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ประโยชน์ท่นี ักโทษเด็ดขาดจะได้รับ
ประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขทีน่ ักโทษเด็ดขาด
ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ
กฎกระทรวงกาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจาคุกหรือ
การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ก
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ก ำหนดให้ นั ก โทษเด็ ด ขำดซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ มี ค วำมประพฤติ ดี มี ค วำมอุ ต สำหะ มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ
ในกำรศึกษำ และทำกำรงำนเกิดผลดี หรือทำควำมชอบแก่ทำงรำชกำรเป็นพิเศษ อำจได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนชั้น กำรแต่งตั้ง
ให้มีตำแหน่งหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนเรือนจำ กำรลดวันต้องโทษจำคุก กำรลดวัน ต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่
ทำงำนสำธำรณะ หรือทำงำนอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรนอกเรือนจำ กำรพักกำรลงโทษ กำรฝึกวิชำชีพใน สถำน
ประกอบกำรนอกเรือนจำ หรือกำรรับกำรศึกษำอบรมนอกเรือนจำ โดยให้นำพฤติกำรณ์กำรกระทำควำมผิด ลักษณะควำมผิด
ควำมรุนแรงของคดี และกำรกระทำควำมผิดที่ได้กระทำมำก่อนแล้ว มำประกอบกำรพิจำรณำให้ประโยชน์ในแต่ละกรณีด้วย
2. กำหนดให้ ก ำรเลื่ อ นชั้ น นั ก โทษเด็ ด ขำดกรณี ป กติ ให้ เ ลื่ อ นตำมล ำดั บ ชั้ น ครั้ งละหนึ่ ง ชั้ น และให้ ผู้
บัญชำกำรเรือนจำดำเนินกำรเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขำดกรณีปกติตำมกำหนดเวลำและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๒.๑ นักโทษเด็ดขำดซึ่งมีกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และต้องโทษจำคุกเพียงคดีเดียว ให้เลื่อนชั้นได้
ปีละ 3 ครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนเมษำยนครั้งหนึ่ง ในวันสิ้นเดือนสิงหำคมครั้งหนึ่ง และในวันสิ้นเดือนธันวำคมอีกครั้งหนึ่ง
๒.๒ นักโทษเด็ดขำดซึ่งมีกำหนดโทษจำคุกเกินกว่ำ 3 ปี หรือต้องโทษจำคุกหลำยคดี ให้เลื่อนชั้นได้ปีละ
2 ครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนมิถุนำยนครั้งหนึ่งและในวันสิ้นเดือนธันวำคมอีกครั้งหนึ่ง
3. กำหนดให้กรณีมีควำมจำเป็นต้องแต่งตั้งนักโทษเด็ดขำดให้มีตำแหน่งหน้ำที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน
เรือนจำในกิจกำรเรือนจำ ให้ผู้บัญชำกำรเรือนจำแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อคัดเลือกนักโทษเด็ดขำด ซึ่งกำรคัดเลือกนักโทษเด็ดขำด
ต้องดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ตำมที่กำหนด ดังนี้
๓.๑ อัตรำส่ว นของนักโทษเด็ดขำดซึ่งผู้ บัญชำกำรเรือนจำจะแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้ำที่ ผู้ช่วยเหลื อ
เจ้ำพนักงำนเรือนจำต้องไม่เกินร้อยละสำมของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ
๓.๒ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นนักโทษเด็ดขำดชั้นเยี่ยม เว้นแต่มีนักโทษเด็ดขำดชั้นเยี่ยมไม่เพียงพอ ให้แต่งตั้งจำกนักโทษ
เด็ดขำดชั้นดีมำกหรือชั้นดีตำมลำดับ
(ข) เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ทำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนเจ้ำพนักงำนเรือนจำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีกำหนด
(ค) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัยหรือมีประวัติถูกลงโทษทำงวินัย หรือเคยถูกถอดออก
จำกตำแหน่งหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนเรือนจำหรือผู้ช่วยงำนเจ้ำพนักงำนเรือนจำ
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(ง) ไม่เป็นนักโทษเด็ดขำดซึ่งกระทำควำมผิดในคดีอุกฉกรรจ์ หรือเป็นอำชญำกรโดยอำชีพ หรือเป็น
