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 หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 02008.4/ว744 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562  
แจ้งข้อสั่งการในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันที ่๔ กันยายน ๒๕๖๒ มอบหมายให้ส านักงานกิจการยุติธรรมรับไปด าเนินการ
และพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

 ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

 ค าสั่งคณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

  

 
 

 

 

ความเป็นมา             1 

สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า               ๒ 
                

การด าเนินการเพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า       ๙ 

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวทางการลดความแออัดในเรือนจ า      ๑๙ 
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๑ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

สถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรอืนจ า 
 

 

ความเป็นมา 
 

สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้มีนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า ด้วยเห็นว่าปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจ าที่มีจ านวนมากกว่าพ้ืนที่คุม
ขังหรือเกินอัตราความจุมาตรฐานของเรือนจ าที่จะสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ และยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนั้น เป็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพ่ือให้คุณภาพชีวิตการอยู่ร่วมกันของผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าเป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน ยกระดับมาตรฐานในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้
เป็นไปตามหลักสากล ด้วยการจัดให้มีสภาพความเป็นอยู่ถูกสุขอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัยที่ดีขึ้ น 
พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล บ าบัดฟ้ืนฟู และแก้ไขพฤติกรรมผู้ต้องขังให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอบรมฝึกอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ผู้ต้องขัง และการเตรียมความพร้อม
ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคม โดยไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก  

ประกอบกับในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๔ กันยายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้
ส านักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก รับไปด าเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
เพ่ือเร่งศึกษาสภาพปัญหา และก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา รวมถึงก าหนดระยะเวลา 
เป้าหมาย และผลที่จะได้รับในทุกมิติไว้ด้วย ทั้งนี้ ส านักงานกิจการยุติธรรม ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการและ
พิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า ซ่ึงพบว่าจากสถานการณ์
จ านวนผู้ต้องขังและความแออัดในเรือนจ าของผู้ต้องขังในเรือนจ า สะท้อนสภาพปัญหาหรือข้อจ ากัดของพ้ืนที่
เรือนจ ากับจ านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน อาทิ 
การบังคับใช้กฎหมาย การก าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษ การพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ที่รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู ซึ่งล้วนส่งผลต่อ
ปัญหาความแออัดในเรือนจ าทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทั้งระบบ และต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานกิจการยุติธรรม จึงได้
ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา และน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ต่อมากระทรวงยุติธรรม จึงได้มีค าสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเป็นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจาก  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรการ 
แนวทาง รูปแบบ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ าอย่างเป็นระบบ ทั้งนโยบายด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม การก าหนดโทษทางอาญา มาตรการทางเลือกอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกและการคุม
ขัง สร้างระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนดแนวทางบูรณาการ การส่งต่อ  
การด าเนินงานไปยังกลไกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดระบบที่มีความเชื่อมโยง ในการแก้ไขปัญหา 
ความแออัดในเรือนจ าต่อไป    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 



 

๒ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 

 
 
  กระทรวงยุติธรรม ได้ศึกษาและรวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความแออัด 
ของผู้ต้องขังในเรือนจ าแล้ว เห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์จ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าเป็นปัญหาที่มีนัยยะส าคัญ
และควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีสถานการณ์และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 
 สถานการณ์จ านวนผู้ต้องขังในประเทศไทย 
 

๑. สถิติผู้อยู่ในเรือนจ าทั่วประเทศ จ านวน ๓๗๔,๐๕๒ คน (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
ประกอบด้วย 

๑.๑ ผู้ต้องราชทัณฑ์ จ านวน ๓๖๔,๔๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔ ของจ ำนวน 
ผู้อยู่ในเรือนจ ำทั่วประเทศ โดยผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มนักโทษเด็ดขาด กลุ่มผู้ต้องขังระหว่าง (อุทธรณ์–ฎีกา 
ไต่สวน–พิจารณา และสอบสวน) และกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น เยาวชนที่ฝากขัง ผู้ถูกกักกัน และผู้ต้องกักขัง เป็นต้น 
ทั้งนี้ จ ำนวนผู้ต้องรำชทัณฑ์สำมำรถจ ำแนกเพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 

-  ผู้ต้องขังชำย จ ำนวน ๓๑๗,๑๒๑ คน ผู้ต้องขังหญิง จ ำนวน ๔๗,๓๖๗ คน 
-  นักโทษเด็ดขำด จ ำนวน ๓๐๑,๙๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๑ 
-  ผู้ต้องขังระหว่ำง จ ำนวน ๕๙,๖๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๖ 
-  เยำวชนที่ฝำกขัง ผู้ถูกกักกัน และผู้ต้องกักขัง จ ำนวน ๒,๘๗๕ คน  
   คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗ 

๑.๒ ผู้รอการตรวจพิสูจน์ จ านวน ๙,๕๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ ของจ ำนวน 
ผู้อยู่ในเรือนจ ำทั่วประเทศ โดยผู้รอกำรตรวจพิสูจน์ หมายถึง ผู้รอการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕  

 
๒. สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ จ านวน ๓๖๔,๔๘๘ คน เมื่อพิจารณาเฉพาะจ านวนของผู้ต้อง

ราชทัณฑ์ ที่ไม่รวมถึงสัดส่วนของผู้รอการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พบว่า ในจ านวนผู้ต้องราชทัณฑ์ ๓๖๔,๔๘๘ คน สามารถจ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
และปรากฏข้อมูล ดังนี้ (ที่มา : กรมราชทัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

 

๒.๑ จ าแนกตามประเภทผู้ต้องราชทัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
1. นักโทษเด็ดขาด ๒๖๒,๓23 ๓๙,591 ๓๐๑,๙๑๔ 82.83 
๒. ผู้ต้องขังระหว่าง ๕๒,๐๘๒ ๗,๖๑๗ ๕๙,๖๙๙ 16.38 
    ๒.๑ อุทธรณ์ – ฎีกา ๒๔,๖๖๒ ๓,๕๙๗ ๒๘,๒๕๙ 7.75 
    ๒.๒ ไต่สวน – พิจารณา ๘,๙๓๕ ๑,๕๔๗ ๑๐,๔๘๒ 2.88 
    ๒.๓ สอบสวน ๑๘,๔๘๕ ๒,๔๗๓ ๒๐,๙๕๘ 5.75 



