การพักการลงโทษโดยมีเงือ่ นไขในการใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์
วรินทร กิจเจริญ*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

บทนํา
ในปั จ จุ บั น อาชญากรรมที่ก ระทํา ต่ อ มนุ ษ ย์ ด้ ว ยกัน นั้ น เริ่ ม มี อั ต ราที่สู ง ขึ้ นเรื่ อ ยๆ
เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ท่ีก้ า วหน้ า ขึ้น การเดิน ทางที่ส ะดวกสบายสามารถเดิ น ทางถึงกัน ได้ ห มด
ทุกพื้นที่ทาํ ให้ สงั คมเมืองมีการเจริญเติบโตขึ้นส่งผลให้ วิถีการดําเนินชีวิตแปรเปลี่ยนไปและผู้คน
ในสังคมต้ องต่อสู้ด้ ินรนทําให้ มีการกระทําอาชญากรรมสูงขึ้น การควบคุมอาชญากรจึงเป็ นไปด้ วย
ความยากลําบากเนื่องจากประชากรที่สงู มากขึ้นทําให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอ ซึ่งการควบคุม
อาชญากรนั้นเป็ นสิ่งที่รัฐทุกรัฐและสังคมทุกสังคมพยายามอย่างมากที่จะควบคุมให้ ได้ แต่เพราะ
มนุ ษ ย์ น้ั น มี ห ลากหลายและแต่ ล ะบุ ค คลก็มี ลั ก ษณะเฉพาะตน การควบคุ ม มิ ใ ห้ มี ก ารกระทํา
ความผิดเกิดขึ้นเลยนั้นย่ อมเป็ นไปไม่ ได้ เมื่ออัตราการเจริญเติบโตทั้งในด้ านสังคมเศรษฐกิจ
มีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่ างมากแต่ในด้ านศีลธรรมกลับเสื่อมถอยลง ทําให้ มนุ ษย์ตัดสินใจกระทํา
ความผิดได้ โดยง่ าย และเมื่อโทษที่ลงนั้นส่วนใหญ่ น้ันเป็ นโทษจําคุ ก จึงส่งผลให้ เรือนจําแทบ
ทุกประเทศทั่วโลกมีปัญหาประชากรนักโทษล้ นเรือนจํา ทําให้ ต้องมีการคิดและมองหามาตรการ
ใหม่ๆ เพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว
ในระบบราชทัณฑ์ของไทยนั้นมีมาตรการที่ใช้ อยู่ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อตัวนักโทษ เพื่อให้
นั ก โทษสามารถได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว ออกจากเรื อ นจํา ก่ อ นครบกํา หนดตามคํา พิ พ ากษาหลาย
มาตรการ เช่นการอภัยโทษ การพักการลงโทษเป็ นต้ น ซึ่งการอภัยโทษนั้นเป็ นการอภัยโทษให้ แก่
นักโทษที่เข้ าข่ายได้ รับสิทธิ์น้ันโดยเป็ นการยกเว้ นโทษให้ บางส่วนอันเป็ นการลดโทษให้ ผ้ ูต้องขังที่
ประพฤติดีซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็ นไปในลักษณะโดยรวมโดยมิได้ แยกประเภทหรือลักษณะการกระทํา
ความผิดของนักโทษแต่ละรายอันเป็ นเพียงการระบายนักโทษในลักษณะเป็ นกลุ่มที่ไม่อาจประเมิน
ตัวนักโทษได้ เลย เนื่องจากการอภัยโทษนั้นมองถึงชั้นของนักโทษเป็ นหลัก กล่ าวคือหากมีความ
ประพฤติดีในขณะที่อยู่เรือนจําก็สามารถได้ รับการอภัยโทษได้ แล้ วและเมื่อได้ รับการปล่อยตัวก็ถือ
ว่ า นั ก โทษนั้ น ได้ รั บ โทษเสร็จ สิ้น แล้ ว ส่ ว นระบบการพั ก การลงโทษตามหลั ก เกณฑ์ ข องกรม
ราชทัณฑ์น้ันมีระเบียบที่มีความชัดเจนเป็ นอย่างมาก โดยมีคณะกรรมการพักการลงโทษซึ่งมีความ
รอบรู้และมีความเข้ าใจในระบบราชทัณฑ์และการพิจารณานักโทษนั้นยังเป็ นการพิ จารณาเป็ น
รายบุคคลอีกด้ วย แต่ปัจจุ บันการพักการลงโทษนั้นกลับไม่ ได้ รับความสําคัญอาจเป็ นเพราะเมื่อ
นักโทษได้ รับการพักการลงโทษแล้ วยังต้ องมีเงื่อนไขต่ างๆที่จะต้ องปฏิบัติตาม อีกทั้งยังต้ องมี
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เจ้ าหน้ าที่คุมประพฤติคอยตรวจตราสอดส่อง ซึ่งหากมีผ้ ูท่ไี ด้ รับการพักการลงโทษเป็ นจํานวนมาก
จํานวนเจ้ าหน้ าที่ย่อมไม่เพียงพอ รวมทั้งความไม่ม่ันใจในตัวของนักโทษที่หากได้ รับการพักการ
ลงโทษแล้ วจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการพักการลงโทษได้ กาํ หนดไว้ และอาจมีการ
หนีจากการพักการลงโทษ
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแก้ ไ ขฟื้ นฟู ผ้ ู ก ระทํา
ความผิดและป้ องกันการกระทําความผิดซํา้ และปั ญหานักโทษล้ นเรือนจําจึงจําเป็ นจะต้ องพัฒนา
ระบบและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดให้ เหมาะสมกับผู้กระทําความผิด มาตรการในการใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring) จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ในปั จจุ บันนานาอารยะ
ประเทศนํามาใช้ กาํ หนดเป็ นเงื่อนไขสําหรับการได้ รับการพักการลงโทษของนักโทษ เพื่อตรวจสอบ
ความประพฤติของนักโทษผู้ท่ไี ด้ รับโอกาสให้ ออกไปใช้ ชีวิตนอกเรือนจําและยังสามารถป้ องกัน
ไม่ให้ เกิดการกระทําความผิดซํา้ ได้ อกี ด้ วยโดยใช้ เทคโนโลยีน้ ีในการสอดส่องผู้กระทําความผิดซึ่ง
ในปั จจุบันได้ มีการใช้ กนั อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็ นเครื่องมือที่สามารถระบุตาํ แหน่งของผู้ถูก
สอดส่องได้ อีกทั้งสามารถบอกเวลาในแต่ละสถานที่ท่ผี ้ ูกระทําความผิดเดินทางไป จํากัดบริเวณ
