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บทคัดยอ 
กระบวนการบังคับโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือช้ันบังคับโทษนั้นเปนข้ันตอนการ

ลงโทษผูกระทําความผิดท่ีถูกศาลพิพากษาโทษ ซึ่งกระบวนการดังกลาวก็มีมาตั้งแตสมัยโบราณ 

โดยความรุนแรงของการลงโทษก็ข้ึนอยูกับความรุนแรงของความผิดนั้นๆ หากมีการตัดสินให

ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตถือเปนการตัดผูกระทําผิดเปนออกจากสังคมเปนการถาวร แต

หากเปนการจําคุกช่ัวระยะเวลาหน่ึงก็เปนการตัดผูนั้นออกจากสังคมเปนการช่ัวคราว และเม่ือพน

โทษผูนั้นก็จะกลับคืนสูสังคมไดอีกคร้ังหนึ่ง 

ปจจุบันนี้สถานการณบานเมือง สภาพแวดลอม และการดําเนินชีวิตของมนุษยมีความ

เปล่ียนไปตามกาลเวลา มีการกระทําความผิดเพ่ิมมากข้ึน เม่ือมีการกระทําความผิดก็ตองมีการ

จับกุมเพ่ือนําผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย จึงสงผลใหมีผูตองขังเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 

ทําใหภาครัฐมีอุปสรรคในการบริหารจัดการ กรณีนี้อาจสงผลใหผูตองขังไมไดรับสิทธิท่ีตนพึง

ไดรับอยางท่ัวถึง อีกท้ังหากเจาพนักงานใชอํานาจตามอําเภอใจ ไมมีความเปนธรรมตอผูตองขัง ก็

จะทําใหกระบวนการในข้ันตอนของการบังคับโทษจําคุกเปนไปดวยความไมเหมาะสม ไมถูกตอง 

ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายตามหลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อีกท้ังผูตองขังนั้น

ไดรับสิทธิคุมครองตามกฎหมายตามสิทธิมนษุยชนข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบตัิตอผูตองขังอยางเต็มท่ี 

เนื่องจากการบังคับโทษนั้นเปนมาตรการในการดําเนินการท่ีเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ผูตองขังโดยตรง ซึ่งเปนส่ิงท่ีสําคัญมากอีกประการหนึ่งและอาจจะสงผลกระทบตอสังคมเปนอยาง

มาก ภาครัฐจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันบังคับโทษให

มาก เปนการปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการใชอํานาจท่ีไมถูกตองเกิดข้ึน ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองควบคุมดูแลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีไมใหใชอํานาจท่ีมีอยูไดตาม

อําเภอใจ โดยตองมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจดังกลาว ซึ่งปจจุบันนี้กระบวนการบังคับโทษ

ของไทยเราน้ันสวนใหญมีลักษณะเปนการใหอํานาจการดําเนินกระบวนการโดยองคกรเพียง

องคกรเดียว ซึ่งกรณีดังกลาวนั้นก็จะทําใหผูใชอํานาจมีอํานาจมากเกินไป จึงจําเปนตองเขาไป

ตรวจสอบและดูแลอยางท่ัวถึง เพ่ือใหสังคมเกิดความเช่ือถือ ม่ันใจและไววางใจในการดําเนินงาน

ของภาครัฐมากย่ิงข้ึน 

                                                       
*
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1. บทนํา 

ปจจุบันนี้ ปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมของไทยเราน้ันมีมากมาย และยากท่ี

จะแกไขปญหาดังกลาวได อาจเปนเพราะโครงสรางของกระบวนการยุติธรรมของไทยเราน้ันมี

ขอบกพรอง ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของการใชอํานาจท่ีมีอยูในทางท่ีไมถูกไมควร หรืออาจจะใช

อํานาจท่ีมีไมเปนธรรม ไมไดคํานึงถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริง และไมไดคํานึงผลท่ีออกมาจะสงผล

กระทบตอสังคมเชนไร ซึ่งจากสภาพการณปจจุบันนั้นก็แสดงใหเห็นถึงการขาดความรวมมือ

ระหวางองคกร จึงสงผลใหเกิดการทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและ

กันยังไมมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะนํามาเปนหลักประกันของความถูกตอง โปรงใส ทําให

ประชาชนขาดความไวใจ และขาดความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมของไทย กระบวนการ
ยุติธรรมของไทยเราน้ัน แบงไดเปน 3 ข้ันตอนท่ีสําคัญๆ คือ 

1) กระบวนการกอนพิจารณาคดี (ช้ันเจาพนักงาน) เปนข้ันตอนการดําเนินคดีอาญา 

โดยรัฐจะเพ่ิมอํานาจของตนเองเพื่อใหการดําเนินคดีอาญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะชวย

อํานวยความสะดวกของรัฐใหงายในการจับกุมและดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําผิด แตใน

ขณะเดียวกันนั้นก็อาจจะเกิดการกระทําท่ีเปนการใชอํานาจในการเอาเปรียบแกผูบริสุทธิ์ เกิดอคติ

ตอการดําเนินคดี หรืออาจจะใชอํานาจในทางที่มิชอบก็ได ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการ

ถวงดุลอํานาจดังกลาวโดยการเขาไปตรวจสอบโดยอัยการ โดยการใชดุลยพินิจในการส่ังคดี ซึ่ง

การสั่งฟองหรือไมฟองคดีนั้นถือเปนกลไกในการตรวจสอบถวงดุลอํานาจดวยเชนกัน 
2) กระบวนพิจารณาคดี (ช้ันศาล) ในการนําคดีข้ึนสูศาลของกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของกฎหมายไทยนั้น ใหอํานาจแกผูเสียหายอยางกวางขวาง ซึ่งคําพิพากษาของศาลนั้น

ถือเปนดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของผูพิพากษาโดยไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของใคร ซึ่งถือวา

เปนอิสระในการตัดสินคดี แตอยางไรก็ตาม การตัดสินคดีนั้นจะตองมีการเปดเผยแนวทางการ

ตัดสิน และใหมีการวิพากษวิจารณคําพิพากษาหรือคําส่ังในเชิงสรางสรรคไดอยางเปดเผยตอ

สาธารณะนั้นก็ถือวาเปนชวยสงเสริมการตรวจสอบการใชดุลยพินิจใหเปนไปอยางรอบคอบมาก

ย่ิงข้ึน 

3) กระบวนการบังคับตามคําพิพากษาและคําส่ัง (ช้ันบังคับโทษ) ข้ันตอนนี้เปนการ

ลงโทษผูกระทําผิดท่ีถูกพิพากษาจากช้ันศาล ซึ่งเปนแนวคิดท่ีมาแตสมัยโบราณในเร่ืองของการแก

แคนทดแทนผูกระทําความผิด หรือสรางความเสียหายใหแกผูอ่ืน โดยการตัดใหออกจากสังคม

เปนการถาวรหรือช่ัวคราวข้ึนอยูกับความรุนแรงของความผิดนั้นๆ หากมีการตัดสินใหประหาร

ชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตถือเปนการตัดผูกระทําผิดออกจากสังคมอยางถาวร แตหากเปนการ

จําคุกช่ัวระยะเวลาหนึ่งนั้นเปนเพียงการตัดผูนั้นออกจากสังคมเปนการช่ัวคราว หลังจากท่ีพนโทษ

ก็จะไดกลับเขาสูสังคมอีกคร้ังหนึ่ง แตปจจุบันนี้การกระทําความผิดเกิดข้ึนคอนขางมาก ทําใหมี
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ผูตองขังเปนจํานวนมากจึงเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการของภาครัฐ อีกท้ังเปนผลรายตอ

สภาพจิตใจและรางกายของผูตองขังอีกดวย 

จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท้ัง 3 ข้ันตอนดังกลาวขางตนนั้น ไมวาจะเปนช้ัน

ของการพบการกระทําความผิด การจับกุม การสืบสวนสอบสวน การสงคดี การนําคดีเขาสูการ

พิจารณาของศาลไปจนถึงการบังคับโทษตามคําพิพากษา ลวนแลวเปนส่ิงสําคัญในข้ันตอนของการ

ดําเนินคดีทางอาญาในกระบวนการยุติธรรม เปนหลักประกันของประชาชนในการอยูในสังคม ท้ัง

ความปลอดภัยของชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ดังนั้นเปนส่ิงจําเปนย่ิงท่ีจะตองมีการพัฒนาให

ระบบดังกลาวมีความเขมแข็งและโปรงใส เปนท่ีพ่ึงของประชาชนไดอยางสนิทใจ จึงมีความจําเปน

ย่ิงท่ีจะตองมีการถวงดุลอํานาจของการดําเนินคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให

เปนไปในแนวทางที่ถูกตอง และโปรงใส ดังนั้นจึงตองมีการตรวจสอบ โดยเฉพาะในปจจุบันนี้การ

ดําเนินคดีในช้ันบังคับโทษ ซึ่งมีปญหาคอนขางมาก มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการกํากับ

ดูแลและตรวจสอบเรือนจํา กลาวคือ การประเมินศักยภาพเรือนจําตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พ.ศ. 2479 มาตรา 44 ซึ่งเปนบุคลากรของฝายรัฐท้ังส้ิน บทบาทและหนาท่ีดังกลาวก็ไมชัดเจน 

ซึ่งตามกฎหมายไทยน้ันยังไมมีปรากฏวาใหภาคประชาชนเขาตรวจสอบ ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวา

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสข้ึนควรจะมีภาคประชาชนเขาตรวจสอบการทํางานในเรือนจําดวย เพ่ือ

เปนการถวงดุลอํานาจของภาครัฐ แทนท่ีจะมีแตภาครัฐกันเองเทานั้นท่ีเปนท้ังผูใชอํานาจและเปน

ผูตรวจสอบ มันทําใหประชาชนมีความเช่ือใจ และไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
 
2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการบังคับโทษจําคุกและการตรวจสอบการ
กํากับดูแลการบังคับโทษจําคุกในเรือนจํา 

มาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอนักโทษ 
องคการสหประชาชาติไดพยายามกําหนดข้ึนโดยนําหลักการและทางปฏิบัติท่ียอมรับ

กันโดยท่ัวไปวาเหมาะสมกับการปฏิบัติตอผูตองขัง และสรางประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ

เรือนจํา เร่ิมตนมาตั้งแตป พ.ศ. 2469 โดยองคการสันนิบาตชาติไดมีขอเสนอตอคณะกรรมการ

ราชทัณฑระหวางประเทศ (IPPC) ทําการประชุมกันท่ีกรุงเบิรน (Berne) จนกระท่ังตอมาในป 

พ.ศ. 2498 องคการสหประชาชาติไดจัดประชุมวาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอ

ผูกระทําความผิด เปนคร้ังแรกที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิส ไดมีการวางหลักเกณฑเปนขอกําหนด

มาตรฐานข้ันต่ําวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังและขอเสนอแนะที่เก่ียวของ ตอมาไดเปนท่ี

แพรหลายเปนแบบฉบับของนานาอารยประเทศ 
แนวคิดการคุมครองสิทธิผูตองขัง 
สิทธิของผูตองขัง (Prisoner’s Rights) เปนสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ซึ่งในอดีตไดมี

การเรียกรองใหมีการรับรองและคุมครองในฐานะท่ีเปนสิทธิของพลเมือง และเปนสิทธิท่ีเกิดข้ึน

