นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ กับ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
สาระสาคัญและเหตุผลของหลักการใหม่ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
ไม่มี
ม.๖ มาตรการบั ง คั บ โทษด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น United Nations
เพื่อรองรับมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีการอื่น ที่กรมราชทัณฑ์
Standard Minimum สามารถดาเนินการได้เองโดยที่ไม่ต้องมีคาสั่งจากศาล เช่น การ
นอกจากการคุมขังในเรือนจา
Rules for Nonคุมขังเฉพาะวัน การคุมขังเฉพาะเวลาและสถานที่กาหนด (การ
custodial Measures
ให้ อ อกท างานเวลากลางวั น แล้ ว เข้ า มาในสถานที่ คุ ม ขั ง ที่
(The Tokyo Rules)
กรมราชทัณฑ์กาหนด) รวมถึง Electronics Monitoring (EM)
เดิมมี ม.๔๔ คณะกรรมการเรือนจา ทา ม.๘ คณะกรรมการราชทัณฑ์ (กรท.)
ม.๖ แห่ง พรบ. พัฒนา เพื่อให้มีคณะกรรมการที่ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและ
หน้ า ที่ ต รวจเรื อ นจ า/ให้ ค าแนะน าเจ้ า
การบริหารงานยุติธรรม ทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์ กาหนดแนวทางการพัฒนา
พนักงานแต่การปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ พฤตินิสัยผู้ต้องขัง กาหนดมาตรฐานการดาเนินการด้านต่างๆ
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ผู้ ต รวจราชการ
เพื่อให้การดาเนินงานของกรมราชทัณฑ์มีทิศทางที่ชัดเจนและมี
กรมราชทั ณ ฑ์ แ ละผู้ ต รวจราชการ
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
กระทรวงยุติธรรมแล้ว
กฎหมายลาดับรองตามที่กาหนดด้วย

หมายเหตุ

SMR ย่อมาจาก The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (ข้อก่าหนดมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติส่าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง)
MR ย่อมาจาก The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules) (ข้อกำหนดแมนเดลำ ๒๕๕๘)
BR ย่อมาจาก The United Nations for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders: The Bangkok Rules (ข้อก่าหนดกรุงเทพ)
EPR ย่อมาจาก European Prison Rules (กฎเรือนจ่าของสหภาพยุโรป)

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
ม.๑๓ รัฐมนตรีเป็นผู้กาหนดอานาจและ ม.๑๗ อธิบดีกาหนดอานาจและหน้าที่ของเจ้า คณะทางานยกร่างฯ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจา
พนักงานเรือนจา

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน

ไม่มี

ม.๑๘ การฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของ SMR 47 (2)
เจ้าพนักงานเรือนจา

ไม่มี

ม.๑๙ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

SMR 46 (3)

ไม่มี

ม.๒๐ คุ้มครองกรณีใช้กาลังบังคับแก่ผู้ต้องขัง

SMR 54 (1)

เพื่อให้มีการฝึ กอบรมแก่เจ้ าพนักงานในเรื่องที่จาเป็นแก่การ
ปฏิบัติห น้าที่ / เป็นการเพิ่มประสิ ทธิภาพและศักยภาพของ
องค์กรและบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ MR 75
เนื่องจากการปฏิบัติงานในเรือนจาเป็นงานที่มีความเสี่ ยงสู ง
สมควรให้มีการกาหนดค่าตอบแทนพิเศษที่เหมาะสม
เพื่อความโปร่งใสและการใช้กาลังของเจ้าพนักงานโดยมิชอบ
และสอดคล้องกับ MR 82
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน และรองรับเหตุจาเป็นอื่น
ที่น อกเหนือ ไปจากที่ก าหนดในกฎหมายเดิ ม อั น จะส่ ง ผลให้
สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

การสั่งใช้เครื่องพันธนาการ
ม.๒๑ (๕) การใช้ เ ครื่ อ งพั น ธนาการกรณี
ม.๑๔ (๕) รั ฐ มนตรี เ ป็ น ผู้ สั่ ง ว่ า จ าเป็ น อธิบดีส่งั เนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่น
เฉพาะกรณีเนื่องจากสภาพของเรือนจา
และสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ว.๓ การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังซึ่ง
มีอายุต่ากว่าสิบแปดปี ผู้ต้องขังซึ่งมีอายุเกิน
หกสิบปี หรือผู้ต้องขังหญิง หรือผู้ต้องขังซึ่ง
เจ็บป่วย ต้องเห็นเป็นการจาเป็น

