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ประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขท่ีนักโทษเด็ดขาด 
ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวตอ้งปฏิบัติ  

 
กฎกระทรวงก าหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกหรือ  
การพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓ ก  
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. ก ำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีควำมประพฤติดี มีควำมอุตสำหะ มีควำมก้ำวหน้ำ 
ในกำรศึกษำ และท ำกำรงำนเกิดผลดี หรือท ำควำมชอบแก่ทำงรำชกำรเป็นพิเศษ อำจได้รับกำร พิจำรณำเลื่อนชั้น กำรแต่งตั้ง 
ให้มีต ำแหน่งหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนเรือนจ ำ กำรลดวันต้องโทษจ ำคุก กำรลดวันต้องโทษจ ำคุกลงอีกไม่เกินจ ำนวนวันที่
ท ำงำนสำธำรณะ หรือท ำงำนอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรนอกเรือนจ ำ กำรพักกำรลงโทษ กำรฝึกวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำรนอกเรือนจ ำ หรือกำรรับกำรศึกษำอบรมนอกเรือนจ ำ โดยให้น ำพฤติกำรณ์กำรกระท ำควำมผิด ลักษณะควำมผิด 
ควำมรุนแรงของคดี และกำรกระท ำควำมผิดที่ได้กระท ำมำก่อนแล้ว มำประกอบกำรพิจำรณำให้ประโยชน์ในแต่ละกรณีด้วย 

2. ก ำหนดให้กำรเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขำดกรณีปกติ ให้เลื่อนตำมล ำดับชั้น  ครั้งละหนึ่งชั้น และให้ผู้
บัญชำกำรเรือนจ ำด ำเนินกำรเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขำดกรณีปกติตำมก ำหนดเวลำและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

๒.๑ นักโทษเด็ดขำดซึ่งมีก ำหนดโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี และต้องโทษจ ำคุกเพียงคดีเดียว ให้เลื่อนชั้นได้ 
ปีละ 3 ครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนเมษำยนครั้งหนึ่ง ในวันสิ้นเดือนสิงหำคมครั้งหนึ่ง และในวันสิ้นเดือนธันวำคมอีกครั้งหนึ่ง 

๒.๒ นักโทษเด็ดขำดซึ่งมีก ำหนดโทษจ ำคุกเกินกว่ำ 3 ปี หรือต้องโทษจ ำคุกหลำยคดี ให้เลื่อนชั้นได้ปีละ
2 ครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนมิถุนำยนครั้งหนึ่งและในวันสิ้นเดือนธันวำคมอีกครั้งหนึ่ง  

3. ก ำหนดให้กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องแต่งตั้งนักโทษเด็ดขำดให้มีต ำแหน่งหน้ำที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน
เรือนจ ำในกิจกำรเรือนจ ำ ให้ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือคัดเลือกนักโทษเด็ดขำด ซึ่งกำรคัดเลือกนักโทษเด็ดขำด
ต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ตำมท่ีก ำหนด ดังนี้ 

๓.๑ อัตรำส่วนของนักโทษเด็ดขำดซึ่งผู้บัญชำกำรเรือนจ ำจะแต่งตั้งให้มีต ำแหน่งหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือ 
เจ้ำพนักงำนเรือนจ ำต้องไม่เกินร้อยละสำมของจ ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ ำ 

๓.๒ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นนักโทษเด็ดขำดชั้นเยี่ยม เว้นแต่มีนักโทษเด็ดขำดชั้นเยี่ยมไม่เพียงพอ ให้แต่งตั้งจำกนักโทษ

เด็ดขำดชั้นดีมำกหรือชั้นดีตำมล ำดับ 
(ข) เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนเจ้ำพนักงำนเรือนจ ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีก ำหนด 
(ค) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินกำรทำงวินัยหรือมีประวัติถูกลงโทษทำงวินัย หรือเคยถูกถอดออก

จำกต ำแหน่งหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนเรือนจ ำหรือผู้ช่วยงำนเจ้ำพนักงำนเรือนจ ำ 
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(ง) ไม่เป็นนักโทษเด็ดขำดซึ่งกระท ำควำมผิดในคดีอุกฉกรรจ์ หรือเป็นอำชญำกรโดยอำชีพ หรือเป็น
ผู้กระท ำควำมผิดในคดียำเสพติดให้โทษที่เข้ำข่ำยรำยส ำคัญและมีอิทธิพลตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

