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บทนาํ 

 ในปัจจุบันอาชญากรรมที่กระทาํต่อมนุษย์ด้วยกันน้ันเร่ิมมีอัตราที่สูงขึ้ นเร่ือยๆ

เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้ น การเดินทางที่สะดวกสบายสามารถเดินทางถึงกันได้หมด 

ทุกพ้ืนที่ทาํให้สงัคมเมืองมีการเจริญเติบโตขึ้นส่งผลให้วิถีการดาํเนินชีวิตแปรเปล่ียนไปและผู้คน

ในสงัคมต้องต่อสู้ดิ้นรนทาํให้มีการกระทาํอาชญากรรมสงูขึ้น การควบคุมอาชญากรจึงเป็นไปด้วย

ความยากลาํบากเน่ืองจากประชากรที่สงูมากขึ้นทาํให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอ ซ่ึงการควบคุม

อาชญากรน้ันเป็นสิ่งที่รัฐทุกรัฐและสังคมทุกสังคมพยายามอย่างมากที่จะควบคุมให้ได้แต่เพราะ

มนุษย์น้ันมีหลากหลายและแต่ละบุคคลกมี็ลักษณะเฉพาะตน การควบคุมมิให้มีการกระทาํ

ความผิดเกิดขึ้ นเลยน้ันย่อมเป็นไปไม่ได้ เม่ืออัตราการเจริญเติบโตทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ 

มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่ในด้านศีลธรรมกลับเสื่อมถอยลง ทาํให้มนุษย์ตัดสินใจกระทาํ

ความผิดได้โดยง่าย และเม่ือโทษที่ลงน้ันส่วนใหญ่น้ันเป็นโทษจําคุก จึงส่งผลให้เรือนจําแทบ 

ทุกประเทศทั่วโลกมีปัญหาประชากรนักโทษล้นเรือนจาํ ทาํให้ต้องมีการคิดและมองหามาตรการ

ใหม่ๆ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  

 ในระบบราชทณัฑข์องไทยน้ันมีมาตรการที่ใช้อยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักโทษ เพ่ือให้

นักโทษสามารถได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจําก่อนครบกาํหนดตามคําพิพากษาหลาย

มาตรการ เช่นการอภัยโทษ การพักการลงโทษเป็นต้น ซ่ึงการอภัยโทษน้ันเป็นการอภัยโทษให้แก่

นักโทษที่เข้าข่ายได้รับสทิธิ์น้ันโดยเป็นการยกเว้นโทษให้บางส่วนอนัเป็นการลดโทษให้ผู้ต้องขังที่

ประพฤติดีซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะโดยรวมโดยมิได้แยกประเภทหรือลักษณะการกระทาํ

ความผดิของนักโทษแต่ละรายอนัเป็นเพียงการระบายนักโทษในลักษณะเป็นกลุ่มที่ไม่อาจประเมิน

ตัวนักโทษได้เลย เน่ืองจากการอภัยโทษน้ันมองถึงช้ันของนักโทษเป็นหลัก กล่าวคือหากมีความ

ประพฤติดีในขณะที่อยู่เรือนจาํกส็ามารถได้รับการอภัยโทษได้แล้วและเม่ือได้รับการปล่อยตัวกถ็ือ

ว่านักโทษน้ันได้รับโทษเสร็จสิ้ นแล้ว ส่วนระบบการพักการลงโทษตามหลักเกณฑ์ของกรม

ราชทณัฑน้ั์นมีระเบียบที่มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก โดยมีคณะกรรมการพักการลงโทษซ่ึงมีความ

รอบรู้ และมีความเข้าใจในระบบราชทัณฑ์และการพิจารณานักโทษน้ันยังเป็นการพิจารณาเป็น

รายบุคคลอีกด้วย แต่ปัจจุบันการพักการลงโทษน้ันกลับไม่ได้รับความสาํคัญอาจเป็นเพราะเม่ือ

นักโทษได้รับการพักการลงโทษแล้วยังต้องมีเง่ือนไขต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งยังต้องมี

                                                            
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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เจ้าหน้าที่คุมประพฤติคอยตรวจตราสอดส่อง ซ่ึงหากมีผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษเป็นจาํนวนมาก

จาํนวนเจ้าหน้าที่ย่อมไม่เพียงพอ รวมทั้งความไม่ม่ันใจในตัวของนักโทษที่หากได้รับการพักการ

ลงโทษแล้วจะสามารถปฏบิัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการพักการลงโทษได้กาํหนดไว้และอาจมีการ

หนีจากการพักการลงโทษ  

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทาํ

ความผิดและป้องกันการกระทาํความผิดซํา้และปัญหานักโทษล้นเรือนจาํจึงจาํเป็นจะต้องพัฒนา

ระบบและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทาํความผิดให้เหมาะสมกับผู้กระทาํความผิด มาตรการในการใช้

เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ (electronic monitoring) จึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่ในปัจจุบันนานาอารยะ

ประเทศนาํมาใช้กาํหนดเป็นเง่ือนไขสาํหรับการได้รับการพักการลงโทษของนักโทษ เพ่ือตรวจสอบ

ความประพฤติของนักโทษผู้ที่ได้รับโอกาสให้ออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจาํและยังสามารถป้องกัน

ไม่ให้เกดิการกระทาํความผิดซํา้ได้อกีด้วยโดยใช้เทคโนโลยีน้ีในการสอดส่องผู้กระทาํความผิดซ่ึง

ในปัจจุบันได้มีการใช้กนัอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือที่สามารถระบุตาํแหน่งของผู้ถูก

สอดส่องได้ อกีทั้งสามารถบอกเวลาในแต่ละสถานที่ที่ผู้กระทาํความผิดเดินทางไป จาํกัดบริเวณ 

