
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ 161

สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ 
หากกล่าวถึงค�าว่า “การพักการลงโทษ” (Parole) นั้น คือกรณีการปล่อยตัว

นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษจ�าคุกในเรือนจ�ามาบางส่วนแล้วให้ได้รับความเป็นอิสระ 
ก่อนทีผู้่นัน้จะได้รบัโทษจ�าคกุครบก�าหนด โดยมเีงือ่นไขในการสอดส่องความประพฤติ
ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการพักการ
ลงโทษ ซึ่งหากผู้ได้รับการพักการลงโทษฝ่าฝืนเงื่อนไขการสอดส่องความประพฤติใน
ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ผู้นั้นจะต้องถูกเพิกถอนการพักการลงโทษแล้วต้องถูกน�าตัวมา
รับโทษในส่วนที่เหลืออยู่ต่อไปจนครบก�าหนด ดังนั้น การพักการลงโทษจึงเป็น 
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าคุกแก่ 
ผู้กระท�าผิดแล้ว และผู้น้ันได้รับโทษจ�าคุกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก�าหนดแล้ว เมื่อมีกรณีการพักการลงโทษจึงท�าให้ผู้นั้นได้ออกจากเรือนจ�า
หรอืทณัฑสถานก่อนครบก�าหนดโทษทีแ่ท้จรงิตามค�าพพิากษาของศาล จึงถอืได้ว่าการ
พกัการลงโทษนัน้มผีลเปลีย่นแปลงค�าพพิากษาทีใ่ห้ลงโทษ ท�าให้นักโทษน้ันได้รบัโทษ
น้อยกว่าโทษที่ก�าหนดไว้ และโดยทั่วไปแล้วการพักการลงโทษนี้ไม่ใช่สิทธิของนักโทษ
ทีต้่องถกูคมุขงั แต่เป็นการพจิารณาให้เป็นพเิศษเฉพาะรายตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ทีก่ฎหมายก�าหนด ซ่ึงหากผูไ้ด้รับการพกัการลงโทษกระท�าผดิเงือ่นไขก็จะถกูน�าตวัมา
รับโทษจ�าคุกต่อไปจนครบก�าหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่

คอลมัน์ “สารพนัปัญหากฎหมาย” ฉบบัน้ีจงึใคร่ขอน�าเสนอ เรือ่ง “มาตรการ
ทางกฎหมายในการพกัการลงโทษแก่ผูต้้องโทษในคดอีาญา” ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงค์

มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำร 
พักกำรลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอำญำ
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เพือ่ให้ผูอ่้านได้รับทราบและเข้าใจถงึสภาพปัญหา ความเป็นมา หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
ในการพักการลงโทษ รวมทั้งประโยชน์หรือข้อดีของการพักการลงโทษ ดังนี้

๑.	 ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ
 เม่ือจ�าเลยได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาน้ัน การบังคับโทษแก่จ�าเลย

จะกระท�าโดยการให้จ�าเลยอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ และจ�าเลยอยู่ใน
สถานะของนักโทษ โดยปกติแล้ว นักโทษดังกล่าวจะต้องรับโทษให้ครบตามจ�านวนที่
ศาลก�าหนดส�าหรับการกระท�าความผิดนั้น ๆ ซึ่งศาลได้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของโทษที่จะลงแก่จ�าเลย แต่อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของโทษที่ศาลก�าหนดไว้อาจได้
รับการลดหย่อนโดยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้ ซึ่งการพักการลงโทษก็
เป็นส่วนหนึง่ในมาตรการลดหย่อนโทษ อันเป็นผลให้จ�าเลยไม่ต้อง
รับโทษจนครบจ�านวนตามที่ศาลก�าหนด แต่ต้องเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ นักโทษที่ได้รับการพัก
การลงโทษจะได้รับโอกาสในการออกจากเรือนจ�าไปใช้ชีวิตใน
สังคม โดยอยู่ภายใต้การสอดส่องดูแลของเจ้าพนักงานพักการ
ลงโทษหรือพนักงานคุมประพฤติ จนครบก�าหนดระยะเวลาของ
โทษที่เหลืออยู่ การพักการลงโทษจึงเป็นการให้โอกาสนักโทษใน
การได้รับอิสระและกลับสู่สังคมภายนอกเร็วกว่าระยะเวลาที่ศาลก�าหนด และเป็น 
สิง่จงูใจให้นกัโทษในเรอืนจ�าประพฤติปฏบิตัติวัด ีเพือ่จะได้รบัการพจิาณาอนุมัติให้พัก
การลงโทษแก่ตนเองได้  