 

๓ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
๓. อ่ืน ๆ (เยาวชนฝากขัง  
ผู้ต้องกักกัน ผู้ต้องกักขัง 
ผู้ต้องขังท่ีแยกประเภทไม่ได้) 

๒,๗๑๖ ๑๕๙ ๒,๘๗๕ 0.79 

รวม ๓๑๗,๑๒๑ ๔๗,๓๖๗ ๓๖๔,๔๘๘ 100.00 
 

๒.๒ จ าแนกตามฐานความผิด  ดังนี้ 
 

แยกตามประเภทฐานความผิด ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ๒๓,๖๓๙ ๔,๘๗๗ ๒๘,๕๑๖ ๗.๘๒ 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ๑๐,๔๑๐ ๔๔๓ ๑๐,๘๕๓ ๒.๙๘ 
ความผิดต่อชีวิต ๑๙,๐๖๑ ๕๘๖ ๑๙,๖๔๗ ๕.๓๙ 
ความผิดต่อร่างกาย ๒,๔๓๖ ๙๖ ๒,๕๓๒ ๐.๖๙ 
พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย ๒๔๘,๗๙๓ ๓๙,๘๕๕ ๒๘๘,๖๔๘ ๗๙.๑๙ 
ภยันตรายต่อประชาชน ๘๒ ๘ ๙๐ ๐.๐๒ 
อ่ืน ๆ (หลายประเภท เช่น 
พ.ร.บ.ป่าไม้, การพนัน,  
อาวุธปืน, พ.ร.บ. คนเข้าเมือง, 
ลหุโทษ ฯลฯ) 

๑๒,๗๐๐ ๑,๕๐๒ ๑๔,๒๐๒ ๓.๙๐ 

รวม ๓๑๗,๑๒๑ ๔๗,๓๖๗ ๓๖๔,๔๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

เมื่อจ าแนกตามฐานความผิดแล้ว พบว่า ผู้ต้องขังจ านวน ๒๘๘,๖๔๘ คน หรือร้อยละ ๗๙.19  
เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด และผู้ต้องขังจ านวน ๗๕,๘๔๐ คน หรือร้อยละ ๒๐.81 เป็นผู้ต้องขังในคดีท่ัวไป 
 

 



 

๔ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

๒.๓ จ าแนกตามสัญชาติ ดังนี้ 
 

๒.๓.๑ ผู้ต้องขังคนไทย จ านวน ๓๕๐,๒๑๓ คน เป็นผู้ต้องขังชาย จ านวน 
๓๐๕,๔๑๖ คน และผู้ต้องขังหญิง จ านวน ๔๔,๗๙๗ คน ซึ่งในจ านวนดังกล่าว เป็นนักโทษเด็ดขาด จ านวน 
๓๐๑,๘๓๗ คน ผู้ต้องขังระหว่าง จ านวน ๕๙,๖๙๙ คน และเยาวชนที่ฝากขัง ผู้ต้องกักกัน กักขัง จ านวน 
๒,๘๗๕ ราย ส าหรับผู้ต้องขังต่างชาติ จ านวน ๑๔,๒๗๕ คน เป็นผู้ต้องขังชาย จ านวน ๑๑,๗๐๕ คน และ
ผู้ต้องขังต่างชาติหญิง จ านวน ๒,๕๗๐ คน 

 

 ชาย หญิง รวม 
คนไทย ๓๐๕,๔๑๖ ๔๔,๗๙๗ ๓๕๐,๒๑๓ 
ต่างชาติ ๑๑,๗๐๕ ๒,๕๗๐ ๑๔,๒๗๕ 

รวม ๓๖๔,๔๘๘ 
 

๒.๓.๒ ผู้ต้องขังต่างชาติ จ านวน ๑๔,๒๗๕ คน เมื่อพิจารณาตามสัญชาติพบว่า 
มีจ านวน ๑๐๓ สัญชาติ ซึ่ งปัจจุบันประเทศไทยจัดท าสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษกับประเทศต่าง  ๆ  
เพียง ๓๘ ประเทศ โดยสรุปจ านวนผู้ต้องขังต่างชาติสูงสุด ๑๐ อันดับ (ที่มา : กรมราชทัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที่  
๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) ปรากฏดังนี้  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๕ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

๓. สถิติด้านสุขภาพผู้ต้องขังในช่วง ๓ ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๖๑) พบว่า มีจ านวนผู้ต้องขังเจ็บป่วยและมาขอรับการรักษาที่สถานพยาบาลเรือนจ า รวมทั้งการส่ง
ตัวผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยออกรักษานอกเรือนจ ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมาก ปรากฏดังนี้ 

 
ประจ าปี ไปกลับ (ครั้ง) นอนพักรักษา (ครั้ง) รวมทั้งสิ้น (ครั้ง) 
๒๕๕๙ ๕,๔๙๒ ๙๓๘ ๖,๔๓๐ 
๒๕๖๐ ๓๓,๗๐๓ ๔,๒๘๒ ๓๗,๙๘๕ 
๒๕๖๑ ๕๙,๖๐๔ ๙,๖๕๕ ๖๙,๒๕๙ 

 
โดยที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ค านึงถึงเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขจากเดิมหากผู้ต้องขังยังไม่เจ็บป่วยมาก
ก็จะไม่น าส่งออกรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก ปรับเปลี่ยนเป็นการให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาได้ตั้งแต่
เจ็บป่วยในระยะแรก เนื่องจากหากปล่อยไว้จนเป็นมากจนต้องรับตัวไว้รักษาท่ีโรงพยาบาลจะท าให้ต้องสูญเสีย
ทั้งค่ารักษาพยาบาลและก าลังเจ้าหน้าที่ในการควบคุมด้วย โดยปกติต้องให้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวแบบ  
ไป – กลับ ๒ คนต่อผู้ต้องขัง ๑ คน แต่ถ้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ ๔ คนต่อผู้ต้องขัง  
๑ คน ต่อ ๑ วัน จึงเป็นการสมควรให้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกอย่างรวดเร็ว  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โรคที่ผู้ต้องขังมาตรวจรักษาที่สถานพยาบาล  
ส่วนใหญ่จะเป็นโรคพ้ืนฐานเหมือนการเจ็บป่วยแบบประชาชนทั่วไปใน ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ ๑) วัณโรค  
๒) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ๓) ไตวายเรื้อรัง ๔) เนื้องอกอวัยวะต่างๆ ๕) การดูแลทางการแพทย์อ่ืน ๆ  
๖) ฝากครรภ์ ๗) โรคหัวใจ ๘) ความผิดปกติของประสาทตาและการมองเห็น ๙) เบาหวาน ๑๐) กลุ่มโรคจิต
เภทและโรคจิตอื่น ๆ 