ติดตามตัวและติดตามดูชีวิตประจาํวันได้ผ่านทางจอควบคุม การใช้เคร่ืองมือน้ีสามารถลดจาํนวน

ผู้ต้องขงัในเรือนจาํได้ในลักษณะของการพักการลงโทษ และป้องกนัการกระทาํความผดิซํา้ได้อย่าง

มีประสทิธิภาพเพราะผู้กระทาํความผิดจะรู้สกึเหมือนถูกจับตาดูตลอดเวลา  ลดค่าใช้จ่ายในด้าน

การคุมประพฤติ สร้างความม่ันใจและความปลอดภัยให้แก่สงัคมได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 ในปัจจุบัน ระบบการพักการลงโทษของประเทศไทยยังมิได้มีการนําเคร่ืองมือ

อเิลก็ทรอนิกสม์าใช้ในช้ันพักการลงโทษ แต่การใช้เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสก์บัผู้กระทาํความผิดใน

ประเทศไทยน้ันได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89/2(3) ซ่ึง

เป็นการจาํคุกโดยสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจาํต่อจากการจาํคุกที่เรือนจาํโดยเป็นการจาํคุกโดยวิธีการ

อื่นที่สามารถจาํกัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้น้ันได้ดังน้ันผู้เขียนจึงเหน็ว่าควรศึกษาถึงการใช้

เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสใ์นกฎหมายไทยและแนวคิด ที่มา และกฎหมายเกี่ยวกบัการพักการลงโทษโดย

มีเง่ือนไขในการใช้เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสเ์พ่ือช่วยในการสอดส่องของต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางที่

เหมาะสมสาํหรับใช้ประเทศไทยต่อไป 

 

การพกัการลงโทษโดยมีเงื่อนไขในการใชเ้ครื่องมืออิเล็กทรอนิกสต์ามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

 ในบทความน้ีผู้เขยีนได้ศึกษากฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

กฎหมายประเทศฝร่ังเศส เกี่ยวกบัหลักเกณฑก์ารพักการลงโทษโดยมีเง่ือนไขในการใช้เคร่ืองมือ

อเิลก็ทรอนิกสเ์พ่ือช่วยในการสอดส่องผู้ได้รับการพักการลงโทษ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ อาํนาจ

ในการพิจารณาพักการลงโทษ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพักการลงโทษ ขั้นตอนในการ
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พิจารณาพักการลงโทษ และการใช้เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ 

ดังน้ี 

 

1. อํานาจในการพจิารณาพกัการลงโทษ  

  กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาํหนดให้ผู้ที่มีอาํนาจพิจารณาพัก

การลงโทษ ได้แก่คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ ซ่ึงประกอบด้วยประธาน 1 คน ที่ปฏบิัติ

หน้าที่เตม็เวลาและ สมาชิกช่ัวคราว 4 คน โดยสมาชิกน้ันจะมาจากมณฑลละ 1 คน และจะต้องมี

สมาชิกเพ่ิมเติมจากเมืองวิลม่ิงอีก 1 คน โดยประธานคณะกรรมการพักการลงโทษจะได้รับการ

แต่งตั้ งโดยผู้ว่าการรัฐ ซ่ึงต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ให้ได้รับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา และ

คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษจะที่ทาํหน้าที่ตามความเหน็ของผู้ว่าการรัฐ  

 กฎหมายฝร่ังเศสน้ัน อาํนาจพิจารณาพักการลงโทษจะอยู่ที่องค์กรฝ่ายตุลาการ ซ่ึง

ได้แก่ ผู้พิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษ โดยจะทาํหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกบัสภาพของจาํคุก

และโทษควบคุมตัวอื่ นๆ  เ พ่ือให้การบังคับโทษน้ันเหมาะสมกับ ผู้กรทําผิดแต่ละคน  

(individualization) การดาํเนินการบังคับโทษในกรณีต่างๆ จึงเป็นอาํนาจหน้าที่ของผู้พิพากษา

บังคับโทษและศาลบังคับโทษในการวินิจฉัยในการพักการลงโทษ รวมทั้งการสั่งให้ใช้มาตรการ

ต่างๆแก่ผู้ต้องโทษ เช่นการสอดส่องโดยเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกส ์

 

2. คุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดร้บัการพกัการลงโทษ 

  กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์น้ัน บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้พักการลงโทษต้องบุคคลที่

คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม ซ่ึงเม่ือถูกปล่อยตัวไปออกน้ันจะไม่ก่อความเสียหาย 

ต่อชุมชนหรือบุคคลและสถานที่ และอยู่ในผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของสงัคมและเป็นการช่วยเหลือ

ฟ้ืนฟูของผู้กระทาํผิดให้เป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบุคคลน้ันจะได้รับการพักการ

ลงโทษกต่็อเม่ือคณะกรรมการเช่ือว่าบุคคลน้ันมีความสามารถและเตม็ใจที่จะปฏิบัติตามหน้าที่

ของพลเมืองที่จะปฏบิัติตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้าน 

ทกัษะการทาํงาน การมุ่งสู่ความก้าวหน้าหรือความสาํเรจ็ของการสอบเทยีบวุฒิการศึกษาระดับ

มัธยมปลาย การรักษาการใช้สารเสพติดและการจัดการความโกรธและแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง เพ่ือ

ตัดสนิใจว่านักโทษสมควรจะได้รับการพักการลงโทษหรือไม่ ซ่ึงผู้ที่อาจได้รับการพักการลงโทษน้ัน

มีสทิธทิี่จะย่ืนคาํร้องขอให้พิจารณาได้ด้วยตนเอง 

 โดยส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ เหมาะสมสําหรับการพักการลงโทษน้ันกฎหมายได้