ติดตามตัวและติดตามดูชีวิตประจําวันได้ ผ่านทางจอควบคุม การใช้ เครื่องมือนี้สามารถลดจํานวน
ผู้ต้องขังในเรือนจําได้ ในลักษณะของการพักการลงโทษ และป้ องกันการกระทําความผิดซํา้ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพเพราะผู้กระทําความผิดจะรู้สกึ เหมือนถูกจับตาดูตลอดเวลา ลดค่าใช้ จ่ายในด้ าน
การคุมประพฤติ สร้ างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ แก่สงั คมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปั จ จุ บั น ระบบการพั ก การลงโทษของประเทศไทยยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารนํา เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในชั้นพักการลงโทษ แต่การใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กบั ผู้กระทําความผิดใน
ประเทศไทยนั้นได้ มีบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2(3) ซึ่ง
เป็ นการจําคุกโดยสถานที่อ่นื ที่มิใช่เรือนจําต่อจากการจําคุกที่เรือนจําโดยเป็ นการจําคุกโดยวิธีการ
อื่นที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้น้ันได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าควรศึกษาถึงการใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายไทยและแนวคิด ที่มา และกฎหมายเกี่ยวกับการพักการลงโทษโดย
มีเงื่อนไขในการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการสอดส่องของต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมสําหรับใช้ ประเทศไทยต่อไป

การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้เครื่องมืออิ เล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
ในบทความนี้ผ้ ูเขียนได้ ศึกษากฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
กฎหมายประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพักการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใช้ เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยในการสอดส่องผู้ได้ รับการพักการลงโทษ โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ อํานาจ
ในการพิ จารณาพั กการลงโทษ คุ ณสมบัติของผู้ มีสิทธิได้ รับการพักการลงโทษ ขั้นตอนในการ
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พิจารณาพักการลงโทษ และการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับนักโทษที่ได้ รับการพักการลงโทษ
ดังนี้

1. อํานาจในการพิจารณาพักการลงโทษ
กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูท่มี ีอาํ นาจพิจารณาพัก
การลงโทษ ได้ แก่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ ซึ่งประกอบด้ วยประธาน 1 คน ที่ปฏิบัติ
หน้ าที่เต็มเวลาและ สมาชิกชั่วคราว 4 คน โดยสมาชิกนั้นจะมาจากมณฑลละ 1 คน และจะต้ องมี
สมาชิกเพิ่มเติมจากเมืองวิลมิ่งอีก 1 คน โดยประธานคณะกรรมการพักการลงโทษจะได้ รับการ
แต่ ง ตั้ ง โดยผู้ ว่ า การรั ฐ ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ เสี ย งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ได้ รั บ เลื อ กจากสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และ
คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษจะที่ทาํ หน้ าที่ตามความเห็นของผู้ว่าการรัฐ
กฎหมายฝรั่งเศสนั้น อํานาจพิจารณาพักการลงโทษจะอยู่ท่ีองค์กรฝ่ ายตุลาการ ซึ่ง
ได้ แก่ ผู้พิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษ โดยจะทําหน้ าที่พิจารณาเกี่ยวกับสภาพของจําคุก
และโทษควบคุ ม ตั ว อื่ น ๆ เพื่ อให้ การบั ง คั บ โทษนั้ นเหมาะสมกั บ ผู้ กรทํ า ผิ ด แต่ ล ะคน
(individualization) การดําเนินการบังคับโทษในกรณีต่างๆ จึงเป็ นอํานาจหน้ าที่ของผู้พิพากษา
บังคับโทษและศาลบังคับโทษในการวินิจฉัยในการพักการลงโทษ รวมทั้งการสั่งให้ ใช้ มาตรการ
ต่างๆแก่ผ้ ูต้องโทษ เช่นการสอดส่องโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

2. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิได้รบั การพักการลงโทษ
กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์น้ัน บุคคลที่จะได้ รับอนุ ญาตให้ พักการลงโทษต้ องบุคคลที่
คณะกรรมการเห็น ว่ า มี ค วามเหมาะสม ซึ่ งเมื่อถู ก ปล่ อยตั ว ไปออกนั้ น จะไม่ ก่อ ความเสียหาย
ต่อชุมชนหรือบุคคลและสถานที่ และอยู่ในผลประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของสังคมและเป็ นการช่วยเหลือ
ฟื้ นฟู ของผู้กระทําผิดให้ เป็ นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบุคคลนั้นจะได้ รับการพักการ
ลงโทษก็ต่อเมื่อคณะกรรมการเชื่อว่ าบุคคลนั้นมีความสามารถและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามหน้ าที่