 
 

 
 



 

๖ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

๔. สถิติผู้ต้องขังกรณีรับตัวและปล่อยตัว (รายปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่าในแต่ละปีมีผู้ต้องขังรับตัวเข้ามาในระบบราชทัณฑ์ประมาณ ๒ แสนคน และปล่อยออกในแต่ละปี        
ตามเหตุต่าง ๆ อาทิ ครบก าหนดโทษ (พ้นโทษ) ได้รับการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ อภัยโทษ หรือเหตุอ่ืน 
ๆ ทั้ งนี้  เมื่อเปรียบเทียบสถิติผู้ ต้องขังกรณีรับตัวและปล่ อยตัว พบว่า จะมีผู้ต้องขังสะสมจ านวน  
๑๖๕,263 ราย และยังไม่รวมจ านวนผู้ต้องขังรับตัวใหม่ในปีถัดไป ที่กรมราชทัณฑ์จะต้องดูแลและเข้าสู่ระบบ
พัฒนาพฤตินิสัยตามขั้นตอน (ท่ีมา : กรมราชทัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒) 

 

๔.๑ สถิติผู้ต้องขังรับตัวและปล่อยตัว (รายป)ี  
 

ปี พ.ศ. รับตัว ปล่อยตัว 
๒๕๕๖ 219,232 139,371 
๒๕๕๗ 214,904 179,851 
๒๕๕๘ 202,349 205,546 
๒๕๕๙ 209,355 220,332 
๒๕๖๐ 220,018 206,040 
๒๕๖๑ 227,024 176,001 
๒๕๖๒ 220,564 221,042 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๗ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

๔.๒ สถิติผู้ต้องขังปล่อยตัว (รายปี) 
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2556 43,552 7,017 19,732 365 367 5,193 65 2,754 19 1,715 15,909 0 42,683 139,371 

2557 53,765 16,394 22,460 417 158 10,986 38 5,005 571 2,389 18,750 2 48,916 179,851 

2558 59,936 12,284 15,964 324 36,923 8,105 29 5,220 3,295 1,514 15,282 8 46,662 205,546 

2559 57,602 11,015 28,772 436 33,976 7,333 12 3,622 3,525 2,007 24,543 22 47,467 220,332 

2560 74,606 2,587 4,483 159 34,511 7,598 20 3,121 1,841 2,860 29,957 20 44,277 206,040 

2561 69,287 2,134 11,247 227 309 11,696 12 4,068 1,147 1,562 26,960 1,318 46,034 176,001 

2562 67,063 1,746 9,673 134 48,611 13,395 21 4,991 859 1,131 26,751 1,571 45,096 221,042 

http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2013
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2014
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2015
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2016
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2017
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2018
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2019


 

๘ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

 สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า  
 

ปัจจุบันเรือนจ าทั่วประเทศ มีจ านวน ๑๔๓ แห่ง ประกอบด้วย เรือนจ ากลาง เรือนจ า
จังหวัด เรือนจ าอ าเภอ เรือนจ าพิเศษ และ เรือนจ าชั่วคราว โดยเมื่อพิจารณาความแออัดในเรือนจ าจะพบว่า 
ขนาดพ้ืนที่เรือนนอนของผู้ต้องขังในเรือนจ าทั่วประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๓๐๕,๓๑๒.๔๒ ตารางเมตร สามารถ
รองรับผู้ต้องขังได้ในจ านวน ๒๕๔,๓๐๒ คน ในขณะที่ปัจจุบันมีผู้ต้องขังมากถึงประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ คน  
โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนพ้ืนที่นอนส าหรับผู้ต้องขังจะพบว่า ผู้ต้องขังชาย มีพ้ืนที่ ๑.๒ ตารางเมตรต่อคน และ
ผู้ต้องขังหญิงมีพ้ืนที่ ๑.๑ ตารางเมตรต่อคน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ต้องขังในเรือนจ ามีจ านวนมากกว่า
พ้ืนที่คุมขังหรือเกินอัตราความจุมาตรฐานของเรือนจ าที่จะสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ ส่งผลต่อปัญหา  
ความแออัดในเรือนจ ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาด้านความแออัดของเรือนจ าส่งผลในหลายประการ
นอกเหนือจากสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังแล้ว ยังกระทบต่อปัญหาในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู เนื่องจากเรือนจ าจะไม่สามารถจ าแนกประเภทของผู้ต้องขังได้อย่าง
ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดกลุ่มผู้ต้องขังและวางแผนการจ าแนกเพ่ือการบ าบัดได้ก็ตาม แต่การที่มีผู้ต้องขัง
จ านวนมาก พ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณและการจ าแนกประเภทผู้ต้องขัง ท าให้สุดท้ายผู้ต้องขังต้องรวมอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน การปรับแก้ไขพฤติกรรมจึงมีข้อจ ากัดและท าได้ยาก (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

นอกจากนี้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้คุมทั่วประเทศกับจ านวนผู้ต้องขังแล้ว พบว่า
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จ านวน ๑๑,๖๗๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ) คิดเป็นอัตราส่วน
โดยประมาณ ๑ ต่อ ๓๐ ส่งผลให้เกิดความยากล าบากในการปกครองของเจ้าหน้าที่ และการควบคุมดูแล
ผู้ต้องขัง ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องเผชิญกับปัญหาพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการเรือนจ า ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมผู้ต้องขัง การแก้ไขปัญหาพฤตินิสัย การอบรมฝึกวิชาชีพ ตลอดจน
เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญในการด าเนินงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนโยบายทางอาญาด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม การป้องกันการกระท า
ผิดซ้ า และการคืนคนดสีู่สังคม ซึ่งเป็นงานภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

การด าเนินการเพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ า 



 