คณะทางานยกร่างฯ

หนังสือกรมราชทัณฑ์
ที่ ยธ ๐๗๐๕/ว ๓๘
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๔๘

เนื่องจากผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวมีสภาพทางร่างกายและจิตใจที่
แตกต่ า งจากผู้ ต้ อ งขัง ทั่ ว ไป จึง ก าหนดไว้ เ พื่ อ เป็ นมาตรการ
คุ้มครองเป็นพิเศษ

ว.๔ ให้บันทึกเหตุผลและความจาเป็นที่ต้อง หนังสือกรมฯ ยธ ๐๗๐๕/ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑๙๗๘ ลว ๑๕ ก.ย. ๕๒
ใช้เครื่องพันธนาการ
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ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
อานาจติดตามจับกุมผู้ต้องขังหลบหนี
ม.๒๕ เพิ่มเวลาเป็นสี่สิบแปดชั่วโมง
 เพื่ อ ให้ เ วลาแก่ ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจ าในการสั่ ง การให้ เ จ้ า
ม.๑๙ กาหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง
(๑) ให้ อ านาจเจ้ า พนั ก งานฯ เข้ า ไปใน ม.๒๔ (๑) แห่ง พ.ร.บ. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารรวมทั้งเวลาใน
ไม่มี
เคหสถานหรื อสถานที่ใ ด ๆ เพื่ อ ตรวจค้ น การสอบสวนคดีพิเศษ การระดมคนเพื่อการพิสูจน์ทราบ
หรือจับกุมผู้ต้องขังกรณีไม่ยินยอมให้เข้าไป พ.ศ. ๒๕๔๗
 การกาหนดให้เจ้าพนักงานมีอานาจใช้กาลังเพื่อเข้าไปใน
เจ้าพนักงานฯ มีอานาจใช้กาลังเพื่อเข้าไปได้
เคหสถานได้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าพนักงานที่จะเข้าไปตรวจ
ค้นหรือจับกุมผู้ต้องขังซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนี
ไม่มี
(๒) ให้อานาจค้นยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยว่า ม.๒๔ (๑) แห่ง พ.ร.บ.  ให้อานาจในการเข้าไปในสถานที่และการค้นยานพาหนะ
ผู้ต้องขังหลบหนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่
การสอบสวนคดีพิเศษ เพื่ อ ประโยชน์ แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ตามจั บ กุ ม
พ.ศ. ๒๕๔๗
ผู้ต้องขังหลบหนี
ไม่มี
ม.๒๖ หลักปฏิบัติในการเข้าค้น ตาม ม.๒๕ ม.๒๔ วรรคสามแห่ง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกาหนดให้ส อดคล้องกับ
เช่น การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น พ.ร.บ. การสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นการตรวจสอบ
การรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถ่วงดุลการใช้อานาจตามมาตรา ๒๕
ไม่มี
ม.๒๗ รั ฐ มนตรี มี อ านาจก าหนดอาณา คณะทางานยกร่างฯ
จากัดอาณาบริเวณที่มีอานาจกระทาการให้ชัดเจนเพื่อมิให้เกิด
บริ เ วณภายนอกรอบเรื อ นจ าซึ่ ง เป็ น ที่
ความทั บ ซ้ อ นกั บ อ านาจของเจ้ า พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ
สาธารณะเป็นเขตปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ตารวจ
มีอานาจตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะ สนช. เพิ่มเติมคาว่า ทา
นั้ นในเขตปลอดภัยรวมทั้งมีอานาจยึด ทาให้ ให้เสียหาย ทาให้ใช้
เสี ยหาย ทาให้ ใช้การไม่ได้หรือทาลายสิ่งของ การไม่ได้ หรือทาลาย
และทรั พย์ สิ นที่ ใช้ เป็ นเครื่องมือในการน าส่ ง

 เพื่ อ ให้ เ จ้ า พนั ก งานมี อ านาจในการตรวจค้ น บริ เ วณ
โดยรอบภายนอกเรือนจาเพื่อป้องกันการนาส่งสิ่งของต้องห้าม
เข้าไปภายในเรือนจา
 เป็นมาตรการสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
สิ่ งของ ในกรณีที่ เป็ นความผิดทางอาญาให้ มี
อานาจจับกุม

ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1

ม.๒๙ ให้อานาจตรวจสอบจดหมาย เอกสาร
พัส ดุภัณฑ์ หรือสิ่ งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้น
การติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคม
การจาแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจา ม.๓๑ เพิ่มหลักเกณฑ์ด้านสถานะผู้ต้องขัง
ม.๖ ให้คานึงถึงเฉพาะประเภท ชั้น เพศ ความมั่นคงของเรือนจา และเรือนจาเฉพาะ
ของผู้ ต้อ งขังหรื อความประสงค์ในการ ทางในการจ าแนกประเภทหรื อ ชั้ น ของ
อบรมผู้ต้องขัง
เรือนจา

ม.๕/๒ แห่ง พรบ.วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กักขังฯ (ฉบับที่ ๒)
SMR 8 (b)
คณะทางานยกร่างฯ

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙

ไม่มี

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
และปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามมิ
ให้ เข้ า ไปภายในเรื อนจ า รวมถึ งให้ อ านาจในการสกั ดกั้ นได้
ทันท่วงที เช่น การยิงโดรนที่จะส่งสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจา
เพื่อ รัก ษาความมั่น คงของรัฐ เพื่อป้องกันเหตุร้ายและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของเรือนจาจากการส่งข่าวหรือการสื่อสาร
ที่นาไปสู่การกระทาความผิดทางอาญา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง

อธิบดีจะสั่งให้จัดแบ่งอาณาเขตภายใน SMR 68
เรื อ นจ าออกเป็ น ส่ ว น ๆ โดยค านึ ง ถึ ง
ประเภทหรือชั้นของเรือนจาที่ได้จาแนกไว้
และความเหมาะสมกั บ ผู้ ต้ อ งขั ง แต่ ล ะ
ประเภทก็ได้

เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การงานของเรื อ นจ า
เช่ น เดี ย วกั บ เรื อ นจ าในต่ า งประเทศ และสอดคล้ อ งกั บ
MR 93 (2)

ม.๓๒ ให้กาหนดชื่อเรือนจาโดยขึ้นต้นด้วย คณะทางานยกร่างฯ
คาว่า เรือนจา แล้วต่อด้วยชื่อและเขตความ
รับผิดชอบของเรือนจา

เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในทางบริ ห าร และแก้ ปั ญ หาในทาง
ปฏิบัติเรื่องการออกหมายข้ามเขตของศาล
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ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
ไม่มี
ม.๓๓ กาหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใช่ The Tokyo Rules
เรือนจาให้เป็นสถานที่คุมขัง

ไม่มี

ม.๓๔ ให้ อ ธิ บ ดี ว างระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
บริ หารงานในเรือนจา การปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงานเรือนจา การแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การปฏิบัติตัว
ของผู้ต้องขังแต่ละประเภท

การจัดทา Standard
Operating
Procedures (SOPs)
ของต่างประเทศ เช่น
อังกฤษและเวลส์ และ
ประมวลระเบียบการ
ตารวจ (ไทย)

ให้ ก รมราชทั ณ ฑ์ น าเทคโนโลยี เพิ่มเติมในชั้น
สารสนเทศ รวมทั้งระบบ เครื่องมืออุปกรณ์ คณะกรรมาธิการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ วิสามัญพิจารณาร่างฯ
เรือนจาให้มีประสิทธิภาพ

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจารองรับการดาเนินการตาม
มาตรา ๘๙/๑ และมาตรา ๘๙/๒ แห่ งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา นอกจากนี้ยั งเป็ นกรณีเพื่ อการเตรีย ม
ความพร้อมก่อนปล่อยตัวอย่างเช่น การให้นักโทษไปปลูกป่า
กรมราชทัณฑ์ก็จะต้องกาหนดอาณาบริเวณนั้นให้เป็นสถานที่
คุ ม ขั ง ตามมาตรานี้ ห รื อ การให้ นั ก โทษไปท างานหรื อ อยู่ ใ น
สถานที่ใดๆกรมราชทัณฑ์ก็จาเป็นต้องกาหนดสถานที่นั้นให้เป็น
สถานที่คุมขัง
เพื่อให้การบริห ารงานเรือนจาทุกแห่งเป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยจะมีการ
จั ด ท าประมวลระเบี ย บการเกี่ ย วกั บ งานราชทั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่มีแหล่งอ้างอิงในการปฏิบัติงานที่สามารถสืบค้นและ
เข้าใจได้ง่าย ทาให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับทั้งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรือนจา

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม่มี
ม.๓๕ ก าหนดให้ ศ าลระบุ เ ลขประจ าตั ว
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ต้องขัง
เท่าที่ทราบ
ไม่มี
ม.๓๖ ว๒ ให้ ก รมราชทัณ ฑ์ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการจั ด ท าทะเบี ย น
ประวัติ รวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผล
ไม่มี
ม.๓๘ แจ้งให้ผู้ต้องขังทราบถึงข้อบังคับเรือนจา
ระเบียบกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ของผู้ต้องขัง สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์
กรณีผู้ต้องขังไม่รู้หนังสือ ต้องชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวด้วยวาจาด้วย

ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
เพิ่มเติมโดยประธาน
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างฯ
เพิ่มเติมโดย
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างฯ
SMR 31 (1)

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการระบุตัวตนของผู้ต้องขัง การตรวจสอบ
การกระทาความผิดซ้า และเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขังในเรื่อง
สิทธิในการรักษาพยาบาล
เพื่อประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูล
การกระทาความผิดซ้า
เป็นสิทธิของผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล MR 54-55

SMR 31 (2)

ให้ บั นทึ กการแจ้ งไว้ ในทะเบี ยนประวั ติ
ผู้ต้องขังด้วย
กาหนดในระเบียบกรมฯ (ฉบับที่ ๑๖)
ม.๓๙ ว๒ ให้เรือนจาจัดหาสิ่งจาเป็นพื้นฐาน BR 42 (2)
ในการดารงชีวิตให้เด็กติดผู้ต้องขังตามสมควร
ไม่มีบัญญัติเรื่องระบบการจ าแนกไว้ใน ม.๔๐ ให้ อ ธิ บ ดี จั ด ให้ มี ร ะบบการจ าแนก SMR 67
พรบ.
ลักษณะผู้ต้องขัง และให้อธิบดีมีอานาจย้าย
ม.๑๒ การย้ายผู้ต้องขัง เป็นไปตามคาสั่ง ผู้ต้องขังตามระบบการจาแนกและการแยก
ของอธิบดี (ไม่มีขอบเขตการใช้ดุลพินิจ) คุมขัง

เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการฟ้องร้องจากผู้ต้องขังที่อ้างว่าไม่ได้
มีการแจ้งสิทธิ
เป็นสิทธิของเด็กติดผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล สมควรบัญญัติ
รับรองไว้ในพระราชบัญญัติ
เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดาเนินการจาแนก
ลั ก ษณะผู้ ต้ อ งขั ง การแยกคุ ม ขั ง และการย้ า ยผู้ ต้ อ งขั ง ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับการควบคุม การพัฒนาพฤตินิสัยและ
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (สอดคล้องกับ MR 94)

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
การแบ่งชั้นตามกฎกระทรวงเดิม ข้อ ๔๔
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ข องนานา
อารยประเทศ ประกอบกับการเลื่อน-ลด
ชั้นยังไม่เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละคน
อย่างแท้จริง ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุม
และพัฒ นาพฤตินิ สั ยผู้ ต้องขังได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
ไม่มี

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
ม.๔๑ ให้อธิบดีจัดให้มีระบบการจัดชั้นการ คณะทางานยกร่างฯ
จัดกลุ่มผู้ต้องขัง และการแยกคุมขัง โดยให้
คานึ งถึ ง ประเภทหรื อชั้ น ของเรือ นจาที่ ไ ด้
จาแนกไว้ ความเหมาะสมกับผู้ ต้องขังแต่ละ
ประเภท

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อรองรับนโยบายใหม่ๆ ในการจัดชั้นและคัดแยกผู้ต้องขังอัน
จะส่ ง ผลให้ ก ารควบคุ ม ผู้ ต้ อ งขั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ม.๔๒ ให้ อ ธิ บ ดี จั ด ให้ มี ร ะบบการพั ฒ นา SMR 65-66 (1)
พฤติ นิ สั ยผู้ ต้ องขั งด้ วยวิ ธี การและแนวทางที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
โดยให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา การอบรมทั้งด้าน
คุ ณธรรมและจริ ยธรรม การท างาน การฝึ ก
วิ ช าชี พ การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ การเรี ย นรู้
วัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมสั นทนาการ กีฬา
รวมทั้ งจะต้ องมี โอกาสได้ รั บการติ ดต่ อกั บ SMR 79-80
ครอบครัว ญาติมิตร องค์กรเอกชนที่มีภารกิจ
เพื่อการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ ต้ อ งขั งและรั บ รู้ ถึ งข่ า วสารและความ SMR 39 (MR 63)
เปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