ของพลเมืองที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้ องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้ าน
ทักษะการทํางาน การมุ่งสู่ความก้ าวหน้ าหรือความสําเร็จของการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย การรักษาการใช้ สารเสพติดและการจัดการความโกรธและแก้ ปัญหาข้ อขัดแย้ ง เพื่อ
ตัดสินใจว่านักโทษสมควรจะได้ รับการพักการลงโทษหรือไม่ ซึ่งผู้ท่อี าจได้ รับการพักการลงโทษนั้น
มีสทิ ธิท่จี ะยื่นคําร้ องขอให้ พิจารณาได้ ด้วยตนเอง
โดยส่ ว นคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ท่ี เ หมาะสมสํา หรั บ การพั ก การลงโทษนั้ น กฎหมายได้
กําหนดให้ นักโทษอาจได้ รับการปล่ อยตัวโดยการพักการลงโทษโดยคณะกรรมพั กการลงโทษ
ถ้ าบุคคลนั้นได้ รับโทษจําคุกมาแล้ ว 1/3 โทษตามคําพิพากษา และคณะกรรมการพักการลงโทษ
อาจดําเนินการพิจารณาพักการลงโทษโดยตั้งเงื่อนไขที่จะบังคับใช้ กับผู้ได้ รับการพักการลงโทษ
หรื อใช้ กฎระเบียบอื่นๆ หากเห็นว่ าเหมาะสมหรือจําเป็ นเมื่อพิ จารณาถึงคุณสมบัติของบุคคล

779

สําหรับการพักการลงโทษ นอกจากการพิจารณาถึงคุณสมบัติปรกติของบุคคลผู้สมควรได้ รับการ
พิจารณาลงโทษแล้ ว กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ยังให้ คณะกรรมการพักการลงโทษสามารถพิจารณา
พักการลงโทษให้ แก่นักโทษที่สภาพร่ างกายหรือจิตใจของนักโทษที่ถูกคุมขังมีความต้ องการการ
รักษาที่กรมราชทัณฑ์ไม่สามารถจัดหาให้ ได้ โดยคณะกรรมการอาจมีคาํ สั่งให้ ปล่ อยตัวบุคคล
ดังกล่าวโดยไม่คาํ นึงถึงระยะเวลาจําคุกที่ได้ รับไปแล้ ว และอาจจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในการพัก
การลงโทษในกรณีเช่นนี้ได้ รวมทั้งอาจเพิกถอนการพักการลงโทษดังกล่ าวโดยปราศจากการ
พิจารณาที่เวลาใดๆและด้ วยสาเหตุใดก็ได้ และสั่งให้ บุคคลนั้นกลับไปยังกรมราชทัณฑ์
กฎหมายฝรั่ ง เศสนั้ น ได้ ก ํา หนดให้ ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาทุ ก ปี แก่ ผ้ ู ท่ีเ หมาะสมโดย
อัต โนมั ติ โดยคุ ณ สมบั ติของผู้ มี สิทธิไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษของประเทศฝรั่ ง เศสได้ กาํ หนด
เงื่อนไขของนักโทษที่จะได้ รับการพักการลงโทษไว้ ดังต่อไปนี้
1) โทษที่ต้ อ งรั บ มาก่ อนการพั ก การลงโทษในกรณีของผู้ ก ระทํา ผิด โดยปรกติน้ั น
จะสามารถได้ รับการพิจารณาพักการลงโทษได้ ต่อเมื่อได้ รับโทษมาแล้ วมาแล้ วกึ่งหนึ่ง ส่วนในกรณี
ของผู้กระทําผิดซํา้ นั้นจะสามารถได้ รับการพิจารณาพักการลงโทษได้ ต่อเมื่อโทษที่รับมาแล้ วเป็ น
จํานวนสองในสามของโทษทั้งหมด
นอกจากนี้ การพักการลงโทษในประเทศฝรั่งเศสจะให้ สทิ ธิเป็ นกรณีพิเศษที่ไม่อยู่ใน
บังคับที่ต้องรับโทษมาแล้ วกึ่งหนึ่งแก่ผ้ ูกระทําผิดที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป หรือแก่ผ้ ูกระทําความผิดที่
ได้ รับโทษจําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือโทษที่ยังเหลืออยู่ไม่เกิน 4 ซึ่งเป็ นผู้ปกครองของเด็กอายุต่าํ กว่า
10 ปี ก็อาจได้ รับการพักการลงโทษเป็ นกรณีพิเศษได้ แต่กรณีดังกล่าวจะไม่ใช้ บงั คับกับผู้กระทํา
ความผิด ร้ า ยแรงผู้ ก ระทํา ความผิด ที่ไ ม่ ใ ช่ ค วามผิด ร้ า ยแรงแต่ ไ ด้ ก ระทํา ต่ อ เด็ก หรื อ ผู้ ก ระทํา
ความผิดซํา้ ซาก
2) เงื่อนไขด้ านความประพฤติ ผู้กระทําผิดที่จะได้ รับการพักการลงโทษนั้น จะต้ อง
ผ่านเงื่อนไขด้ านความประพฤติท่กี ฎหมายกําหนดไว้ คือ ผู้กระทําผิดจะได้ รับการพักการลงโทษ
ต่อเมื่อเขาแสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวเข้ ากับสังคม โดยเฉพาะหากพิสจู น์ให้ เห็น
ว่าสามารถทํางานหรือเข้ ารับการฝึ กอบรม หรือการมีบทบาทอย่างสําคัญในครอบครัว หรือเมื่อมี
ความจําเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาอาการเจ็บป่ วยหรือแสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการชดใช้
ความเสียหายให้ แก่ผ้ ูเสียหายจากการกระทําผิด

3. ขั้นตอนในการพิจารณาพักการลงโทษ
ตามกฎหมายมลรั ฐ เดลาแวร์ น้ั น การพั ก การลงโทษจะต้ อ งมี ก ารระบุ ตั ว และการ
คัดเลือกนักโทษที่จะได้ รับการพิจารณาสําหรับโครงการพักการลงโทษ โดยนักโทษจะถูกระบุตัว
โดยเจ้ าหน้ าที่จัดหมวดหมู่หรือถูกระบุตัวเมื่อมาถึงที่ศูนย์ราชทัณฑ์ และมีข้นั ตอนการพิจารณาดังนี้
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1) เมื่ อ มี ก ารยื่ น คํา ขอแล้ ว จะมี ก ารจั ด เตรี ย มคณะกรรมการภายใน 30 วั น และ
คณะกรรมการต้ องแจ้ งหัวหน้ าสํานักงานเรือนจําแห่งใบสมัครดังกล่าวและตรวจสอบใบสมัครและ
การตรวจสอบคําขอและการมีสทิ ธิได้ รับการพักการลงโทษและข้ อมูลที่จาํ เป็ นภายใน 180 วัน
2) เมื่อได้ รับข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการจะต้ องตัดสินภายใน 30 วัน
