำยเน้นหนักของกรมรำชทัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุน 



๕ 

 

 

กำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำอำชีพของผู้ต้องขัง ได้แก่ หนังสือพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี หนังสือต ำรำแบบเรียน หนังสืออ่ำนประกอบกำรเรียน หนังสือให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
  ข้อ ๒๓ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จัดหำสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศอ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหำ สำระ 
คุณค่ำ ประโยชน์ และควำมเหมำะสมต่อกำรให้บริกำรในห้องสมุดทุกแห่ง จ ำแนกตำมประเภทของทรัพยำกร
สำรสนเทศ ดังนี ้
     ๒๓.๑ หนังสือ ก ำหนดหน่วยนับจ ำนวนเป็นชื่อเร่ือง ที่ไม่ซ้ ำกันหรือไม่เป็นฉบับ
พิมพ์ซ้ ำหรือฉบับปรับปรุง โดยก ำหนดจ ำนวนที่ควรจัดหำ  
               (๑)  ห้องสมุดขนำดใหญ่ ให้จัดหำหนังสือจ ำนวนขั้นต่ ำ ไม่น้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ 
ชื่อเร่ือง และจัดหำเพิ่มเติมแต่ละปีในอัตรำขั้นต่ ำ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๓ ของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ 
     (๒) ห้องสมุดขนำดกลำง ให้จัดหำหนังสือจ ำนวนขั้นต่ ำ ไม่น้อยกว่ำ  ๒,๐๐๐ 
ชื่อเร่ือง และจัดหำเพิ่มเติมแต่ละปีในอัตรำขั้นต่ ำ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๓ ของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ 
     (๓) ห้องสมุดขนำดเล็ก ให้จัดหำหนังสือจ ำนวนขั้นต่ ำ ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐   
ชื่อเร่ือง  และจัดหำเพิ่มเติมแต่ละปีในอัตรำขั้นต่ ำ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๓ ของทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีอยู่ 
    ๒๓.๒ สัดส่วนเนื้อหำ เฉพำะหนังสือใหม่ที่ต้องจัดหำเพิ่มเติม อัตรำขั้นต่ ำร้อยละ ๓ 
ให้มีสัดส่วนระหว่ำงหนังสือสำรคดี ร้อยละ ๗๐ และบันเทิงคดี ร้อยละ ๓๐    
    ๒๓.๓  วำรสำร นิตยสำรที่มีเนื้อหำสำระ ที่หลำกหลำย เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต อำชีพ ศีลธรรมจรรยำ กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ก ำหนดหน่วยนับเป็นชื่อเร่ืองที่ต้อง
จัดหำ  และได้รับอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปัจจุบัน ให้มีจ ำนวนเหมำะสมตำมขนำดของห้องสมุด 
    (๑)  ห้องสมุดขนำดใหญ่ อย่ำงน้อย ๕ ชื่อเร่ือง 
    (๒) ห้องสมุดขนำดกลำง อย่ำงน้อย ๕ ชื่อเร่ือง 
    (๓)  ห้องสมุดขนำดเล็ก อย่ำงน้อย ๓ ชื่อเร่ือง 
 ๒๓.๔ หนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหำ สำระที่หลำกหลำย เป็นประโยชน์ต่อกำรรับรู้ข้อมูล 
ข่ำวสำร กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ก ำหนดหน่วยนับเป็นชื่อเร่ือง ที่ต้องจัดหำอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน  
อย่ำงน้อย ๓ ชื่อเร่ือง 
 ๒๓.๕ กฤตภำค ให้ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จัดท ำกฤตภำคจำกหนังสือพิมพ์ 
วำรสำร หรือนิตยสำรฉบับเก่ำที่เห็นว่ำเป็นประโยชน ์อย่ำงต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม 
 ๒๓.๖ สิ่งพิมพ์ระยะสั้น ให้ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนจัดหำสิ่งพิมพ์ระยะสั้นที่มี
เน้ือหำสำระเป็นประโยชน์ เช่น โปสเตอร์ จุลสำรและแผ่นพับ ไว้บริกำรตำมควำมเหมำะสม 
 ๒๓.๗  สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ควรครอบคลุมเนื้อหำที่ เป็นสำรคดี          
บันเทิงคดี ประกอบกำรศึกษำ กำรพัฒนำจิตใจ พัฒนำอำชีพ ก ำหนดหน่วยนับเป็นชื่อเร่ืองที่ต้องจัดหำให้มี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ ชื่อเร่ือง และควรจัดหำเพิ่มเติมแต่ละปี อัตรำขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ของสื่อ    
โสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่   