 นอกจากนี ้การมนีกัโทษเป็นจ�านวนมากในเรอืนจ�าอาจเกดิปัญหาในการ
บริหารจัดการและการควบคุมดูแลนักโทษของเจ้าหน้าที่เรือนจ�า ท�าให้เกิดปัญหา
นกัโทษล้นห้องขงั เกดิสภาพปัญหาความแออดั และการดแูลยากล�าบาก ดงัน้ัน จึงเกิด
แนวคิดท่ีจะให้มีการพักการลงโทษก่อนครบก�าหนดเวลาที่ต้องโทษ เพื่อเป็นการช่วย
ระบายนกัโทษบางส่วนทีม่คีวามประพฤติดี ให้สามารถออกไปจากเรือนจ�าเรว็กว่าระยะ
เวลาที่ต้องโทษ เพื่อลดจ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้อีกทางหนึ่ง

 โดยแนวคดิเรือ่งการพกัการลงโทษแก่นกัโทษนัน้ เกดิจากการเปลีย่นแปลง
แนวคดิในการลงโทษผู้กระท�าความผดิให้หลาบจ�าหรอืจากการแก้แค้นทดแทนเป็นการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เนื่องจากการลงโทษจ�าคุกเป็นการตัดผู้กระท�าผิดออกจากสังคม
เพ่ือลงโทษตอบแทนที่เขากระท�าผิด ซึ่งเกิดปัญหาคือหลังจากพ้นโทษแล้วผู้ต้องขัง 
เหล่านัน้จะประสบปัญหาในการอยูร่่วมกันกับบคุคลอ่ืนในสงัคม อาจเป็นเพราะถกูแยก
จากสังคมมานานจนเคยชินกับความโดดเดี่ยวจึงมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมอีกได้  

  การพกัการลงโทษแก่นกัโทษรายใดน้ันเรอืนจ�าหรือทณัฑสถานแต่ละแห่ง
จะเป็นผู้พิจารณาด�าเนนิการส�ารวจและคดัเลือกนักโทษทีส่มควรได้รบัการพจิารณาให้
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พักการลงโทษ แล้วตรวจสอบหรือสืบเสาะประวัติความประพฤติ รายละเอียดต่าง ๆ 
ของนกัโทษนัน้ รวมถงึความประพฤตขิองผูอุ้ปการะนักโทษน้ันด้วย และความเหน็ชอบ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจแห่งท้องที่ที่นักโทษนั้นจะออกไปอยู่เม่ือได้รับ
อนุมัติให ้พักการลงโทษ เมื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของนักโทษน้ันแล้วจะม ี
คณะกรรมการของแต่ละเรือนจ�าหรือทัณฑสถานพิจารณา จากน้ันจะเสนอรายชื่อ
นักโทษที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควรได้รับการพักการลงโทษพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ 
ให้กรมราชทัณฑ์น�าเสนอคณะกรรมการพักการลงโทษเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
โดยหลังจากได้รับการอนุมัติให้พักการลงโทษแล้ว นักโทษซึ่งต้องขังดังกล่าวจะถูก 
ปลดปล่อยให้กลับเข้าสูส่งัคมได้โดยมเีงือ่นไขคมุความประพฤตติามทีก่ฎหมายก�าหนด 