จากความพยายามในการแสวงหาหลักเกณฑพ้ืนฐานของความเปนปจเจกชนของผูตองขัง เพราะ
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ในอดีตผูท่ีกระทําความผิดหรือผูตองขังมักจะถูกมองวาเปนบุคคลที่มีความบกพรองในทาง

ศีลธรรมและไดรับการชวยเหลือในขอบเขตท่ีจํากัด แตในระยะตอมา แนวความคิดนี้เร่ิมพัฒนา

โดยมีการรับรองสิทธิผูตองขังไวหลายประการจนกลายเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายภายใน

ของแตละประเทศ เชน สิทธิของผูตองขังในการย่ืนเร่ืองราวรองทุกขตามหลักสากล และ การให

สิทธิของผูตองขังย่ืนเร่ืองราวรองทุกขตามกฎหมายไทย ตามกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 นอกจากท่ีกลาวมาแลวยังมี

หลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูตองขังนั้น ยังไดมีการกําหนดไวโดยยึดถือเปนหลักปฏิบัติสากลท่ี

ประเทศตางๆ ใหความสําคัญ อันไดแก 
1. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ พลเมือง

และสิทธิทางการเมือง 
2. หลักการเพ่ือการคุมครองบุคคลทุกคนท่ีถูกคุมขังหรือจําคุก 
3. อนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไร

มนุษยธรรมหรือยํ่ายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการถวงดุล 
กระบวนการการบังคับโทษจําคุกในเรือนจํานั้น ถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอน

หนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งในการดําเนินงานน้ันมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีมีความ

ยุติธรรม ถูกตอง ชัดเจนและโปรงใส เนื่องจากขบวนการภายในเรือนจํานั้นมักจะกระทบตอสิทธิท่ี

ผูตองขังพึงจะไดรับของผูตองขังท้ังทางตรงและทางออมดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการ

ตรวจสอบถวงดุลการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีในเรือนจําใหใชอํานาจท่ีถูกท่ีควร มีความ

โปรงใส เพ่ือใหไดรับความไววางใจแกประชาชนท่ัวไป 
 

3. การตรวจสอบการกํากับดูแลการบังคับโทษจําคุกในตางประเทศ 
ในประเทศญี่ปุนนั้นกําหนดใหผูตองขังสามารถรองทุกข โดยผูตองขังจะไดรับสิทธิ

ตามกฎหมายที่จะโตแยงและเรียกรองขอความชวยเหลือท่ีถูกตองยุติธรรมโดยการเขียนขอโตแยง

นั้นตอผูบัญชาการเรือนจํา ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือตอผูตรวจเรือนจําท่ีไดรับ

มอบหมายได และเม่ือมีการรองทุกขเกิดข้ึนจึงตองมีการตรวจสอบและแจงผลการตรวจสอบนั้น

ใหแกผูรองทุกขทราบตอไป ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจสั่งใหเจาพนักงานเขาไป

ตรวจสอบเรือนจําไดอยางนอย 1 คร้ัง ในทุกๆ 2 เดือน และศาลและอัยการก็อาจเขาตรวจสอบ

เรือนจําไดเชนกัน ท้ังนี้ในประเทศญี่ปุนนั้นอาศัยความรวมมือจากภาคสังคม โดยกลไกในทาง

ปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐ สังคมสามารถเขาไปชวยเหลือ กํากับ ดูแล แกไขฟนฟูผูกระทําผิด

ได จึงถือวา กลไกทางสังคมจะตรวจสอบเรือนจําไดอีกทางหนึ่งเชนกัน 

ในสหพันธสาธารรัฐเยอรมนีนั้นมีกระบวนการพิจารณาขอกลาวหาในการจะลงโทษ

ทางวินัยแกผูตองขังอยางชัดแจงกอนท่ีจะทําเดินการลงโทษ ซึ่งผูตองขังก็ยังมีสิทธิท่ีจะโตแยงขอ
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กลาวหาได และมีการจดบันทึกคําใหการของผูตองขังไวเปนลายลักษณอักษรดวย และหากเปน

กรณีท่ีรายแรงกอนการตัดสินช้ีขาดนั้นผูบัญชาการเรือนจําจะตองปรึกษากับบุคคลที่มีสวนรวมใน

การบําบัดกอนท่ีจะส่ังใหใชมาตรการทางวินัยกับผูตองขังท่ีอยูในการบําบัดของแพทย และ

ผูตองขังก็ยังมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะรองเรียนในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับตนตอผูบัญชาการเรือนจํา ซึ่ง

มีการจัดเวลาใหพบดวย ผูแทนผูตรวจการเรือนจําจะตองมีหลักประกันวาผูตองขังหนึ่งคนใด

สามารถบอกกลาวเก่ียวกับเรืองของตนตอเขาได และคํารองตางๆ การคัดคานมาตรการตางๆ 

เก่ียวกับเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดเกี่ยวกับการบังคับโทษอาจมีการรองตอศาลได ซึ่งศาลมีอํานาจออกคําส่ัง

โดยไมตองสอบปากคําเม่ือศาลเห็นวามาตรการนั้นผิดกฎหมายและผูรองถูกละเมิดสิทธิโดย

มาตรการดังกลาว ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑเยอรมัน มาตรา 108 และ 109 

และในประเทศอังกฤษนั้น จากท่ีศึกษาพบวา ประเทศอังกฤษมีผูตรวจสอบอิสระท่ี

เรียกวา คณะกรรมการตรวจเย่ียมเรือนจํา เปนอาสาสมัครท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีใหทํา

หนาท่ีตรวจสอบเรือนจํา เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความเหมาะสมและถูกตองตาม

มาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจเย่ียมเรือนจํานั้น มีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบการบริหาร

จัดการเรือนจําและทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขัง 

และสถานการณตางๆ ในเรือนจํา (Prison Rules, 1964) ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจเรือนจํายังทํา

หนาท่ีพิจารณาการรองทุกขจากผูตองขัง และทํารายงานไปยังรัฐมนตรีในขอสําคัญตางๆ เพ่ือ

พิจารณาดวยวิธีท่ีเหมาะสม และสามารถเขาตรวจเรือนจําไดอิสระ และทุกสวนในเรือนจํา พรอม

ท้ังเขาพบผูตองขังไดทุกคน 

 
4. การตรวจสอบการกํากับดูแลการบังคับโทษจําคุกที่มีอยูในกฎหมายไทย 

ดังท่ีไดกลาวไวแลววาการตรวจสอบการกํากับดูแลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีใน

เรือนจํานั้นมีความสําคัญย่ิงท่ีมิอาจละเลยได ท้ังนี้ก็เพ่ือปองกันการใชอํานาจท่ีไมถูกตอง ไมเปน

ธรรมอันจะสงผลเสียแกตัวผูตองขังโดยตรง ซึ่งการดําเนินงานในช้ันบังคับโทษท่ีกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพ และรางกายของผูตองขังโดยตรงนั้นมีอยูหลายประการ และจากการศึกษาแลวนั้น 

ผูเขียนขอนําเสนอเปนประเด็นๆดังตอไปนี้ 

1. การจัดช้ันนักโทษ 

ในประเทศไทยนั้นมีการกําหนดเร่ืองการจัดช้ันนักโทษไวในระเบียบกรมราชทัณฑ

วาดวยการเล่ือนและลดช้ันนักโทษ พ.ศ. 2536 ซึ่งในการพิจารณาการเลื่อนช้ันหรือลดช้ันของ

นักโทษนั้นเปนอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาท่ีไดรับแตงตั้งมาจากผูบัญชาหาร

เรือนจํานั้นๆ และคณะกรรมการท่ีไดรับการคัดเลือกมานั้นก็ลวนมาจากขาราชการในสังกัด

เรือนจํานั้นๆ ท้ังส้ิน 
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ดังจะเห็นไดวา ผูท่ีมีอํานาจในการพิจารณาวาผูตองขังคนใดจะอยูช้ันไหนนั้นเปน

อํานาจของเจาหนาท่ีในเรือนจําท้ังส้ิน ไมมีตัวแทนจากหนวยงานอ่ืนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพิจารณาเลย 

2. การลงโทษทางวินัย 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 35 กําหนดวา เม่ือผูตองขังกระทํา

ผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําเปนผูมีหนาท่ีพิจารณาโดยถองแท แลวลงโทษ เม่ือลงโทษแลวก็ให

รายงานแกผูบัญชาการเรือนจําพิจารณาแกไขรายงานภายใน 3 วัน สวนการลงโทษนั้นก็ให

ดําเนินการไป 

3. การพักการลงโทษ 

การคัดเลือกผูตองขังท่ีจะไดรับการพักการลงโทษนั้นคัดเลือกโดยคณะกรรมการ

ของเรือนจําท่ีไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากอธิบดีกรมราชทัณฑ 

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 

ไดกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการของเรือนจําตอไปนี้ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากอธิบดี

กรมราชทัณฑ 

(1) คณะกรรมการสําหรับเรือนจําภาค ประกอบดวยผูบัญชาการเรือน

จําเปนประธานและ ขาราชการชั้นประจําแผนกข้ึนไป 2 นายที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง โดยมี

เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีฝายปกครองทองท่ีและหรือพนักงานอัยการรวมดวย 

(2) คณะกรรมการเรือนจํากลาง ประกอบดวยขาราชการชั้นหัวหนาแผนกท่ี

อธิบดีกรมราชทัณฑแตงตั้ง ไมนอยกวา 3 นาย เปนกรรมการ กรณีมีเหตุพิเศษ จะพักการลงโทษ

มากกวาท่ีกําหนดไวในขอ 46 ก็ได แตคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยขาราชการตอไปนี้ไดอนุมัติ

อีกช้ันหนึ่งแลว 

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      เปนประธาน 

ข. ผูแทนกรมราชทัณฑ             เปนกรรมการ 

ค. ผูแทนกรมตํารวจ                 เปนกรรมการ 

ง. ผูแทนกรมมหาดไทย (ปกครอง)  เปนกรรมการ 

จ. ผูแทนกรมอัยการ             เปนกรรมการ 

เม่ือเรือนจํารวบรวมเอกสารครบถวนแลวจะนําเขาสูการพิจารณาของ

คณะกรรมการเรือนจําเพ่ือใหความเห็นเสนอกรมราชทัณฑพิจารณาวานักโทษเด็ดขาดผูใดสมควร

ไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ กอนท่ีอธิบดีกรมราชทัณฑจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณากล่ันกรองเสนอความเห็นตออธิบดีกรมราชทัณฑกอน ซึ่งแตเดิมอธิบดีกรมราชทัณฑได

ตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ” กรรมการ

ประกอบดวยผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองกรมราชทัณฑ ตอมาป พ.ศ. 2540 อธิบดีกรม
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ราชทัณฑขอความรวมมือจากหนวยราชการอ่ืนใหสงผูแทนเขารวมเปนกรรมการดวยเรียกวา 

“คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและพักการกักกัน” คณะกรรมการประกอบดวย 1) ผูแทน

กรมราชทัณฑ 2) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 3) ผูแทนกรมประชาสงเคราะห 4) ผูแทน

กระทรวงมหาดไทย 5) ผูแทนกรมการแพทย และ 6) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 