หากปฏิเสธการพักการลงโทษของผู้สมัคร กรมราชทัณฑ์จะต้ องเขียนจดหมายให้ ความเห็นไปยัง
คณะกรรมการอย่างเร็วที่สดุ
3) ภายในหนึ่ งเดื อนก่ อ นการพิ จารณาพั ก การลงโทษ กรมราชทัณฑ์จ ะต้ องเสนอ
รายงานความคืบหน้ ากับการแนะนําการพักการลงโทษให้ คณะกรรมการพักการลงโทษ และต้ อง
เสนอแผนประเมินการพักการลงโทษอย่างละเอียดพร้ อมคําแนะนํา สําเนารายงานความคืบหน้ า
เสนอไปยังตํารวจรัฐเดลาแวร์และองค์กรตํารวจจับกุมประชาชนพร้ อมกับวันที่และสถานที่ในการ
พิ จารณาพั กการลงโทษ นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์จะต้ องแจ้ งให้ คู่ กรณีท่ีเป็ นผู้เสียหายจากการ
กระทําความผิด อาญาหรื ออาชญากรรมของผู้ กระทําความผิด ซึ่งถู กตัดสิน ลงโทษถึงวัน ที่และ
สถานที่ของกําหนดการการพิจารณาพักการลงโทษ
4) ผู้ได้ รับการพักการลงโทษจะต้ องไม่มีผ้ ูท่ถี ูกตัดสินและถูกจําคุกในข้ อหาฆาตกรรมระดับ
แรกหรือระดับสอง,ข่ มขืนระดับแรก,ระดับสองหรือสาม,ความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายใน
ระดับแรกหรือระดับสอง การลักพาตัวหรือความผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับการจําหน่าย พยายามที่จะ
จําหน่าย หรือการส่งมอบ หรือการครอบครองโดยมีเจตนาเพื่อจําหน่ ายหรือส่งมอบยาเสพติด
เว้ นแต่จะได้ คะแนนเสียงอย่างน้ อย 4 ใน 5 ของสมาชิกคณะกรรมการที่อนุญาตให้ ได้ รับการพัก
การลงโทษ โดยองค์ประชุมจะต้ องมีอย่างน้ อย 3 คน
5) ให้ ถอื ว่าบุคคลที่อยู่ในระหว่างพักการลงโทษทุกคนจะยังถูกคุมขังอยู่ตามกฎหมาย
ของกรมราชทัณฑ์ แต่จะอยู่ภายใต้ คาํ สั่งของคณะกรรมการพักการลงโทษ
กฎหมายฝรั่งเศส ขั้นตอนในการพิจารณาพักการลงโทษผู้สมควรได้ รับการพักการ
ลงโทษของฝรั่งเศสได้ กาํ หนดให้ แต่ละเรือนจําจะต้ องมีสาํ นวนเอกสารประจําตัวนักโทษแต่ละคน
ติดตามตัวนักโทษไปตลอดไม่ ว่าจะย้ ายไปอยู่ในเรือนจําใด และสํานวนจะประกอบด้ วยเอกสาร
4 ส่วน คือ
1) ส่วนที่เกี่ยวกับคําพิพากษา จะประกอบด้ วยข้ อความจากคําพิ พากษาหรือคําสั่ง
ข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดและข้ อเท็จจริงที่จะทําให้ การกระทําผิดของนักโทษนั้นบรรเทาหรือ
ร้ ายแรงขึ้น รวมทั้งผู้ร่วมสมคบคิดและร่ วมกระทําผิดและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการบังคับโทษ
รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียหาย
2) ส่ ว นที่เ กี่ย วกับ เรื อ นจํา จั ด ทํา โดยหั ว หน้ า เรื อ นจํา จะต้ อ งประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล
เกี่ยวกับความประพฤติของนักโทษขณะอยู่ในเรือนจํา และคําสั่งต่ างๆ ของทางราชทัณฑ์ท่มี ีต่อ
นักโทษนั้น
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3) ส่ ว นของแฟ้ มเอกสาร จั ด ทํา โดยหน่ ว ยงานที่ท าํ หน้ า ที่เ กี่ย วกับ การช่ ว ยเหลื อ
นักโทษคืนสู่สงั คมและคุมประพฤติ ได้ แก่ข้อมูลซึ่งรวบรวมโดยเจ้ าหน้ าที่คุมประพฤติซ่ึงได้ มีการ
เฝ้ าสังเกตนักโทษ
4) ส่วนของคะแนนที่ได้ จากการสังเกต ตรวจสอบ และประเมินบุคลิกลักษณะ สถานะ
ทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา ทรัพย์สิน ครอบครัวและสถานะทางสังคม ทั้งก่อนได้ รับโทษจําคุก
และระหว่างรับโทษ
เมื่อผู้กระทําผิดมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายกําหนดอันอาจได้ รับการพักการ
ลงโทษแล้ ว การจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการพักการลงโทษจะมีผ้ ูพิจารณาแตกต่างกันไป
ตามอัตราของโทษ โดยผู้พิพากษาบังคับโทษจะเป็ นผู้พิจารณาพักการลงโทษให้ แก่ผ้ ูกระทําผิด
ที่ต้องรับโทษจําคุกไม่เกินกว่าสิบปี หรือพิจารณาพักการลงโทษให้ แก่ผ้ ูกระทําความผิดที่จะต้ องรับ
โทษจําคุกที่เหลืออีกไม่เกินสามปี และศาลบังคับโทษจะเป็ นผู้พิจารณาสําหรับกรณีท่ผี ้ ูกระทําผิด
ได้ รับโทษจําคุกมากกว่าสิบปี หรือมีโทษจําคุกที่เหลืออยู่เกินกว่าสามปี ทั้งนี้การพิจารณาพักการ
ลงโทษโดยผู้พิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษนั้น กฎหมายกําหนดให้ ต้องมีการพิจารณา
อย่างน้ อยปี ละครั้งหลังจากนักโทษได้ รับโทษมาตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
โดยหากได้ รับการพักการลงโทษแล้ ว ผู้ได้ รับการพักการลงโทษจะต้ องอยู่ภายใต้ การ
พั กการลงโทษเป็ นเวลาไม่ น้ อยกว่ าระยะเวลาของโทษที่ยังเหลื ออยู่ แต่ จ ะกํา หนดให้ เกิน กว่ า
ระยะเวลาของโทษที่เหลืออยู่มากกว่าหนึ่งปี ไม่ได้ ทั้งนี้ระยะเวลาทั้งหมดจะต้ องไม่เกินกว่าสิบปี
สําหรับนักโทษที่ถูกจําคุกตลอดชีวิตระยะเวลาภายใต้ การพักการลงโทษที่จะกําหนดไว้ น้ันจะต้ อง
