สรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ และจะมี ผลใช บั งคับเมื่ อพ น กํ าหนดเกาสิบวันนับ แตวัน ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเปน ตน ไป
(มีผลใชบังคับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) พระราชบัญญัตินี้ยกเลิกพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙
และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม รวมทั้ งประกาศคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๑๐ /๒๕๕๗
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยราชทัณฑ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ
พ.ศ. ๒๔๗๙ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับนโยบายทางอาญา
ของประเทศ ประกอบกั บ มี กฎหมายและกฎเกณฑ ในระดับ สากลที่ เกี่ ยวข องกั บ การปฏิ บั ติ ตอ ผู ต องขั ง
ประเภทตางๆ และการปฏิบัติงานของเจาหน าที่ ซึ่งมิไดมีการบัญ ญัติไวในพระราชบัญญัติดังกลาว สงผล
ให ก ารดํ าเนิ น งานต า งๆ ที่ เกี่ ยวข องไม ส อดคล อ งตามมาตรฐานสากล อาทิ ข อกํ าหนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า
สําหรับปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners/ SMR) หรือ
ขอกําหนดของสหประชาชาติ สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจําและมาตรการที่มิใชการควบคุม
ขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Proisoners and
Non- Custodial Measures for Women Offenders) ห รื อ ข อ กํ า ห น ดกรุ ง เท พ (Bangkok Rules)
รวมทั้งยังไมสามารถจัดการหรือบริหารโทษของผูตองขังเฉพาะรายโดยเฉพาะคดีไดอยางเหมาะสมเนื่องจาก
ไมมีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการและไมสามารถดําเนินการใหมีสถานที่ควบคุมหรือคุมขังผูตองขังประเภท
อื่น นอกจากการคุ ม ขั งไว ในเรื อนจํ า ซึ่ งทํ า ให ระบบการพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย และการบริห ารงานเรื อ นจํ า
มเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว สมควรกํ าหนดใหมีคณะกรรมการราชทัณฑ เพื่ อกําหนดนโยบายและ
ทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑและปรับปรุงกฎหมายใหสามารถแกไข บําบัด ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ของผูตองขัง กับทั้งเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของกรมราชทัณฑ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พระราชบั ญ ญั ติ ราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี จํ า นวน ๗๘ มาตรา แบ งออกเป น ๘ หมวด
มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
๑. อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํา
๑.๑ ความหมาย
พระราชบั ญ ญั ติราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ เจ าพนั กงานเรื อนจํ า หมายความวา
ผูซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประกาศกําหนดและอธิบดีกรมราชทัณฑไดแตงตั้ง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๑

๑.๒ ผูมีอาํ นาจในการแตงตั้งเจาพนักงานเรือนจํา
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ บัญญัติใหอธิบดีกรมราชทัณฑมีอํานาจ
กําหนดอํ านาจและหน าที่ ของเจา พนั กงานเรือ นจํ า ในสวนที่ เกี่ ยวข องกั บ การงานและความรั บ ผิดชอบ
ตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามอํานาจหนาที่นั้น ซึ่งแตกตางไปจากพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙
มาตรา ๑๓ ที่ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจกําหนดอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํา
มาตรา ๑๗ วรรคสอง บัญญัติรองรับในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ ผูบัญชาการ
เรือนจํามีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือบุคลากรจากสวนราชการอื่นๆ เปนผูชวยเหลือกรมราชทัณฑในการ
ปฏิบัติห นาที่ตามความจําเปน และตามที่ไดรับ มอบหมายเปน ครั้งคราว โดยการดํ าเนิน การตามมาตรานี้
ใหเปนไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ
๑.๓ อํานาจเจาพนักงานเรือนจํา
(๑) อํานาจในการใชกําลังบังคับแกผูตองขัง
พระราชบั ญ ญั ติ ราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐ กํ า หนดเป น หลั ก การว า ห า มมิ ให
เจาพนักงานเรือนจําใชกําลังบังคับแกผูตองขัง เวนแตเปนการกระทําเพื่อปองกันตัว หรือผูตองขังพยายาม
หลบหนี ใชกําลังกายขัดขืนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบกรมราชทัณฑ โดยการ
ใชกําลังดังกลาวตองใชเพียงเทาที่จําเปน เหมาะสมกับพฤติการณ และตองรายงานใหผูบัญชาการเรือนจํา
ทราบทันที
(๒) อํานาจในการใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขัง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑ กําหนดเปน หลักการวาหามใชเครื่อง
พั นธนาการแกผูตองขั ง โดยมีขอยกเวนให ใชไดตามที่ระบุ ไวเท านั้ น ซึ่งได แก กรณี ผูตองขั งมีพ ฤติการณ
จะทํ า อั น ตรายต อ ชี วิ ต หรื อ ร า งกายของตนเองหรื อ ผู อื่ น หรื อ มี พ ฤติ ก รรมส อ ว า เป น บุ ค คลวิ ก ลจริ ต
จิตไมสมประกอบซึ่งอาจทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอื่น มีพ ฤติการณที่นาจะหลบหนี
การควบคุม หรื อเป น การใชเมื่ อต องควบคุ ม ตั วผู ตอ งขั งไปนอกเรือนจํ า และเจ า หน าที่ ของรั ฐผู มีห น าที่
ควบคุม เห็น ว า เปน การสมควรที่ จ ะต องใช เครื่อ งพั น ธนาการ หรื อเมื่ ออธิบ ดี สั่งให ใช เครื่ องพั น ธนาการ
เนื่ องจากสภาพของเรือนจํา สภาพของท องถิ่ นหรือเหตุจําเปน อื่น รวมทั้งกํ าหนดเงื่อนไขเพิ่ม เติม ในการ
ใช เครื่องพัน ธนาการแก ผูต องขั งบางประเภท เช น ผู ตองขั งเจ็ บ ป วย อายุ ต่ํ ากวา ๑๘ ป ห รื อเกิ น ๖๐ ป
หรือผูตองขังหญิง ซึ่งจะใชเครื่องพันธนาการไดตอเมื่อเจาพนักงานเรือนจําหรือเจาหนาที่ของรัฐเห็นวาเปน
การจําเปนตองใชเครื่องพันธนาการนั้น และใหผูสั่งใหใชเครื่องพัน ธนาการบันทึกเหตุผลและความจําเปน
ที่ตอ งใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังนั้นดวย
(๓) อํานาจในการใชอาวุธแกผตู องขัง
พระราชบั ญ ญั ติราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ บั ญ ญั ติให อํานาจ
เจาพนักงานเรือนจําในการใชอาวุธที่ไมใชอาวุธปน รวมทั้งอาวุธปน เฉพาะในกรณีที่มีเหตุตามที่บัญญัติไว
๒