 การพักการลงโทษ จึงเป็นวิธีในการแก้ไขปรับปรุงผู้กระท�าความผิดและ
เป็นวิธีที่ใช้ในการป้องกันสังคมได้ด้วย กล่าวคือ การพักการลงโทษจะช่วยให้ผู้กระท�า
ความผิดที่ถูกจ�าคุกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก
ได้ดีขึ้นเพราะแม้จะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็ยังถูกคุมความประพฤติอยู่ วิถีชีวิตใน
สงัคมยงัไม่ได้รบัอสิระอย่างแท้จรงิ แต่ยงัสามารถด�าเนินชวิีตโดยปกตใินสงัคมภายนอก
ได้ภายใต้การสอดส่องดแูลของเจ้าหน้าทีรั่ฐหรอืเจ้าพนักงานคมุประพฤต ิเพราะผูต้้อง
ขงัได้รับการปลดปล่อยในช่วงแรกจะประสบปัญหาในการปรบัตวัเข้ากับสงัคมและเมือ่
ผู้ต้องขัง เคยชินต่อการปฏิบัติตนในสังคม ทั้งยังมีการสอดส่องดูแลจากเจ้าพนักงานก็
จะท�าให้บุคคลนั้นไม่กล้ากระท�าความผิดอีก อันเป็นการป้องกันสังคมไปในตัวด้วย 
เพราะถ้าหากผู้พักการลงโทษกระท�าผิดเง่ือนไขการพักการลงโทษก็จะถูกน�าตัวกลับ
เข้าสู่เรือนจ�าหรือทัณฑสถานเพื่อรับโทษต่อไป

 การพักการลงโทษถือเป็นการให้รางวลัแก่ผูต้้องโทษท่ีมคีวามประพฤตดิ ี
ให้สามารถได้รับอิสรภาพโดยเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ ๓ ประการ ดังนี้

 (๑) ด้านของรฐั เป็นการระบายนักโทษออกจากเรอืนจ�า เนือ่งจากเรอืนจ�า 
มีความแออัดเกินไป ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนักโทษด้วย

 (๒) ด้านของตวันกัโทษ เพือ่ให้ผูต้้องขงัน้ันสามารถปรบัตวัเข้ากบัสงัคม
ได้โดยง่าย โดยอยูภ่ายใต้การช่วยเหลอืแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีรฐั และเพือ่ปรบัปรงุแก้ไข
ผู้กระท�าความผิดให้กลบัตนเป็นคนดี เน่ืองจากผูต้้องขงัทีถ่กูจ�าคกุในเรอืนจ�าเป็นเวลานาน 
เมื่อได้รับการปลดปล่อยมักจะปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้เท่าที่ควร จึงพบว่าผู้นั้นมักจะ 
กระท�าความผดิซ�า้อกี ดงันัน้ การพักการลงโทษจะช่วยให้บคุคลเหล่านีส้ามารถปรบัตัว 
เข้ากับสังคมได้ดีขึ้น การพักการลงโทษจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างวิถีชีวิต 
ที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในเรือนจ�ากับชีวิตอิสระในชุมชน 

 (๓) ด้านสังคม ถือเป็นการป้องกันสังคม เนื่องจากการพักการลงโทษ
เป็นวิธีการที่มีการติดตามดูแล สอดส่องควบคุมพฤติกรรมของนักโทษในช่วงเวลาที่
ออกไปสู่สังคม การคุมประพฤติผู้ต้องขังในช่วงนี้จะมีเจ้าพนักงานสอดส่องดูแลอย่าง
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   ๑คณะกรรมการพักการลงโทษ ประกอบด้วย ปลดักระทรวงยตุธิรรม รองปลดักระทรวงยตุธิรรมซึง่ปลดักระทรวงยตุธิรรมมอบหมาย 

อธิบดกีรมคุมประพฤต ิอธบิดีกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ อธบิดกีรมราชทณัฑ์ อธบิดกีรมสอบสวนคดีพเิศษ เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด ผูแ้ทนกรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ผูแ้ทนกรมสขุภาพจิต ผูแ้ทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ผูแ้ทนส�านกังานศาลยติุธรรม และผู้แทนส�านักงานอยัการสงูสดุ 

     ๒ประกาศกรมราชทณัฑ์ เรือ่ง หลักเกณฑ์การพจิารณาพกัการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐

ใกล้ชิด ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติและหากกระท�าผิดเงื่อนไข
จะถูกน�าตัวกลับเข้ารับโทษจ�าคุกในเรือนจ�าต่อไป 