ไม่ น้อยกว่ าห้ าปี แต่ไม่เกินกว่าสิบปี ภายในระยะเวลาดังกล่ าวผู้ได้ รับการพักการลงโทษก็จะต้ อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติท่กี าํ หนดโดยผู้พิพากษาบังคับโทษ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ หรือมีการกระทําความผิดขึ้นใหม่ หรือมีการละเมิดมาตรการที่กาํ หนดไว้ ในการอนุญาต
ก็จะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษ ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูกระทําผิดนั้นจะต้ องรับโทษทั้งหมดที่เหลืออยู่ใน
เวลาที่ได้ รับการพักการลงโทษ แต่หากไม่มีการเพิกถอนการพักการลงโทษจะจนถึงวันครบกําหนด
ถือว่าการบังคับโทษนั้นเสร็จสิ้นแล้ วตั้งแต่วันที่ได้ รับการพักการลงโทษ

4. การใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์กบั นักโทษทีไ่ ด้รบั การพักการลงโทษ
ตามกฎหมายมลรั ฐ เดลาแวร์ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก านั้ น การพั ก การลงโทษจะเป็ น
ลั ก ษณะของการพั ก การลงโทษแบบมี เ งื่ อ นไขโดยผู้ ท่ีไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษจะต้ อ งอยู่ ใ น
โปรแกรมการกักขังที่บ้านแทนและจะต้ องมีการสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะผู้ท่ีอยู่ใน
โปรแกรมกักขังที่บ้านซึ่งจะรูปแบบของการควบคุมภายใต้ การกํากับดูแลอย่ างเข้ มข้ นในชุมชน
รวมทั้งการเฝ้ าระวังที่บริหารงานโดยเจ้ าหน้ าที่กาํ กับดูแลอย่างเข้ มข้ นโดยจะถูกกักตัวอยู่ในสถานที่
ที่กาํ หนดและมีการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อสอดส่องและบุคคลที่จะมีสิทธิ์สาํ หรับอยู่
ในโปรแกรมการกักขังที่จะต้ องเป็ นไปความสมัครใจ และการเข้ าร่วมจะจํากัดเฉพาะแก่ผ้ ูท่กี ระทํา
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ผิดไม่รนุ แรง โดยจะมีการระบุตัวและการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมที่จะได้ รับการพิจารณาสําหรับโครงการ
กักขังที่บ้านสําหรับนักโทษที่ได้ รับการพักการลงโทษนั้น แต่ถ้าเป็ นผู้กระทําที่ถูกตัดสินให้ ถูกกํากับ
ดูแลในระดับ 1, 2 หรือ ซึ่งเป็ นผู้ท่กี ระทําความผิดร้ ายแรงนั้นจะถือว่าเป็ นผู้ไม่เหมาะสมสําหรับ
การจัดไว้ ในโปรแกรมกักขังที่บ้านเว้ นแต่มีคาํ สั่งโดยเฉพาะจากผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีหรือเป็ น
ผลมาจากการบริหารสถานกักกัน
กฎหมายประเทศฝรั่งเศส การใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับนักโทษที่ได้ รับการพัก
การลงโทษของประเทศฝรั่งเศสนั้นกฎหมายบัญญัติให้ ผ้ ูพิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษ
กําหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทําความผิดและโทษจําคุกที่พวกเขา
ได้ รับหรือโทษที่เหลืออยู่ ซึ่งหากเหลือโทษจําคุกอีกไม่ เกิน 2 ปี หรื 1 ปี ในกรณีของผู้ท่กี ระทํา
ความผิดซํา้ อาจกําหนดโทษให้ พักการลงโทษโดยคุมประพฤติภายใต้ มาตรการการสอดส่องโดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็ นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี แต่หากเป็ นนักโทษที่อยู่ในข่ายเฝ้ าระวังทาง
สังคมที่ถูกจําคุกไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือนักโทษที่ถูกจําคุกไม่น้อยกว่า 5 ปี ในความผิดเกี่ยวกับการ
ใช้ ความรุนแรงในครอบครัว จะถูกสอดส่องโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 2 ปี แต่หากเป็ น
นักโทษที่ถูกตัดสินให้ จาํ คุกตลอดชีวิตในความผิดอุกฤษฎ์โทษหรือถูกตัดสินให้ จาํ คุกเท่ากับหรือ
มากกว่าสิบห้ าปี ในความผิดอุกฤษฎ์โทษหรือมัชฌิมโทษสําหรับความผิดที่อยู่ภายใต้ มาตรการการ
เฝ้ าระวั งทางสังคม หรื อจํา คุ กไม่ น้อยกว่ าสิบปี สําหรั บความผิดที่ต้องอยู่ ภายใต้ มาตรการการ
ควบคุมป้ องกันและการตรวจสอบความปลอดภัยจะต้ องอยู่ในมาตรการสอดส่องโดยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 1-3 ปี โดยก่อนที่จะมีการใช้ มาตรการในการวางตําแหน่งไว้ ภายใต้ การ
เฝ้ าระวังอิเล็กทรอนิกส์ ผู้พิพากษาบังคับโทษจะต้ องตรวจสอบถึงสถานภาพทางครอบครัว สภาพ
ทางร่ างกาย และทางสังคมของนักโทษนั้นก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดตารางเวลาและ
พื้ นที่ท่ีก ํา หนดและหากผู้ พิ พ ากษาบั ง คั บ โทษตั ด สิน ให้ บุ ค คลใดอยู่ ภ ายใต้ ก ารเฝ้ าระวั ง โดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ก็จะมีการแจ้ งให้ ผ้ ูได้ รับการพักการลงโทษทราบถึงช่วงเวลาที่กาํ หนด
และหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ และภาระผูกพันที่จะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติท่ี
เหมาะสม ซึ่งเงื่อนไขคุมประพฤติน้ันอาจเป็ นข้ อเดียวหรือหลายข้ อรวมกันก็ได้ รวมทั้งมาตรการที่