๖ 

 

 

  ข้อ ๒๔ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จัดเก็บ  และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่
หน่วยงำนภำครัฐ กรมรำชทัณฑ์ เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำขึ้นในโอกำสต่ำง ๆ 
รวมถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของท้องถิ่น ตำมควำมเหมำะสม เช่น ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน                 
ควำมเป็นมำ ของห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เป็นต้น  
 

หมวด ๖ 
งานเทคนิคห้องสมุด 

  ข้อ ๒๕ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องจัดให้มีกำรด ำเนินงำนทำงเทคนิคห้องสมุด           
ให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำรห้องสมุด  
               ๒๕.๑  มีกำรจัดหำ และท ำทะเบียนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
               ๒๕.๒  มีกำรเตรียมตัวเล่ม กำรซ่อม กำรบ ำรุงรักษำหนังสือและสื่อต่ำง ๆ ให้อยู่ใน           
สภำพพร้อมให้บริกำร  

            ๒๕.๓  มีกำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศตำมระบบสำกล และกำรท ำรำยกำร 
ช่วยค้นหำและเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศในห้องสมุด  

            ๒๕.๔  มีกำรจัดท ำเคร่ืองมือช่วยค้นในรูปฐำนข้อมูล บัตรรำยกำรหรือควบคู่กัน         
ทั้งสองระบบ เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถค้นหำและเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว    
              ๒๕.๕ มีกำรประเมินทรัพยำกรสำรสนเทศและคัดออกเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยทุก ๓ ปี 
เพื่อให้ห้องสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เหมำะสมในเชิงปริมำณ คุณภำพ รวมถึงควำมต้องกำรขององค์กร
และผู้รับบริกำรห้องสมุด 

 
หมวด   ๗ 

การบริการ และกิจกรรมห้องสมุด  

  ข้อ ๒๖ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องจัดให้มีบริกำรแก่ผู้รับบริกำรตำมบทบำทภำรกิจ
ของห้องสมุด   
                                        ๒๖.๑ บริกำรกำรอ่ำนภำยในห้องสมุดกลำง เปิดบริกำรสัปดำห์ละไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน 
ให้มีจ ำนวนชั่วโมงกำรบริกำรรวม ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดำห์    
              ๒๖.๒ บริกำรห้องสมุดสำขำหรือบริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อขยำยขอบเขต                  
กำรให้บริกำรด้ำนกำรอ่ำนให้ทั่วถึง เหมำะสมกับสถำนที่และขนำดของห้องสมุด  
               (๑) ห้องสมุดขนำดใหญ่  ต้องมีห้องสมุดสำขำหรือจุดบริกำรห้องสมุด
เคลื่อนที ่ไม่น้อยกว่ำ ๒ แห่ง 



๗ 

 

 