	 ๒.	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพักการลงโทษ  
  การพกัการลงโทษเป็นวธิีปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจากเรอืนจ�าไปก่อน

ครบก�าหนดโทษตามค�าพพิากษา โดยเงือ่นไขของผูท้ีจ่ะได้รบัการพกัการลงโทษน้ันจะ
ต้องเป็นนกัโทษเดด็ขาดและจะต้องแสดงให้เหน็ว่ามคีวามประพฤตดิ ีมคีวามอตุสาหะ 
ความก้าวหน้าในการศกึษา และท�าการงานเกดิผลด ีหรอืท�าความชอบแก่ทางราชการ
เป็นพิเศษโดยมีเงื่อนไขด้านระยะเวลาที่ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ 
๑ ใน ๓ ของก�าหนดโทษตามหมายศาลในขณะนัน้ แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรอื
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีในกรณีที่ต้องโทษจ�าคุกตลอดชีวิตท่ีมีการ
เปลี่ยนโทษจ�าคุกตลอดชวีติเป็นโทษจ�าคุกมกี�าหนดเวลา และ
ก�าหนดระยะเวลาทีจ่ะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ก�าหนดเท่ากับ
ก�าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ 

 การพจิารณาให้มกีารพกัการลงโทษแก่นักโทษคนใด
หรือไม่นั้น มีการพิจารณาโดยดูจากบุคคลเป็นราย ๆ  ไป กล่าวคือ
ผู้ต้องขังที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเพื่อพักการลงโทษนั้น 
จะได้รบัการพจิารณาให้พกัการลงโทษหรือไม่ขึน้อยูกั่บคณะกรรมการ 
พักการลงโทษ๑ ที่จะพิจารณาว่าผู้น้ันมีความเหมาะสมที่จะได้รับอิสระให้ออกไปสู่
สงัคมภายนอกได้หรอืไม่เพยีงใดโดยมีหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาให้พกัการลงโทษดังน้ี 

 ๒.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษ๒  

  บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษจะต้องเป็นนักโทษ
เด็ดขาดและจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ 

  (๑) เป็นนักโทษระดับชั้นดีขึ้นไป 
  (๒) ต้องโทษจ�าคุกเป็นครั้งแรก 
  (๓) ผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองการพักการ

ลงโทษ
  (๔) มีผู้ดูแลอุปการะซึ่งมีความพร้อมในระหว่างพักการลงโทษ
  (๕) มีระยะเวลาการคุมประพฤติไม่เกิน ๕ ปี
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  (๖) ไม่เคยถกูลงโทษทางวินัยเก่ียวกับยาเสพติด เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์ส�าหรับสิ่งของดังกล่าว

  (๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยกรณีอื่นภายในระยะเวลา ๒ ปี ก่อน
เสนอขอพกัการลงโทษ ในชัน้คณะกรรมการคดัเลอืกนักโทษเด็ดขาด หรอืไม่อยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการทางวินัยทุกกรณี

  (๘) ไม่มีคดีอายัดหรือหมายจับหรือไม่มีโทษกักขัง
 ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ก�าหนด “ล�าดับชั้นของนักโทษ” ไว้เพื่อจ�าแนก

ประเภทนกัโทษและเพือ่ความสะดวกในการบริหารจดัการตามล�าดับชัน้ดงัน้ี คอื 
  (๑) ชั้นเยี่ยม 
  (๒) ชั้นดีมาก 
  (๓) ชั้นดี 
  (๔) ชั้นกลาง  
  (๕) ชั้นเลว และ 
  (๖) ชั้นเลวมาก 
 ซึง่นักโทษเดด็ขาดทีจ่ะได้รบัการพจิารณาให้พกัการลงโทษน้ันจะต้องเป็น

นกัโทษช้ันด ีชัน้ดมีาก และชัน้เยีย่มเท่าน้ัน โดยอาจได้รับการพจิารณาให้พกัการลงโทษ
ดังต่อไปนี้ 

 นักโทษชั้นด ีไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของก�าหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด

 นกัโทษชัน้ดมีาก ไม่เกนิ ๑ ใน ๔ ของก�าหนดโทษทีร่ะบไุว้ในหมายแจ้งโทษ 
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด

 นกัโทษชัน้เยีย่ม ไม่เกนิ ๑ ใน ๓ ของก�าหนดโทษท่ีระบไุว้ในหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�าหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด

 ๒.๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้พักการลงโทษ๓  
  ในการพจิารณาพกัการลงโทษน้ันจะมคีณะกรรมการพกัการลงโทษ 
หรือคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเพื่อพิจารณาพักการลงโทษ พิจารณาว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับพิจารณาให้มีการพักการลงโทษได้หรือไม่ 
เพียงใด โดยในการพจิารณาของคณะกรรมการน้ันให้ค�านงึถงึปัจจยัประกอบการพจิารณา  
ดังนี้ คือ 

  ๓ระเบยีบกระทรวงยตุธิรรมว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารจ�าแนกลกัษณะผูต้้องขงัและการแยกคมุขงั การเลือ่นหรอืลดชัน้นกัโทษ

เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจ�าคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙   
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  (๑) ความประพฤติ ความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา  
การท�างาน การท�าความชอบแก่ทางราชการขณะถูกคุมขังในเรือนจ�า 

  (๒) ระยะเวลาคุมประพฤติ 
  (๓) ประวัติการต้องโทษ 
  (๔) พฤติการณ์ก่อนมาต้องโทษ 
  (๕) พฤติการณ์กระท�าผิด 
  (๖) ความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะ 
  (๗) การได้รับการแก้ไข บ�าบัดฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยตาม

หลักสูตรที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนด 
  (๘) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม   

 ทัง้นี ้ผู้ได้รบัการพกัการลงโทษจะต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไข
การคุมความประพฤติ ดังนี้

  (๑) ห้ามเข้าไปในเขตท้องที่ สถานที่ หรือตาม
เวลาที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก�าหนด

  (๒) ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจน�าไปสู่
การกระท�าความผิดอีก

  (๓) ห้ามเกีย่วข้องกับสารระเหย วัตถทุีอ่อกฤทธ์ิต่อจิตหรอืประสาท 
หรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ทุกชนิด

  (๔) ห้ามประพฤตตินในทางเสือ่มเสยี เช่น เสพสรุาหรือเล่นการพนัน
ที่อาจน�าไปสู่การกระท�าผิดกฎหมายอีก 

  (๕) ให้ไปรายงานตวัต่อพนกังานคมุประพฤตเิดอืนละ ๑ ครัง้ จนกว่า
จะครบก�าหนดโทษ หรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติก�าหนด

  (๖) ให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้งไว้ หากจะย้าย 
ที่อยู่หรือเปลี่ยนผู้อุปการะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติก่อน เว้นแต่มี
เหตุจ�าเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในก�าหนดระยะเวลาการรายงานตัว
ครั้งต่อไป

  (๗) ให้ปฏิบตัติามค�าแนะน�าและค�าตกัเตอืนของพนักงานคมุประพฤติ 
และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรม 
คุมประพฤติก�าหนด

  (๘) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากฝ่าฝืนและ
ถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับนั้น 
ไม่ว่าโทษสถานใด ผู้นั้นหรือผู้อุปการะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง  
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  (๙) ให้ประกอบอาชีพที่สุจริต หากเปลี่ยนสถานท่ีท�างานหรือย้าย
งานใหม่ ต้องแจ้งพนกังานคมุประพฤตทิราบทกุครัง้ เว้นแต่มีเหตจุ�าเป็นให้แจ้งพนกังาน
คุมประพฤติทราบภายในก�าหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป

 ทั้งนี้ “เงื่อนไขในการคุมความประพฤติ” นั้นจะก�าหนดไว้เพียงข้อเดียว
หรือหลายข้อก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแก่ลักษณะของบุคคลและพฤติการณ์ 