ใช้ สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางสังคม ซึ่งจะมีหน่วยงานช่วยเหลือนักโทษในการ
กลั บคืนสู่สังคมและคุ มประพฤติคอยดู แลตามคําสั่งของผู้ พิพากษาบังคับโทษ ในการกําหนด
เงื่อนไขคุมประพฤติน้ ี ผู้พิพากษาบังคับโทษอาจรับฟั งข้ อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้ องเช่ นพนักงาน
อัยการได้
ถ้ า ศาลที่ ตั ด สิ น ใจให้ อยู่ ภ ายใต้ ก ารจั ด วางตํา แหน่ ง การสอดส่ อ งโดยเครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่ าถ้ าผู้กระทําความผิดไม่ปฏิบัติตามข้ อผูกพันหรือข้ อห้ ามที่กาํ หนดไว้ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของการดําเนินการหรือถ้ ามีการร้ องขอโดยผู้มีสทิ ธิ ศาลอาจเพิกถอน
การอนุ ญาตได้ และการดําเนินการภายใต้ การดู แลอิเล็กทรอนิกส์น้ ี จะต้ องให้ ความเคารพต่ อ
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ ความสมบูรณ์และความเป็ นส่วนตัวของแต่ละบุคคล และผู้พิพากษา

783

บังคับโทษอาจแต่ งตั้งแพทย์ได้ ตลอดเวลาเพื่อที่จะตรวจสอบว่ าการดําเนินการวิธีท่ีกล่ าวถึงใน
ดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของบุคคลนั้น การแต่งตั้งนี้อาจได้ รับการร้ องขอจากผู้ต้องโทษโดย
พิจาณาจากใบรับรองแพทย์ท่ไี ด้ รับ และใช้ มาตรการการเฝ้ าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถ
นํามาใช้ เฉพาะกับการที่นักโทษได้ ให้ ความยินยอมก่อน ซึ่งสามารถร้ องขอได้ โดยผ่านทนายความ
หรือทางพนักงานอัยการ หรือการที่ศาลใช้ ดุลพินิจเอง ซึ่งหากนักโทษไม่ยินยอมก็อาจไม่ได้ รับการ
พิจารณาพักการลงโทษ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ด้ วยเหตุท่วี ่า ในประเทศไทยยังมิได้ มีการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กบั นักโทษ
ที่ได้ รับการพักการลงโทษ ดังนั้นการจะนํามาปรับใช้ ในประเทศไทยนั้น ผู้เขียนจึงสรุปถึงปัญหาใน
การพักการลงโทษของประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อ
สอดส่องนักโทษที่ได้ รับการพักการลงโทษ อันจะช่วยให้ การพักการลงโทษมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสอดคล้ องกับการบังคับโทษโดยโดยสรุปจากที่ได้ ศึกษาจากรายละเอียดบทก่อนหน้ านี้ท่ไี ด้
กล่าวมา ดังนี้
1) การละเมิดเงื่อนไขในการพักการลงโทษ การพักการลงโทษในปัจจุบันนั้น เป็ นการ
ง่ ายที่ผ้ ูได้ รับการพักการลงโทษจะละเมิดเงื่อนไขต่ างๆที่เขาได้ ถูกกําหนดขึ้นในระหว่ างพักการ
ลงโทษ และเพราะการที่ไ ม่ สามารถสอดส่องผู้ ท่ีได้ รับการพั กการลงโทษได้ ตลอดเวลานั้ นเอง
วัตถุประสงค์หลักในการนําเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ ในการพั กการลงโทษนั้น ก็เพื่ อ
นํามาใช้ สอดส่องผู้ได้ รับการพักการลงโทษที่อยู่ในระหว่างพักการลงโทษ ว่าเขาเหล่านั้นได้ ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ได้ ถูกกําหนดไว้ หรือไม่ เช่นเงื่อนไขห้ ามเข้ าใกล้ ผ้ ูเสียหายหรือผู้เกี่ยวข้ อง ห้ ามออก
นอกเขตที่กาํ หนด ห้ ามออกจากที่พักเวลากลางคืน ห้ ามขับขี่ยานพาหะนะ ห้ ามประกอบอาชีพ
บางอย่ าง หรือการต้ องไปทํางาน หรือต้ องไปเข้ ากลุ่มฟื้ นฟู เป็ นต้ น ซึ่งในการสอดส่องนักโทษ
เหล่านี้น้ัน หากต้ องทําการสอดส่องอย่างใกล้ ชิดถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆก็จาํ เป็ นจะต้ องใช้
เจ้ าพนักงานคุมประพฤติจาํ นวนมาก ดังนั้นการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์น้ัน จะสามารถช่วยให้
เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ทราบถึงตํา แหน่ งของนั ก โทษแต่ ล ะคนว่ า อยู่ ณ สถานที่ใ ด เวลาใด
อันช่วยให้ สามารถจัดการดูแลนักโทษเหล่านั้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ปั ญหาในการกระทําความผิดซํา้ เพราะนักโทษส่วนใหญ่ น้ันเมื่อออกจากเรือนจํา
มักจะประสบปั ญหาในด้ านหน้ าที่การงาน ที่ไม่สามารถหางานทําได้ ทําให้ ไม่มีรายได้ สาํ หรับเลี้ยง
ตนเอง ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ หวนกลับมากระทําความผิดซํา้ ได้ ง่าย การที่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ช่ ว ยในการสอดส่ อ งนั้ น ทํา ให้ เจ้ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ สามารถทราบถึง พฤติก รรมของผู้ ถู ก
สอดส่องได้ ดีว่า ได้ ดาํ เนินชีวิตไปตามปกติตามเงื่อนไขที่ได้ กาํ หนดไว้ หรือไม่ อีกทั้งในกรณีท่เี ป็ น
ผู้กระทําผิดติดนิสัย ซึ่งในความผิดส่วนใหญ่มักก่อเหตุในเวลากลางคืน การกําหนดเงื่อนไขบาง
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อย่างเช่น ห้ ามออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืนนั้นสามารถช่วยป้ องกันการกระทําความผิดซํา้
ได้