 ก าหนดไว้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานเบื้ อ งต้ น ให้
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาสู ง สุ ด ของงานราชทั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งการให้
ผู้ต้องขัง “กลับตนเป็นคนดี”
 กรมราชทัณฑ์จะต้องจัดระบบการพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็น
ระบบและกาหนดให้เรือนจาต้องวางแผนการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังรายบุคคล (sentence plan) ซึ่งจะทาให้ง่ายต่อการ
วางแผนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่ อย แต่ ทั้งนี้ การ
วางแผนรายบุคคลจะสาเร็จได้จะต้องมีระบบการคัดกรอง (การ
จาแนกลักษณะ) ที่ดีควบคู่ไปด้วย
 หากครอบครัวและชุมชนเข้าใจหลักการบาบัดฟื้นฟู แก้ไข
พั ฒ นาพฤติ นิ สั ย จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การด ารงชี วิ ต และการ
ปรับตัวของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษให้อยู่ได้อย่างปกติสุขและ
ไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้าอีก

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
ม.๒๗ อธิ บ ดีมี อ านาจออกข้ อ บั ง คั บ ว่ า ม.๔๓ จั ด ให้ ผู้ ต้ อ งขั ง ได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น SMR 77
ด้วยการศึกษาและการอบรมผู้ต้องขัง
พื้นฐาน โดยต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งต้องมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการทางาน

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าทีท่ ี่บัญญัตริ ับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามหลักการสากล (เช่น MR 104)
และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มีมาตรฐานเท่า
เทียมกับบุคคลทั่วไป

ให้ ผู้ ต้ อ งขั ง ทุ ก คนมี โ อกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่า
เทียมกัน
ไม่มี
ม.๔๕ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ผู้ น าทางศาสนา
การประกอบศาสนกิ จ การครอบครอง
หนังสือธรรมะหรือคู่มือพิธีกรรมทางศาสนา
ไม่มี
ม.๔๗ สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การถู ก ล่ ว ง
ละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าพนักงานของเรือนจา
ม.๓๒ (๕) ไม่ ได้ ก าหนดให้ น าวั นลดวั น ม.๕๒ (๗) ในการคานวณระยะเวลาการพัก
ต้องโทษจาคุกมารวม
การลงโทษ ถ้ามีวันลดวันต้องโทษจาคุกจากการ
ทางานสาธารณะ ให้นามารวมกับระยะเวลาใน
การพักการลงโทษด้วย

ปรับแก้ไขโดย
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑)
SMR 41 (1), 42
EPR 29

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ปรับจากร่างเดิม คือ การ
เน้นสิทธิผู้ต้องขังหญิงให้เท่าเทียมผู้ต้องขังชาย (เทียบเคียง BR
37) มาเป็นการคุ้มครองและบังคับตามสิทธิอย่างเท่าเทียม)
เพื่อให้สอดคล้องกับ MR 65-66

BR 25 (2)

เพื่อให้สอดคล้องกับ Bangkok Rules แต่ได้ปรับให้คุ้มครอง
ครอบคลุมไปถึงผู้ต้องขังชายอย่างเท่าเทียมกันด้วย

คณะทางานยกร่างฯ

เพื่อให้วันลดวันต้องโทษมีผลใช้บังคับอย่างแท้จริง

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม่มี
ม.๕๒ (๘) การพิจารณาอนุญาตให้ ออกไปฝึ ก
วิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษา
อบรมนอกเรือนจาโดยมีหรือไม่มีผู้ควบคุมก็ได้

ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย
ผู้ต้องขัง เป็นการเพิ่มโอกาสในการทางานให้กับผู้ต้องขัง