ผู้กระทำควำมผิดในคดียำเสพติดให้โทษที่เข้ำข่ำยรำยสำคัญและมีอิทธิพลตำมที่อธิบดีประกำศกำหนด
4. กำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน หรือ
1 ใน 3 ของกำหนดโทษตำมหมำยศำลในขณะนั้นแล้วแต่อย่ำงใดจะมำกกว่ำ หรือ ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ในกรณีที่ต้องโทษจำคุก
ตลอดชีวิต ที่มีกำรเปลี่ ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลำอำจได้รับกำรลดวันต้องโทษจำคุกตำมชั้นและ
ตำมจำนวนวัน ได้แก่ ชั้นเยี่ยม เดือนละ 5 วัน ชั้นดีมำก เดือนละ 4 วัน และชั้นดี เดือนละ 3 วัน
5. กำหนดให้ นักโทษเด็ดขำดซึ่งถูกส่งออกไปทำงำนสำธำรณะหรือทำงำนอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรนอกเรือนจำ ให้ได้รับกำรลดวันต้องโทษคำคุกลงเท่ำจำนวนวันที่ทำงำนนั้น และคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำคัดเลือก
นักโทษเด็ดขำดที่จะสั่งให้ออกไปทำงำนสำธำรณะ หรือทำงำนอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรนอกเรือนจำ อำจกำหนดให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดเพื่อสนับสนุนกำรควบคุมตัวนักโทษเด็ดขำดก็ได้
6. กำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน หรือ
1 ใน 3 ของกำหนดโทษตำมหมำยศำลในขณะนั้นแล้วแต่อย่ำงใดจะมำกกว่ำ หรือไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ในกรณีที่ต้องโทษจำคุก
ตลอดชีวิตที่มีกำรเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลำอำจได้รับกำรพักกำรลงโทษ
7. ก ำหนดให้ นั ก โทษเด็ ด ขำดซึ่ ง ได้ รั บ โทษจ ำคุ ก ตำมค ำพิ พ ำกษำถึ ง ที่ สุ ด มำแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 1 ใน 3
ของกำหนดโทษตำมหมำยจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในขณะนั้น และเหลือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน อำจได้รับอนุญำตให้ออกไป
ฝึกวิชำชีพในสถำนประกอบกำรนอกเรือนจำ และผู้บัญชำกำรเรือนจำอำจกำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ห รืออุปกรณ์อื่นใด
เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมตัวนักโทษเด็ดขำดผู้นั้นก็ได้
๘. กำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
กำหนดโทษตำมหมำยจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในขณะนั้น และเหลือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน อำจได้รับอนุ ญำตให้ออกไป
ศึกษำอบรมนอกเรือนจำ และผู้บัญชำกำรเรือนจำอำจกำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อสนับสนุน
กำรควบคุมตัวนักโทษเด็ดขำดผู้นั้นก็ได้
กฎกระทรวงกาหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวัน
ต้องโทษจาคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกำรกำหนดกำรดำเนินกำรเลื่อนชั้น
นักโทษเด็ดขำด กำรแต่งตั้งให้มีตำแหน่ งหน้ ำที่ผู้ ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนเรือนจำ กำรลดวันต้องโทษจำคุกและกำรปล่ อยตัว
กำรลดวันต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่ทำงำนสำธำรณะหรือทำงำนอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรนอกเรือนจำ
กำรพักกำรลงโทษ และกำรฝึกวิชำชีพในสถำนประกอบกำรหรือรับกำรศึกษำอบรมนอกเรือนจำ เพื่อประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขำด และเพื่อให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับกำรลดวันต้องโทษจำคุกหรือกำรพักกำรลงโทษและได้รับกำรปล่อยตัวไปก่อนครบ
กำหนดโทษตำมหมำยศำลในขณะนั้น ต้องปฏิบัติตนตำมเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรกำหนดโดยเคร่งครัด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
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