กลาวคื อ เจ าพนั กงานเรือ นจํ าอาจใชอ าวุ ธอื่ น ที่ ไม ใช อาวุธป น เมื่ อปรากฏว าผู ตองขั งกํ าลั งหลบหนี ห รือ
พยายามหลบหนี และไมมีทางจะปองกันอยางอื่นได นอกจากการใชอาวุธ ผูตองขังกอความไมสงบขึ้นและ
ไมเชื่อฟ งเจ าพนั กงานเรือ นจํ าห ามปราม หรือผู ตองขั งใช กําลั งทํ ารา ยหรือพยายามทํ า รายเจ าพนั กงาน
เรือนจําหรือผูอื่น ทั้งนี้ ในรายละเอียดประเภท หรือชนิดของอาวุธที่เจาพนักงานเรือนจําสามารถใชไดตาม
ความในมาตรานี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับการใชอาวุธปน มาตรา ๒๓ จํากัดใหเจาพนักงานเรือนจําใชอาวุธปน แกผูตองขังได
เฉพาะกรณีที่ระบุไวในมาตรานี้เทานั้น กลาวคือ เมื่อผูตองขังมีอาวุธและขัดขืนไมยอมวางอาวุธ อันอาจเกิด
อันตรายตอเจ าพนักงานเรือนจํ าหรือผูอื่น เมื่ อผูตองขังซึ่งกํ าลั งหลบหนีโดยไม ยอมหยุดเมื่ อเจาพนักงาน
เรื อนจํ าสั่ งให ห ยุดและไม มี ท างอื่ นที่ จะจั บ กุม ได เมื่อผูต องขั งตั้งแตสามคนขึ้น ไปกอการวุน วายเป ดหรื อ
พยายามเปด ทําลายหรือพยายามทําลายประตู รั้ว กําแพง สิ่งปลูกสรางอื่นภายในเรือนจํา หรือใชกําลังทํา
รายเจาพนักงานเรือนจําหรือผูอื่นโดยไมยอมหยุดเมื่อเจาพนักงานเรือนจํามีคําสั่งใหหยุด หรือเมื่อผูตองขัง
ใชอาวุธทํารายหรือพยายามทํารายเจาพนักงานเรือนจําหรือผูอื่น และเจาพนักงานเรือนจําจะใชอาวุธปนได
ตอเมื่อไดรบั คําสั่งจากเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนขึ้นไปซึ่งอยูในที่นั้น
(๔) อํานาจในการปลอยผูตอ งขังไปชั่วคราว
พระราชบั ญ ญั ติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ กําหนดใหเจ าพนั กงานเรื อนจํ าอาจ
ปลอยผู ตองขังไปชั่วคราวหากมีเหตุ ฉุกเฉิน อั นอาจเป นอัน ตรายตอชี วิตหรือความปลอดภัย ของผูตองขั ง
โดยเจาพนักงานเรือนจําตองแจงใหผูตองขังที่ถูกปลอยไปทราบวาตองกลับมายังเรือนจํา หรือรายงานตนยัง
สถานี ตํารวจหรือที่ วาการอํ า เภอภายในเวลา ๒๔ ชั่ วโมงนั บ แต ได รับ การปล อยไป และต องปฏิ บั ติตาม
คําสั่งของเจาหนาที่นั้นๆ หากผูตองขังที่ปลอยไปไมกลับมาเรือนจํา ไมไปรายงานตน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
โดยไม มี เหตุอั น รั บ ฟ งได ให ถือ ว า ผู ต องขั ง มี ค วามผิ ดฐานหลบหนี ที่ คุ มขั งตามประมวลกฎหมายอาญา
(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๐)
เหตุฉุกเฉิน ตามความในมาตรานี้ ตองเป นเหตุฉุกเฉิ นในระดับ ที่เปน อัน ตรายต อชีวิตหรือ
ความปลอดภั ยของผู ตองขั ง เชน น้ํ าท วมหนั ก หรือไฟไหม เรือ นจํา เป น ตน และในกรณี ที่ เจ าพนั กงาน
เรือนจํ าแจ งให ผูตองขั งที่ ถูก ปลอ ยไปรายงานตนยั งสถานี ตํารวจหรือที่ วาการอําเภอใด ให เจ าพนั กงาน
เรือนจํารีบแจงไปยังสถานีตํารวจหรือที่วาการอําเภอนั้นโดยเร็ว
(๕) อํานาจในการตรวจคนผูตองขังหลบหนี
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ บัญญัติใหเจาพนักงานเรือนจํามีอํานาจ
ดํา เนิ น การดั ง ต อ ไปนี้ ภายในเวลา ๒๔ ชั่ วโมง นั บ ตั้ ง แต ท ราบเหตุ ผูต อ งขั งหลบหนี เพื่ อประโยชน ใน
การจับกุมผูต องขังที่หลบหนี
(๑) เข า ไปในเคหสถานหรื อ สถานที่ ใดๆ เพื่ อ ตรวจค น หรื อ จั บ กุ ม ผู ต อ งขั ง ซึ่ ง
อยูระหวางการหลบหนี เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวหลบซอนอยู และมีเหตุอัน ควรเชื่อวาหาก
เนิ่นชาไปหรือรอจนกวาจะไดหมายคนจากศาลมาได ผูตองขังนั้ นจะหลบหนีไป หากเจาของหรือผูรักษา
๓

สถานที่ นั้นไม ยอมให เข าไป เจาพนั กงานเรื อนจํ ามี อํานาจใชกําลังเพื่ อเขาไป ในกรณี จําเป น จะเป ดหรือ
ทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอยางอื่นทํานองเดียวกันนั้นก็ได
(๒) ค น ยานพาหนะที่ มี เหตุ อัน ควรสงสั ย วา ผู ต องขั ง ซึ่ งอยู ระหวา งการหลบหนี
ไดเขาไปหลบซอนอยูและหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะไมสามารถตามหายานพาหนะหรือผูตองขังดังกลาวได
เจาพนัก งานเรือ นจํ าตํ าแหนงใดหรือระดับ ใดจะมี อํ านาจหน า ที่ ทั้ งหมดหรื อแต บางส วน
จะตองไดรับอนุมัติจากบุ คคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบกรมราชทัณ ฑ โดยทําเอกสารและ
เครื่ อ งหมายแสดงการมอบหมายอํ า นาจหน า ที่ ให ไว ป ระจํ าตั วเจ า พนั กงานเรื อ นจํ า ผู ไ ด รับ อนุ มั ติ นั้ น
และเจ า พนั ก งานเรื อ นจํ าผู นั้ น ตอ งแสดงเอกสารและเครื่ อ งหมายดั งกล า วต อบุ คคลที่ เกี่ ยวข องทุ กครั้ ง
และการดําเนินการจับกุมผูตองขังที่หลบหนีตามมาตรานี้ ใหเจาพนักงานเรือนจํามีอํานาจใชอาวุธหรืออาวุธ
ปนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ แลวแตกรณี กับผูตองขังนั้นได
มาตรา ๒๖ บั ญ ญั ติขั้น ตอนในการตรวจค น ของเจ า พนั ก งานเรื อ นจํ าว า ต อ งดํ าเนิ น การ
เกี่ยวกับวิธกี ารคนตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและตองดําเนินการดังตอไปนี้ กลาวคือ
(๑) แสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคนและตองปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ
(๒) บั น ทึ ก เหตุ อัน ควรสงสั ย และเหตุอั น ควรเชื่ อที่ ทํ า ให ต องเข าค น เป น หนั งสื อ
ใหไวแกเจาของผูรักษาหรือผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ คน แตถาไม มี บุคคลดังกลาวอยู ณ ที่ นั้น
ใหเจาพนักงานเรือนจําผูคนสงมอบสําเนาหนังสือนั้นใหแกบุคคลนั้นในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
(๓) รายงานเหตุ ผ ลและผลการตรวจค น เป น หนั งสือ ต อ ผู บั งคั บ บั ญ ชาเหนื อตน
ขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ
ในกรณี ที่เป นการเข าค น ในเวลากลางคื น ภายหลั งพระอาทิ ตย ตก เจ าพนั กงานเรื อนจํ า
ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนเจาพนักงานเรือนจําชั้นพัศดีขึ้นไป
มาตรา ๒๕ และ ๒๖ เป น บทบั ญ ญั ติเพิ่ ม เติ ม อํ า นาจเจ า พนั กงานเรือนจํ า ขึ้น ใหม ซึ่ ง มี
ความหมายวา เจาพนักงานเรือนจําจะมีอํานาจตามมาตรา ๒๕ และ ๒๖ นี้เฉพาะในกรณีที่ผูตองขังหลบหนี
ออกจากเรือนจําและเพื่อประโยชนในการจับกุมผูตองขังที่หลบหนีเทานั้น อํานาจเจาพนักงานเรือนจําตาม
มาตรา ๒๕ และ ๒๖ จํากัดไวเพียงระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง นับตั้งแตผูตองขังหลบหนี หากเปนการดําเนินการ
หลังจากระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมงลวงพนไปแลว เจาพนักงานเรือนจําไมมีอํานาจในการจับกุมผูตองขังหลบหนี
ดวยตนเองอีกตอไป
(๖) อํานาจในการกําหนดเขตปลอดภัยภายนอกรอบเรือนจํา
พระราชบัญ ญั ติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ บั ญญั ติให รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราชทัณฑ มีอํานาจกําหนดอาณาบริเวณภายนอกรอบเรือนจํา
ซึ่งเปนที่สาธารณะเปนเขตปลอดภัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมแสดงแผนที่ของอาณาบริเวณ
ดังกลาว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบริเวณนั้นประกอบดวย
๔