๙ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

การด าเนินการเพือ่ลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 

 
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์และสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือเป็นเรื่องส าคัญจ าเป็น
ที่จะต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบ อาทิ ด้านโครงสร้างกฎหมาย ด้านการบริหารงานยุติธรรม ทั้งยังต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ในชั้นก่อน ระหว่าง และหลังเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งรวมถึงหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีค าสั่งที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าขึ้น โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน ผู้บริหารกระทรวง
ยุติธรรม ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดมาตรการ แนวทาง รูปแบบ และบูรณาการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ าอย่างเป็นระบบ  
ทั้งนโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การก าหนดโทษทางอาญา มาตรการทางเลือกอ่ืนแทนการ
ลงโทษจ าคุกและการคุมขัง สร้างระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนดแนวทาง
บูรณาการ การส่งต่อการด าเนินงานไปยังกลไกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดระบบที่มีความเชื่อมโยง  
ในการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ าต่อไป โดยคณะกรรมการดังกล่าว ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2562  
ไปเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์จ านวนผู้ต้องขังในประเทศไทย และสภาพ
ปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า และให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ๕ กรอบการด าเนินงาน ดังนี้  

กรอบที่ ๑ กฎหมาย เป็นการพิจารณากฎหมายในเชิงระบบตั้งแต่กระบวนการป้องกันมิให้
คนเข้าสู่เรือนจ า การก าหนดมาตรการทางเลือกอ่ืนแทนการจ าคุก การหาสถานที่อ่ืนแทนการจ าคุกการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานเรือนจ าเพ่ือให้เกิดกระบวนการจ าแนกและคัดกรองผู้ต้องขังชั้นดีให้ได้รับการลด
โทษ พักโทษ รวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ เมื่อผู้กระท าความผิดได้พ้นโทษเพ่ือให้โอกาสผู้กระท า
ความผิดได้กลับตัวและไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า  

กรอบท่ี ๒ พักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Monitoring : EM) เป็นกระบวนการส าคัญที่จะลดความแออัดในเรือนจ าของผู้ต้องขังในประเภทต่าง ๆ  
ผ่านการปล่อยตัวชั่วคราว (ผู้ต้องขังระหว่าง) การคุมประพฤติ (รอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ) และการ
พักการลงโทษทั้งแบบปกติและแบบเหตุพิเศษ  

กรอบที่ ๓ อาชีพ และการสร้างเรือนจ ารูปแบบใหม่ เป็นการก าหนดแนวทางการสร้าง
อาชีพ รวมไปถึ งการสร้ าง เรือนจ ารูปแบบใหม่ เ พ่ือเตรียมค วามพร้อมก่อนปล่อย การฝึกอาชีพ 
ที่เหมาะสมกับความถนัดของผู้ต้องขัง และความต้องการของผู้ประกอบการ หรือตลาดแรงงาน เพ่ือให้ผู้ต้องขัง 
ที่พ้นโทษได้เตรียมพร้อมทั้งในด้านสภาพจิตใจและการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดก่อนที่จะออกจาก
เรือนจ า รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพเรือนนอนเพ่ือลดความแออัดในเรือนจ าในเบื้องต้น 

 



 

๑๐ แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

กรอบที่ ๔ การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยที่ผู้ติดยาเสพติด ถือเป็น 
กลุ่มผู้ต้องขังหลักในเรือนจ า จึงควรได้มีการปรับปรุงและบูรณาการเพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้มีประสิทธิภาพทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ นอกเหนือจากแก้ไขปรับปรุง
ประมวลกฎหมายยาเสพติดเพ่ือปรับปรุงระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว ต้องมีการ
ปรับปรุงระยะเวลาการตรวจพิสูจน์ ก าหนดสถานที่หรือมาตรการควบคุมตัวเพ่ือรอตรวจพิสูจน์ ระบบติดตาม
และประเมินผล ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตรบ าบัดรักษา การเพ่ิม
โอกาสแก่ผู้เสพในการเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟู  

กรอบที่ ๕ การป้องกันยาเสพติด นอกเหนือการด าเนินงานทั้ง ๔ กรอบแล้วการป้องกันมิ
ให้มีผู้กระท าความผิดโดยเฉพาะในคดียาเสพติด จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการคู่ขนานไปพร้อมกัน  
การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด จึงต้องมีการก าหนดแนวทางการสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด
ระดับชุมชน/หมู่บ้าน การจัดท าโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายระยะแรก 

โดยในแต่ละกรอบแนวทางได้มีการก าหนดแผนงาน สิ่งที่ต้องด าเนินการ เป้าหมายและ
หน่วยงานที่ต้องร่วมด าเนินงานอย่างเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง 
และหลังการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีเป้าหมายในการด าเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 

 

 

 
 
 



 

11 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

แนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

กรอบที่ ๑ กฎหมาย 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กฎหมายหลกั ๗ ฉบับ  

 

กฎหมาย/หัวข้อหลัก ประเด็นย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

๑. กฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
(พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
สาระส าคัญ :  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง เพ่ือให้มี
คดีขึ้นสู่ศาลน้อยลง และการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาททางอาญา เ พ่ือให้คนติดคุก
น้อยลง 
 

   กฎหมายล าดับรอง จ านวน ๕ ฉบับ  - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๑) ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ 
และการเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. .... 

๒)  ร่ า ง ระ เบี ยบกระทรวงยุ ติ ธ ร รมว่ าด้ ว ย 
การแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ....  

๓) ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ ายอ่ืน ที่จ า เป็นในการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... 

๔) ร่างประกาศนายทะเบียนกระทรวงยุติธรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. .... 

๕) ร่างประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการยื่นค าร้องขอไกล่ เกลี่ ย 
ข้อพิพาท พ.ศ. .... 