กาํหนดให้นักโทษอาจได้รับการปล่อยตัวโดยการพักการลงโทษโดยคณะกรรมพักการลงโทษ  

ถ้าบุคคลน้ันได้รับโทษจาํคุกมาแล้ว 1/3 โทษตามคาํพิพากษา และคณะกรรมการพักการลงโทษ

อาจดาํเนินการพิจารณาพักการลงโทษโดยตั้งเง่ือนไขที่จะบังคับใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษ

หรือใช้กฎระเบียบอื่นๆ หากเห็นว่าเหมาะสมหรือจาํเป็นเม่ือพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคล
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สาํหรับการพักการลงโทษ นอกจากการพิจารณาถึงคุณสมบัติปรกติของบุคคลผู้สมควรได้รับการ

พิจารณาลงโทษแล้ว กฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ยังให้คณะกรรมการพักการลงโทษสามารถพิจารณา

พักการลงโทษให้แก่นักโทษที่สภาพร่างกายหรือจิตใจของนักโทษที่ถูกคุมขังมีความต้องการการ

รักษาที่กรมราชทณัฑ์ไม่สามารถจัดหาให้ได้ โดยคณะกรรมการอาจมีคาํสั่งให้ปล่อยตัวบุคคล

ดังกล่าวโดยไม่คาํนึงถึงระยะเวลาจาํคุกที่ได้รับไปแล้ว และอาจจะกาํหนดเงื่อนไขใดๆ ในการพัก

การลงโทษในกรณีเช่นน้ีได้ รวมทั้งอาจเพิกถอนการพักการลงโทษดังกล่าวโดยปราศจากการ

พิจารณาที่เวลาใดๆและด้วยสาเหตุใดกไ็ด้และสั่งให้บุคคลน้ันกลับไปยังกรมราชทณัฑ ์ 

 กฎหมายฝร่ังเศสน้ันได้กําหนดให้ต้องมีการพิจารณาทุกปีแก่ผู้ที่ เหมาะสมโดย

อัตโนมัติ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพักการลงโทษของประเทศฝร่ังเศสได้กาํหนด

เง่ือนไขของนักโทษที่จะได้รับการพักการลงโทษไว้ดังต่อไปน้ี 

 1)  โทษที่ต้องรับมาก่อนการพักการลงโทษในกรณีของผู้กระทาํผิดโดยปรกติน้ัน  

จะสามารถได้รับการพิจารณาพักการลงโทษได้ต่อเม่ือได้รับโทษมาแล้วมาแล้วกึ่งหน่ึง ส่วนในกรณี

ของผู้กระทาํผิดซํา้น้ันจะสามารถได้รับการพิจารณาพักการลงโทษได้ต่อเม่ือโทษที่รับมาแล้วเป็น

จาํนวนสองในสามของโทษทั้งหมด   

 นอกจากน้ี การพักการลงโทษในประเทศฝร่ังเศสจะให้สทิธิเป็นกรณีพิเศษที่ไม่อยู่ใน

บังคับที่ต้องรับโทษมาแล้วกึ่งหน่ึงแก่ผู้กระทาํผิดที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือแก่ผู้กระทาํความผิดที่

ได้รับโทษจาํคุกไม่เกนิ 4 ปี หรือโทษที่ยังเหลืออยู่ไม่เกนิ 4 ซ่ึงเป็นผู้ปกครองของเดก็อายุตํ่ากว่า  

10 ปี กอ็าจได้ รับการพักการลงโทษเป็นกรณพิีเศษได้  แต่กรณดีังกล่าวจะไม่ใช้บงัคับกบัผู้กระทาํ

ความผิดร้ายแรงผู้กระทาํความผิดที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงแต่ได้กระทาํต่อเด็กหรือผู้กระทาํ

ความผดิซํา้ซาก  

 2) เง่ือนไขด้านความประพฤติ ผู้กระทาํผิดที่จะได้รับการพักการลงโทษน้ัน จะต้อง

ผ่านเง่ือนไขด้านความประพฤติที่กฎหมายกาํหนดไว้ คือ ผู้กระทาํผิดจะได้รับการพักการลงโทษ

ต่อเม่ือเขาแสดงให้เหน็ถึงความพยายามในการปรับตัวเข้ากบัสงัคม โดยเฉพาะหากพิสจูน์ให้เหน็

ว่าสามารถทาํงานหรือเข้ารับการฝึกอบรม หรือการมีบทบาทอย่างสาํคัญในครอบครัว หรือเม่ือมี

ความจาํเป็นต้องเข้ารับการรักษาอาการเจบ็ป่วยหรือแสดงให้เหน็ถึงความพยายามในการชดใช้

ความเสยีหายให้แก่ผู้เสยีหายจากการกระทาํผดิ 

 

3. ขั้นตอนในการพจิารณาพกัการลงโทษ 

 ตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์น้ันการพักการลงโทษจะต้องมีการระบุตัวและการ

คัดเลือกนักโทษที่จะได้รับการพิจารณาสาํหรับโครงการพักการลงโทษ โดยนักโทษจะถูกระบุตัว

โดยเจ้าหน้าที่จัดหมวดหมู่หรือถูกระบุตัวเม่ือมาถงึที่ศูนย์ราชทณัฑ ์และมีขั้นตอนการพิจารณาดังน้ี 
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 1) เม่ือมีการย่ืนคําขอแล้ว จะมีการจัดเตรียมคณะกรรมการภายใน 30 วันและ

คณะกรรมการต้องแจ้งหัวหน้าสาํนักงานเรือนจาํแห่งใบสมัครดังกล่าวและตรวจสอบใบสมัครและ