 เมือ่ได้มกีารอนมุตัพิกัการลงโทษแล้ว ให้ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�าออกหนงัสอื
ส�าคญัให้แก่ผูไ้ด้รบัการพกัการลงโทษและให้มหีนงัสือแจ้งแก่พนกังานคมุความประพฤติ 
และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจในท้องที่ที่ผู ้ได้รับการพักการลงโทษเข้าไป 
พกัอาศยัทราบ โดยให้ผูไ้ด้รบัการพกัการลงโทษต้องไปรายงานตวัต่อพนักงานคมุประพฤติ 
ในท้องที่ที่เข้าไปพักอาศัยภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว และในกรณีที ่
ผู้ได้รับการพักการลงโทษได้ย้ายที่อยู่หรือเข้าไปท�างานในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ที่
ก�าหนดไว้ ให้พนักงานคุมประพฤติแห่งท้องที่ที่มีการย้ายเข้าไปมีหนังสือแจ้งต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจในท้องที่ที่ผู้ได้รับการพักโทษเข้าไปพักอาศัยทราบ
ภายในเวลาอันสมควรด้วย 

 การก�าหนดให้มเีงือ่นไขการพกัการลงโทษดงักล่าวไว้นัน้ก็เพือ่เป็นการสอดส่อง 
ดแูลนกัโทษซึง่ได้รับการพกัการลงโทษให้ประพฤติปฏิบติัตนอย่างเคร่งครดัเพือ่เป็นการ
ป้องกันมิให้มีการกระท�าความผิดเกิดขึ้นในระหว่างพักการลงโทษและให้เจ้าพนักงาน
ได้รบัทราบถงึพฤตกิารณ์ของผูท้ีไ่ด้รบัการพกัการลงโทษอยูต่ลอดระยะเวลาตามเงือ่นไข
ที่จะได้รับการพักการลงโทษ โดยก�าหนดให้มีการคุมประพฤติไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
แต่ไม่เกินก�าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ และจ�านวนวันที่ได้รับการพักการลงโทษอยู่
ภายนอกเรือนจ�าถือว่าเป็นวันต้องโทษจ�าคุกด้วย ฉะนั้น ระหว่างคุมประพฤติอยู่น้ัน 
หากผู้นัน้กระท�าผดิเงือ่นไขการคมุประพฤตอิาจจะถกูจับกุมมารบัโทษจ�าคกุต่อไปตาม
ก�าหนดโทษที่ยังเหลืออยู่และบางกรณีหรือบางรายอาจจะถูกลงโทษทางวินัยโดยการ
ลดขั้นเป็นนักโทษชั้นเลวตั้งแต่วันที่ได้น�าตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษมาคุมขังใน 
เรือนจ�าก็ได้

๓.	ประโยชน์หรือข้อดีของกำรพักกำรลงโทษ
 การพักการลงโทษ เป็นมาตรการในการลดระยะเวลาในการต้องโทษจ�าคุก 

ของผู้ต้องขังให้น้อยลง ปล่อยให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ�าก่อนครบก�าหนดโทษตาม 
ค�าพพิากษา โดยอยูภ่ายใต้เงือ่นไขการควบคมุความประพฤต ิถ้าได้กระท�าตามเงือ่นไข
และมิได้กระท�าผิดอาญาขึ้นอีก ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษก็จะเป็นอิสระโดยแท้จริง 
แต่หากกระท�าผดิเงือ่นไขหรอืกระท�าความผดิอาญาข้ึนอีก ก็จะถกูส่งตัวกลบัเข้ารบัโทษ
ที่เหลือในเรือนจ�าต่อไปตามเดิม การพักการลงโทษจึงเป็นเหตุจูงใจให้นักโทษเด็ดขาด
ประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ตั้งใจรบัการศึกษาอบรมและท�างานฝึก
วิชาชีพมากข้ึน สามารถช่วยลดปัญหากรณีนักโทษล้นเรือนจ�าได้ และป้องกันมิให้
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มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา

จุลนิติ

นักโทษที่พ้นโทษแล้วกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก โดยสามารถ สรุปข้อดีในการพักการ
ลงโทษได้ดังนี ้  