3) ปัญหานักโทษล้ นเรือนจํา ในการพักการลงโทษนั้นนักโทษบางรายอาจไม่มีโอกาส
ได้ รับการพิจารณา เนื่องจากไม่ได้ รับความไว้ วางใจที่จะให้ ออกมาใช้ ชีวิตภายนอกเรือนจํา เพราะ
ราชทัณฑ์อาจเห็นว่ายังไม่มีความพร้ อม หรืออาจไปก่ออันตรายแก่สงั คมได้ ทั้งๆ ที่นักโทษคนนั้น
ต้ องการกลับตัวและปรับปรุงตนเอง ซึ่งใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการสอดส่องนั้น ช่วยให้
เกิดความมั่นใจได้ ว่านักโทษเหล่ านั้นจะไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในเวลาที่ไม่ มีพนักงานคุมประพฤติ
คอยดูแล และสามารถเพิ่มอัตราผู้ท่อี าจได้ รับการพักการลงโทษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ปั ญหาด้ านงบประมาณในการดูแลนักโทษในเรือนจําในระยะยาว ในการบังคับ
โทษกับนักโทษบางรายนั้น โทษจําคุกอาจไม่ใช่การลงโทษที่มีประสิทธิภาพที่สุด การที่ต้องจําคุก
นักโทษเป็ นเวลานาน ต้ องใช้ งบประมาณในการดูแลเป็ นอย่ างมาก การให้ นักโทษบางรายที่ไม่
สมควรถูกจําคุกอยู่เป็ นเวลานาน เช่นนักโทษที่ต้องคดีกระทําโดยประมาท หรือกระทําความผิด
ด้ วยความจําเป็ น ซึ่งในบางครั้งจําเป็ นที่จะต้ องถูกจําคุกบ้ างเพื่อให้ มีความเข็ดหลาบ แต่เมื่อจําคุก
ระยะหนึ่งแล้ วก็ควรจะให้ โอกาสในการกลับตัวและออกไปใช้ ชีวิตนอกเรือนจําต่อไป การที่จาํ คุกไว้
เป็ นเวลานานอาจทําให้ เขาเหล่ านั้นซึ มซั บและเรียนรู้ทักษะจากอาชญากรมืออาชีพที่อยู่ ในคุ ก
ซึ่งอาจสร้ างปั ญหาต่อสังคมได้ ในภายหลัง การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กบั ผู้ได้ รับการพัก
การลงโทษนั้น จะส่งผลให้ นักโทษเหล่านี้ได้ ออกจากเรือนจําเร็วขึ้น โดยให้ ไปรับโทษในชุมชนแทน
อันจะส่งผลให้ เป็ นการลดงบประมาณในการดูแลนักโทษได้ อย่างมาก
5) ปัญหาด้ านความยินยอมในการสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การพักการลงโทษ
นั้นวัตถุประสงค์กเ็ พื่อฟื้ นฟูนักโทษโดยการให้ ออกไปใช้ ชีวิตนอกเรือนจําก่อนครบกําหนดโทษ
จําคุก โดยเป็ นการไปรับโทษต่อในชุมชน ดังนั้นตัวนักโทษเองต้ องมีความเต็มใจที่จะกลับตัวเป็ น
คนดีต่อสังคม การใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์น้ันเป็ นให้ ผ้ ูได้ รับการพักการลงโทษสวมใส่เครื่องมือ
ติดตัวและจะถูกสอดส่องตําแหน่งโดยเจ้ าหน้ าที่ผ่านทางหน้ าจอตลอดเวลา อันเป็ นการกระทําต่อ
เนื้อตัวร่างกาย ซึ่งละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการจะนํามาใช้ กับผู้ได้ รับการ
พักการลงโทษผู้ใดควรจะได้ รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ ง เพื่อเป็ นการยืนยันว่าเขาพร้ อมที่จะ
ฟื้ นฟูตัวเอง และกลับคืนสู่สงั คมได้ อย่างไม่เป็ นอันตราย
6) ปัญหาด้ านสุขภาพในระหว่างสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสวมใส่เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สมควรที่จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้น้ัน หากมีการพบว่าการสวมใส่น้ันอาจ
ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่แล้ ว ควรมีกฎหมายให้ อาํ นาจให้ ผ้ ูมีอาํ นาจพิจารณาสามารถ
มีคาํ สั่งเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นได้
จากสภาพปัญหาดังที่ได้ กล่าวมา ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกําหนดให้ ใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กบั นักโทษที่
ได้ รับการพักการลงโทษ จึงเห็นว่าควรเพิ่มข้ อกําหนดเงื่อนไขในการให้ ใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
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กับนักโทษที่ได้ รับการพักการลงโทษลงในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 และในเรื่อง
เงื่อนไขในการพั กการลงโทษ ในกฎกระทรวงมหาดไทย โดยเห็นสมควรแก้ ไขพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 หมวด 8 เรื่องวินัย มาตรา 32(5) เป็ นดังนี้
มาตรา 32 นั กโทษเด็ด ขาดคนใดแสดงให้ เห็น ความประพฤติดี มีค วามอุต สาหะ
ความก้ าวหน้ าในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแก่ราชการเป็ นพิเศษ อาจ
ได้ รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(5) พักการลงโทษภายใต้ บังคับเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีกาํ หนดไว้ โดยนักโทษที่จะ
ได้ รั บ การพั ก การลงโทษนี้ อาจถู ก กํา หนดเงื่ อ นไขให้ ต้ อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต าม
หลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดในกฎกระทรวง ซึ่งหากนักโทษดังกล่าวไม่ยินยอมสวมใส่กอ็ าจไม่ได้ รับการพัก