การตรวจสอบคาํขอและการมีสทิธไิด้รับการพักการลงโทษและข้อมูลที่จาํเป็นภายใน 180 วัน  

 2) เม่ือได้รับข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการจะต้องตัดสนิภายใน 30 วัน 

หากปฏเิสธการพักการลงโทษของผู้สมัคร กรมราชทณัฑ์จะต้องเขียนจดหมายให้ความเหน็ไปยัง

คณะกรรมการอย่างเรว็ที่สดุ 

 3) ภายในหน่ึงเดือนก่อนการพิจารณาพักการลงโทษ กรมราชทัณฑ์จะต้องเสนอ

รายงานความคืบหน้ากบัการแนะนาํการพักการลงโทษให้คณะกรรมการพักการลงโทษ และต้อง

เสนอแผนประเมินการพักการลงโทษอย่างละเอียดพร้อมคาํแนะนาํ สาํเนารายงานความคืบหน้า

เสนอไปยังตาํรวจรัฐเดลาแวร์และองค์กรตาํรวจจับกุมประชาชนพร้อมกบัวันที่และสถานที่ในการ

พิจารณาพักการลงโทษ นอกจากน้ีกรมราชทัณฑ์จะต้องแจ้งให้คู่กรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการ

กระทาํความผิดอาญาหรืออาชญากรรมของผู้กระทาํความผิดซ่ึงถูกตัดสินลงโทษถึงวันที่และ

สถานที่ของกาํหนดการการพิจารณาพักการลงโทษ  

 4)  ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องไม่มีผู้ที่ถูกตัดสนิและถูกจาํคุกในข้อหาฆาตกรรมระดับ

แรกหรือระดับสอง,ข่มขืนระดับแรก,ระดับสองหรือสาม,ความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายใน

ระดับแรกหรือระดับสอง การลักพาตัวหรือความผิดใดๆ ที่เกี่ยวกบัการจาํหน่าย พยายามที่จะ

จาํหน่าย หรือการส่งมอบ หรือการครอบครองโดยมีเจตนาเพ่ือจาํหน่ายหรือส่งมอบยาเสพติด  

เว้นแต่จะได้คะแนนเสียงอย่างน้อย 4 ใน 5 ของสมาชิกคณะกรรมการที่อนุญาตให้ได้รับการพัก

การลงโทษ โดยองค์ประชุมจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน          

 5) ให้ถอืว่าบุคคลที่อยู่ในระหว่างพักการลงโทษทุกคนจะยังถูกคุมขังอยู่ตามกฎหมาย

ของกรมราชทณัฑ ์แต่จะอยู่ภายใต้คาํสั่งของคณะกรรมการพักการลงโทษ  

 กฎหมายฝร่ังเศส ขั้นตอนในการพิจารณาพักการลงโทษผู้สมควรได้รับการพักการ

ลงโทษของฝร่ังเศสได้กาํหนดให้ แต่ละเรือนจาํจะต้องมีสาํนวนเอกสารประจาํตัวนักโทษแต่ละคน 

ติดตามตัวนักโทษไปตลอดไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ในเรือนจาํใด และสาํนวนจะประกอบด้วยเอกสาร  

4 ส่วน คือ  

 1) ส่วนที่เกี่ยวกับคาํพิพากษา จะประกอบด้วยข้อความจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาํผิดและข้อเทจ็จริงที่จะทาํให้การกระทาํผิดของนักโทษน้ันบรรเทาหรือ

ร้ายแรงขึ้น รวมทั้งผู้ร่วมสมคบคิดและร่วมกระทาํผิดและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการบังคับโทษ 

รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกบัผู้เสยีหาย 

  2) ส่วนที่ เกี่ยวกับเรือนจํา จัดทําโดยหัวหน้าเรือนจําจะต้องประกอบด้วยข้อมูล

เกี่ยวกับความประพฤติของนักโทษขณะอยู่ในเรือนจาํ และคาํสั่งต่างๆ ของทางราชทัณฑ์ที่มีต่อ

นักโทษน้ัน 
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 3) ส่วนของแฟ้มเอกสาร จัดทาํโดยหน่วยงานที่ทาํหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ

นักโทษคืนสู่สงัคมและคุมประพฤติ ได้แก่ข้อมูลซ่ึงรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติซ่ึงได้มีการ

เฝ้าสงัเกตนักโทษ  

 4) ส่วนของคะแนนที่ได้จากการสงัเกต ตรวจสอบ และประเมินบุคลิกลักษณะ สถานะ

ทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา ทรัพย์สิน ครอบครัวและสถานะทางสังคม ทั้งก่อนได้ รับโทษจาํคุก 

และระหว่างรับโทษ    

 เม่ือผู้กระทาํผิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาํหนดอันอาจได้รับการพักการ

ลงโทษแล้ว การจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการพักการลงโทษจะมีผู้พิจารณาแตกต่างกันไป

ตามอัตราของโทษ โดยผู้พิพากษาบังคับโทษจะเป็นผู้พิจารณาพักการลงโทษให้ แก่ผู้กระทาํผิด 

ที่ต้องรับโทษจาํคุกไม่เกนิกว่าสบิปี หรือพิจารณาพักการลงโทษให้แก่ผู้กระทาํความผิดที่จะต้องรับ

โทษจาํคุกที่เหลืออกีไม่เกินสามปี และศาลบังคับโทษจะเป็นผู้พิจารณาสาํหรับกรณีที่ผู้กระทาํผิด

ได้รับโทษจาํคุกมากกว่าสบิปี หรือมีโทษจาํคุกที่เหลืออยู่เกนิกว่าสามปี  ทั้งน้ีการพิจารณาพักการ