ในกรณีที่มีพ ฤติการณและเหตุ อัน ควรสงสัยวาบุคคลหรือยานพาหนะใดอาจสงยาเสพติด
ให โทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย อาวุธปน เครื่องกระสุน ป น วัตถุระเบิ ด ดอกไมเพลิง สิ่งเที ยมอาวุธป น
โทรศัพท หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น อุ ปกรณ ของสิ่งของดังกลาว รวมทั้งวัตถุอื่น ที่เปนอันตรายหรือกระทบ
ตอความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจําเขาไปในเรือนจํา ใหเจาพนักงานเรือนจํามีอํานาจตรวจคนบุคคลหรือ
ยานพาหนะนั้นในเขตปลอดภัยตามวรรคหนึ่งได รวมทั้งมีอํานาจยึด ทําใหเสียหาย ทําให ใชการไมไดหรือ
ทํา ลายสิ่ งของและทรั พ ยสิ น ที่ ใช เป น เครื่ องมื อ ในการนํ าส งสิ่ง ของดั ง กล า วด วย ในกรณี ที่ เป น ความผิ ด
ทางอาญาใหมีอํานาจจับกุมและแจงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแหงทองที่ที่ถูกจับ เพื่อดําเนินการ
ตอไป
สิ่งของและทรัพยสิน ที่ยึดไวตามวรรคสอง หากไมไดใชเปน พยานหลักฐานในทางคดีและ
ไม ใช เป น ทรั พ ย สิ น ที่ ผู ใดทํ า หรื อ มี ไวเ ป น ความผิ ด ให คื น แก เจ า ของ เว น แต ก รณี ต ามหาเจ า ของไม ได
หรือเปนของสดเสียงาย ใหจําหนายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ
มาตรา ๒๗ บั ญ ญั ติขึ้น ใหม เพื่ อกํ าหนดพื้ น ที่ อาณาบริ เวณภายนอกรอบเรือ นจํ า ซึ่งเป น
ที่สาธารณะใหเปนเขตปลอดภัย รวมทั้งกําหนดอํานาจเจาพนักงานเรือนจําใหสามารถตรวจคนบุคคลหรือ
ยานพาหนะที่อยูภายในเขตปลอดภัยดังกลาวได ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณและเหตุอัน ควรสงสัยวาจะมี
บุคคลหรือยานพาหนะใดสงยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ อาวุธปน โทรศัพทเคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ
รวมทั้งวัตถุอื่นใดที่อันตรายหรือกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจําเขาไปในเรือนจํา เชน กรณีของ
โดรนที่ บิ น อยู บ ริเวณนอกกํ าแพงเรื อ นจํ า เพื่ อส งยาเสพติ ดหรือโทรศั พ ท เคลื่ อนที่ เข าไปภายในเรื อนจํ า
การลักลอบโยนสิ่งของตองหามขามกําแพงเรือนจํา เปนตน มาตรานี้จึงกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมอาจกําหนดพื้นที่สาธารณะโดยรอบนอกเรือนจําเปนเขตปลอดภัยได
(๗) อํานาจในการตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ หรือสิ่งสื่อสารอื่น
พระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ บั ญ ญั ติ ว า ในกรณี เพื่ อ รั ก ษา
ความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจาพนักงานเรือนจํา
มีอํ านาจตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พั สดุ ภั ณ ฑ ห รือ สิ่ งสื่ อสารอื่ น หรื อสกั ดกั้ น การติ ด ต อ สื่ อสารทาง
โทรคมนาคมหรือโดยทางใดๆ ซึ่งมีถึงหรือจากผูตองขัง คําวา ความสงบเรียบรอย ตามมาตรานี้หมายความ
เฉพาะการปองกันเหตุรายและรักษาความสงบเรียบรอยของเรือนจําเทานั้น มาตรา ๒๙ นี้ไมใชบังคับกับ
บรรดาคํารองทุกขหรือเรื่องราวใดๆ ที่ไดยื่นตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ และเอกสารโตตอบระหวาง
ผูตองขังกับทนายความของผูนั้น
๑.๔ ขอยกเวนความรับผิดของเจาพนักงานเรือนจํา
พระราชบั ญ ญั ติ ราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๐ บั ญ ญั ติ ขอ ยกเว น ความรั บ ผิ ดของ
เจาพนักงานเรือนจําไววา เจาพนักงานเรือนจํา ขาราชการหรือบุคลากรจากสวนราชการอื่น ตามมาตรา ๑๗
วรรคสอง และบุคคลซึ่งชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจําตามมาตรา ๒๘ ไมตองรับผิดทางแพง ทางอาญา หรือ
ทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หากเปน การกระทําที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติและ
๕

ไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
มาตรานี้มีถอยคําทํานองเดียวกับมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญ ญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙
ที่บัญญัติใหเจาพนักงานเรือนจําผูที่ใชอํานาจโดยสุจริตและตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว ไมตองรับผิดทั้งทางแพง
หรืออาญาในผลแหงการกระทําของตน
คําพิ พ ากษาฎีกาที่ ๗๓๖๒/๒๕๓๗ ผูตองขังที่กอเหตุรายพาตัวประกัน ที่ ถูกมั ดไว เป นคู ๆ
เดินออกมาโดยมีผูตองขังคนหนึ่งถือลูกระเบิดมือพรอมกับพูดขู และชูลูกระเบิดมือทําทาจะขวางมายังกอง
อํานวยการที่จําเลยที่ ๒ กับพวกอยูหางเพียง ๔-๕ เมตร จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนผูบัญชาการเรือนจําจึงมีคําสั่งให
เจาพนักงานใชอาวุธปนยิงผูตองขังดังกลาว โดยกอนมีคําสั่งไดประชุมตกลงกันวาใหยิงไดทีละนัดพรอมทั้ง
กําหนดใหเจาพนักงานแตละคนยิงผูตองขังเปนรายตัวไป มิใชวายิงสุมเขาไปในกลุมผูกอเหตุราย แสดงให
เห็ น วา จํ า เลยที่ ๒ ได ใช ความระมั ด ระวั งอย า งรอบคอบเพื่ อความปลอดภั ย ของตั วประกั น อย า งดี ที่ สุ ด
และจําเปนตองสั่งการโดยฉับพลันเนื่องจากผูตองขังชูลูกระเบิดมือทําทาจะขวางมายังจําเลยที่ ๒ กับพวก
การที่ลูกระเบิ ดมือของผูตองขังเกิดระเบิ ดขึ้ น และถูกตั วประกัน ถึ งแก ความตาย ถือไดวาเป นเหตุ สุดวิสัย
การกระทําของจําเลยที่ ๒ กับพวกจึงไมเปนการกระทําละเมิดตอโจทก
พระราชบั ญ ญั ติราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๑๗ (๑) (๓), ๒๑ เจ าพนั กงานเรื อนจํ า
ไมตอ งรั บ ผิด ในผลแห งการกระทํ าของตนทั้ งทางแพ งหรือทางอาญาต อเมื่ อได กระทํ าไปโดยสุ จ ริตและ
การกระทํานั้น เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหมวด ๔ ไมวาผูถูกกระทําจะเปนผูตองขังหรือบุคคลอื่นก็ตาม
ฉะนั้นแมตัวประกันถึงแกความตายเพราะการกระทําดังกลาว จําเลยทั้งสิบก็ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน
๒.