               (๒) ห้องสมุดขนำดกลำง  ต้องมีห้องสมุดสำขำหรือจุดบริกำรห้องสมุด
เคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่ำ ๑ แห่ง 
               (๓) ห้องสมุดขนำดเล็ก  ควรมีห้องสมุดสำขำหรือจุดบริกำรห้องสมุด
เคลื่อนที ่ ตำมควำมเหมำะสม 
            ๒๖.๓ บริกำรยืม-คืน ส่งเสริมให้ทั้งผู้ต้องขังและเจ้ำหน้ำที่ ได้เป็นสมำชิกห้องสมุดและ
ยืมหนังสือไปอ่ำนนอกห้องสมุดได้ โดยให้ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนก ำหนดจ ำนวนหนังสือที่สมำชิก
สำมำรถ ยืมออกได้ในแต่ละคร้ัง รวมทั้งก ำหนดระยะเวลำกำรยืม - คืนตำมควำมเหมำะสม  
            ๒๖.๔ บริกำรให้ค ำแนะน ำกำรอ่ำน เพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมสนใจ ด้ำนวิชำชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำม และควำมสนใจอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมกำร
พัฒนำตนเอง  และพัฒนำสังคม ประเทศชำติ   
            ๒๖.๕ บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้รับบริกำรสำมำรถ
ค้นหำและเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว  
  ข้อ ๒๗ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรใช้
ห้องสมุดในรูปแบบต่ำง ๆ  
                                    ๒๗.๑  กิจกรรมแนะน ำหนังสือใหม่  หนังสือน่ำสนใจ รวมถึงสื่อโสตทัศน์หรือ               
สื่ออิเล็กทรอนิกส์    
                                    ๒๗.๒ กำรนิทรรศกำรให้ควำมรู้ ทั้งที่เป็นนิทรรศกำรถำวรและนิทรรศกำรตำมวำระ
หรือโอกำสต่ำง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนิสัย และควำมสนใจในกำรอ่ำนเพิ่มมำกขึ้น    
              ๒๗.๓  กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ให้จัดปีละไม่น้อยกว่ำ ๒ คร้ัง เพื่อส่งเสริม  เชื่อมโยง          
กำรอ่ำน กำรใช้ห้องสมุดสู่กำรพัฒนำตนเองของผู้ต้องขัง อำทิ กิจกรรมจัดประกวดเล่ำเร่ือง กำรเขียนเรียงควำม 
กำรเขียนบทกวี งำนศิลปะที่ได้แรงบันดำลใจจำกกำรอ่ำน กำรประดิษฐ์หนังสือของตนเอง กำรซ่อมหนังสือ 
กำรจัดภูมิทัศน์ห้องสมุด เป็นต้น 

ข้อ ๒๘ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีควำมรู้เกี่ยวกับ
ห้องสมุด ทั้งในด้ำนกำรใช้และกำรให้บริกำร เพื่อสำมำรถแสวงหำควำมรู้ และปฏิบัติงำนห้องสมุดได้ อำทิ 
กำรจัดปฐมนิเทศ กำรสำธิต จัดอบรมตำมหลักสูตร กำรสอนงำน กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนห้องสมุด เป็นต้น  
 

หมวด  ๘ 
บุคลากรห้องสมุด 

  ข้อ ๒๙  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องมอบหมำย/แต่งตั้งบุคลำกรฝ่ำยกำรศึกษำและพัฒนำจิตใจ 
ท ำหน้ำที่บรรณำรักษ์หรือหัวหน้ำงำนห้องสมุด ในเบื้องต้นก ำหนดคุณสมบัติ ต้องผ่ำนกำรศึกษำ หรืออบรม
วิชำด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ หรือสำรสนเทศศำสตร์ จำกสถำบันกำรศึกษำหรือสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 



๘ 

 

 

             ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรที่มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่บรรณำรักษ์  หรือหัวหน้ำงำน
ห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรให้เข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ประชุมเชิงวิชำกำรที่จัด 
โดยหน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ อำทิ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ 
รวมทั้งกำรศึกษำดูงำนห้องสมุดและงำนด้ำนที่เกี่ยวข้อง  
  ข้อ ๓๐  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องจัดให้ผู้ต้องขังได้ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยบรรณำรักษ์ โดยคัดเลือก
ผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติ ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น หรือเทียบเท่ำ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำม 
สำมำรถ มีควำมประพฤติดี มีควำมรับผิดชอบ ไว้วำงใจได้  มีใจรักและสมัครใจท ำงำนห้องสมุด 
              ผู้ต้องขังที่จะได้รับเลือก หรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยบรรณำรักษ์  ต้องผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณำรักษ์ที่จัดโดยเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน 
       ข้อ ๓๑ ผู้ช่วยบรรณำรักษ์ที่ท ำงำนประจ ำห้องสมุดกลำง ห้องสมุดสำขำ  หรือจุดบริกำร
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้มีจ ำนวนขึ้นอยู่กับขนำดของห้องสมุด  
   ๓๑.๑ ห้องสมุดขนำดใหญ่ มีผู้ช่วยบรรณำรักษ์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕  คน 
   ๓๑.๒ ห้องสมุดขนำดกลำงและขนำดเล็ก มีผู้ช่วยบรรณำรักษ์  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   
๓ คน  
   ๓๑.๓ ห้องสมุดสำขำหรือจุดบริกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ มีผู้ช่วยบรรณำรักษ์ อย่ำงน้อย 
แห่ง/จุดละ ๑ คน 
  ข้อ ๓๒  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องวำงแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรห้องสมุด ทั้งเจ้ำหน้ำที่
และผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันกำรขำดแคลนบุคลำกรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะผู้ช่วยบรรณำรักษ์ ต้องมีกำรคัดเลือก
ผู้ต้องขังให้เข้ำรับกำรอบรม พัฒนำด้ำนงำนห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีบุคลำกรห้องสมุดเพียงพอและ              
ไม่เป็นปัญหำเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ หรือย้ำยเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
   