๒ .  ก ฎ ห ม า ย ก า ร โ อ น ตั ว นั ก โ ท ษ
ต่างประเทศ 

๒.๑ กรณีที่ มี สนธิสัญญาแล้ ว  : 
ผลักดันการโอนตัวนักโทษไปรับโทษ

- กองการต่างประเทศ  
  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๑) ก าหนดมาตรการ หรือกลไกเพ่ือด าเนินการตาม
กฎหมายโอนตัวนักโทษ 

กรอบท่ี ๑ 



 

12 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

กฎหมาย/หัวข้อหลัก ประเด็นย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

(พระราชบัญญัติการปฏิบัติ เ พ่ือความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการ
ตามค าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๘) 
 
สาระส าคัญ :  
การโอนตัวนักโทษไปรับโทษต่อในประเทศ
ที่มีสัญชาติ ซึ่งประเทศที่จะโอนตัวไปได้ 
ต้องมีสนธิสัญญากับประเทศไทย  

ต่อในประเทศที่มีสัญชาติ (เงื่อนไขว่า
นัก โทษต้องร้ องขอ และประเทศ
ยินยอม)  

๒.๒ กรณีที่ยั ง ไม่มีสนธิสัญญา : 
จัดท าสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษ
เพ่ิมเติม 

- กรมราชทัณฑ์ 
- กรมสนธิสัญญา  
- กระทรวงการต่างประเทศ 
 

๒) จัดท าสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษเพ่ิมเติม 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีจ านวนนักโทษจ านวนมาก 

๓. กฎหมายล าดับรองตาม พ.ร .บ. 
ราชทัณฑ์   
(พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
สาระส าคัญ :  
การปรับ หรือจัดชั้น หรือเลื่อนชั้นของ
นักโทษให้ เร็วขึ้น  เ พ่ือพักการลงโทษ  
ลดวันต้องโทษ รวมถึงก าหนดสถานที่อ่ืน
แทนการจ าคุก  

๓.๑ การก าหนดสถานที่อ่ืนแทนการ
จ าคุก หรือกักขัง 

๓.๒ เงื่อนไขการพักการลงโทษ 
๓.๓ เงื่อนไขการลดวันต้องโทษ 
๓.๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับ

ชั้นโทษ 

- กรมราชทัณฑ์ ๑) ร่างกฎกระทรวงก าหนดประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการ
ลดวันต้องโทษจ าคุกหรือพักการลงโทษและได้รับ 
การปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ... 

๒) ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการก าหนดอาณาเขตในสถานที่อ่ืนที่มิใช่
เรือนจ าให้เป็นสถานที่คุมขัง พ.ศ. .... 

๔. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 
สาระส าคัญ :  
แก้ไขปัญหาการปราบปรามและการ
ลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วน และปรับปรุงระบบ

  ปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด 
 

- ส านักงาน ป.ป.ส. จัดท ากฎหมาย จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
๑) ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
๒) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติด พ.ศ. .... 



 

13 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

กฎหมาย/หัวข้อหลัก ประเด็นย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

การบ าบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ๓ ระบบ (ระบบสมัครใจ 
ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ)  
ให้มีความสอดคล้องกัน เน้นการให้ความรู้ 
การติดตามช่วยเหลือ และกลับคืนสู่สังคม 
แทนการลงโทษหรือด าเนินคดี 

๓) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่  . . )  
พ.ศ. .... (เพิ่มโทษระดับกลาง ม.๑๘/๑)  
 
สาระส าคัญ : ก าหนดมาตรการลงโทษ
แบบอ่ืนที่มิใช่การจ าคุก ส าหรับผู้ที่จะถูก
ลงโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี 

แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทโทษและให้มี
การก าหนดโทษด้วยวิธีการอื่นแทนการ
ลงโทษจ าคุก โดยก าหนดมาตรการ
ลงโทษระดับกลาง ส าหรับผู้ที่จะถูก
ลงโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี 

๑) การคุมประพฤติแบบเข้มงวด 
๒) การใช้บ้านกึ่งวิถี 
๓) การคุมประพฤติแบบค่ายทหาร 

- ส านักงานกิจการยุติธรรม จัดท าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  

๖ .  ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ วั ติ
อาชญากรรม 
 
สาระส าคัญ : ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การ เปิ ด เผยและ ไม่ เ ปิ ด เ ผยประวั ติ
อาชญากรรมส าหรับผู้กระท าความผิด 
เพ่ือให้สามารถไปประกอบอาชีพได้ 

จั ด ท า ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ ก า ห น ด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยและ 
ไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมส าหรับ
ผู้กระท าความผิดเมื่อพ้นระยะเวลา 
เ พ่ือให้ผู้ กระท าความผิดสามารถ 
ไปประกอบอาชีพได้  

- ส านักงานกิจการยุติธรรม จัดท าร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม 
พ.ศ. .... 

 



 

14 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

กฎหมาย/หัวข้อหลัก ประเด็นย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

๗. ร่างพระราชกฤษฎีกามาตรการทาง
ภาษีส าหรับนายจ้างและผู้ประกอบการ 
ที่จ้างงานผู้พ้นโทษ 

ก าหนดมาตรการทางภาษีส าหรับ
นายจ้างและผู้ประกอบการที่จ้างงาน 
ผู้พ้นโทษ  

- ลดหย่อนภาษี ๒ เท่า ก าหนด
ระยะเวลา ๓ ปี 

- การจ้างงานจะเน้นผู้พ้นโทษ คือ  
ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว โดยครบก าหนด
โทษ พักการลงโทษ และลดวันต้องโทษ 
ภายใน ๓ ปีนับแต่ได้รับการปล่อยตัว 

- ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
- กรมสรรพากร 
- กระทรวงการคลัง 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
กฎหมายรัษฎากรว่ าด้ วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับ 
ผู้พ้นโทษเข้าท างานเพ่ือส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงาน
ผู้ พ้นโทษดังกล่าวเข้าท างาน (ยกร่างกฎหมาย 
โดยกรมสรรพากร) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

กรอบที่ ๒ พักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Monitoring : EM) 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบแนวทาง ๒ หัวข้อหลัก  

 

หัวข้อหลัก ประเด็นย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

๑. การใช้ EM ใน ๓ มิติ 
- ปล่อยตัวชั่วคราว  
  (ผู้ต้องขังระหว่าง) 
- คุมประพฤติ 
  (รอการลงโทษ หรือรอก าหนดโทษ) 
- พักการลงโทษ  
 

ปรับเงื่อนไขการพักโทษ โดยใช้ EM  - กรมคุมประพฤต ิ
- กรมราชทัณฑ์ 
- ส านักงานศาลยุติธรรม 

๑) จัดหา EM ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
๒) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัว 
ผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือ 
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐   

๒. เพิ่มเงื่อนไขหรือกลุ่มเป้าหมายในการ
พักการลงโทษ 
 

การก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายในการ 
พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 

เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการพักการลงโทษกรณี 
มีเหตุพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 

กรอบท่ี ๒ 



 