โดยคณะกรรมการจะทําหนาท่ีกล่ันกรองขอเท็จจริงตางๆ ของนักโทษ

เด็ดขาดท่ีเรือนจําและทัณฑสถานเสนอมา แลวเสนอความเห็นพรอมเหตุผลวา “ควรอนุมัติ หรือ 

ไมควรอนุมัติ” นักโทษเด็ดขาดรายใดพักการลงโทษ พรอมท้ังเสนอแนะเง่ือนไขคุมประพฤติ

นักโทษเด็ดขาดรายใดโดยวิธีการใดเปนกรณีพิเศษหากเห็นวาถาไมมีเง่ือนไขคุมประพฤติเปนกรณี

พิเศษอาจเปนการเสี่ยงท่ีจะทําใหนักโทษเด็ดขาดกระทําความผิดอีกหรืออาจทําใหสังคมเกิด

ความรูสึกไมปลอดภัยในการปลอยพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดผูนั้น 

4. การลดวันตองโทษจําคุก 

การลดวันตองโทษจําคุกนัน้เปนการลดวันตองโทษท่ีกําหนดไวในคําพิพากษาของ

ศาล ซึ่งจากการศึกษากระบวนการดังกลาวมาแลวนั้น พบวา เรือนจําจะเปนผูสํารวจนักโทษ

เด็ดขาดท่ีเขาหลักเกณฑลดวันตองโทษ และรวบรวมเอกสารและผลการสืบเสาะขอเท็จจริง

เก่ียวกับท่ีอยูและผูรับอุปการะหลังการปลอยตัวเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ กรมราชทัณฑ

พิจารณาอนุมัติปลอยตัว โดยคณะกรรมการที่วานั้นประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานดังนี้ 1) 

กรมราชทัณฑ 2) กรมตํารวจ 3) กรมอัยการ 4) กรมประชาสงเคราะห 5) จิตแพทยจากกรมการ

แพทย ซึ่งการพิจารณาน้ันจะมีการพิจารณาทุกเดือน 

จะเห็นไดวา การลดวันตองโทษนั้นนอกจากกระทบตอสิทธิของผูตองขังโดยตรง

แลว ยังกระทบตอคําพิพากษาของศาลอีกดวย เนื่องจากศาลไดเคยพิจารณาคดีมากอนแลว หากมี

การลดวันตองโทษเกิดข้ึนก็ถือวาเปนการกระทบตอคําพิพากษาของศาลเชนกัน 

5. การตรวจเรือนจํา 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 44 กําหนดวา “รัฐมนตรีมีอํานาจ

ตั้งคณะกรรมการเรือนจําและกําหนดอํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการในการตรวจพิจารณากิจการ

ของเรือนจําและใหคําแนะนําแกเจาพนักงานเรือนจํา 

คณะกรรมการนี้มีจํานวนไมเกิน 5 นาย ซึ่งจะไดแตงตั้งจาก 1) ขาราชการตุลา

การสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2) ขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 3) ขาราชการสังกัดกระทรวง

เกษตราธิการ 4) ขาราชการสังกัดกระทรวงการคลัง 5) ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 

6) เจาพนักงานแพทย 7) เจาพนักงานอัยการ และ 8) ขาราชการ หรือบุคคลอ่ืนตามแตรัฐมนตรี

เห็นสมควร 

6. การอภัยโทษ 

การอภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเปนโทษเบาและลดโทษ หมายถึง การพระราชทาน

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยแกผูตองโทษท่ีคดีถึงท่ีสุดแลว ใหไดรับการปลอยตัวหรือ
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ลดโทษแลวแตกรณี ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยตามพระราชอํานาจท่ี

กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 187 และมาตรา 191 

ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 7 อภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเปนเบาและ

ลดโทษ มาตรา 259 ถึงมาตรา 267 ซึ่งการขออภัยโทษ มี 2 ประเภท คือ การอภัยโทษเด็ดขาด

โดยไมมีเง่ือนไข และการอภัยโทษท่ีเปนการเปล่ียนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ 

   

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวา การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของเจาพนักงานในช้ัน

บังคับโทษเปนกรณีเก่ียวกับการปฏิบัติตอนักโทษเด็ดขาดท่ีอาจกระทบถึงสิทธิหรือประโยชนท่ีควร

จะไดรับในขณะท่ีถูกจําคุก ในบางกรณีจะกําหนดใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบหรือมีสวน

รวมในการพิจารณาเพ่ือความโปรงใส แตยังมีบางกรณีก็เปนกระบวนการท่ีดําเนินการเฉพาะ

บุคลากรเรือนจํา ซึ่งเม่ือดําเนินการข้ันตอนแลวก็เสนอรายงานตอผูบัญชาการเรือนจํา โดยไมมี

องคกรภายนอกเขาไปมีสวนรวม เชนกรณีการจัดช้ันนักโทษในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา

การจัดช้ันนักโทษกระบวนการในการพิจารณาวานักโทษคนใดจะไดรับการเลื่อนช้ันหรือไมนั้นเปน

การบริหารภายในองคกรท้ังส้ิน ไมมีองคกรอ่ืนหรือคณะกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอกองคกร

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ เนื่องจากกรรมการนั้นก็จะเปนขาราชการในสังกัดเรือนจํานั้นๆ 

ซึ่งคณะกรรมการก็ถูกแตงตั้งมาจากผูบัญชาการเรือนจํานั่นเอง ซึ่งผูเขียนเห็นวาการจัดลําดับช้ัน

ของนักโทษนั้นกระทบตอสิทธิของนักโทษโดยตรง เนื่องจากช้ันนักโทษนั้นมีความสําคัญตอการ

พิจารณาวาผูตองขังผูนั้นสมควรไดรับการพักการลงโทษ และอภัยโทษหรือไม ดังนั้นถือวาเปน

เร่ืองท่ีสําคัญอีกหนึ่งเร่ืองท่ีควรใหความสําคัญและควรมีมาตรการที่ดี นาเช่ือถือ และเปนธรรมตอ

