
ค ำถำมที่พบบ่อย (FAQ) 

๑. พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกำศใช้และจะมีผลใช้บังคับเมื่อใด  
พระราชบัญญั ติ ราชทัณ ฑ์  พ .ศ. ๒๕๖๐  ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่ อ วันที่                

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ดังนั้น จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามความในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แตกต่ำงจำกพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙    
ฉบับเดิม อย่ำงไร  

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัตทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมหลายประการ  
ดังนี้ 

๑) เพ่ิมเวลาติดตามจับกุมผู้ต้องขังหลบหนีจาก ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๔๘ ชั่วโมง  
๒) มีการรับรองสิทธิของผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลไว้ในพระราชบัญญัติ (เดิมเป็น 

เพียงระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ) เช่น การศึกษา ศาสนา การรักษาพยาบาลการดูแล
ผู้ต้องขังทีม่ีครรภ์หรือคลอดบุตร 

๓) มีการปรับปรุงการแยกประเภทหรือชั้นของเรือนจ า 
๔) ได้ก าหนดการด าเนินงานที่ส าคัญไว้ในพระราชบัญญัติฯ (เดิมอยู่ในกฎหมาย    

ล าดับรองหรือเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ) ได้แก่ 
 ระบบการจ าแนกลักษณะของผู้ต้องขัง 
 ระบบการจัดชั้น กลุ่ม และการแยกคุมขังผู้ต้องขัง 
 ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย 
 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังมีบทบัญญัตทิีเ่ป็นหลักกำรใหม่ ดังนี้ 
๑) มีคณะกรรมการราชทัณฑ์ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางนโยบาย        

การบริหารงานราชทัณฑ์ และเน้นความโปร่งใสโดยการมีส่วนร่วมจากองค์กร
และบุคคลภายนอก 

๒) มีบทบัญญัติเรื่องมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีอ่ืนแทนการจ าคุกและการก าหนด    
สถานที่อ่ืนเป็นสถานที่คุมขัง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาพฤตินิสัยและ       
ลดปัญหาความแออัดภายในเรือนจ า   

๓) มีการเพิ่มอ านาจให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจ ามากข้ึน โดย 

 เพ่ิมอ านาจเข้าตรวจค้นสถานที่ ยานพาหนะ เพ่ือติดตามผู้ต้องขัง
หลบหนี 



 เพ่ิมอ านาจการตรวจจดหมาย พัสดุภัณฑ์  และการสกัดกั้นการ
ติดต่อสื่อสาร 

 เพ่ิมอ านาจการตรวจค้นภายในเขตปลอดภัย (บริเวณภายนอกรอบ
เรือนจ า) รวมทั้งให้อ านาจในการท าลายอุปกรณ์น าส่งสิ่งของต้องห้าม 
เช่น ยิงโดรนส่งยาเสพติดเข้าเรือนจ า 

 มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้า
พนักงานเรือนจ า และมีบทบัญญัติเรื่องเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก้เจ้าพนักงาน
เรือนจ า 

 ก าหนดชื่อเรือนจ า โดยใช้ค าว่า “เรือนจ า” เป็นค าขึ้นต้น แล้วต่อด้วย
ชื่อของเรือนจ า และก าหนดเขตความรับผิดชอบของเรือนจ าโดยอาจ
ก าหนดให้ครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด โดยให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และรองรับการด าเนินการ
ของศาล 

 มีการรับรองสิทธิของผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล เช่น การคุ้มครอง
กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นหลักการใหม่ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

๓. ข้อดีของพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ ฉบับใหม่ มีอะไรบ้ำง 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการปรับปรุงกฎหมายราชทัณฑ์ท้ังฉบับ อย่างเป็น 

ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานราชทัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ และ       
เน้นระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยเริ่มตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องขัง การจ าแนก ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังกลับสู่ครอบครัว สังคม และไม่กระท าผิดซ้ าอีก 
ควบคู่กับการปกป้องสังคมโดยการเน้นควบคุมผู้กระท าผิดที่มีพฤติการณ์เป็นภัยร้ายต่อสังคม หรือ
อาชญากรโดยสันดาน ซึ่งสามารถสรุปข้อดีของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ฉบับใหม่ เป็น ๓ มิติ ดังนี้ 