การจําแนก เขตความรับผิดชอบ และมาตรฐานเรือนจํา
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหมีการจําแนก เขตความรับผิดชอบและ
มาตรฐานเรือนจําขึ้นเพื่อประโยชนในการบริหารพัฒนาเรือนจํา รวมทั้งประโยชนในการอบรมพัฒนาพฤติ
นิสัยและควบคุมผูตองขังเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอยออกจากเรือนจํา ใหเปนไปอยางมีระบบ ชัดเจน
และเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
๒.๑ การจําแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจํา
พระราชบั ญ ญั ติ ราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๖ บั ญ ญั ติ ให รัฐมนตรี วาการกระทรวง
ยุติธรรมมีอํานาจกําหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจํา หรือสั่งใหจัดอาณาเขตภายในเรือนจําออกเปนสวนๆ
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประเภท ชั้น เพศ ของผูตองขังหรือความประสงคในการอบรมผูตองขังดวย ซึ่งกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ (“กฎกระทรวง
มหาดไทย”) ขอ ๑ และขอ ๒ แบงเรือนจําออกเปน ๔ ประเภท ไดแกเรือนจํากลาง เรือนจําสวนภูมิภาค
เรือนจําพิเศษหรือทัณฑสถาน และเรือนจําชั่วคราว โดยกําหนดใหเรือนจําแตละประเภทรับคุมขังผูตองขัง
๖

แตกตางกัน อํานาจในการคุมขังของเรือนจําแตละเรือนจําในปจจุบันเปนไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่องการกําหนดอํานาจการคุมขังของเรือนจํา พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดหลักเกณฑการจําแนกประเภทของเรือนจํา
ไวในมาตรา ๓๑ โดยการจําแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจํา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประกาศ
กําหนดโดยอาศัยเกณฑอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ เพศ สถานะ ความประสงคในการพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขัง ความมั่นคง รวมทั้งลักษณะเฉพาะของเรือนจํา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอบรม พัฒนาพฤตินิสัย
และควบคุมผูตองขัง อธิบดีกรมราชทัณ ฑจะสั่งให แบ งอาณาเขตภายในเรือนจําออกเปน สวนๆ โดยคํานึง
ถึงประเภทหรือชั้นของเรือนจําที่ไดจําแนกไวและความเหมาะสมกับผูตองขังแตละประเภทก็ได
๒.๒ เขตความรับผิดชอบของเรือนจํา
เดิมการกําหนดเขตความรับผิดชอบของเรือนจําในทางปฏิบัติที่ผานมา กรมราชทัณฑจะ
กํ า หนดเขตความรั บ ผิ ด ชอบของเรื อ นจํ า ตามเขตอํ า นาจของศาล แต ในพระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๒ บัญญัติใหกรมราชทัณฑกําหนดเขตความรับผิดชอบของเรือนจําโดยอาจกําหนดให
ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ทั้งนี้ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ และ
รองรับ การดําเนินการของศาล โดยการดําเนิน การดังกลาวใหเปน ไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรมและ
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบดวย
มาตรา ๓๒ บัญญัติขึ้นเนือ่ งจากกรมราชทัณฑมีนโยบายในการอบรมพัฒนาพฤตินิสัยและ
ควบคุมผูตองขัง โดยการแยกผูตองขังระหวางการพิจารณาและผูตองขังที่เปนนั กโทษเด็ดขาดออกจากกัน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลระหวางประเทศ และเพื่อรองรับการดําเนินการของศาล เชน ในกรณีที่
ศาลเปดทําการศาลใหม โดยในศาลนั้นๆ ไมมีเรือนจําตั้งอยูในเขตอํานาจ จึงจําเปนตองควบคุมตัวผูตองขังไว
ในเรือนจําซึ่งอยู นอกเขตอํานาจศาลนั้น มาตรานี้จึงแกไขปญหาวาเรือนจําจะสามารถควบคุมตัวผูตองขัง
ตามหมายของศาลจังหวัดหนึ่งนอกเขตอํานาจของศาลจังหวัดนั้นๆ ไดหรือไม เชน ในกรณีของศาลจังหวัด
หัวหิน เนื่องจากไมมีเรือนจําอยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัดหั วหิน การควบคุมผูตองขังของศาลจังหวัด
หัวหินจึงตองควบคุมตัวไวที่เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีระยะหางจากศาลจังหวัดหัวหินเกือบ ๙๐
กิโลเมตร กรมราชทั ณ ฑ จึ งมี แ นวคิดที่ จ ะควบคุ ม ตั วผู ต องขั งของศาลจั ง หวั ดหั วหิ น ไวที่ เรือ นจํ าจั งหวัด
เพชรบุ รี ซึ่ง มี ระยะทางใกล กว า (ประมาณ ๔๐ กิ โลเมตร) แต เนื่ องจากตามพระราชบั ญ ญั ติราชทั ณ ฑ
พ.ศ. ๒๔๗๙ ไมไดบัญญัติรองรับในเรื่องดังกลาวไว จึงเกิดขอขัดของในการดําเนินการ ในการพิจารณาแกไข
พระราชบั ญ ญั ติราชทั ณฑ ครั้งนี้จึงกําหนดมาตรา ๓๒ ขึ้น เพื่ อแกป ญ หาทางปฏิ บัติขางต น อย างไรก็ ตาม
ในการออกหมาย ศาลยังคงออกหมายถึงผูบัญชาการเรือนจําในเขตอํานาจอยูเชนเดิม เนื่องจากยังไมมีการ
แกไขประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๕๘ ที่ มี ห ลั กการว าศาลมี อํานาจออกคํ าสั่ งหรือ
หมายอาญาไดภายในเขตอํานาจเทานั้น สวนการควบคุม ตัวผูตองขังไวในเรือนจํ าเป นการบริหารจัดการ
ภายในของกรมราชทัณฑ เพียงแตตองแจงใหศาลทราบ ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
๗

๒.๓ การกําหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใชเรือนจําใหเปนสถานที่คุมขัง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ กําหนดใหกรมราชทัณฑสามารถกําหนด
อาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใช เรือนจํ าให เป น สถานที่คุมขั งเพื่ อดํ าเนิ นการตามภารกิ จของกรมราชทั ณ ฑ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓.