ว.ท้าย การให้ ประโยชน์ แก่ นั กโทษเด็ ดขาด
ต้องนาพฤติการณ์การกระทาความผิด ลักษณะ
และความรุ น แรงของคดี และการกระท า
ความผิดครั้งก่อนมาประกอบการพิจารณาด้วย
ไม่มี
ม.๕๔ การดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการ
ตรวจร่างกายเมื่อรับตัว การดูแลสุขอนามัย
การสุขาภิบาล และการตรวจสุขภาพ การ
สนับสนุนการออกกาลังกาย การจัดอุปกรณ์
เกี่ยวกับสายตาและการได้ยิน อุปกรณ์ที่
จาเป็นสาหรับผู้พิการ การบริการทันตกรรม
การส่ งตัวผู้ ต้องขังออกไปรักษาตัว นอก ม.๕๕ วรรคสอง ให้ การส่ งตั วผู้ ต้ องขั งไป
เรือนจา
รักษานอกเรือนจาเป็นไปตามกฎกระทรวงที่
ม.๓๐ อธิบดีเป็นผู้อนุญาต
ได้รับความเห็นชอบจาก กรท.

เพิ่มเติมโดย
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างฯ

เพื่อป้องกันการโต้แย้งจากผู้ต้องขังเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลปกครองว่า
ไม่มีบทบัญญัติให้นาพฤติการณ์ก่อนต้องโทษมาพิจารณาในการ
ให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาด

SMR 21

 เพื่อให้เรือนจามีมาตรฐานในด้านการดูแลสุขอนามัย การ
สุขาภิบาล และการบริการทางการแพทย์
 สอดคล้องกับ MR 23, 25 และกฎหมายเยอรมันมาตรา
๕๘ - ๖๕

SMR 22 (2)

เพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ กรณีผู้ต้องขังอาศัยช่องทางการส่ง
ตัวออกไปรักษานอกเรือนจาเพื่อความสะดวกสบายของตนเอง
ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ ที่กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคและเพื่อไม่ให้ เป็นข้ อ
ครหาของสังคม

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม่มี
ม.๕๖ ให้ผู้บัญชาการเรือนจาแจ้งญาติ กรณี
ผู้ ต้ อ งขั ง ตาย ป่ ว ยหนั ก บาดเจ็ บ สาหั ส
วิกลจริต หรือจิตไม่ปกติ โดยไม่ชักช้า
ม.๒๙ ให้ ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ เ ป็ น หญิ ง มี ค รรภ์ ม.๕๗ ให้เรือนจาจัดให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์
ได้รับการรักษาพยาบาลตามควร
หรือให้นมบุตรได้รับคาแนะนาทางด้านสุขภาพ
และโภชนาการจากเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์
และต้ องจั ดอาหารที่ เพี ยงพอและในเวลาที่
เหมาะสมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ทารก
เด็กและมารดาที่ให้นมบุตรและต้องไม่ขัดขวาง
ผู้ต้องขังหญิงจากการให้นมบุตรเว้นแต่มีปัญหา
ด้านสุขภาพ
ไม่มี
ม.๕๘ ให้เรือนจาจัดเตรียมให้ผู้ต้องขังหญิง
ที่ตั้งครรภ์ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลนอกเรื อ นจ า ณ ท้ อ งที่ ที่
เรือนจานั้นตั้งอยู่ หากเด็กคลอดในเรือนจา
ห้ามมิให้บันทึกว่าเด็กเกิดในเรือนจา โดยให้
ระบุเฉพาะท้องที่ที่เรือนจาตั้งอยู่

ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
SMR 44 (1)

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับ MR 68

BR 48

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดกรุงเทพฯข้อ ๔๘

หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของแม่และเด็ก
๑๐๒/๒๕๐๒ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๐๒
เพื่อไม่ให้เป็นปมด้อยติดตัวเด็ก และสอดคล้องกับ MR 28

ว.๒ เมื่อผู้ต้องขังหญิงคลอดบุตรแล้ว ให้ หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ เพื่อให้ระยะเวลาในการพักฟื้นหลังคลอด
ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง นั้ น อยู่ พั ก รั ก ษาตั ว ต่ อ ไป ๑๐๒/๒๕๐๒ ลงวันที่