4. ก ำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  6 เดือน หรือ  
1 ใน 3 ของก ำหนดโทษตำมหมำยศำลในขณะนั้นแล้วแต่อย่ำงใดจะมำกกว่ำ หรือไม่น้อยกว่ำ 10 ปี ในกรณีที่ต้องโทษจ ำคุก
ตลอดชีวิต ที่มีกำรเปลี่ยนโทษจ ำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ ำคุกมีก ำหนดเวลำอำจได้รับกำรลดวันต้องโทษจ ำคุกตำมชั้นและ 
ตำมจ ำนวนวัน ได้แก่ ชั้นเยี่ยม เดือนละ 5 วัน ชั้นดีมำก เดือนละ 4 วัน และชั้นดี เดือนละ 3 วัน 

5. ก ำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งถูกส่งออกไปท ำงำนสำธำรณะหรือท ำงำนอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำรนอกเรือนจ ำ ให้ได้รับกำรลดวันต้องโทษค ำคุกลงเท่ำจ ำนวนวันที่ท ำงำนนั้น และคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำคัดเลือก
นักโทษเด็ดขำดที่จะสั่งให้ออกไปท ำงำนสำธำรณะ หรือท ำงำนอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรนอกเรือนจ ำ อำจก ำหนดให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมตัวนักโทษเด็ดขำดก็ได้ 

6. ก ำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  6 เดือน หรือ  
1 ใน 3 ของก ำหนดโทษตำมหมำยศำลในขณะนั้นแล้วแต่อย่ำงใดจะมำกกว่ำ หรือไม่น้อยกว่ำ  10 ปี ในกรณีที่ต้องโทษจ ำคุก
ตลอดชีวิตที่มีกำรเปลี่ยนโทษจ ำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจ ำคุกมีก ำหนดเวลำอำจได้รับกำรพักกำรลงโทษ 

7. ก ำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  1 ใน 3  
ของก ำหนดโทษตำมหมำยจ ำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในขณะนั้น และเหลือโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน อำจได้รับอนุญำตให้ออกไป
ฝึกวิชำชีพในสถำนประกอบกำรนอกเรือนจ ำ และผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอำจก ำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใด 
เพ่ือสนับสนุนกำรควบคุมตัวนักโทษเด็ดขำดผู้นั้นก็ได้ 

๘. ก ำหนดให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  1 ใน 3 ของ
ก ำหนดโทษตำมหมำยจ ำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในขณะนั้น และเหลือโทษจ ำคุกไม่เกิน  3 ปี 6 เดือน อำจได้รับอนุญำตให้ออกไป
ศึกษำอบรมนอกเรือนจ ำ และผู้บัญชำกำรเรือนจ ำอำจก ำหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใด  เพ่ือสนับสนุน 
กำรควบคุมตัวนักโทษเด็ดขำดผู้นั้นก็ได้ 

กฎกระทรวงก าหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวัน
ต้องโทษจ าคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกำรก ำหนดกำรด ำเนินกำรเลื่อนชั้น
นักโทษเด็ดขำด กำรแต่งตั้งให้มีต ำแหน่งหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนเรือนจ ำ กำรลดวันต้องโทษจ ำคุกและกำรปล่อยตัว  
กำรลดวันต้องโทษจ ำคุกลงอีกไม่เกินจ ำนวนวันที่ท ำงำนสำธำรณะหรือท ำงำนอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรนอกเรือนจ ำ 
กำรพักกำรลงโทษ และกำรฝึกวิชำชีพในสถำนประกอบกำรหรือรับกำรศึกษำอบรมนอกเรือนจ ำ เพ่ือประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขำด และเพ่ือให้นักโทษเด็ดขำดซึ่งได้รับกำรลดวันต้องโทษจ ำคุกหรือกำรพักกำรลงโทษและได้รับกำรปล่อยตัวไปก่อนครบ
ก ำหนดโทษตำมหมำยศำลในขณะนั้น ต้องปฏิบัติตนตำมเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรก ำหนดโดยเคร่งครัด 
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