 (๑) เป็นการจงูใจให้นกัโทษประพฤตปิฏบัิตติวัอยูใ่นระเบยีบวนัิย ท�าตน
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ในเรือนจ�า เป็นผลให้กิจการราชทัณฑ์ การบริหารงาน
เรือนจ�ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดปัญหายุ่งยาก

 (๒) เป็นการบ�ารุงขวัญและก�าลังใจ สร้างความหวังให้แก่นักโทษว่า
อิสรภาพเริ่มใกล้เข้ามาแล้ว มิใช่อาลัยหรือกังวลกับระยะเวลาจ�าคุกที่ก�าหนดไว้โดย 
ค�าพพิากษาศาล ท�าให้มกี�าลงัใจฝึกอบรมหรอืท�างานให้เกดิประโยชน์ร่วมกันทัง้เรอืนจ�า
และตัวนักโทษ

 (๓) เป็นการลดจ�านวนนกัโทษในเรอืนจ�าไม่ให้แออดั
จนเกินไป ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการบรหิารงานเรอืนจ�า ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านการควบคุมตัวนักโทษหรือในด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม 

 (๔) เป็นการให้สังคมได้มีโอกาสเป็นผู้มีส่วนแก้ไข
ควบคุมความประพฤติหรือพฤติการณ์ของผู้กระท�าผิด แทนการ
จับไปคุมขังแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ใน
การควบคุมนักโทษนั้น

 (๕) เป็นการฝึกให้นักโทษเข้าอยู่ในสังคมอย่างมี 
กฎเกณฑ์ มีเงื่อนไขภายใต้การสอดส่องดูแลของสังคม นักโทษจะต้องฝึกฝนตัวเองให้
รู้จักอยู่ในสังคมที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้สังคมด�ารงอยู่ได้

บทสรุป 
กล่าวโดยสรุป การพักการลงโทษจึงถือได้ว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่ผู้มีอ�านาจ

พิจารณาพักการลงโทษได้ก�าหนดให้แก่นักโทษซึ่งจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�า โดยเป็นการให้
ผูก้ระท�าผิดนัน้ได้ออกจากเรือนจ�าก่อนครบก�าหนดโทษตามทีศ่าลก�าหนดให้มาใช้ชวีติ
อยู่ในสังคมภายนอกภายใต้เงื่อนไขการสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้กระท�า 
ความผิดนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้นักโทษได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
และแสดงให้เห็นถึงความพยายามอุตสาหะในการศึกษาอบรมระหว่างที่อยู่ในเรือนจ�า
เพือ่จะได้ใช้ชีวิตภายหลังจากได้รบัการปล่อยตวัแล้วได้ อกีทัง้ยงัเป็นการทดลองปล่อย
ตัวนักโทษผู้กระผิดออกจากสังคมภายนอกในขณะที่ยังไม่ครบก�าหนดโทษ โดยการ
วางข้อจ�ากัดในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันไว้ให้นักโทษได้เรียนรู้การได้รับอิสรภาพเพื่อ
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ในที่สุด 

การพักการลงโทษจึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เป็นการ
ปรบัปรงุแก้ไขให้ผูก้ระท�าผดิได้เรยีนรูแ้ละส�านกึถงึการกระท�าของตนเองเพือ่ให้สามารถ
ปรบัตัวเข้ากบัสงัคมและใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกตเิมือ่พ้นโทษแล้ว โดยสงัคมไม่ต้อง
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

กังวลว่านักโทษเหล่านั้นจะกระท�าความผิดซ�้าอีก ทั้งนี้ เพราะมีระบบการคัดกรองตัว
นักโทษที่ได้รับการพักการโทษและการควบคุมสอดส่องความประพฤติอย่างเข้มงวด 
จงึเช่ือได้ว่านกัโทษทีไ่ด้รบัการพกัการโทษนัน้ไม่กล้าทีจ่ะกระท�าความผดิอกี ด้วยเกรงว่า 
จะถูกจับกุมมาด�าเนินคดีและต้องคุมขังในเรือนจ�าอีก จึงท�าให้สังคมมีความปลอดภัย 
และเป็นการให้โอกาสผู้ได้รับการพักการลงโทษให้ได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการพักการลงโทษ และตลอดไป
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