ผูตองขัง
๓.๑ การรับตัวผูตองขังไวในเรือนจํา
พระราชบัญ ญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ บัญญัติใหเจาพนักงานเรือนจําจะรับ
บุคคลใดๆ ไวเปนผูตองขั งในเรือนจําไดตอเมื่ อได รับหมายอาญาหรือเอกสารอันเป นคําสั่ งของผูมีอํานาจ
ตามกฎหมาย โดยใหผูมีอํานาจออกหมายอาญาหรือเอกสารดังกลาวระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
เอกสารแสดงตนของผู ตองขั ง เท าที่ ท ราบด วย ทั้ งนี้ ในส วนของศาล ให ศาลออกหมายขั ง หมายจํ าคุก
หมายกักขังแทนคาปรับและหมายปลอยโดยตองระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูตองขังเทาที่ทราบ
(ซึ่ ง ทางปฏิ บั ติจ ะปรากฏเลขบั ต รประจํ า ตั วประชาชนในสํ า นวน) แตกต า งจากเดิ ม ที่ จ ะระบุ เพี ยงแค
ชื่อ นามสกุล ขอหาหรือฐานความผิด จํานวนโทษตามคําพิพากษา การระบุหมายเลขประจําตัวประชาชน
ผูต องขั งเพื่ อให ส อดคล อ งกั บ การนํ า เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ในการจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวัติ ผูต องขั ง
ตามมาตรา ๓๖
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๖ ถึงมาตรา ๓๘ กําหนดให
ในวันที่รับตัวผูตองขังเขาไวใหมในเรือนจํา ใหเจาพนักงานเรือนจําจัดทําทะเบียนประวัติผูตองขัง ใหแพทย
พยาบาล หรือเจาพนักงานเรือนจําที่ผานการอบรมดานการพยาบาลตรวจรางกายผูตองขัง หากไมสามารถ
ตรวจรางกายผูตองขังในวันที่รับตัวเขาไวได ใหเจาพนักงานเรือนจําตรวจรางกายของผูตองขังนั้นในเบื้องตน
กอน แตตองจัดใหมีการตรวจโดยเร็ว และใหเจาพนักงานเรือนจําแจงใหผูตองขังทราบถึงขอบังคับเรือนจํา
ระเบียบกรมราชทัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตัวของผูตองขัง สิทธิ หนาที่และประโยชนที่ผูตองขัง
จะไดรับตามพระราชบัญญัตินี้
๓.๒ การจําแนกและการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
พระราชบัญ ญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๔๓ วางหลักเกณฑเพื่อให
อธิบดีกรมราชทัณฑจัดใหมี (๑) ระบบการจําแนกลักษณะของผูตองขัง เพื่อประโยชนในการจัดชน จัดกลุม
ควบคุม แยกคุม ขั ง แก ไข บํ าบั ด ฟน ฟู และพั ฒนาพฤติ นิ สัย โดยให คํานึ งถึ งโทษ และพฤติ การณ ในการ
กระทําความผิด ลักษณะของความผิด ความรุนแรงของคดี การกระทําความผิดในครั้งกอนๆ รวมทั้งความ
ประพฤติและวินัยในระหวางคุมขัง ตลอดจนระยะเวลาในการกําหนดโทษที่เหลืออยู (๒) ระบบการจัดชั้น
การจั ดกลุ ม ผูต องขัง และการแยกคุ ม ขั ง เพื่ อประโยชน ในการบริ ห ารจั ด การผู ต องขั ง โดยต อ งคํ านึ งถึ ง
ประเภทหรือชั้นของเรือนจํา ความเหมาะสมของผูตองขังแตละประเภท และ (๓) ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
ของผูต องขัง เพื่ อประโยชน ในการแก ไข บํ าบั ด ฟ น ฟู และพั ฒ นาพฤติ นิสั ยผู ตองขังให กลั บ ตนเปน คนดี
๘

โดยให ผู ต อ งขั งได รับ การศึ ก ษา การอบรมด านคุณ ธรรมและจริย ธรรม การทํ า งานและการฝ ก วิชาชี พ
การปฏิบัติศาสนกิ จ การเรียนรูวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมทั้งใหผูตองขังมีโอกาสติดตอกั บ
ครอบครัว รับรูขาวสารและความเปลี่ ยนแปลงของโลกภายนอก ทั้งนี้ รายละเอียดของระบบการจําแนก
ลักษณะของผูตองขัง ระบบการจัดชั้น การจัดกลุมผูต องขังและการแยกคุมขั ง และระบบการพัฒนาพฤติ
นิ สัยของผูตองขั ง ให เป น ไปตามระเบี ย บกรมราชทั ณฑ และตองไดรับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ราชทัณฑ
๓.๓ สิทธิ หนาที่ การงานและกิจการอื่นๆ เกี่ยวกับผูตองขัง
รายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ การงานและกิจการอื่นๆ ของผูตองขัง มีอยู
หลายมาตราดวยกัน สวนใหญจะเปนการแกไขปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานสากลตางๆ
ได แ ก ข อ กํ า หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ ต อ ผู ต อ งขั ง (Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners/ SMR) หรือขอกําหนดของสหประชาชาติ สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิ ง
ในเรือนจํ าและมาตรการที่ มิใชการควบคุ มขั งสํ าหรับ ผูกระทํ าผิดหญิ ง (United Nations Rules for the
Treatment of Women Proisoners and Non- Custodial Measures for Women Offenders)
หรือขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) เชน
(๑) มาตรา ๔๓ กํ า หนดให เ รื อ นจํ า จั ด ให ผู ต อ งขั ง ได รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตาม
กฎหมายว า ด ว ยการศึ ก ษาแห ง ชาติ โดยต อ งดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการฝกอบรมด านคุณธรรมและจริยธรรม และการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม โอกาส
ในการจางงานอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติระหวางผูตอ งขังชายและหญิง
(๒) มาตรา ๔๕ กรณี ที่ เรื อ นจํ า ใดมี ผู ต อ งขั ง นั บ ถื อ ศาสนาเดี ย วกั น จํ า นวนมาก
พอสมควร ให เรื อ นจํ า นั้ น จั ดหาภิ ก ษุ นั ก บวช ผู มี ค วามรู ห รื อ ผู นํ า ทางศาสนาเพื่ อ สอนธรรมะหรื อ ให
คํา แนะนํ าทางจิ ตใจ หรื อประกอบศาสนกิ จในเรือนจํ านั้ น ๆ โดยผู ตองขั ง ทุ กคนมี สิ ท ธิ เข ารวมกิจ กรรม
ดังกลาว
(๓) มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ผู ต อ งขั ง มี สิ ท ธิ ย่ื น คํ า ร อ งทุ ก ข ห รื อ เรื่ อ งราวใดๆ
ตอเจาพนักงานเรือนจํา ผูบัญชาการเรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือทูลเกลา
ถวายฎี ก าต อพระมหากษั ตริย รวมทั้ ง ผู ต องขั งมี สิท ธิ รอ งเรี ย นเกี่ ยวกั บ การถู กล วงละเมิ ดทางเพศจาก
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาพนักงานเรือนจําได
(๔) มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ผู ต องขังมี ห น าที่ ป ฏิ บั ติตามคําสั่ งของเจ าพนั กงาน
เรือนจํา ขอบังคับเรือนจําและระเบียบกรมราชทัณฑ โดยเจาพนักงานเรือนจํามีอํานาจสั่งใหผูตองขังทํางาน
สาธารณะ งานรักษาความสะอาดหรืองานสุขาภิบาลของเรือนจํา งานบํารุงรักษาเรือนจํา หรืองานอื่นใดเ
พื่ อประโยชน ของทางราชการ หรืออาจสั่ งให นักโทษเด็ดขาดออกไปทํ างานสาธารณะหรื อทํ างานอื่ นใด
เพื่อประโยชนของทางราชการนอกเรือนจํา
๙

(๕) มาตรา ๕๔ ใหเรือนจําทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาล เพื่อเปนที่รักษาพยาบาลของ
ผูตองขังที่ปวย จัดใหมีแพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานเรือนจําที่ผานการอบรมดานการพยาบาล ซึ่งอยู
ปฏิบัติหนาที่เปนประจําที่สถานพยาบาลนั้นดวยอยางนอย ๑ คน และใหดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจ
รางกาย การดูแลสุขอนามัย การสุขาภิบาลและการตรวจสุขภาพตามความจําเปน
(๖) มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ ในกรณี ที่ผูตองขังปวย มีปญ หาสุขภาพจิต หรือเป น
โรคติดต อ ให ผูบั ญ ชาการเรือนจําดําเนิ นการให ผู ตองขังไดรับ การตรวจจากแพทยโดยเร็ว หากผู ตองขั ง
ดังกลาวรักษาตัวอยูในสถานพยาบาลของเรือนจําแลวไมดีขึ้นใหสงตัวผูตองขังดังกลาวออกไปรักษานอก
เรือนจํา ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการราชทัณฑ
ในกรณีที่ผูตองขังตาย ปวยหนัก บาดเจ็บสาหัสหรือจิตไมปกติ ใหผูบัญชาการเรือนจําแจงใหคูสมรส ญาติ
หรือบุคคลที่ผูตองขังระบุไวทราบโดยไมชักชา
(๗) มาตรา ๕๗ ถึงมาตรา ๕๙ ใหเรือนจําจัดใหผูตองขังหญิงที่ตั้งครรภหรือใหนมบุตร
ไดรับคําแนะนําทางดานสุขภาพและโภชนาการจากแพทย พยาบาล หรือเจาพนักงานเรือนจําที่ผานการ
อบรมดานการพยาบาล จัดอาหารที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมใหแกผูตองขังหญิงที่ตั้งครรภหรือใหนมบุตร
และต องไม ขั ดขวางการให น มบุ ตรและการดู แ ลบุ ต ร รวมทั้ งให เรือ นจํ าจั ดให ผู ต อ งขั งหญิ งที่ ต้ั ง ครรภ
ไดคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนอกเรือนจํา ในกรณีที่ผูตองขังหญิงซึ่งถูกลวงละเมิดทางเพศ
โดยเฉพาะผู ที่ตั้งครรภจากการถู กล วงละเมิ ดทางเพศ ตองได รับคําแนะนําหรือคํ าปรึกษาทางการแพทย
การสนั บ สนุ น การดู แ ลทางสุ ข ภาพกายและทางจิ ต ตามความจํ า เป น รวมทั้ ง การให ค วามช ว ยเหลื อ
ดานกฎหมาย
๔.