16 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

กรอบที่ ๓ อาชีพ และการสร้างเรือนจ ารูปแบบใหม่ 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบแนวทาง ๒ หัวข้อหลัก  
 

หัวข้อหลัก ประเด็นย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

๑.  การสร้ า งงานที่ เ หมาะสม เช่ น 
เกษตรกรรม ปศุสัตว์  อุตสาหกรรม 
บริการ ฯ (เน้นคนและอาชีพ) 

การสร้างงานฝึกอาชีพที่ เหมาะสม 
กั บ ค ว า ม ถ นั ด ข อ ง ผู้ ต้ อ ง ขั ง แ ล ะ 
ความต้องการของผู้ประกอบการ หรือ
ตลาดแรงงาน  

- กรมราชทัณฑ์ ๑)  ขับ เ คลื่ อนมาตรการแก้ ไข ฟ้ืน ฟูและ
สงเคราะห์ผู้กระท าผิด 

๒) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ภายหลัง
ปล่อยและการส่งต่อ  

๓) ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่หลากหลาย หรือกึ่ง
บ าบัดผู้ต้องขัง เช่น การเลี้ยงหรือขายพันธุ์สัตว์ 
(สุนัข แมว ปลา) การฝึกสัตว์เลี้ยง รับจ้างท าความ
สะอาดสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

๒. เรือนจ าโครงสร้างเบา/ เรือนจ า
เฉพาะทาง/ การสร้างศูนย์ฝึกอาชีพครบ
วงจร (เน้นเรือนจ า) 

๑) การสร้างเรือนจ าเฉพาะทางส าหรับ
ผู้ที่ก าลังจะพ้นโทษ และมีความสนใจ 
ในการประกอบอาชีพหรือฝึ กอาชีพ 
เฉพาะทาง 

๒) เพ่ิมจ านวนเรือนจ าโครงสร้างเบา 

ศึกษา ออกแบบและก าหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิม
เรือนจ าโครงสร้างเบา/ เรือนจ าเฉพาะทาง/  
ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร 

 

 
 
 

กรอบท่ี ๓ 



 

17 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

กรอบที่ ๔ การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบแนวทาง ๑ หัวข้อหลัก  
 

หัวข้อหลัก ประเด็นย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

ปรับปรุงการบ าบัดฟื้นฟู ทั้งในระบบ
สมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด และระบบ
ต้องโทษ 
  

๑.๑ การบ าบัดรักษา ๓ ระบบ - ส านักงาน ป.ป.ส. 
- กรมคุมประพฤต ิ
- กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- กรมราชทัณฑ์ 
- กรมการแพทย ์
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 

ปรับปรุ งและบู รณาการการท างาน 
เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระบบสมัครใจ 
ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ 

๑.๒ ปรับลดระยะเวลาการตรวจพิสูจน์ 
(เดิม ๔๕ วัน เป็น ๓๐ วัน) 

ปรับลดระยะเวลาการตรวจพิสูจน์ฯ 

๑.๓ เพ่ิมโอกาสแก่ผู้เสพในการเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดฟื้นฟู  

ก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท  และ
ปริ ม าณยา เสพติ ด  ต ามกฎกระทรว ง 
ของกฎหมายฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยา 
เสพติด 

๑.๔ พัฒนาหลักสูตรการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด  และการ
ติ ดตามประ เมินผล  รวมทั้ ง ก าหนด
งบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดทั้งกระบวนการ 

 
 

กรอบท่ี ๔ 



 

18 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

กรอบที่ ๕ การป้องกันยาเสพติด 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบแนวทาง ๑ หัวข้อหลัก  
 

หัวข้อหลัก ประเด็นย่อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด ๑.๑ กองทุนหมู่บ้านของแผ่นดิน 
๑.๒ โรงเรียนสีขาว 
๑.๓ หมู่บ้านป้องกันยาเสพติด (กองทุน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)  
         ระบบ scan หมู่บ้านหรือชุมชน 
ปลอดยาเสพติด (สีแดง สีเหลือง สีเขียว  
สีขาว) น าร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

- ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑) ก าหนดแนวทาง กลไกสนับสนุน 
การป้องกันยาเสพติดระดับชุมชน/หมู่บ้าน 

๒ )  บู รณาการคว ามร่ ว มมื อ  แล ะ
ขับเคลื่อนการท างานร่วมกันในเชิงพ้ืนที่ 
ระหว่างผู้ตรวจการกระทรวงยุติ ธรรม 
ส านักงาน ป.ป.ส. และส านักงานยุติธรรม
จั งหวัด ทั้ ง ในด้ านงบประมาณ และ
บุคลากร เป็นต้น 

๓) จัดท าชุดความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ส าหรับใช้ในการ
อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้ 

๔) สร้างกระบวนการส่งต่อข้อมูล/ 
การจับกุม ร่วมกันระหว่างส านักงาน 
ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

 
 

 

กรอบท่ี ๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวทาง 
การลดความแออัดในเรือนจ า 



 

19 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวทางการลดความแออัดในเรือนจ า 
 

 
      กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรลดควำมแออัดของ

ผู้ต้องขังในเรือนจ ำ ได้ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำควำมแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ ำ  
ซึ่งในการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการด าเนินงาน ทั้ง ๕ กรอบ ได้แก่ กรอบที่ ๑ กฎหมาย กรอบที่ ๒ พักโทษ 
ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) กรอบที่ ๓ อาชีพ และ
การสร้างเรือนจ ารูปแบบใหม่ กรอบที่ ๔ การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกรอบท่ี ๕ การป้องกัน 
ยาเสพติด ซึ่งในแต่ละกรอบแนวทางได้มีการก าหนดแผนงาน มาตรการ สิ่งที่ต้องด าเนินการ เป้าหมาย และ
หน่วยงานที่ต้องร่วมด าเนินงานอย่างเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง 
และหลังการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีเป้าหมายในการด าเนินงานตามแนวทางการลดความแออัด 
ของผู้ต้องขังในเรือนจ า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  

 

 

 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การขับเคลื่อนกรอบแนวทางการด าเนินงานข้างต้น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถประสานการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เชื่อมโยง  
การท างานจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
งานด้านกระบวนการยุติธรรม เห็นว่าต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในเพ่ิมเติม อาทิ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงบประมาณ เพ่ือร่วมกันผลักดันการแก้ไข
ปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าตามแผนและแนวทางที่ก าหนดไว้ 