ผูตองขังในการพิจาณาจัดช้ันของนักโทษแตละคน 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 44 กําหนดใหรัฐมนตรี

เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเรือนจํา โดยแตงตั้งไดไมเกิน 5 คน ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวา

จํานวนดังกลาวนั้นเปนจํานวนท่ีนอยมากเมื่อเทียบกับคณะกรรมการตรวจเรือนจําของประเทศ

อังกฤษท่ีมีจํานวนถึง 15 คน อีกท้ังคณะกรรมการตรวจเรือนจําของประเทศไทยนั้นไมไดระบุใหมี

ศาลหรือผูพิพากษาเขามามีสวนรวมในการตรวจเรือนจํา แตประเทศอังกฤษน้ันระบุวาจะตองมี

บุคคลท่ีเปนศาลอยางนอย 2 คนเขามาเปนกรรมการตรวจเรือนจํา และใหอํานาจศาลเขาไปตรวจ

เย่ียมเรือนจําไดตลอดเวลา 

จากการศึกษากฎหมายบังคับโทษของประเทศอังกฤษ นอกจากจะกําหนดใหศาลเขา

มาเปนคณะกรรมการตรวจเรือนจําแลว กฎหมายอังกฤษยังใหสิทธิผูตองขังรองทุกขตอ

คณะกรรมการตรวจเย่ียมเรือนจําได อีกท้ังในการลงโทษทางวินัยนั้นจะตองผานกระบวนการ

ตรวจสอบวินัยกอนท่ีจะมีการลงโทษทางวินัยเสมอ ซึ่งจะตางกับประเทศไทย การลงโทษทางวินัย

ของไทยเราน้ันนั้น เปนกระบวนการจัดการภายในเรือนจําโดยใหพัศดีหรือสารวัตรเรือนจําเปนผูมี
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อํานาจลงโทษทางวินัย เม่ือลงโทษทางวินัยแลวใหรายงานแกผูบัญชาการเรือนจําเพ่ือพิจารณา

แกไขภายใน 3 วันนับแตไดรับรายงาน สวนการลงโทษนั้นใหดําเนินไป แสดงใหเห็นวา            

ผูบัญชาการเรือนจําไมมีสวนรวมในการพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําผิดนั้นๆ ใน

ประเด็นนี้ผูเขียนมีความเห็นวา นักโทษท่ีถูกกลาวหาวาทําผิดระเบียบอาจไดรับการพิจารณาท่ีไม

เปนธรรมได และการลงโทษวินัยแกผูตองขังของสาธารณรัฐเยอรมนีนั้น จะตองมีการตรวจสอบขอ

กลาวหาอยางชัดแจง โดยผูตองขังมีสิทธิโตแยงขอกลาวหาได อีกท้ังในกรณีท่ีมีการกระทํา

ความผิดรายแรงกอนการตัดสินช้ีขาด ผูบัญชาการเรือนจําจะตองปรึกษากับบุคคลท่ีมีสวนรวมใน

การบําบัดกอนท่ีจะส่ังใหใชมาตรการลงโทษทางวินัยแตผูตองขัง ดังจะเห็นไดวา กระบวนการ

พิจารณากอนการลงโทษทางวินัยแกผูตองขังของประเทศเยอรมนีนั้นมีความรัดกุมและเปนธรรม

กวาประเทศไทย อีกท้ังกฎหมายของไทยเรานั้นมิไดจัดระดับการกระทํารายแรงไวอยางเชน

กฎหมายของสาธารณรัฐเยอรมนี อีกท้ังการใหสิทธิรองเรียนแกผูตองขังท่ีระบุใน พระราชบัญญัติ

ราชทัณฑเยอรมัน มาตรา 108 และ 109 นั้นถือวาเปนการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของเจา

พนักงานในเรือนจําดวยเชนกัน กรณีนี้ผูเขียนมีความเห็นวา เปนผลดี และเปนประโยชนตอ

ผูตองขังมาก 

จากการศึกษานั้น จะเห็นไดวากระบวนการบังคับโทษของไทยเรานั้นสวนใหญมี

ลักษณะเปนการใหอํานาจการดําเนินกระบวนการโดยองคกรเพียงองคกรเดียว ซึ่งกรณีดังกลาวนั้น

ก็จะทําใหผูใชอํานาจมีอํานาจเหลือลน ท้ังยังไมมีการตรวจสอบถวงดุลใดๆ หรือไมมีการคาน

อํานาจจากองคกรอ่ืน จึงอาจสงผลใหมีการใชอํานาจอยางไมมีขอบเขตและไมเปนธรรมก็ยอมได 

ถึงแมวาในบางกระบวนการจะมีการใหอํานาจหนวยงานอ่ืนๆ เขาไปมีสวนรวมในการออกคําส่ัง 

หรือในการพิจารณา แตก็เปนเพียงการเขารวมในการใหความเห็นชอบแกการออกคําส่ังนั้นเพ่ือให

ถูกตองและครบถวนตามข้ันตอนท่ีกฎหมายบัญญัติไวเทานั้น กฎหมายมิไดใหอํานาจใดๆ แก     

ผูพิพากษาหรือพนักงานอัยการในการใชอํานาจอยางอิสระเพ่ือรักษาสิทธิของผูตองขังแตอยางใด 

ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวา กระบวนการบังคับโทษนั้นมีผลกระทบตอชีวิต รางกาย สิทธิและเสรีภาพ

ของผูตองขังโดยตรง จึงควรมีการสอดสองและดูแลอยางใกลชิดจากองคกรท่ีมีความนาเช่ือถือ

และสามารถตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวได ไมวาจะตรวจสอบดวยหนวยงานอ่ืนหรือประชาชน