การลงโทษ แต่การพักลงโทษนี้จะพึงกระทําได้ ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้ รับโทษมาแล้ วไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้ น หรือไม่ น้อยกว่ าสิบปี ในกรณีท่ีต้องโทษ
จําคุกตลอดชีวิต และระยะเวลาที่จะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นให้ กาํ หนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ไม่
เกินกว่ากําหนดโทษที่ยังเหลืออยู่
ส่วนในเรื่องเงื่อนไขในการพักการลงโทษ เห็นสมควรแก้ ไขกฎกระทรวงมหาดไทย
ข้ อ 93 เพื่อให้ สอดคล้ องในการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ เห็นสมควรแก้ ไข เป็ นดังนี้
ข้ อ 93 เงื่อนไขในระหว่างพักการลงโทษ กําหนด ดังต่อไปนี้
(1) ห้ ามกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กาํ หนดในข้ อ 94
(2) ให้ กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กาํ หนดในข้ อ 95 หรือ
(3) ห้ ามกระทําการและให้ กระทําการตาม (1) และ (2)
(4) เงื่อนไขในการต้ องสวมใส่อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามข้ อ 93/1
(5) เงื่อนไขอื่นตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษเห็นสมควร
2. ในเรื่ อ งเงื่ อ นไขในการใช้ เครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ การนํา เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้สวมใส่ เห็นสมควรให้
มีข้อกําหนดในการต้ องสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในด้ านความยินยอม และในด้ านอํานาจใน
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆเช่นกรณีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ โดยสมควรกําหนด
ในกฎกระทรวงมหาดไทย ข้ อ 93/1 เป็ นดังนี้
ข้ อ 93/1 เงื่อนไขในการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
(1) ผู้ ท่ีได้ รับการพั กการลงโทษอาจถูกกําหนดเงื่อนไขในการต้ องสวมใส่ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับการสอดส่องในระหว่างพักการลงโทษ ตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษ
เห็นสมควร
(2) “อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า เครื่ องอุ ป กรณ์ รั บ ส่ ง สั ญ ญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ ติดตามตัว หรือที่ใช้ สวมใส่ข้อมือ ข้ อเท้ า หรืออวัยวะส่วน
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อื่นใดของผู้ได้ รับการพักการลงโทษ รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถใช้ ตรวจสอบอาณาเขต
ของผู้พักการลงโทษได้
(3) ห้ ามมิให้ บุคคลใดดัดแปลง ทําให้ เสียหาย ทําลาย เคลื่อนย้ าย หรือถอดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ในกรณีท่พี บว่ ามีเหตุตามวรรคแรก หรือเหตุอ่ ืนใดที่ทาํ ให้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชาํ รุดเสียหาย
หรื อไม่ สามารถใช้ บังคับได้ ตามคําสั่งของคณะกรรมการพั กการลงโทษ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
รายงานต่อเจ้ าคณะกรรมการพักการลงโทษทราบโดยเร็วที่สดุ
(4) ให้ เจ้ าพนักงานคุ มประพฤติหรือเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจมีอาํ นาจเข้ าไปตรวจสอบใน
สถานที่อ าศัยของผู้ ท่ีไ ด้ รับ การพั ก การลงโทษได้ เพื่ อตรวจสอบเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์แ ละ
ตรวจสอบถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยได้ รับความยินยอมของเจ้ าของสถานที่
(5) หากการสวมใส่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่
ให้ เจ้ าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้สวมใส่ มีอาํ นาจยื่นคําร้ องต่ อรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัก
การลงโทษให้ ถอดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ช่ัวคราว
การยื่นคําร้ องตามวรรคแรกต้ องมีใบรับรองของแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งรัฐ
(6) ระยะเวลาที่ต้องอยู่ ภายใต้ เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ไ ม่ น้ อยกว่ า 3 เดือน และ
ไม่เกินกว่า 5 ปี
(7) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษโดยมี เ งื่ อนไขในการต้ องสวมใส่ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อาจต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าวตามที่รัฐมนตรีกาํ หนด
(8) หากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาพั ก การลงโทษไม่ ยิ น ยอมสวมใส่ เ ครื่ องมื อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ นั ก โทษผู้ น้ั น อาจไม่ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษได้ ทั้ง นี้ เป็ นไปตามที่รั ฐ มนตรี
เห็นสมควร
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