 

20 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

ทั้งนี้ มาตรการและประเด็นที่ต้องด าเนินการตามกรอบแนวทางทั้ง ๕ กรอบนั้น กระทรวง
ยุติธรรม ได้เริ่มด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปด้วยแล้ว โดยในส่วนของกรอบที่ ๓ อาชีพและการสร้างเรือนจ า
รูปแบบใหม่ และกรอบที่ ๕ การป้องกันยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญ
และมีความคืบหน้าการด าเนินงานโดยหน่วยงานหลักแล้ว อาทิ การสร้างงานฝึกอาชีพที่มีความหลากหลาย  
ในการนี้ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการลดความแออัดอย่างยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการก าหนด 
แนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า จึงเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการรองรับการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ จ านวน ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านกฎหมาย ๒) คณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัว
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) และ ๓) คณะอนุกรรมการด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด แต่อย่างไรก็ดี นอกจากการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมารองรับและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วนั้น ยังเห็นว่า  
มีประเด็นที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งสะท้อนภาพใหญ่ของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ และ
กระทรวงยุติธรรมมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันทีหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๒ เรื่อง 
ได้แก่  

   (๑) การปรับปรุงเพิ่มพื้นที่นอนในห้องขังให้เป็น ๒ ชั้น ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า
ทั่วประเทศเพื่อบรรเทาความแออัดในระยะเริ่มแรก โดยที่ปัจจุบันขนาดพ้ืนที่นอนส าหรับผู้ต้องขังภายใน
อาคารเรือนนอนของเรือนจ าทั่วประเทศมีจ านวน ๓๐๕,๓๑๒.๔๒ ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ใน
จ านวน ๒๕๔ ,๓๐๒ คน ในขณะที่ปัจจุบันมีผู้ต้องขังมากถึงประมาณ ๓๖๓ ,๑๘๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่   
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) อัตราส่วนพ้ืนที่นอนส าหรับผู้ต้องขังพบว่า ผู้ต้องขังชายมีพ้ืนที่ ๑.๒ ตารางเมตรต่อคน 
และผู้ต้องขังหญิงมีพ้ืนที่ ๑.๑ ตารางเมตรต่อคน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังท้ังหมดซ่ึงเกินจ านวนที่จะรองรับผู้ต้องขังได้  
๑๐๘,๘๘๑ คน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพ้ืนที่ภายในห้องขังโดยการเสริมเป็นพ้ืนที่นอน ๒ ชั้น เพ่ือปรับ
สภาพความเป็นอยู่และสุขภาวะของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูลอาคาร
เรือนนอนของเรือนจ าทั่วประเทศ สามารถปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนที่นอนในห้องขังให้เป็น ๒ ชั้นได้จ านวน ๙๔ แห่ง 
รวม ๑,๙๐๖ ห้อง คิดเป็นพ้ืนที่ ๑๐๓,๗๓๑.๕๐ ตารางเมตร จะสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ ๘๖,๔๔๒ คน 
(อัตราส่วนพ้ืนที่นอน 1.2 ตารางเมตรต่อคน) เบื้องต้นประมาณการค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณด าเนินการ 
๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อตารางเมตร พื้นที่ท่ีจะปรับปรุง ๑๐๓,๗๓๑.๕๐ ตารางเมตร ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒๐๗,๔๖๓,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

  (๒) การจัดหาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM)  
เพ่ือรองรับการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือช่วยสนับสนุนการลดความแออัดในเรือนจ า โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดท าแผนงบประมาณ เพ่ือจัดหา
เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้มีจ านวนเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการลดความแออัดในเรือนจ า  
๓ ปี ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดหาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ เครื่อง ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโดยใช้วงเงินงบประมาณราว ๘๗๗,๒๖๔,๓๔๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสี่พัน
สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยแต่ละปีใช้งบประมำณด ำเนินกำร ดังนี้  



 

21 แนวทางการลดความแออัดของผูต้้องขังในเรือนจ า 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒๐๕,๘๑๔,๓๐๘ บาท (สองร้อยห้าล้าน 
แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยแปดบาทถ้วน) จะใช้งบประมาณ ๕๐,๘๙๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) จากโครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน กิจกรรมการน าเครื่องมือ
ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท าผิดของกรมคุมประพฤติ (ตั้งอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป              
และงบประมาณที่เหลืออีกจ านวน ๑๕๔,๙๒๔,๓๐๘ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อย
แปดบาทถ้วน) จะใช้เงินจากเงินนอกงบประมาณ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนปีละ 
๓๓๕,๗๒๕,๐๑๖ บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสิบหกบาทถ้วน) โดยขอรับการจัดสรร
จากงบประมาณปกต ิ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

หนังสือกระทรวงยุติธรรม ท่ี ยธ 02008.4/ว744 

ลงวันท่ี 5 กันยายน 2562  
แจ้งข้อสั่งการในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









 
 
 
 
 

ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ท่ี ๒๕๕/๒๕๖๒ 

ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งกระทรวงยุติธรรม 

ที่  ๒๕๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรลดควำมแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ ำ 
------------------------------------------ 

ด้วยสถานการณ์ปัญหาผู้กระท าผิดที่เข้าสู่ เรือนจ ามีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง น ามาซึ่ง
สภาพปัญหาความแออัดในเรือนจ าและเกินอัตรามาตรฐานที่เรือนจ าจะสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ ปัญหาของ
ผู้ต้องขังที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นนี้ มิได้เกิดจากปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น 
แต่ได้สะท้อนสภาพปัญหาบางประการของกระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลต่อปัญหาความแออัดในเรือนจ า       
ทั้งการก าหนดนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมายที่ส่งผลให้จ านวนผู้กระท าความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น การก าหนดโทษจ าคุกกับการกระท าความผิดเล็กน้อย การขาดมาตรการ
ทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าความผิดแทนการจ าคุกหรือคุมขัง รวมถึงขาดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ าที่มีประสิทธิภาพ 
จึงมิใช่เพียงการน าผู้ต้องขังออกจากเรือนจ าเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาเชิงระบบและ
โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลต่อการเพ่ิมจ านวนของผู้ต้องขัง ทั้งในเรื่องนโยบายด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การก าหนดโทษและการบังคับโทษ การเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการทางเลือก
อ่ืนในการลงโทษจ าคุกหรือการคุมขัง รวมถึงการบูรณาการร่วมกันของกลไกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้น
การท างานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา การก าหนดนโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การก าหนด
โทษทางอาญา การก าหนดมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกและการคุมขัง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน 
และส่งต่อไปยังกลไกหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการด าเนินการอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบ  
อันจะน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ า และยกระดับมาตรฐานในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ให้เป็นไปตามหลักสากล บรรลุเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านกระบวนการยุติธรรม และลดทอน
จ านวนอาชญากรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด 
แนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