ลงโทษโดยผู้พิพากษาบังคับโทษและศาลบังคับโทษน้ัน กฎหมายกาํหนดให้ต้องมีการพิจารณา

อย่างน้อยปีละคร้ังหลังจากนักโทษได้รับโทษมาตามที่กฎหมายกาํหนดแล้ว 

 โดยหากได้รับการพักการลงโทษแล้ว ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องอยู่ภายใต้การ

พักการลงโทษเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาของโทษที่ยังเหลืออยู่ แต่จะกาํหนดให้เกินกว่า

ระยะเวลาของโทษที่เหลืออยู่มากกว่าหน่ึงปีไม่ได้ ทั้งน้ีระยะเวลาทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าสิบปี 

สาํหรับนักโทษที่ถูกจาํคุกตลอดชีวิตระยะเวลาภายใต้การพักการลงโทษที่จะกาํหนดไว้น้ันจะต้อง

ไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินกว่าสิบปี ภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้ได้รับการพักการลงโทษกจ็ะต้อง

ปฏบิัติตามเง่ือนไขคุมประพฤติที่กาํหนดโดยผู้พิพากษาบังคับโทษ ซ่ึงหากไม่ปฏบิัติตามเง่ือนไขที่

กาํหนดไว้ หรือมีการกระทาํความผดิขึ้นใหม่ หรือมีการละเมิดมาตรการที่กาํหนดไว้ในการอนุญาต 

กจ็ะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษ ซ่ึงจะทาํให้ผู้กระทาํผิดน้ันจะต้องรับโทษทั้งหมดที่เหลืออยู่ใน

เวลาที่ได้รับการพักการลงโทษ แต่หากไม่มีการเพิกถอนการพักการลงโทษจะจนถึงวันครบกาํหนด

ถอืว่าการบังคับโทษน้ันเสรจ็สิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ได้รับการพักการลงโทษ  

 

4. การใชเ้ครือ่งมืออิเล็กทรอนกิสก์บันกัโทษทีไ่ดร้บัการพกัการลงโทษ 

 ตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันการพักการลงโทษจะเป็น

ลักษณะของการพักการลงโทษแบบมีเง่ือนไขโดยผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษจะต้องอยู่ใน

โปรแกรมการกักขังที่บ้านแทนและจะต้องมีการสวมใส่เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์โดยจะผู้ที่อยู่ใน

โปรแกรมกักขังที่บ้านซ่ึงจะรูปแบบของการควบคุมภายใต้การกาํกับดูแลอย่างเข้มข้นในชุมชน

รวมทั้งการเฝ้าระวังที่บริหารงานโดยเจ้าหน้าที่กาํกบัดูแลอย่างเข้มข้นโดยจะถูกกกัตัวอยู่ในสถานที่

ที่กาํหนดและมีการใช้เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์มาใช้เพ่ือสอดส่องและบุคคลที่จะมีสิทธิ์สาํหรับอยู่

ในโปรแกรมการกกัขังที่จะต้องเป็นไปความสมัครใจ และการเข้าร่วมจะจาํกดัเฉพาะแก่ผู้ที่กระทาํ
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ผดิไม่รนุแรง โดยจะมีการระบุตัวและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมที่จะได้รับการพิจารณาสาํหรับโครงการ

กกัขงัที่บ้านสาํหรับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษน้ัน แต่ถ้าเป็นผู้กระทาํที่ถูกตัดสนิให้ถูกกาํกบั

ดูแลในระดับ 1, 2 หรือ ซ่ึงเป็นผู้ที่กระทาํความผิดร้ายแรงน้ันจะถือว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมสาํหรับ

การจัดไว้ในโปรแกรมกกัขังที่บ้านเว้นแต่มีคาํสั่งโดยเฉพาะจากผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีหรือเป็น

ผลมาจากการบริหารสถานกกักนั  

 กฎหมายประเทศฝร่ังเศส การใช้เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์กับนักโทษที่ได้รับการพัก

การลงโทษของประเทศฝร่ังเศสน้ันกฎหมายบัญญัติให้ผู้พิพากษาบังคับโทษหรือศาลบังคับโทษ

กาํหนดเง่ือนไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทาํความผิดและโทษจาํคุกที่พวกเขา

ได้รับหรือโทษที่เหลืออยู่ ซ่ึงหากเหลือโทษจาํคุกอีกไม่เกิน 2 ปี หรื 1 ปี ในกรณีของผู้ที่กระทาํ

ความผิดซํา้ อาจกาํหนดโทษให้พักการลงโทษโดยคุมประพฤติภายใต้มาตรการการสอดส่องโดย

เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้เป็นระยะเวลาไม่เกนิหน่ึงปี แต่หากเป็นนักโทษที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังทาง

สงัคมที่ถูกจาํคุกไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือนักโทษที่ถูกจาํคุกไม่น้อยกว่า 5 ปีในความผิดเกี่ยวกบัการ

ใช้ความรุนแรงในครอบครัว จะถูกสอดส่องโดยเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสไ์ม่เกนิ 2 ปี แต่หากเป็น

นักโทษที่ถูกตัดสินให้จาํคุกตลอดชีวิตในความผิดอุกฤษฎ์โทษหรือถูกตัดสินให้จาํคุกเท่ากบัหรือ

มากกว่าสบิห้าปีในความผิดอุกฤษฎ์โทษหรือมัชฌิมโทษสาํหรับความผิดที่อยู่ภายใต้มาตรการการ

เฝ้าระวังทางสังคม หรือจําคุกไม่น้อยกว่าสิบปีสาํหรับความผิดที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการ

ควบคุมป้องกันและการตรวจสอบความปลอดภัยจะต้องอยู่ในมาตรการสอดส่องโดยเคร่ืองมือ

อเิลก็ทรอนิกส ์ประมาณ 1-3 ปี โดยก่อนที่จะมีการใช้มาตรการในการวางตาํแหน่งไว้ภายใต้การ