๑) มิตต่ิอประชาชน/สังคม 
o ด้านความปลอดภัย และการคืนคนดีสู่สังคม : มีการก าหนดระยะเวลาที่ถูกคุมขัง 

การได้ประโยชน์ การพัฒนาพฤตินิสัย และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภทอย่างแท้จริง 

๒) มิตติ่อองค์กร 
o เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ภาพลักษณ์ ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

๓) มิตติ่อผู้ต้องขัง 
o มีการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากลตามข้อ ๒. 



o เน้นระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยวิธีการและแนวทางท่ีเหมาะสม  

๔. สิทธิและหน้ำที่ของผู้ต้องขังตำมพระรำชบัญญัติฯ ฉบับใหม่ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่ำงไร 

 ในส่วนของสิทธิ ผู้ต้องขังจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลมากขึ้น เช่น  
o การคุ้มครองกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเจ้าพนักงานของเรือนจ าและ

การได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือ 
o ส าหรับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ที่จะได้รับค าแนะน าด้าน

สุขภาพและโภชนาการ 
o การได้รับประโยชน์ เช่น การพักการลงโทษ จะมีหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดและ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
o ส่วนการได้รับประโยชน์ ผู้ต้องขังจะได้รับประโยชน์เรื่องการออกไปฝึก

วิชาชีพ/ศึกษาอบรมนอกเรือนจ า  

 ในส่วนของหน้าที่ ในเรื่องวินัยผู้ต้องขัง ได้ยกเลิกโทษเฆี่ยนและการขังห้องมืด ลด
โทษขังเดี่ยวเหลือไม่เกิน ๑ เดือนจากเดิม ๓ เดือน นอกจากนี้ ได้มีปรับก าหนดโทษ
ตามความผิดเกี่ยวกับเรือนจ า เช่น เรื่องสิ่งของต้องห้าม ให้มีความเหมาะสมตาม
ความร้ายแรงของสิ่งของต้องห้ามแต่ละประเภท 

๕. ควำมเป็นมำของพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นอย่ำงไร 

ในปี ๒๕๔๖ กองนิติการ กรมราชทัณฑ์ ได้ริเริ่มที่จะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ในบางประเด็น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) ได้ผ่านการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อปี ๒๕๕๐ และได้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว แต่ค้าง
การพิจารณา ซึ่งต่อมากระทรวงยุติธรรมไม่ยืนยันร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่..) ในปี ๒๕๕๔ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงตกไป  

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ส านักงานกิจการยุติธรรม จึงได้น าร่างพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. .... ซึ่งได้เคยด าเนินการยกร่างไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มาแก้ไขเพ่ิมเติม และด าเนินการ
เพ่ือผลักดันร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... ตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่ง        
จนส าเร็จเป็นพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสรุปได้ดังตารางความเป็นมาของร่าง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 

๖. กำรมีพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ ฉบับใหม่ จะท ำให้กำรปฏิบัติงำนรำชทัณฑ์เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ด้วยหรือไม่     
           ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้อธิบดีวางระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานในเรือนจ าและสถานที่คุมขัง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจ าและ
เจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในเรือนจ า



เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  เปรียบได้กับคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard 
Operating Procedures : SOPs) โด ยมี ชื่ อ เรี ย กว่ า  “ประมวลระเบี ยบ งำน รำชทัณ ฑ์ 
(Correctional Service Code - CSC)” ซึ่งจะเป็นการแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และการ
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรองแล้ว อย่างไรก็ตาม 
นอกจากการบังคับโทษตามค าพิพากษาศาลแล้ว งานราชทัณฑ์ยังเป็นงานที่มีหลายด้านที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังในทุกเรื่อง ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนมาก มีความละเอียดและ 
ซับซ้อน หลายกรณีจึงสมควรที่จะต้องวางระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติไว้เป็นให้ชัดเจนเพ่ือให้เจ้า
พนักงานเรือนจ าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 