ประโยชนของผูตองขัง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ บัญญัติวา “นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให
เห็นวามี ความประพฤติดี มีความอุ ตสาหะ ความกาวหน าในการศึกษา และทํ าการงานเกิดผลดี หรือทํ า
ความชอบแกทางราชการเปนพิเศษ อาจไดรับประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ไดรับความสะดวกในเรือนจําตามระเบียบกรมราชทัณฑ
(๒) เลื่อนชั้น
(๓) ไดรับแตงตั้งใหมีตําแหนงหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา
(๔) ลาไม เกิ น เจ็ ด วัน ในคราวหนึ่ ง โดยไม นั บ รวมเวลาที่ ตอ งใช ในการเดิ น ทางเข า ด วย
เมื่อมีความจําเป นเห็ นประจั กษ เกี่ยวดวยกิจ ธุระสําคัญ หรือกิ จการในครอบครัว แตห ามมิให ออกไปนอก
ราชอาณาจักร และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบกรมราชทัณฑ ระยะเวลาที่อนุญาตใหลานี้
มิใหหักออกจากการคํานวณกําหนดโทษ ถานักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกไปไมกลับเขาเรือนจํา
ภายในเวลาที่ กํา หนดเกิ น กว า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ วโมง ให ถือ วา นัก โทษเด็ ดขาดผู นั้ น หลบหนี ที่ คุม ขั งตามประมวล
กฎหมายอาญา
๑๐

(๕) ลดวันตองโทษจําคุกใหเดือนละไมเกินหาวัน แตการลดวันตองโทษจําคุกจะพึงกระทําได
ตอเมื่อนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษจําคุ กตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือหนึ่งในสาม
ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแลวแตอยางใดจะมากกวา หรือไมนอยกวาสิบปในกรณีที่ตองโทษ
จําคุกตลอดชีวิตที่ มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจํ าคุกมีกําหนดเวลา ทั้ งนี้ ใหคณะกรรมการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันตองโทษจําคุก
(๖) ลดวั น ต อ งโทษจํ าคุ ก ลงอี ก ไม เกิ นจํ านวนวั น ที่ ทํ างานสาธารณะหรื อ ทํ า งานอื่ น ใด
เพื่อประโยชนของทางราชการนอกเรือนจําตามมาตรา ๔๙ และอาจไดรับเงินรางวัลดวยก็ได
(๗) พักการลงโทษเมื่อนักโทษเด็ ดขาดไดรับโทษมาแลวไมน อยกวาหกเดื อนหรือหนึ่งในสาม
ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแลวแตอยางใดจะมากกวา หรือไมนอยกวาสิบปในกรณีที่ตองโทษ
จําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา และกําหนดระยะเวลาที่
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใหกําหนดเทากับกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู ทั้งนี้ ในการคํานวณระยะเวลาการพัก
การลงโทษ ถามีวันลดวันตองโทษจําคุกตาม (๖) ใหนํามารวมกับระยะเวลาในการพักการลงโทษดวย โดยใน
การพักการลงโทษ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษ
(๘) ได รับการพิ จารณาอนุ ญาตให ออกไปฝ กวิ ชาชี พในสถานประกอบการหรือรับการศึกษา
อบรมนอกเรือนจําโดยมีหรือไมมีผูควบคุมก็ได แตการอนุญาตใหออกไปฝกวิชาชีพหรือรับการศึกษาอบรม
นอกเรือนจําจะพึงกระทําไดตอเมื่อนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวา
หนึ่ งในสามของกํ าหนดโทษตามหมายจํ าคุกในขณะนั้ น และเหลื อโทษจํ าคุ กไม เกิ นสามป หกเดือน ทั้ ง นี้
ใหคํานึงถึงประโยชนในการศึกษาอบรมและแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษเด็ดขาด และความปลอดภัย
ของสังคมประกอบกัน แตถานั กโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับ อนุ ญ าตให ออกไปฝกวิชาชีพ ในสถานประกอบการ
หรื อรับ การศึกษาอบรมนอกเรือนจําโดยไม มี ผูควบคุ ม ไม กลั บ เข าเรือนจํ าภายในเวลาที่ กํ าหนดเกิ น กวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง ใหถือวานักโทษเด็ดขาดผูนั้นหลบหนีที่คมุ ขังตามประมวลกฎหมายอาญา
การดํ า เนิ น การตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และตองนําพฤติการณการ
กระทําความผิด ลักษณะความผิด และความรุนแรงของคดี รวมตลอดทั้งการกระทําความผิดที่ไดกระทํามา
กอนแลวตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๐ มาประกอบการพิจารณาดวย”
มาตรา ๕๒ เปนบทบัญญัติที่วาดวยเรื่องประโยชนของผูตองขัง ที่สําคัญไดแกการเลื่อนชั้น
นักโทษ การลดวันตองโทษจําคุกและการพักการลงโทษ ซึ่งเดิมมีบัญญัติอยูในมาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติ
ราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ กฎกระทรวงมหาดไทย และระเบี ยบกระทรวงยุ ติธรรม วาด วยหลักเกณฑ และ
วิธีการจําแนกลักษณะผูตองขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันตองโทษ
จําคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙ (“ระเบียบกระทรวงยุติธรรม”)