หมวด ๙ 
อาคาร  สถานที่  และครุภัณฑ์ 

  ข้อ ๓๓  อำคำรสถำนที่ และครุภัณฑ์ของห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องมีควำมสอดคล้อง
และเหมำะสมกับสภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ส่งเสริมบรรยำกำศกำรใช้บริกำร              
กำรเรียนรู้ และกำรเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร  
  ข้อ ๓๔  เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องจัดให้มีอำคำรสถำนที่ที่มีแสงสว่ำงเพียงพอ มีอำกำศถ่ำยเท
สะดวก ไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน และควรตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กำรเรียนหรือบริเวณที่เป็นศูนย์กลำงเหมำะสม 
แก่กำรเข้ำมำใช้บริกำร และกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย เพื่อเป็นห้องสมุดกลำง 
                          ห้องสมุดควรเป็นอำคำรเอกเทศ หรือห้องเฉพำะเป็นสัดส่วน สำมำรถขยำยพื้นที่เพื่อ 
บริกำรให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งเจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำ และผู้ต้องขังทั้งชำยและหญิง 



๙ 

 

 

  ข้อ ๓๕ ห้องสมุดกลำงของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน โดยทั่วไปควรมีขนำดไม่น้อย กว่ำ ๑๕๐ 
ตำรำงเมตร เว้นแต่ เรือนจ ำ/ทัณฑสถำนมีข้อจ ำกัดในด้ำนพื้นที่ อนุโลมให้ห้องสมุดกลำงมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 
๘๐ ตำรำงเมตร แต่ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีห้องสมุดสำขำที่ตั้งเป็นกำรถำวร  มีพื้นที่นับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ 
ตำรำงเมตร 
  ข้อ ๓๖ กำรจัดพื้นที่ภำยในห้องสมุดกลำง ก ำหนดให้มีพื้นที่ต่ำง ๆ ดังนี้ 
                                  ๓๖.๑  พื้นที่จัดแสดงนิทรรศกำรถำวรเฉลิมพระเกียรติ หรือมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  
  ๓๖.๒ พื้นที่ที่ท ำงำนของบรรณำรักษ์ และผู้ช่วยบรรณำรักษ์ 
  ๓๖.๓ พื้นที่จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  ๓๖.๔ พื้นที่นั่งอ่ำนหนังสือ ขนำดไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ท ำกำรห้องสมุด 
  ๓๖.๕  พื้นที่ให้บริกำรสื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓๖.๖  พื้นที่ให้บริกำรยืม-คืน (เคำน์เตอร์ให้บริกำรยืม – คืน)  