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙

ไม่มี

ไม่ได้บัญญัติไว้

ไม่มี

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
ภายหลังการคลอดได้ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วัน ๑๑ กันยายน ๒๕๐๒
คลอด ในกรณีที่จาเป็นต้องพักรักษาตัวนาน
กว่านี้ ให้เสนอความเห็นของแพทย์ผู้ทาการ
คลอดเพื่อขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจา
ว.๓ ให้เด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจาได้รับ
การตรวจสุขภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพเด็กเพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาตาม
ความจาเป็นรวมทั้งการตรวจป้องกันโรค และ
การบริการด้านสุขอนามัย
ม.๕๙ ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และ
ด้ า นกฎหมายแก่ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ซึ่ ง ถู ก ล่ ว ง
ละเมิดทางเพศโดยเฉพาะผู้ซึ่งตั้งครรภ์จาก
การถูกล่วงละเมิด
ม.๖๑ ให้ เรือนจาจัดสถานที่ให้ผู้ ต้องขังได้
พบและปรึกษากับทนายความหรือผู้ ซึ่งจะ
เป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
ม.๖๔ ให้ เ รื อ นจ าเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ น
ปล่ อย โดยริเ ริ่ มเตรี ยมการตั้ง แต่ ได้ รับ ตั ว
ผู้ ต้ อ งขั ง ไว้ ใ นเรื อ นจ า รวมทั้ ง ต้ อ งให้

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

BR 9

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดกรุงเทพ ข้อ ๙ และ ข้อกาหนด
แมนเดลาข้อ 29-1 (B)

BR 25 (2)

เป็นการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือในกรณี นอกเหนือ
ไปจากการถูกล่ วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าพนักงานของเรือนจา

SMR 93

เพื่อรับรองสิทธิของผู้ต้องขังตามหลักสากล (MR 120 (1) +
60)) และให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๗/๑ และมาตรา ๘
เพื่อให้สอดคล้องกับ MR 107-108

SMR 80, 81

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙

ไม่มี

ม.๓๕ (๖) ขังเดี่ยวไม่เกินสามเดือน
(๗) ขังห้องมืด
(๘) เฆี่ยน
ความผิดเกี่ยวกับเรือนจา
ม.๔๕ กาหนดเป็นความผิดมาตราเดียว
โทษเดียว

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1
คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องส่ว นตัว
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่
ดีกับครอบครัวและชุมชน
ม.๖๕ ผู้ต้องขังที่จาคุกมาแล้วจนเหลือโทษที่ ระเบียบกรมราชทัณฑ์
ต้ อ งจ าคุ ก ตามระเบี ย บที่ ก รมราชทั ณ ฑ์ ฉบับที่ ๑๗/๒๔๘๒
กาหนด ให้เรือนจาจัดให้พักการทางาน และ
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควรให้ จั ด แยกคุ ม ขั ง ไว้
ต่างหากจากผู้ต้องขังอื่น แล้วจัดให้ได้รับการ
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ม.๖๙ (๖) ขังเดี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะ ๑๑)
นอกจากนี้ ได้ยกเลิกการขังห้องมืดและ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
การเฆี่ยน (ด้วยการไม่บัญญัติไว้ใน พรบ.)
ม.๗๑ – ๗๓ แบ่ งประเภทความผิ ดเกี่ ยวกั บ คณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือนจาตามลักษณะการกระทาและวัตถุแห่ง (คณะที่ ๑๑)
การกระทาความผิดให้ชัดเจน ดังนี้
ม.๗๑ การเข้าไปโดยมิได้รับอนุญาต
ม.๗๒ ความผิดเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามร้ายแรง
ม.๗๓ ความผิ ดเกี่ ยวกั บ สิ่ งของต้ องห้ ามไม่
ร้ายแรง

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเป็นการลงโทษที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
เพื่ อ ก าหนดความผิ ด และโทษทางอาญาให้ มี ค วามชั ด เจน
แน่นอนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

นายนราธิป ชานาญศรี
ตารางเปรียบเทียบ พรบ. ราชทัณฑ์
ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยได้ปรับโทษให้เหมาะสมตามความร้ายแรง
ของลั กษณะการกระท าและวั ต ถุ แห่ งการ
กระทา คือ มาตรา ๗๑ และ ๗๒ มีโทษสูง ส่วน
มาตรา ๗๓ มีโทษเบา
นอกจากนี้ มาตรา ๗๒ (๗) และ ๗๓ (๕) ยังได้
เปิดช่องให้สามารถกาหนดสิ่งของต้องห้ามอื่นๆ
เพิ่มเติมอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ทีม่ า/แหล่งอ้างอิง1

เหตุผลในการปรับแก้ไข/เพิ่มเติม