๑๑

๔.๑ การเลื่อนชั้นนักโทษ
พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๓๒ (๒) บัญญัติเพียงวา นักโทษเด็ดขาดอาจ
ไดรับประโยชนเลื่อนชั้น ซึ่งไมไดกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑการเลื่อนชั้นไว โดยไปบัญญัติรายละเอียด
ไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ขอ ๔๔ วา นักโทษเด็ดขาดแบงออกเปน ๖ ชั้น คือ ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นดี
ชั้นกลาง ชั้นเลว และชั้นเลวมาก และกําหนดเกณฑการจัดนักโทษเด็ดขาดตามชั้นในขอ ๔๕ วา นักโทษ
เด็ดขาดที่ เข าใหม ให อยูในชั้น กลางจนกวาจะมีการเลื่อนหรือลดชั้ นเวนแตไดเคยตองโทษมาแลว และมา
ตอ งโทษจํ าคุ กในคราวนี้ อีกภายใน ๕ ป นั บ แต วัน พ นโทษคราวก อน กั บ ความผิ ดทั้ ง ๒ คราวนั้ น ไม ใช
ความผิดฐานลหุ โทษหรื อประมาท ให อยูในชั้ น เลว การเลื่ อ นหรื อลดชั้ น นั้ น ให เป น ไปตามระเบี ยบและ
วิธีก ารของกรมราชทั ณ ฑ ประกอบกั บ ป จ จุ บั น มี ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด
หลักเกณฑการเลื่อนชั้นนักโทษแตกตางจากกฎกระทรวงมหาดไทย กลาวคือ นักโทษเด็ดขาดที่เขาใหมใหอยู
ในชั้นกลางจนกวาจะมีการเลื่อนหรือลดชั้น เวนแตกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) เคยตองโทษมาแลวและกลับมาตองโทษจําคุกในคราวนี้อีกภายในห าป นับแตวัน
พนโทษคราวกอน กับความผิดทั้งสองคราวไมใชความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท ใหอยูในชั้นเลว
(๒) เคยต อ งโทษมาแล วและกลั บ มาต องโทษจํ า คุ กในคราวนี้ อี กเป น ครั้ ง ที่ สามหรือ
มากกวา กับความผิดทุกคราวไมใชความผิดฐานลหุโทษหรือประมาทใหอยูในชั้นเลวมาก
และในการพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด นักโทษเด็ดขาดที่อยูในชั้นกลาง จะเลื่อนชั้นได
ตองเปนนักโทษเด็ดขาดที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํามาแลวไมนอยกวาหกเดือนนับแตวันที่คดีถึงที่สุด นักโทษ
เด็ ดขาดชั้ นดีขึ้น ไปจะเลื่ อนชั้ น ได ตองเป น นั กโทษเด็ ดขาดในชั้ น เดิม มาแลวไมน อยกวาหกเดื อน นั กโทษ
เด็ดขาดที่อยูในชั้นต่ํากวาชั้นกลาง จะเลื่อนชั้นไดตองเปนนักโทษเด็ดขาดที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํามาแลวไม
นอยกวาหนึ่งปนับแตวนั ที่คดีถึงที่สุด
จากหลั กเกณฑ การเลื่ อนชั้ น ที่ กํา หนดในกฎกระทรวงมหาดไทยและระเบี ย บกระทรวง
ยุติธรรม เห็ นได วา ระเบียบกระทรวงยุติธรรมมีรายละเอียดการเลื่อนชั้น นักโทษเด็ ดขาดที่เครงครัดกวา
(ขอ ๒๐) โดยนักโทษเด็ดขาดอาจไมไดจัดใหอยูในชั้นกลางทุกกรณี นอกจากนี้ ขอ ๒๖ กําหนดรายละเอียด
การเลื่อนชั้นกรณีนักโทษเด็ดขาดที่มีเหตุตองเพิ่ม ระยะเวลาการเลื่อนชั้น ออกไปอีก เช น นักโทษเด็ดขาด
แมกระทําความผิดครั้งแรกซึ่งจัดอยูในชั้นกลาง แตหากตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกตั้งแตยี่สิบป
ถึงตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ใหเพิ่มระยะเวลาการเลื่อนชัน้ ในแตละชั้นออกเปนหาป ดังนั้น การเลื่อนชั้น
นักโทษเด็ดขาดตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบกระทรวงยุติธรรม จะทําใหนักโทษเด็ดขาดเลื่อนชั้นยาก
และใชระยะเวลามากกวาเดิม ทําใหการไดรับประโยชนในเรื่องตางๆ เชน การลดวันตองโทษจําคุก การพัก
การลงโทษและการอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ เปนไปไดยากและใชเวลานานมากขึ้น
เมื่อมีการพิจารณาพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในชั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ มีขอเสนอใหนําหลักเกณฑการเลื่อนชั้นในระเบียบกระทรวงยุติธรรมมาบัญญัติไวใน
มาตรา ๕๒(๒) เพื่อใหเกิดความชัดเจนแนนอน แตผูแทนกรมราชทัณฑชี้แจงวาระเบียบกระทรวงยุติธรรม
มีผลใชบังคับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ยังไมแนนอนวาหลักเกณฑที่กําหนดไวจะบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒

หรือไม ดังนั้น ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ วรรคทาย จึงบัญญั ติใหการเลื่อนชั้น
นักโทษเด็ดขาดให เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการราชทัณฑ โดยตองนําพฤติการณการกระทําความผิด ลักษณะความผิดและความ
รุนแรงของคดี รวมตลอดทั้ งการกระทํ าความผิ ดที่ ได ก ระทํ า มาก อ นแล ว ตามมาตรา ๔๐ (การจํ าแนก
ลักษณะของผูตองขัง) มาประกอบการพิจารณา ดังนั้น นักโทษเด็ดขาดที่มีพฤติการณการกระทําความผิด
ที่รายแรง หรือมีประวัติการกระทําความผิดซ้ํา อาจมีหลักเกณฑการเลื่อนชั้นนักโทษแตกตางจากนักโทษ
เด็ดขาดกลุมอื่น ซึ่งมีผลทําใหนักโทษเด็ดขาดที่กระทําผิดรายแรง หรือกระทําความผิดซ้ําเลื่อนชั้นยากและ
ใชระยะเวลามากกวาเดิม ทําใหการไดรับประโยชนในเรื่องตางๆ เชน การลดวันตองโทษจําคุก การพักการ
ลงโทษและการอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ เปนไปไดยากและใชเวลานานมากขึ้น
๔.๒ การลดวันตองโทษจําคุก
การลดวันต องโทษจําคุ กถือเป น ประโยชน อยางหนึ่ งที่ผูตองขั งซึ่งเป นนั กโทษเด็ดขาดจะ
ไดรับ โดยเรือนจําจะรวมวั นลดโทษสะสมของผู ตองขังทุ กรายไว เพื่อนําเสนอในการขออนุมั ติป ล อยตั ว
ผูตองขังเมื่อมีวันลดโทษจําคุกสะสมเทากับโทษที่เหลือ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา
๓๒(๖) กําหนดหลักเกณฑการลดวันตองโทษจําคุก โดยใหลดวันตองโทษจําคุกเดือนละไมเกินหาวัน แตการ
ลดวันตองโทษจําคุกจะพึงกระทําไดตอเมื่อนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษจําคุกตามคําพิ พากษาถึงที่สุดมาแลว
ไมนอยกวาหกเดือนหรือไมนอยกวาสิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอด
ชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา และเมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงยุติธรรม เห็นไดวากระทรวงยุติธรรม
แบงแยกหลักเกณฑการลดวันตองโทษจําคุกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด กลาวคือ ชั้น เยี่ยมจะไดรับลดวัน
ตองโทษจําคุกเดือนละหาวัน ชั้นดีมากไดรับลดวันลดโทษจําคุกเดือนละสี่วัน และชั้นดีใหรับลดวันตองโทษ
จําคุกเดือนละสามวัน สําหรับนักโทษเด็ดขาดตั้ งแต ชั้นกลางลงมาจะไมไดรับ การพิจารณาลดวันตองโทษ
จําคุก โดยตองมีกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น
อย างไรก็ ตาม พระราชบั ญ ญั ติราชทั ณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ (๕) บั ญ ญั ติ ให ลดวั น
ตองโทษจําคุกใหนักโทษเด็ดขาดเดือนละไมเกินห าวัน แตการลดวันตองโทษจํ าคุกจะพึงกระทําไดตอเมื่อ
นักโทษเด็ดขาดไดรับ โทษจําคุกตามคําพิพ ากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือหนึ่งในสามของ
กําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแลวแตอยางใดจะมากกวา หรือไมนอยกวาสิ บปในกรณี ที่ตองโทษ
จําคุกตลอดชีวิตที่ มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจํ าคุกมีกําหนดเวลา ทั้ งนี้ ใหคณะกรรมการ
แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันตองโทษจําคุก จะเห็น ไดวา หลักเกณฑการลดวันตองโทษ
จําคุกตามกฎหมายใหมมีรายละเอียดที่เขมงวดกวาเดิม เชน กรณีนักโทษเด็ดขาดที่ศาลพิพากษาใหลงโทษ
จําคุก ๒๔ เดือน จะไดรับลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา ๕๒ (๕) เมื่อรับโทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสาม
หรือไมนอ ยกวาแปดเดือน แตกตางไปจากพระราชบั ญ ญั ติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ ซึ่งจะไดรับประโยชน
ลดวันตองโทษจําคุกเมื่อเปนนักโทษเด็ดขาดที่ไดรบั โทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหกเดือน เปนตน
๑๓