เฝ้าระวังอเิลก็ทรอนิกส ์ผู้พิพากษาบังคับโทษจะต้องตรวจสอบถึงสถานภาพทางครอบครัว สภาพ

ทางร่างกาย และทางสังคมของนักโทษน้ันก่อน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกาํหนดตารางเวลาและ

พ้ืนที่ที่ก ําหนดและหากผู้พิพากษาบังคับโทษตัดสินให้บุคคลใดอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโดย

เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสแ์ล้ว กจ็ะมีการแจ้งให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษทราบถึงช่วงเวลาที่กาํหนด  

และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติ และภาระผูกพันที่จะต้องปฏบิัติตามเง่ือนไขคุมประพฤติที่

เหมาะสม  ซ่ึงเง่ือนไขคุมประพฤติน้ันอาจเป็นข้อเดียวหรือหลายข้อรวมกนักไ็ด้ รวมทั้งมาตรการที่

ใช้สนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสงัคม ซ่ึงจะมีหน่วยงานช่วยเหลือนักโทษในการ

กลับคืนสู่สังคมและคุมประพฤติคอยดูแลตามคําสั่งของผู้พิพากษาบังคับโทษ ในการกาํหนด

เง่ือนไขคุมประพฤติน้ี ผู้พิพากษาบังคับโทษอาจรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเช่นพนักงาน

อยัการได้ 

 ถ้าศาลที่ตัดสินใจให้อยู่ภายใต้การจัดวางตําแหน่งการสอดส่องโดยเคร่ืองมือ

อิเลก็ทรอนิกส์พบว่าถ้าผู้กระทาํความผิดไม่ปฏบิัติตามข้อผูกพันหรือข้อห้ามที่กาํหนดไว้ หรือมี

การเปล่ียนแปลงในเงื่อนไขของการดาํเนินการหรือถ้ามีการร้องขอโดยผู้มีสทิธิ ศาลอาจเพิกถอน

การอนุญาตได้ และการดําเนินการภายใต้การดูแลอิเล็กทรอนิกส์น้ีจะต้องให้ความเคารพต่อ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์และความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล และผู้พิพากษา
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บังคับโทษอาจแต่งตั้งแพทย์ได้ตลอดเวลาเพ่ือที่จะตรวจสอบว่าการดาํเนินการวิธีที่กล่าวถึงใน

ดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อสขุภาพของบุคคลน้ัน การแต่งตั้งน้ีอาจได้รับการร้องขอจากผู้ต้องโทษโดย

พิจาณาจากใบรับรองแพทย์ที่ได้รับ และใช้มาตรการการเฝ้าระวังทางอิเลก็ทรอนิกส์จะสามารถ

นาํมาใช้เฉพาะกบัการที่นักโทษได้ให้ความยินยอมก่อน ซ่ึงสามารถร้องขอได้โดยผ่านทนายความ  

หรือทางพนักงานอยัการ หรือการที่ศาลใช้ดุลพินิจเอง ซ่ึงหากนักโทษไม่ยินยอมกอ็าจไม่ได้รับการ

พิจารณาพักการลงโทษ 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 ด้วยเหตุที่ว่า ในประเทศไทยยังมิได้มีการนาํเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกสม์าใช้กบันักโทษ 

ที่ได้รับการพักการลงโทษ ดังน้ันการจะนาํมาปรับใช้ในประเทศไทยน้ัน ผู้เขียนจึงสรุปถึงปัญหาใน

การพักการลงโทษของประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการนาํเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสม์าใช้เพ่ือ

สอดส่องนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ อนัจะช่วยให้การพักการลงโทษมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

และสอดคล้องกับการบังคับโทษโดยโดยสรุปจากที่ได้ศึกษาจากรายละเอียดบทก่อนหน้าน้ีที่ได้

กล่าวมา ดังน้ี  

  1) การละเมิดเง่ือนไขในการพักการลงโทษ การพักการลงโทษในปัจจุบันน้ัน เป็นการ

ง่ายที่ผู้ได้รับการพักการลงโทษจะละเมิดเง่ือนไขต่างๆที่เขาได้ถูกกาํหนดขึ้ นในระหว่างพักการ

ลงโทษ และเพราะการที่ไม่สามารถสอดส่องผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษได้ตลอดเวลาน้ันเอง 

วัตถุประสงค์หลักในการนําเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการพักการลงโทษน้ัน กเ็พ่ือ

นาํมาใช้สอดส่องผู้ได้รับการพักการลงโทษที่อยู่ในระหว่างพักการลงโทษ ว่าเขาเหล่าน้ันได้ปฏบิัติ

ตามเง่ือนไขที่ได้ถูกกาํหนดไว้หรือไม่ เช่นเง่ือนไขห้ามเข้าใกล้ผู้เสยีหายหรือผู้เกี่ยวข้อง ห้ามออก

นอกเขตที่กาํหนด ห้ามออกจากที่พักเวลากลางคืน ห้ามขับขี่ยานพาหะนะ ห้ามประกอบอาชีพ

บางอย่าง หรือการต้องไปทาํงาน หรือต้องไปเข้ากลุ่มฟ้ืนฟู เป็นต้น ซ่ึงในการสอดส่องนักโทษ

เหล่าน้ีน้ัน หากต้องทาํการสอดส่องอย่างใกล้ชิดถึงการปฏบิัติตามเง่ือนไขต่างๆกจ็าํเป็นจะต้องใช้

เจ้าพนักงานคุมประพฤติจาํนวนมาก ดังน้ันการใช้เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์น้ัน จะสามารถช่วยให้