องค์ประกอบ 
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดกระทรวงยุติธรรม      รองประธานกรรมการ 
๓. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม     กรรมการ 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กรรมการ 
๕. อธิบดีกรมคุมประพฤติ      กรรมการ 
๖. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ     กรรมการ 
๗. อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   กรรมการ 
๘. อธิบดีกรมราชทัณฑ์      กรรมการ 
 

/๙. ผู้อ านวยการ... 

(ส าเนา) 





 
 
 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัด 
ของผู้ต้องขังในเรือนจ า ท่ี ๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการก าหนดแนวทาง 

การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรลดควำมแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ ำ 

ที ่ ๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำง 

กำรลดควำมแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ ำ 
------------------------------------------ 

ด้วยคณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า  ได้มีมติใน        
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามกลไกและ
กรอบการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ าอย่างเป็นระบบ ทั้งนโยบายด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม การก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การพักการลงโทษ การลดวัน
ต้องโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) รวมถึงการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนกระบวนการก ากับติดตามและรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า มีความชัดเจน 
เป็นรูปธรรม สามารถประสานการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงการท างานจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นระบบ และอาศัยอ านาจตามค าสั ่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๖ ๒  เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัด ของผู้ ต้ อ งขั ง ใน เรือนจ า  
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
จ านวน ๓ คณะ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกฎหมำย 
องค์ประกอบ 
๑. ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือ         ประธานอนุกรรมการ 

 รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม         อนุกรรมการ 

๓. ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด        อนุกรรมการ 

๔. ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ      อนุกรรมการ 

๕. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     อนุกรรมการ 

๖. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย              อนุกรรมการ 

๗. ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ      อนุกรรมการ 

๘. ผู้แทนกรมคุมประพฤติ       อนุกรรมการ 

๙. ผู้แทนกรมราชทัณฑ์        อนุกรรมการ 

๑๐. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกัน      อนุกรรมการ 

      และปราบปรามยาเสพติด        
๑๑. ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ       อนุกรรมการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๑๒. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการเห็นชอบ       อนุกรรมการ 

จ านวนไม่เกิน ๓ คน 

(ส าเนาค าสั่ง) 

   (ส าเนา) 
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๑๓. ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม       อนุกรรมการและ 

           เลขานุการ 

๑๔. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   อนุกรรมการและ      
            ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. ผู้แทนส านักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย      อนุกรรมการและ 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
๑. พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และมติหรือค าสั่งของ

คณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ลด       
ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

๓. บูรณาการการท างาน เชื่อมโยงข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. ก าหนดรูปแบบ แนวทาง การจัดท าแผนปฏิบัติ รวมถึง แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

๕. ก ากับติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
แนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ ามอบหมาย 

๒. คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพักโทษ ลดโทษ และวิธีกำรติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM)  
องค์ประกอบ 
๑. ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือ         ประธานอนุกรรมการ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม         อนุกรรมการ 

๓. ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด         อนุกรรมการ 

๔. ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ      อนุกรรมการ 

๕. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข       อนุกรรมการ 

๖. ผู้แทนกรมการปกครอง        อนุกรรมการ 

๗. ผู้แทนส านักงบประมาณ       อนุกรรมการ 

๘. ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ        อนุกรรมการ 

๙. ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน     อนุกรรมการ 

๑๐. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   อนุกรรมการ 

๑๑. ผู้แทนส านักงานกิจการยุติธรรม      อนุกรรมการ 

๑๒. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการเห็นชอบ       อนุกรรมการ 

จ านวนไม่เกิน ๓ คน 

๑๓. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับมอบหมาย     อนุกรรมการและ 

           เลขานุการ 

๑๔. ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย            อนุกรรมการและ 

           ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. ผู้แทนกรมคุมประพฤติที่ได้รับมอบหมาย       อนุกรรมการและ 

             ผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่ 
๑. พิจารณาก าหนดแนวทางการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัว

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) เพ่ือใช้ในการก าหนดมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๒. พัฒนา และส่งเสริมการเพ่ิมมาตรการหรือประสิทธิภาพการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ       
การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

๓. บูรณาการการท างาน เชื่อมโยงข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. ก าหนดรูปแบบ แนวทาง การจัดท าแผนปฏิบัติ ที่รวมถึงแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ด้านการพักโทษ ลดโทษ และการใช้ เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Monitoring : EM)  
ที่เก่ียวข้องกับการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

๕. ก ากับติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด
แนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ ามอบหมาย 

๓. คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
องค์ประกอบ 
๑. ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือ         ประธานอนุกรรมการ 

 รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม         อนุกรรมการ 

๓. ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด        อนุกรรมการ 

๔. ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ      อนุกรรมการ 

๕. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   อนุกรรมการ 

๖. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย         อนุกรรมการ 

๗. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข       อนุกรรมการ 

๘. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ       อนุกรรมการ 

๙. ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ      อนุกรรมการ 

๑๐. ผู้แทนกรมคุมประพฤติ       อนุกรรมการ 

๑๑. ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน     อนุกรรมการ 

๑๒. ผู้แทนกรมราชทัณฑ์        อนุกรรมการ 

๑๓. ผู้แทนส านักงานกิจการยุติธรรม      อนุกรรมการ 

๑๔. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการเห็นชอบ       อนุกรรมการ 

จ านวนไม่เกิน ๓ คน 

๑๕. รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    อนุกรรมการและ 

       ที่ได้รับมอบหมาย           เลขานุการ 

๑๖. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   อนุกรรมการและ 

      ที่ได้รับมอบหมาย            และผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. ผู้แทนกรมคุมประพฤติที่ได้รับมอบหมาย         อนุกรรมการและ 

             ผู้ช่วยเลขานุการ 
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