            ทั้งนี้  ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ควรจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับท ำงำน หรือจัดเก็บ
ทรัพยำกรสำรสนเทศเฉพำะด้ำน ตำมควำมเหมำะสม เช่น พื้นที่บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประกอบกำร
ศึกษำ มสธ. กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ธรรมศึกษำ อำชีวศึกษำ มุมวิชำชีพ มุมส่งเสริมจริยธรรม มุมกำรเรียนรู้
ส ำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  บริเวณซ่อมและเย็บเล่มหนังสือ บริเวณเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศออกให้บริกำร                
เป็นต้น 
  ข้อ ๓๗  ห้องสมุดกลำง ต้องจัดให้มีครุภัณฑ์จ ำเป็นพื้นฐำนส ำหรับกำรด ำเนินงำน และ           
กำรให้บริกำรห้องสมุด ให้มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรของห้องสมุดแต่ละแห่ง   
 ๓๗.๑ โต๊ะ เก้ำอี้ส ำหรับปฏิบัติงำน 
 ๓๗.๒ โต๊ะ เก้ำอ้ีนั่งอ่ำนหนังสือ 
 ๓๗.๓  ชั้นวำงหนังสือที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง 
 ๓๗.๔ ชั้นวำงเอกสำร อย่ำงน้อย  ๑  ชั้น 
 ๓๗.๕  เคำน์เตอร์บริกำรยืม – คืน  
 ๓๗.๖  คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรบริกำรห้องสมุดหรือตู้บัตรรำยกำร 
 ๓๗.๗  ตู้บอร์ดนิทรรศกำร อย่ำงน้อย ๒ ตัว 
 ๓๗.๘ ป้ำยนิ เทศบอกต ำแหน่งกำรจัดหมวดหมู่ท รัพยำกรสำรสนเทศ และ                            
ป้ำยประชำสัมพันธ์แนะน ำกำรใช้และข้อมูลข่ำวสำรห้องสมุด 
 ๓๗.๙  เคร่ืองรับโทรทัศน์ 
 ๓๗.๑๐ เคร่ืองเล่นวีซีดี/ ดีวีดี 
 ๓๗.๑๑ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 



๑๐ 

 

 

ข้อ ๓๘ ห้องสมุดสำขำในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ควรมีชั้นวำงหนังสือ และครุภัณฑ์พื้นฐำน             
ที่เพียงพอและเหมำะสม 

ข้อ ๓๙ ห้องสมุดเคลื่อนที่ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ให้มีอุปกรณ์ส ำหรับบรรจุ  และเคลื่อนย้ำย
หนังสืออย่ำงเพียงพอ  และเหมำะสมแก่กำรให้บริกำรตำมสภำพแวดล้อมของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 
  ข้อ ๔๐ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด เช่น วัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับกำรเตรียมเล่มหนังสือ กำรซ่อมและกำรเย็บเล่มหนังสือ วัสดุส ำหรับจัดนิทรรศกำร ฯลฯ เพื่อให้
สำมำรถด ำเนินงำนและให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง เพื่อกำรตกแต่ง จัดสภำพห้องสมุดให้มี        
ควำมสวยงำม น่ำเข้ำมำใช้บริกำร  

 
หมวด  ๑๐ 

การประเมินผลการด าเนินงาน และการประกันคุณภาพห้องสมุด 

  ข้อ ๔๑ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องมีกำรจัดเก็บสถิติกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง เพื่อกำรติดตำมประเมินผล และให้กำรสนับสนุนอย่ำงเหมำะสม เช่น สถิติกำรให้บริกำร กำรจัด
กิจกรรม เป็นต้น   

ข้อ ๔๒ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  ต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนห้องสมุด               
อย่ำงน้อย ปีละ ๑ คร้ัง เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนและกรมรำชทัณฑ์เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และให้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนในปีต่อไป      
  ข้อ ๔๓  ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  ต้องจัดให้มีกำรประกันคุณภำพภำยใน ที่เป็นไปตำม 
ตัวบ่งชี้คุณภำพที่กรมรำชทัณฑ์ก ำหนด  เป็นประจ ำทุกปี 

ข้อ ๔๔ ห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ต้องจัดให้มีกำรประกันคุณภำพ โดยคณะกรรมกำร
ร่วมจำกภำยนอก อย่ำงน้อยทุก ๓ ปี   

 
                          ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๐ กันยำยน ๒๕๕๐  

 
                                                                            

                                                                                
                  (นำยนัทธี จิตสว่ำง) 
                                           อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 

 
 