เจ้าพนักงานคุมประพฤติทราบถึงตําแหน่งของนักโทษแต่ละคนว่าอยู่ ณ สถานที่ใด เวลาใด  

อนัช่วยให้สามารถจัดการดูแลนักโทษเหล่าน้ันได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

 2) ปัญหาในการกระทาํความผิดซํา้ เพราะนักโทษส่วนใหญ่น้ันเม่ือออกจากเรือนจาํ

มักจะประสบปัญหาในด้านหน้าที่การงาน ที่ไม่สามารถหางานทาํได้ ทาํให้ไม่มีรายได้สาํหรับเล้ียง

ตนเอง ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้หวนกลับมากระทาํความผิดซํา้ได้ง่าย การที่มีเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์

ช่วยในการสอดส่องน้ัน ทาํให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผู้ถูก

สอดส่องได้ดีว่า ได้ดาํเนินชีวิตไปตามปกติตามเงื่อนไขที่ได้กาํหนดไว้หรือไม่ อกีทั้งในกรณีที่เป็น

ผู้กระทาํผิดติดนิสัย ซ่ึงในความผิดส่วนใหญ่มักก่อเหตุในเวลากลางคืน การกาํหนดเง่ือนไขบาง
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อย่างเช่น ห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืนน้ันสามารถช่วยป้องกนัการกระทาํความผิดซํา้

ได้ 

 3) ปัญหานักโทษล้นเรือนจาํ ในการพักการลงโทษน้ันนักโทษบางรายอาจไม่มีโอกาส

ได้รับการพิจารณา เน่ืองจากไม่ได้รับความไว้วางใจที่จะให้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกเรือนจาํ เพราะ

ราชทณัฑอ์าจเหน็ว่ายังไม่มีความพร้อม หรืออาจไปก่ออนัตรายแก่สงัคมได้ ทั้งๆ ที่นักโทษคนน้ัน

ต้องการกลับตัวและปรับปรุงตนเอง ซ่ึงใช้เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสช่์วยในการสอดส่องน้ัน ช่วยให้

เกิดความม่ันใจได้ว่านักโทษเหล่าน้ันจะไม่ปฏิบัติผิดเง่ือนไขในเวลาที่ไม่มีพนักงานคุมประพฤติ

คอยดูแล และสามารถเพ่ิมอตัราผู้ที่อาจได้รับการพักการลงโทษได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 4) ปัญหาด้านงบประมาณในการดูแลนักโทษในเรือนจาํในระยะยาว ในการบังคับ

โทษกับนักโทษบางรายน้ัน โทษจาํคุกอาจไม่ใช่การลงโทษที่มีประสิทธิภาพที่สุด การที่ต้องจาํคุก

นักโทษเป็นเวลานาน ต้องใช้งบประมาณในการดูแลเป็นอย่างมาก การให้นักโทษบางรายที่ไม่

สมควรถูกจาํคุกอยู่เป็นเวลานาน เช่นนักโทษที่ต้องคดีกระทาํโดยประมาท หรือกระทาํความผิด

ด้วยความจาํเป็น ซ่ึงในบางคร้ังจาํเป็นที่จะต้องถูกจาํคุกบ้างเพ่ือให้มีความเขด็หลาบ แต่เม่ือจาํคุก

ระยะหน่ึงแล้วกค็วรจะให้โอกาสในการกลับตัวและออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจาํต่อไป การที่จาํคุกไว้

เป็นเวลานานอาจทาํให้เขาเหล่าน้ันซึมซับและเรียนรู้ ทักษะจากอาชญากรมืออาชีพที่อยู่ในคุก  

ซ่ึงอาจสร้างปัญหาต่อสงัคมได้ในภายหลัง การนาํเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสม์าใช้กบัผู้ได้รับการพัก

การลงโทษน้ัน จะส่งผลให้นักโทษเหล่าน้ีได้ออกจากเรือนจาํเรว็ขึ้น โดยให้ไปรับโทษในชุมชนแทน 

อนัจะส่งผลให้เป็นการลดงบประมาณในการดูแลนักโทษได้อย่างมาก 

  5) ปัญหาด้านความยินยอมในการสวมใส่เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกส ์การพักการลงโทษ

น้ันวัตถุประสงค์กเ็พ่ือฟ้ืนฟูนักโทษโดยการให้ออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจาํก่อนครบกาํหนดโทษ

จาํคุก โดยเป็นการไปรับโทษต่อในชุมชน ดังน้ันตัวนักโทษเองต้องมีความเตม็ใจที่จะกลับตัวเป็น

คนดีต่อสงัคม การใช้เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสน้ั์นเป็นให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษสวมใส่เคร่ืองมือ

ติดตัวและจะถูกสอดส่องตาํแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ผ่านทางหน้าจอตลอดเวลา อนัเป็นการกระทาํต่อ

เน้ือตัวร่างกาย ซ่ึงละเมิดต่อสทิธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ดังน้ันการจะนาํมาใช้กับผู้ได้รับการ

พักการลงโทษผู้ใดควรจะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะ

ฟ้ืนฟูตัวเอง และกลับคืนสู่สงัคมได้อย่างไม่เป็นอนัตราย 

 6)  ปัญหาด้านสขุภาพในระหว่างสวมใส่เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกส ์การสวมใส่เคร่ืองมือ

อเิลก็ทรอนิกสไ์ม่สมควรที่จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผู้น้ัน หากมีการพบว่าการสวมใส่น้ันอาจ

ส่งผลอนัตรายต่อสขุภาพของผู้สวมใส่แล้ว ควรมีกฎหมายให้อาํนาจให้ผู้มีอาํนาจพิจารณาสามารถ

มีคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ 

  จากสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมา ผู้เขยีนจึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