๔.๓ การพักการลงโทษ
การพักการลงโทษ หมายถึง การปลอยผูตองขังออกจากเรือนจํากอนครบกําหนดโทษตาม
คํา พิพ ากษาของศาล ภายใตเงื่อนไขการคุ ม ประพฤติ ที่ กํ าหนด การพั ก การลงโทษเป น ประเด็ น ที่ อยู ใน
ความสนใจของประชาชน เนื่องจากมีขอวิพากษวิจารณมากวา ระบบการพักการลงโทษของไทยในปจจุบัน
สงผลใหนักโทษเด็ดขาดรับโทษจําคุกในเรือนจํานอยกวาโทษตามคําพิพากษาอยางมาก โดยรับโทษจําคุกอยู
เพียงไมกี่ปก็ไดรับการปลอยตัวออกมา และบางรายกลับมากระทําความผิดอีกโดยปราศจากการกลั่นกรอง
อยางรอบคอบ
พระราชบัญ ญั ติราชทัณ ฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๓๒ (๕) บัญ ญัติวา การพั กการลงโทษให
กระทําภายใตเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีกําหนดไว แตการพั กลงโทษนี้ จะพึ งกระทําไดตอเมื่อนักโทษเด็ดขาด
ไดรับโทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่ งในสามของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไมนอยกวาสิบ ป
ในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิต และระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นใหกําหนดไมนอยกวาหนึ่งป
แตไมเกินกวากําหนดโทษที่ยงั เหลืออยู สวนรายละเอียดการพักการลงโทษปรากฏในกฎกระทรวงมหาดไทย
ขอ ๙๒ ซึ่งระบุวา นักโทษเด็ดขาดอาจไดรับการพักการลงโทษ ดังตอไปนี้
(๑) ชั้ น เยี่ย ม ไม เกิ น หนึ่ งในสามของกํ าหนดโทษที่ ระบุ ไวในหมายแจ งโทษเด็ ดขาด
ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ใหถือกําหนดโทษตามหมายแจงโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด
(๒) ชั้นดีมาก ไมเกินหนึ่งในสี่ของกําหนดโทษที่ระบุไวในหมายแจงโทษเด็ดขาด ในกรณี
ที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ใหถือกําหนดโทษตามหมายแจงโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด
(๓) ชั้นดี ไมเกินหนึ่งในห าของกําหนดโทษที่ระบุไวในหมายแจงโทษเด็ดขาด ในกรณี
ที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให ถือกํ าหนดโทษตามหมายแจงโทษเด็ดขาดฉบับ หลังสุด และในระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมยังเพิ่มเติม หลักเกณฑ ให นักโทษเด็ดขาดที่อยูในขายไดรับ การพิ จารณาพั กการลงโทษ
จํากัดอยูเฉพาะนั กโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้น ไปที่ตองโทษจําคุกเป นครั้งแรกเทานั้น เพื่ อไมใหนั กโทษเด็ดขาด
ไดรับการพักการลงโทษปลอยตัวเร็วกวาโทษตามผลคําพิพากษา
อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒(๗) บัญญัติใหการพักการ
ลงโทษกระทําไดเมื่อนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษมาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือหนึ่งในสามของกําหนดโทษ
ตามหมายศาลในขณะนั้นแลวแตอยางใดจะมากกวา หรือไมนอยกวาสิบป ในกรณีที่ตอ งโทษจําคุกตลอดชีวิต
ที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกที่มีกําหนดเวลา และกําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตาม
เงื่ อ นไขให กํ า หนดเท า กั บ กํ า หนดโทษที่ ยั ง เหลื อ อยู ในการพั ก การลงโทษให ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการเพื่ อพิ จารณาวินิจฉั ย การพั กการลงโทษ โดยการดําเนิ น การให เป น ไปตามหลั กเกณฑ
วิธีก ารและเงื่ อ นไขที่ กํา หนดในกฎกระทรวงโดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ และต อ งนํ า
พฤติการณการกระทําความผิด ลักษณะความผิดและความรุนแรงของคดี รวมตลอดทั้งการกระทําความผิด
ที่ได กระทํ ามาก อนแลวตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๔๐ มาประกอบการพิ จารณาด วย ดังนั้น การพั กการ
ลงโทษตามกฎหมายใหมแมจะมีแนวทางใกลเคียงกับกฎหมายเดิม แตเห็ นไดวามีหลักเกณฑบ างประการ
ที่เขมงวดกวาเดิม เพื่อไมใหนักโทษเด็ดขาดไดรับการปลอยตัวเร็วเกินสมควร เชน ตองจําคุกมาไมนอยกวา
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หกเดือนหรือหนึ่งในสามของโทษตามหมายศาลขณะนั้นแลวแตอยางใดจะมากกวา ทั้งการพิจารณาวินิจฉัย
การพั กการลงโทษอยูในรู ป แบบของคณะอนุ กรรมการที่ คณะกรรมการราชทัณ ฑ แต งตั้งขึ้น หลั กเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการพั กการลงโทษแมจะอยู รูป ของกฎกระทรวงแตก็ตองไดรับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการราชทัณ ฑ ซึ่ งนาจะให ห ลักประกั น ให แกสั งคมไดในระดับ หนึ่ ง อยางไรก็ ตาม คงตองรอดู
กฎกระทรวงดังกลาววาจะมีรายละเอียดหลักเกณฑในเรื่องนี้อยางไรตอไป
๕.

บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๗๓ กําหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับการเขาไปในเรือนจําโดยไมได
รับอนุญาต การนํายาเสพติด โทรศัพทเคลื่อนที่ อาวุธปน หรือของตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเขา
ไปภายในเรือนจํา ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ แตหากสิ่งของ
ตองหามเปนอุปกรณสําหรับเลนการพนัน ของเนาเสียหรือของมีพิษ เงิน ตรา อุปกรณสักรางกาย เหลานี้
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สิ่งของตองหามที่มีการฝาฝนตามมาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๓ ใหริบเสียทั้งสิ้น
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๑๙/๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘
แห ง พ.ร.บ.ราชทั ณ ฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข อ ๑๒๗ (๙) ซึ่ งแก ไ ขโดยกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๔๗) ขอ ๓ กําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพท หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณสําหรับ
สิ่ ง ของดั ง กล า วเป น ของต อ งห า มมิ ให นํ า เข า มาหรื อ เก็ บ รั ก ษาไว ใ นเรื อ นจํ า และ พ.ร.บ.ราชทั ณ ฑ
พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๔๕ วรรคสาม บั ญญั ติวา "เงิน และสิ่งของตองหามเกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
มาตรานี้ใหริบเปนของแผนดิน" เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา โทรศัพทเคลื่อนที่ ซิมการดทรู แบตเตอรี่ย่ีหอ
โนเกีย และสายเสี ยบโทรศัพ ท เคลื่อนที่ของกลาง เปน สิ่งของตอ งหามที่ จําเลยที่ ๑ นําเขามาในเรือนจํ า
โดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของเรือนจํา ดังนี้ โทรศัพทเคลื่อนที่ ซิมการดทรู แบตเตอรี่ยี่หอโนเกียและ
สายเสียบโทรศัพทเคลื่อนที่ของกลาง จึงเปนสิ่งของตองหามอันพึงริบตามบทบัญญัติดังกลาว
มาตรา ๗๕ บัญญัติเพิ่มเติม กรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ เปน
เจาพนักงานเรือนจําหรือเจาหนาที่ของรัฐ ผูเขาไปปฏิบัติหนาที่หรือผูปฏิบัติหนาที่อยูในเรือนจํา ตองระวาง
โทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น เพื่อกําหนดโทษสําหรับเจาพนักงานเรือนจํา หรือ
เจาหนาที่รัฐที่กระทําการฝาฝนกฎหมายนําสิ่งของตองหามเขาไปภายในเรือนจําใหตองรับโทษหนักขึ้น
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