ท่ัวไป เพ่ือใหเปนท่ียอมรับมากข้ึน ซึ่งปจจุบันนี้เม่ือศาลไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว หลังจากนั้นก็

จะเปนหนาท่ีของงานราชทัณฑโดยตรงท่ีจะดําเนินการตอเพ่ือบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษานั้น

และถึงแมกรมราชทัณฑจะมีหนวยตรวจสอบภายในก็เปนเพียงการตรวจสอบระหวางเจาพนักงาน

จากหนวยงานเดียวกันเทานั้น 

กระบวนการบังคับโทษทางอาญาของประเทศไทยนั้นยังขาดการตรวจสอบการกํากับ

ดูแลการบังคับโทษจําคุกในเรือนจํา โดยเฉพาะกรรมการที่มีอํานาจในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานในข้ันตอนตางๆ นั้นยังมีความไมเหมาะสม โดยสวนใหญมักจะมีแคคนภายใน

หนวยงานตรวจสอบกันเองเทานั้น ไมมีการตรวจสอบหรือถวงดุลอํานาจจากหนวยงานอ่ืน และยัง
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ไมไดใหสิทธิผูตองขังเต็มท่ีในกรณีท่ีผูตองขังถูกละเมิดสิทธิ และเสรีภาพระหวางถูกคุมขัง 

อยางเชนในตางประเทศ โดยเฉพาะสหพันธสาธารรัฐเยอรมนีนั้นจะใหอํานาจผูตองขังในการย่ืนคํา

รองเรียนหรือขอโตแยงใดๆ ท่ีตนถูกละเมิดสิทธิในระหวางท่ีถูกคุมขังอยูนั้นไปยังหนวยงานตางๆ 

ได 

การจัดช้ันนักโทษนั้นก็มีความสําคัญอยางย่ิงตอการบริหารงานราชทัณฑ เนื่องจากการ

ลดช้ันหรือการเลื่อนช้ันนักโทษเปนการกระทบตอสิทธิของนักโทษโดยตรง ซึ่งหากนักโทษไดรับ

การเล่ือนช้ันก็จะไดรับประโยชนหรือความสะดวกเพิ่มข้ึน และในทางตรงกันขาม หากนักโทษถูก

ลดช้ัน ประโยชนและความสะดวกเหลานั้นก็จะสูญเสียไปดวยเชนกัน ซึ่งในประเทศไทยของเราน้ัน

กระบวนการในการพิจารณาวานักโทษคนใดจะไดรับการเล่ือนช้ันหรือไมนั้นเปนการบริหารภายใน

องคกรท้ังส้ิน ไมมีองคกรอ่ืนหรือคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกองคกรเขามามีสวนรวมใน

การตรวจสอบ เนื่องจากกรรมการนั้นก็จะเปนขาราชการในสังกัดเรือนจํานั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการก็

ถูกแตงตั้งมาจากผูบัญชาการเรือนจํานั่นเอง ดังนั้นเพ่ือความเปนธรรม และความโปรงใสใน

กระบวนการดําเนินงานนั้น ในการพิจารณาก็ควรจะมีการพิจารณาอยางเขมงวด โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งนั้นนอกจากจะแตงตั้งมาจากขาราชการที่สังกัดเรือนจํานั้นๆแลว

ควรมีบุคคลภายนอกที่มาจากองคกรภายนอกเขามามีสวนรวมในการพิจารณาดวย และควร

ตระหนักถึงความสําคัญจากเจาหนาท่ีในสายงานตางๆ และการรวมมือประสานงานกันอยางจริงจัง 

ท้ังนี้ก็เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเปนธรรม มีความเสมอภาค ไมมีการเลือกปฏิบัติ เพ่ิม

ความไววางใจใหแกนักโทษและประชาชน 

ในการพิจารณาลงโทษทางวินัยแกผูตองขังท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ

เรือนจําในกฎหมายของประเทศไทยน้ัน เปนกระบวนการจัดการภายในเรือนจําโดยใหพัศดีหรือ

สารวัตรเรือนจําเปนผูมีอํานาจลงโทษทางวินัย เม่ือลงโทษทางวินัยแลวก็ใหรายงานแกผูบัญชาการ

เรือนจําเพ่ือพิจารณาแกไขภายใน 3 วันนับแตไดรับรายงาน สวนการลงโทษนั้นก็ใหดําเนินตอไป

ได ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบัญชาการเรือนจําไมมีสวนรวมในการพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับการ

กระทําความผิดนั้นๆ ในประเด็นนี้ผูตองขังท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดระเบียบอาจจะไดรับการ

พิจารณาท่ีไมเปนธรรม ดังนั้นเพ่ือใหกระบวนการดังกลาวเปนไปดวยความเปนธรรม การลงโทษ

ทางวินัยตอนักโทษท่ีกระทําผิดวินัยควรดําเนินการโดยคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

และกรรมการที่จะเปนผูตรวจสอบน้ันควรมีตัวแทนจากหลายๆหนวยงาน หลายๆสายอาชีพ ท้ังนี้

ควรแบงระดับโทษทางวินัย ซึ่งอาจแบงเปนระดับรายแรง และระดับไมรายแรง และควรกําหนดใน

กฎหมายใหมีการแจงกฎระเบียบและขอบังคับใหผูตองขังทราบเพ่ือผูตองขังจะไดทราบสิทธิของ

ตนเองและปฏิบัติตามระเบียบไดอยางถูกตอง และเพ่ือมิใหเจาพนักงานละเมิดสิทธิของผูตองขัง

ดวย และในกรณีท่ีตองลงโทษทางวินัยตอนักโทษควรแจงการลงโทษดังกลาวใหอธิบดีกรม

ราชทัณฑทราบเพื่อจะไดมีโอกาสตรวจสอบวาไดมีการดําเนินการทางวินัยถูกตองหรือไม 
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การพักการลงโทษ จากการศึกษาผูเขียนเห็นวาประเทศไทยเรานั้นไดพยายามให

หนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของกรมราชทัณฑมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม

เม่ือไดดําเนินการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดแลวกรมราชทัณฑควรมีรายงานเสนอตอผู

พิพากษาตอไปดวย อีกท้ังควรใหมีการย่ืนคํารองในกรณีท่ีผูไดรับการพักการลงโทษคนใดไมเห็น

ดวยกับการพิจารณาของคณะกรรมการพักการลงโทษ เชนเดียวกับกฎหมายราชทัณฑในประเทศ

ญี่ปุนท่ีใหผูท่ีไดรับการพักการลงโทษท่ีไมเห็นดวยกับคําพิจารณาของคณะกรรมการมีสิทธิย่ืนคํา

รองตอคณะกรรมการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดแหงชาติใหตรวจสอบผลการพิจารณาได 

การลดวันตองโทษนั้น ก็ถือวาเปนอีกหนึ่งมาตรการท่ีกระทบตอตัวผูตองขังโดยตรง 

สงผลไปถึงสิทธิท่ีผูตองขังจะไดรับ ซึ่งกรณีนี้หากไมมีการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจใหเปนไป

ในทิศทางท่ีถูกตองและเปนธรรม อาจจะเกิดการเลือกปฏิบัติ และนักโทษอาจจะไมไดรับความเปน

ธรรมอยางท่ัวถึงได กรณีดังกลาวจึงนาจะมีหนวยงานจากภาคเอกชน หรือเจาหนาท่ีจากสายอาชีพ

อ่ืนอยางหลากหลาย มารวมพิจารณาในการลดโทษผูตองขังแตละราย เพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันตอ

ผูตองขังและญาติผูตองขัง ใหมีมุมมองท่ีรูสึกวาการทํางานของเรือนจํานั้นมีความยุติธรรม และ

รูสึกเช่ือม่ันตอการบริหารงาน 

การตรวจเรือนจํานั้น ตามระราชบัญญัติราชทัณฑของไทยเรานั้น กําหนดใหรัฐมนตรี

แตงตั้งขาราชการจากสังกัดตางๆมาเปนคณะกรรมการตรวจเรือนจํา แตไมปรากฏวาระบุวาจะตอง

มีเจาหนาท่ีตัวแทนศาลเขามามีสวนรวม และแตงตั้งไดไมเกิน 5 คน ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวากรณี

นี้ควรใหศาลมีอํานาจเขาตรวจเรือนจํา เพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจของเจาพนักงานตอนักโทษ

และตรวจสอบการบังคับโทษใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย และกําหนดเวลาการตรวจ

เรือนจําใหชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือตรวจดูสภาพของเรือนจํา และการบริหารเรือนจํา และควรกําหนดให

องคกรอิสระตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวไดเขามามีสวนรวมในการตรวจเรือนจําดวย เชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เปนตน  ควรแกไขมาตรา 44 ในสวนท่ีกําหนดเก่ียวกับ

คณะกรรมการตรวจเรือนจําใน (1) ขาราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากปจจุบัน

ขาราชการตุลาการไมไดอยูในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมแลว ท้ังนี้เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันมากย่ิงข้ึน 

ในกรณีท่ีนักโทษเด็ดขาดใชสิทธิในการขอรับพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ซึ่งได

ดําเนินการย่ืนเร่ืองผานเรือนจํา หลังจากไดรับเร่ืองแลวกรมราชทัณฑสอบสวนเร่ืองราว จากนั้นจะ

เสนอความเห็นใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมลงนามเพ่ือนําความข้ึนกราบทูลฯ ผานสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักราชเลขาธิการ จะเห็นไดวาเม่ือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรับ

เร่ืองจากกรมราชทัณฑแลวไมปรากฏวามีบทบัญญัติท่ีกําหนดเง่ือนไขในการถวายความเห็นไว จึง

ควรจะมีการกําหนดไวใหชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเพื่อความยุติธรรม

แกนักโทษเด็ดขาดดวย 
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อาจกลาวโดยสรุปไดวา การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของเจาพนักงานในช้ัน

บังคับโทษเปนกรณีเก่ียวกับการปฏิบัติตอนักโทษเด็ดขาดท่ีอาจกระทบถึงสิทธิหรือประโยชนท่ีควร

จะไดรับในขณะท่ีถูกจําคุก ในบางกรณีจะกําหนดใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบหรือมีสวน

รวมในการพิจารณาเพ่ือความโปรงใส แตยังมีบางกรณีก็เปนกระบวนการท่ีดําเนินการเฉพาะ

บุคลากรเรือนจํา ซึ่งเม่ือดําเนินการข้ันตอนแลวก็เสนอรายงานตอผูบัญชาการเรือนจํา โดยไมมี

องคกรภายนอกเขาไปมีสวนรวม เม่ือทุกกระบวนการท่ีไดดําเนินไปและมีผลกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพของนักโทษเด็ดขาด กรมราชทัณฑควรแจงใหผูพิพากษาท่ีเก่ียวของไดทราบดวย ซึ่งถือ

เปนกลไกการตรวจสอบอีกช้ันหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม การใชอํานาจของเจาพนักงานในช้ันบังคับโทษท่ีเก่ียวกับการใชดุลพินิจ

พิจารณาอันเปนการกระทบตอสิทธิของผูตองโทษ เชน คําส่ังลดวันตองโทษ การพักการลงโทษ 

การลงโทษทางวินัย การเล่ือนหรือลดช้ันของนักโทษ หากผูตองโทษผูใดไมพอใจคําส่ังดังกลาวก็

สามารถจะย่ืนฟองตอศาลปกครองได 
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