  1. ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกาํหนดให้ใช้เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสก์บันักโทษที่

ได้รับการพักการลงโทษ จึงเหน็ว่าควรเพ่ิมข้อกาํหนดเง่ือนไขในการให้ใช้เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกส์

785



 

 

กบันักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษลงในพระราชบัญญัติราชทณัฑพุ์ทธศักราช 2479 และในเร่ือง

เง่ือนไขในการพักการลงโทษ ในกฎกระทรวงมหาดไทย โดยเห็นสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติ

ราชทณัฑพุ์ทธศักราช 2479 หมวด 8 เร่ืองวินัย  มาตรา 32(5) เป็นดังน้ี 

 มาตรา 32 นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ 

ความก้าวหน้าในการศึกษาและทาํการงานเกิดผลดี หรือทาํความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจ

ได้รับประโยชน์อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

 (5) พักการลงโทษภายใต้บังคับเง่ือนไขตามที่รัฐมนตรีกาํหนดไว้ โดยนักโทษที่จะ

ได้รับการพักการลงโทษน้ีอาจถูกกําหนดเง่ือนไขให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตาม

หลักเกณฑท์ี่กาํหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงหากนักโทษดังกล่าวไม่ยินยอมสวมใส่กอ็าจไม่ได้รับการพัก

การลงโทษ แต่การพักลงโทษน้ีจะพึงกระทาํได้ต่อเม่ือนักโทษเดด็ขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า

หน่ึงในสามของกาํหนดโทษตามหมายศาลในขณะน้ัน หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษ

จาํคุกตลอดชีวิต และระยะเวลาที่จะต้องปฏบิัติตามเง่ือนไขน้ันให้กาํหนดไม่น้อยกว่าหน่ึงปีแต่ไม่

เกนิกว่ากาํหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ 

 ส่วนในเร่ืองเง่ือนไขในการพักการลงโทษ เห็นสมควรแก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย  

ข้อ 93 เพ่ือให้สอดคล้องในการนาํเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสม์าบังคับใช้เหน็สมควรแก้ไข เป็นดังน้ี 

 ข้อ 93 เง่ือนไขในระหว่างพักการลงโทษ กาํหนด ดังต่อไปน้ี 

 (1) ห้ามกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่กาํหนดในข้อ 94 

 (2) ให้กระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่กาํหนดในข้อ 95 หรือ 

 (3) ห้ามกระทาํการและให้กระทาํการตาม (1) และ (2) 

 (4) เง่ือนไขในการต้องสวมใส่อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสต์ามข้อ 93/1  

 (5) เง่ือนไขอื่นตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษเหน็สมควร  

  2. ในเร่ืองเง่ือนไขในการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การนําเคร่ืองมือ

อเิลก็ทรอนิกสม์าใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ และไม่เป็นการละเมิดสทิธขิองผู้สวมใส่ เหน็สมควรให้

มีข้อกาํหนดในการต้องสวมใส่เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกส ์ในด้านความยินยอม และในด้านอาํนาจใน

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆเช่นกรณีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ โดยสมควรกาํหนด

ในกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 93/1 เป็นดังน้ี 

 ข้อ 93/1 เง่ือนไขในการใช้เคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกส ์มีดังน้ี 

 (1) ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษอาจถูกกาํหนดเงื่อนไขในการต้องสวมใส่อุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์สาํหรับการสอดส่องในระหว่างพักการลงโทษ ตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษ

เหน็สมควร  

  (2) “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เค ร่ืองอุปกรณ์ รับส่งสัญญาณ

อเิลก็ทรอนิกส ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ที่ใช้ติดตามตัว หรือที่ใช้สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วน
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อื่นใดของผู้ได้รับการพักการลงโทษ รวมทั้งระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถใช้ตรวจสอบอาณาเขต

ของผู้พักการลงโทษได้ 

 (3) ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง ทาํให้เสยีหาย ทาํลาย เคล่ือนย้าย หรือถอดอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสไ์ม่ว่าด้วยกรณใีดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  

ในกรณีที่พบว่ามีเหตุตามวรรคแรก หรือเหตุอื่นใดที่ทาํให้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ชาํรุดเสียหาย

หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามคําสั่งของคณะกรรมการพักการลงโทษ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

รายงานต่อเจ้าคณะกรรมการพักการลงโทษทราบโดยเรว็ที่สดุ 

 (4) ให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที่ตาํรวจมีอาํนาจเข้าไปตรวจสอบใน

สถานที่อาศัยของผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษได้ เพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และ

ตรวจสอบถงึการปฏบิัติตามเง่ือนไขโดยได้รับความยินยอมของเจ้าของสถานที่  

  (5) หากการสวมใส่เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ 

ให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้สวมใส่ มีอาํนาจย่ืนคาํร้องต่อรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพัก

การลงโทษให้ถอดเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสไ์ว้ช่ัวคราว  

การยื่นคาํร้องตามวรรคแรกต้องมีใบรับรองของแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งรัฐ 

 (6) ระยะเวลาที่ต้องอยู่ภายใต้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ 

ไม่เกนิกว่า 5 ปี  

 (7) ผู้ที่ ไ ด้ รับการพักการลงโทษโดยมี เ ง่ือนไขในการต้องสวมใ ส่อุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสอ์าจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสาํหรับอปุกรณด์ังกล่าวตามที่รัฐมนตรีกาํหนด 

 (8) หากผู้ที่ ไ ด้ รับการพิจารณาพักการลงโทษไม่ ยินยอมสวมใส่ เค ร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกส์ นักโทษผู้น้ันอาจไม่ได้รับการพักการลงโทษได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามที่ รัฐมนตรี

เหน็สมควร 
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