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มาตรการทางกฎหมายในการ
พักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา
บทน�ำ

หากกล่าวถึงค�ำว่า “การพักการลงโทษ” (Parole) นั้น คือกรณีการปล่อยตัว
นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับโทษจ�ำคุกในเรือนจ�ำมาบางส่วนแล้วให้ได้รับความเป็นอิสระ
ก่อนทีผ่ นู้ นั้ จะได้รบั โทษจ�ำคุกครบก�ำหนด โดยมีเงือ่ นไขในการสอดส่องความประพฤติ
ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการพักการ
ลงโทษ ซึ่งหากผู้ได้รับการพักการลงโทษฝ่าฝืนเงื่อนไขการสอดส่องความประพฤติใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ผู้นั้นจะต้องถูกเพิกถอนการพักการลงโทษแล้วต้องถูกน�ำตัวมา
รับโทษในส่วนที่เหลืออยู่ต่อไปจนครบก�ำหนด ดังนั้น การพักการลงโทษจึงเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุกแก่
ผู้กระท�ำผิดแล้ว และผู้นั้นได้รับโทษจ�ำคุกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก�ำหนดแล้ว เมื่อมีกรณีการพักการลงโทษจึงท�ำให้ผู้นั้นได้ออกจากเรือนจ�ำ
หรือทัณฑสถานก่อนครบก�ำหนดโทษทีแ่ ท้จริงตามค�ำพิพากษาของศาล จึงถือได้วา่ การ
พักการลงโทษนัน้ มีผลเปลีย่ นแปลงค�ำพิพากษาทีใ่ ห้ลงโทษ ท�ำให้นกั โทษนัน้ ได้รบั โทษ
น้อยกว่าโทษที่ก�ำหนดไว้ และโดยทั่วไปแล้วการพักการลงโทษนี้ไม่ใช่สิทธิของนักโทษ
ทีต่ อ้ งถูกคุมขัง แต่เป็นการพิจารณาให้เป็นพิเศษเฉพาะรายตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ หากผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษกระท�ำผิดเงือ่ นไขก็จะถูกน�ำตัวมา
รับโทษจ�ำคุกต่อไปจนครบก�ำหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่
คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนีจ้ งึ ใคร่ขอน�ำเสนอ เรือ่ ง “มาตรการ
ทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผตู้ อ้ งโทษในคดีอาญา” ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้รบั ทราบและเข้าใจถึงสภาพปัญหา ความเป็นมา หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ในการพักการลงโทษ รวมทั้งประโยชน์หรือข้อดีของการพักการลงโทษ ดังนี้

๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา

เมื่อจ�ำเลยได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษานั้น การบังคับโทษแก่จ�ำเลย
จะกระท�ำโดยการให้จ�ำเลยอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ และจ�ำเลยอยู่ใน
สถานะของนักโทษ โดยปกติแล้ว นักโทษดังกล่าวจะต้องรับโทษให้ครบตามจ�ำนวนที่
ศาลก�ำหนดส�ำหรับการกระท�ำความผิดนั้น ๆ ซึ่งศาลได้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของโทษที่จะลงแก่จ�ำเลย แต่อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของโทษที่ศาลก�ำหนดไว้อาจได้
รับการลดหย่อนโดยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้ ซึ่งการพักการลงโทษก็
เป็นส่วนหนึง่ ในมาตรการลดหย่อนโทษ อันเป็นผลให้จำ� เลยไม่ตอ้ ง
รับโทษจนครบจ�ำนวนตามที่ศาลก�ำหนด แต่ต้องเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ นักโทษที่ได้รับการพัก
การลงโทษจะได้รับโอกาสในการออกจากเรือนจ�ำไปใช้ชีวิตใน
สังคม โดยอยู่ภายใต้การสอดส่องดูแลของเจ้าพนักงานพักการ
ลงโทษหรือพนักงานคุมประพฤติ จนครบก�ำหนดระยะเวลาของ
โทษที่เหลืออยู่ การพักการลงโทษจึงเป็นการให้โอกาสนักโทษใน
การได้รับอิสระและกลับสู่สังคมภายนอกเร็วกว่าระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด และเป็น
สิง่ จูงใจให้นกั โทษในเรือนจ�ำประพฤติปฏิบตั ติ วั ดี เพือ่ จะได้รบั การพิจาณาอนุมตั ใิ ห้พกั
การลงโทษแก่ตนเองได้
นอกจากนี้ การมีนกั โทษเป็นจ�ำนวนมากในเรือนจ�ำอาจเกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการและการควบคุมดูแลนักโทษของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ท�ำให้เกิดปัญหา
นักโทษล้นห้องขัง เกิดสภาพปัญหาความแออัด และการดูแลยากล�ำบาก ดังนัน้ จึงเกิด
แนวคิดที่จะให้มีการพักการลงโทษก่อนครบก�ำหนดเวลาที่ต้องโทษ เพื่อเป็นการช่วย
ระบายนักโทษบางส่วนทีม่ คี วามประพฤติดี ให้สามารถออกไปจากเรือนจ�ำเร็วกว่าระยะ
เวลาที่ต้องโทษ เพื่อลดจ�ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ�ำได้อีกทางหนึ่ง
โดยแนวคิดเรือ่ งการพักการลงโทษแก่นกั โทษนัน้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
แนวคิดในการลงโทษผูก้ ระท�ำความผิดให้หลาบจ�ำหรือจากการแก้แค้นทดแทนเป็นการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เนื่องจากการลงโทษจ�ำคุกเป็นการตัดผู้กระท�ำผิดออกจากสังคม
เพื่อลงโทษตอบแทนที่เขากระท�ำผิด ซึ่งเกิดปัญหาคือหลังจากพ้นโทษแล้วผู้ต้องขัง
เหล่านัน้ จะประสบปัญหาในการอยูร่ ว่ มกันกับบุคคลอืน่ ในสังคม อาจเป็นเพราะถูกแยก
จากสังคมมานานจนเคยชินกับความโดดเดี่ยวจึงมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมอีกได้
การพักการลงโทษแก่นกั โทษรายใดนัน้ เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานแต่ละแห่ง
จะเป็นผูพ้ จิ ารณาด�ำเนินการส�ำรวจและคัดเลือกนักโทษทีส่ มควรได้รบั การพิจารณาให้
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พักการลงโทษ แล้วตรวจสอบหรือสืบเสาะประวัติความประพฤติ รายละเอียดต่าง ๆ
ของนักโทษนัน้ รวมถึงความประพฤติของผูอ้ ปุ การะนักโทษนัน้ ด้วย และความเห็นชอบ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจแห่งท้องที่ที่นักโทษนั้นจะออกไปอยู่เมื่อได้รับ
อนุ มั ติ ใ ห้ พั ก การลงโทษ เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของนั ก โทษนั้ น แล้ ว จะมี
คณะกรรมการของแต่ละเรือนจ�ำหรือทัณฑสถานพิจารณา จากนั้นจะเสนอรายชื่อ
นักโทษที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควรได้รับการพักการลงโทษพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ
ให้กรมราชทัณฑ์น�ำเสนอคณะกรรมการพักการลงโทษเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยหลังจากได้รับการอนุมัติให้พักการลงโทษแล้ว นักโทษซึ่งต้องขังดังกล่าวจะถูก
ปลดปล่อยให้กลับเข้าสูส่ งั คมได้โดยมีเงือ่ นไขคุมความประพฤติตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
การพักการลงโทษ จึงเป็นวิธีในการแก้ไขปรับปรุงผู้กระท�ำความผิดและ
เป็นวิธีที่ใช้ในการป้องกันสังคมได้ด้วย กล่าวคือ การพักการลงโทษจะช่วยให้ผู้กระท�ำ
ความผิดที่ถูกจ�ำคุกมาชั่วระยะเวลาหนึ่งสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอก
ได้ดีขึ้นเพราะแม้จะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็ยังถูกคุมความประพฤติอยู่ วิถีชีวิตใน
สังคมยังไม่ได้รบั อิสระอย่างแท้จริง แต่ยงั สามารถด�ำเนินชีวติ โดยปกติในสังคมภายนอก
ได้ภายใต้การสอดส่องดูแลของเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือเจ้าพนักงานคุมประพฤติ เพราะผูต้ อ้ ง
ขังได้รบั การปลดปล่อยในช่วงแรกจะประสบปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมและเมือ่
ผู้ต้องขัง เคยชินต่อการปฏิบัติตนในสังคม ทั้งยังมีการสอดส่องดูแลจากเจ้าพนักงานก็
จะท�ำให้บุคคลนั้นไม่กล้ากระท�ำความผิดอีก อันเป็นการป้องกันสังคมไปในตัวด้วย
เพราะถ้าหากผู้พักการลงโทษกระท�ำผิดเงื่อนไขการพักการลงโทษก็จะถูกน�ำตัวกลับ
เข้าสู่เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานเพื่อรับโทษต่อไป
การพักการลงโทษถือเป็นการให้รางวัลแก่ผตู้ อ้ งโทษทีม่ คี วามประพฤติดี
ให้สามารถได้รับอิสรภาพโดยเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�ำคัญ ๓ ประการ ดังนี้
(๑) ด้านของรัฐ เป็นการระบายนักโทษออกจากเรือนจ�ำ เนือ่ งจากเรือนจ�ำ
มีความแออัดเกินไป ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนักโทษด้วย
(๒) ด้านของตัวนักโทษ เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังนัน้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้โดยง่าย โดยอยูภ่ ายใต้การช่วยเหลือแนะน�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
ผูก้ ระท�ำความผิดให้กลับตนเป็นคนดี เนือ่ งจากผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู จ�ำคุกในเรือนจ�ำเป็นเวลานาน
เมื่อได้รับการปลดปล่อยมักจะปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้เท่าที่ควร จึงพบว่าผู้นั้นมักจะ
กระท�ำความผิดซ�ำ้ อีก ดังนัน้ การพักการลงโทษจะช่วยให้บคุ คลเหล่านีส้ ามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ดีขึ้น การพักการลงโทษจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างวิถีชีวิต
ที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในเรือนจ�ำกับชีวิตอิสระในชุมชน
(๓) ด้านสังคม ถือเป็นการป้องกันสังคม เนื่องจากการพักการลงโทษ
เป็นวิธีการที่มีการติดตามดูแล สอดส่องควบคุมพฤติกรรมของนักโทษในช่วงเวลาที่
ออกไปสู่สังคม การคุมประพฤติผู้ต้องขังในช่วงนี้จะมีเจ้าพนักงานสอดส่องดูแลอย่าง
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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ใกล้ชิด ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติและหากกระท�ำผิดเงื่อนไข
จะถูกน�ำตัวกลับเข้ารับโทษจ�ำคุกในเรือนจ�ำต่อไป

๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพักการลงโทษ

		 การพักการลงโทษเป็นวิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจากเรือนจ�ำไปก่อน
ครบก�ำหนดโทษตามค�ำพิพากษา โดยเงือ่ นไขของผูท้ จี่ ะได้รบั การพักการลงโทษนัน้ จะ
ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดและจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ
ความก้าวหน้าในการศึกษา และท�ำการงานเกิดผลดี หรือท�ำความชอบแก่ทางราชการ
เป็นพิเศษโดยมีเงื่อนไขด้านระยะเวลาที่ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ
๑ ใน ๓ ของก�ำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนัน้ แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรือ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีในกรณีที่ต้องโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตที่มีการ
เปลี่ยนโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ เป็นโทษจ�ำคุกมีกำ� หนดเวลา และ
ก�ำหนดระยะเวลาทีจ่ ะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ก�ำหนดเท่ากับ
ก�ำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่
การพิจารณาให้มกี ารพักการลงโทษแก่นกั โทษคนใด
หรือไม่นั้น มีการพิจารณาโดยดูจากบุคคลเป็นราย ๆ ไป กล่าวคือ
ผู้ต้องขังที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเพื่อพักการลงโทษนั้น
จะได้รบั การพิจารณาให้พกั การลงโทษหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั คณะกรรมการ
พักการลงโทษ๑ ที่จะพิจารณาว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับอิสระให้ออกไปสู่
สังคมภายนอกได้หรือไม่เพียงใดโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้พกั การลงโทษดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษ๒		
		
บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษจะต้องเป็นนักโทษ
เด็ดขาดและจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
		 (๑) เป็นนักโทษระดับชั้นดีขึ้นไป
		 (๒) ต้องโทษจ�ำคุกเป็นครั้งแรก
		 (๓) ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองการพักการ
ลงโทษ
		 (๔) มีผู้ดูแลอุปการะซึ่งมีความพร้อมในระหว่างพักการลงโทษ
		 (๕) มีระยะเวลาการคุมประพฤติไม่เกิน ๕ ปี
		 ๑คณะกรรมการพักการลงโทษ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรมซึง่ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรมมอบหมาย
อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ผูแ้ ทนกรมการปกครอง ผูแ้ ทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแ้ ทนกรมสุขภาพจิต ผูแ้ ทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผูแ้ ทนส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม และผูแ้ ทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด
๒
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๐
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		 (๖) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั เกีย่ วกับยาเสพติด เครือ่ งคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์ส�ำหรับสิ่งของดังกล่าว
		 (๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยกรณีอื่นภายในระยะเวลา ๒ ปี ก่อน
เสนอขอพักการลงโทษ ในชัน้ คณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด หรือไม่อยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการทางวินัยทุกกรณี
		 (๘) ไม่มีคดีอายัดหรือหมายจับหรือไม่มีโทษกักขัง
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ก�ำหนด “ล�ำดับชั้นของนักโทษ” ไว้เพื่อจ�ำแนก
ประเภทนักโทษและเพือ่ ความสะดวกในการบริหารจัดการตามล�ำดับชัน้ ดังนี้ คือ
		 (๑) ชั้นเยี่ยม
		 (๒) ชั้นดีมาก
		 (๓) ชั้นดี
		 (๔) ชั้นกลาง
		 (๕) ชั้นเลว และ
		 (๖) ชั้นเลวมาก
ซึง่ นักโทษเด็ดขาดทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาให้พกั การลงโทษนัน้ จะต้องเป็น
นักโทษชัน้ ดี ชัน้ ดีมาก และชัน้ เยีย่ มเท่านัน้ โดยอาจได้รบั การพิจารณาให้พกั การลงโทษ
ดังต่อไปนี้
นักโทษชั้นดี ไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของก�ำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�ำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด
นักโทษชัน้ ดีมาก ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของก�ำหนดโทษทีร่ ะบุไว้ในหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�ำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด
นักโทษชัน้ เยีย่ ม ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของก�ำหนดโทษทีร่ ะบุไว้ในหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือก�ำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษ
เด็ดขาด ฉบับหลังสุด
๒.๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้พักการลงโทษ๓		
		 ในการพิจารณาพักการลงโทษนัน้ จะมีคณะกรรมการพักการลงโทษ
หรือคณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเพื่อพิจารณาพักการลงโทษ พิจารณาว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับพิจารณาให้มีการพักการลงโทษได้หรือไม่
เพียงใด โดยในการพิจารณาของคณะกรรมการนัน้ ให้คำ� นึงถึงปัจจัยประกอบการพิจารณา
ดังนี้ คือ
		๓ระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจ�ำแนกลักษณะผูต้ อ้ งขังและการแยกคุมขัง การเลือ่ นหรือลดชัน้ นักโทษ
เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจ�ำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา

		 (๑) ความประพฤติ ความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา
การท�ำงาน การท�ำความชอบแก่ทางราชการขณะถูกคุมขังในเรือนจ�ำ
		 (๒) ระยะเวลาคุมประพฤติ
		 (๓) ประวัติการต้องโทษ
		 (๔) พฤติการณ์ก่อนมาต้องโทษ
		 (๕) พฤติการณ์กระท�ำผิด
		 (๖) ความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะ
		 (๗) การได้รับการแก้ไข บ�ำบัดฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยตาม
หลักสูตรที่กรมราชทัณฑ์ก�ำหนด
		 (๘) ผลกระทบด้านความปลอดภัยของสังคม
ทัง้ นี้ ผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษจะต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข
การคุมความประพฤติ ดังนี้
		 (๑) ห้ามเข้าไปในเขตท้องที่ สถานที่ หรือตาม
เวลาที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก�ำหนด
		 (๒) ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจน�ำไปสู่
การกระท�ำความผิดอีก
		 (๓) ห้ามเกีย่ วข้องกับสารระเหย วัตถุทอี่ อกฤทธิต์ อ่ จิตหรือประสาท
หรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภท รวมทั้งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด
ทุกชนิด
		 (๔) ห้ามประพฤติตนในทางเสือ่ มเสีย เช่น เสพสุราหรือเล่นการพนัน
ที่อาจน�ำไปสู่การกระท�ำผิดกฎหมายอีก
		 (๕) ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ ๑ ครัง้ จนกว่า
จะครบก�ำหนดโทษ หรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรมคุมประพฤติก�ำหนด
		 (๖) ให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้งไว้ หากจะย้าย
ที่อยู่หรือเปลี่ยนผู้อุปการะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานคุมประพฤติก่อน เว้นแต่มี
เหตุจ�ำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในก�ำหนดระยะเวลาการรายงานตัว
ครั้งต่อไป
		 (๗) ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำและค�ำตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติ
และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีกรม
คุมประพฤติก�ำหนด
		 (๘) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หากฝ่าฝืนและ
ถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับนั้น
ไม่ว่าโทษสถานใด ผู้นั้นหรือผู้อุปการะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง
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		 (๙) ให้ประกอบอาชีพที่สุจริต หากเปลี่ยนสถานที่ท�ำงานหรือย้าย
งานใหม่ ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครัง้ เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็นให้แจ้งพนักงาน
คุมประพฤติทราบภายในก�ำหนดระยะเวลาการรายงานตัวครั้งต่อไป
ทั้งนี้ “เงื่อนไขในการคุมความประพฤติ” นั้นจะก�ำหนดไว้เพียงข้อเดียว
หรือหลายข้อก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแก่ลักษณะของบุคคลและพฤติการณ์
เมือ่ ได้มกี ารอนุมตั พิ กั การลงโทษแล้ว ให้ผบู้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำออกหนังสือ
ส�ำคัญให้แก่ผไู้ ด้รบั การพักการลงโทษและให้มหี นังสือแจ้งแก่พนักงานคุมความประพฤติ
และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจในท้องที่ที่ผู้ได้รับการพักการลงโทษเข้าไป
พักอาศัยทราบ โดยให้ผไู้ ด้รบั การพักการลงโทษต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
ในท้องที่ที่เข้าไปพักอาศัยภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว และในกรณีที่
ผู้ได้รับการพักการลงโทษได้ย้ายที่อยู่หรือเข้าไปท�ำงานในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ที่
ก�ำหนดไว้ ให้พนักงานคุมประพฤติแห่งท้องที่ที่มีการย้ายเข้าไปมีหนังสือแจ้งต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจในท้องที่ที่ผู้ได้รับการพักโทษเข้าไปพักอาศัยทราบ
ภายในเวลาอันสมควรด้วย
การก�ำหนดให้มเี งือ่ นไขการพักการลงโทษดังกล่าวไว้นนั้ ก็เพือ่ เป็นการสอดส่อง
ดูแลนักโทษซึง่ ได้รบั การพักการลงโทษให้ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างเคร่งครัดเพือ่ เป็นการ
ป้องกันมิให้มีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นในระหว่างพักการลงโทษและให้เจ้าพนักงาน
ได้รบั ทราบถึงพฤติการณ์ของผูท้ ไี่ ด้รบั การพักการลงโทษอยูต่ ลอดระยะเวลาตามเงือ่ นไข
ที่จะได้รับการพักการลงโทษ โดยก�ำหนดให้มีการคุมประพฤติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
แต่ไม่เกินก�ำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ และจ�ำนวนวันที่ได้รับการพักการลงโทษอยู่
ภายนอกเรือนจ�ำถือว่าเป็นวันต้องโทษจ�ำคุกด้วย ฉะนั้น ระหว่างคุมประพฤติอยู่นั้น
หากผูน้ นั้ กระท�ำผิดเงือ่ นไขการคุมประพฤติอาจจะถูกจับกุมมารับโทษจ�ำคุกต่อไปตาม
ก�ำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่และบางกรณีหรือบางรายอาจจะถูกลงโทษทางวินัยโดยการ
ลดขั้นเป็นนักโทษชั้นเลวตั้งแต่วันที่ได้น�ำตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษมาคุมขังใน
เรือนจ�ำก็ได้

๓. ประโยชน์หรือข้อดีของการพักการลงโทษ

การพักการลงโทษ เป็นมาตรการในการลดระยะเวลาในการต้องโทษจ�ำคุก
ของผู้ต้องขังให้น้อยลง ปล่อยให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ�ำก่อนครบก�ำหนดโทษตาม
ค�ำพิพากษา โดยอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขการควบคุมความประพฤติ ถ้าได้กระท�ำตามเงือ่ นไข
และมิได้กระท�ำผิดอาญาขึ้นอีก ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษก็จะเป็นอิสระโดยแท้จริง
แต่หากกระท�ำผิดเงือ่ นไขหรือกระท�ำความผิดอาญาขึน้ อีก ก็จะถูกส่งตัวกลับเข้ารับโทษ
ที่เหลือในเรือนจ�ำต่อไปตามเดิม การพักการลงโทษจึงเป็นเหตุจูงใจให้นักโทษเด็ดขาด
ประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและท�ำงานฝึก
วิชาชีพมากขึ้น สามารถช่วยลดปัญหากรณีนักโทษล้นเรือนจ�ำได้ และป้องกันมิให้
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา

นักโทษที่พ้นโทษแล้วกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก โดยสามารถ สรุปข้อดีในการพักการ
ลงโทษได้ดังนี้
(๑) เป็นการจูงใจให้นกั โทษประพฤติปฏิบตั ติ วั อยูใ่ นระเบียบวินยั ท�ำตน
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ในเรือนจ�ำ เป็นผลให้กิจการราชทัณฑ์ การบริหารงาน
เรือนจ�ำมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดปัญหายุ่งยาก
(๒) เป็นการบ�ำรุงขวัญและก�ำลังใจ สร้างความหวังให้แก่นักโทษว่า
อิสรภาพเริ่มใกล้เข้ามาแล้ว มิใช่อาลัยหรือกังวลกับระยะเวลาจ�ำคุกที่ก�ำหนดไว้โดย
ค�ำพิพากษาศาล ท�ำให้มกี ำ� ลังใจฝึกอบรมหรือท�ำงานให้เกิดประโยชน์รว่ มกันทัง้ เรือนจ�ำ
และตัวนักโทษ
(๓) เป็นการลดจ�ำนวนนักโทษในเรือนจ�ำไม่ให้แออัด
จนเกินไป ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานเรือนจ�ำ ไม่วา่ จะเป็น
ในด้านการควบคุมตัวนักโทษหรือในด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม
(๔) เป็นการให้สังคมได้มีโอกาสเป็นผู้มีส่วนแก้ไข
ควบคุมความประพฤติหรือพฤติการณ์ของผู้กระท�ำผิด แทนการ
จับไปคุมขังแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ใน
การควบคุมนักโทษนั้น
(๕) เป็นการฝึกให้นักโทษเข้าอยู่ในสังคมอย่างมี
กฎเกณฑ์ มีเงื่อนไขภายใต้การสอดส่องดูแลของสังคม นักโทษจะต้องฝึกฝนตัวเองให้
รู้จักอยู่ในสังคมที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำให้สังคมด�ำรงอยู่ได้

บทสรุป

กล่าวโดยสรุป การพักการลงโทษจึงถือได้ว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่ผู้มีอ�ำนาจ
พิจารณาพักการลงโทษได้ก�ำหนดให้แก่นักโทษซึ่งจ�ำคุกอยู่ในเรือนจ�ำ โดยเป็นการให้
ผูก้ ระท�ำผิดนัน้ ได้ออกจากเรือนจ�ำก่อนครบก�ำหนดโทษตามทีศ่ าลก�ำหนดให้มาใช้ชวี ติ
อยู่ในสังคมภายนอกภายใต้เงื่อนไขการสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้กระท�ำ
ความผิดนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้นักโทษได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
และแสดงให้เห็นถึงความพยายามอุตสาหะในการศึกษาอบรมระหว่างที่อยู่ในเรือนจ�ำ
เพือ่ จะได้ใช้ชวี ติ ภายหลังจากได้รบั การปล่อยตัวแล้วได้ อีกทัง้ ยังเป็นการทดลองปล่อย
ตัวนักโทษผู้กระผิดออกจากสังคมภายนอกในขณะที่ยังไม่ครบก�ำหนดโทษ โดยการ
วางข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันไว้ให้นักโทษได้เรียนรู้การได้รับอิสรภาพเพื่อ
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ในที่สุด
การพักการลงโทษจึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ผกู้ ระท�ำผิดได้เรียนรูแ้ ละส�ำนึกถึงการกระท�ำของตนเองเพือ่ ให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างปกติเมือ่ พ้นโทษแล้ว โดยสังคมไม่ตอ้ ง
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สารพันปัญหากฎหมาย

กังวลว่านักโทษเหล่านั้นจะกระท�ำความผิดซ�้ำอีก ทั้งนี้ เพราะมีระบบการคัดกรองตัว
นักโทษที่ได้รับการพักการโทษและการควบคุมสอดส่องความประพฤติอย่างเข้มงวด
จึงเชือ่ ได้วา่ นักโทษทีไ่ ด้รบั การพักการโทษนัน้ ไม่กล้าทีจ่ ะกระท�ำความผิดอีก ด้วยเกรงว่า
จะถูกจับกุมมาด�ำเนินคดีและต้องคุมขังในเรือนจ�ำอีก จึงท�ำให้สังคมมีความปลอดภัย
และเป็นการให้โอกาสผู้ได้รับการพักการลงโทษให้ได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการพักการลงโทษ และตลอดไป
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