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เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา

	 	 นายเกอมิท	ซิง	จาสวาล	ที่	๑	 	 	 	 	 ผู้ฟ้องคดี
ระหว่าง		 นายอำนวย	หรือเป้ย	มุ่งพิงกลาง	ที่	๒
  
	 	 นายกรัฐมนตรี	ที่	๑
	 	 คณะรัฐมนตรี	ที่	๒
	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ที่	๓
	 	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	ที่	๔
	 	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	ที่	๕
	 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพฤตินิสัย	ที่	๖
	 	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเสริมสร้างความยุติธรรม	ที่	๗
	 	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	ที่	๘
	 	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	กระทรวงยุติธรรม	ที่	๙
	 	 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	ฝ่ายพัฒนา	ที่	๑๐
	 	 ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม	ที่	๑๑
	 	 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	ที่	๑๒
	 	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	ที่	๑๓
	 	 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ที่	๑๔
	 	 ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด	ที่	๑๕
	 	 ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	๑๖
	 	 ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ที่	๑๗
	 	 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ที่	๑๘
	 	 ผู้อำนวยการสำนักทัณฑปฏิบัติ	กรมราชทัณฑ์	ที่	๑๙
	 	 ผู้อำนวยการกองนิติการ	กรมราชทัณฑ์	ที่	๒๐
	 	 ผู้อำนวยการส่วนอภัยโทษ	กรมราชทัณฑ์	ที่	๒๑	 	 	 ผู้ถูกฟ้องคดี
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๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
	 คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ต้องขังอยู่ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม	 
โดยผู้ฟ้องคดีที่	๑	ต้องโทษความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 
พ.ศ.	๒๕๒๒	ใหจ้ำคกุตลอดชวีติ	ไดร้บัพระราชทานอภยัโทษลดโทษตามพระราชกฤษฎกีาพระราชทาน 
อภัยโทษ	พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ลดโทษ	๑	 ใน	๕	 ตามลำดับชั้นของนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม	เหลือโทษจำคุก	 
๔๐	ป	ีและในปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	ไดร้บัพระราชทานอภยัโทษลดโทษอกีตามพระราชกฤษฎกีาพระราชทาน 
อภัยโทษ	พ.ศ.	 ๒๕๔๗	ลดโทษ	๑	 ใน	๖	 ตามลำดับชั้นของนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม	 เหลือโทษจำคุก 
๒๗	ปี	๑๐	เดือน	ผู้ฟ้องคดีที่	๑	จำคุกมาแล้ว	๑๔	ปี	จึงเหลือโทษจำคุกอีก	๑๓	ปี		ส่วนผู้ฟ้องคดีที่	๒	
ต้องโทษความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ต้องโทษจำคุก	
๒๕	ปี	ผู้ฟ้องคดีที่	๒	จำคุกมาแล้ว	๗	ปี	เหลือโทษจำคุก	๑๘	ปี	แต่โดยพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 
อภยัโทษ	พ.ศ.	๒๕๔๙	ไดก้ำหนดใหผู้ท้ีก่ระทำความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิจะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษ 
อัตราส่วนที่น้อยกว่าความผิดอื่น	ๆ	ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ	๑	ใน	๖	 
ตามลำดบัชัน้ของนกัโทษเดด็ขาดชัน้เยีย่ม	ตามมาตรา	๑๐	(๒)	แหง่พระราชกฤษฎกีาดงักลา่ว	อนัเนือ่งจาก 
รัฐบาลอ้างว่าเป็นนโยบายในการปราบปรามยาเสพติด	 ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและเป็นการ 
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	ผิดไปจากเจตนารมณ์ของการให้พระราชทานอภัยโทษตามมาตรา	๒๕๙	ถึง 
มาตรา	 ๒๖๗	 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๔๐

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย	ดังนี้
 ประเด็นท่ีหน่ึง  ผู้ ฟ้องคดีท้ังสองเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองเพิกถอน 
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งฉบับหรือไม่
	 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ทั้งฉบับ	 แต่โดยที่ปรากฏจากเอกสารคำฟ้องและคำคัดค้าน 
คำให้การว่า	ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ โดยต้อง 
คำพิพากษาของศาลให้จำคุกในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
และได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงจากโทษเดิม ๑ ใน ๖ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  
ผูฟ้อ้งคดทีัง้สองจงึเปน็ผูอ้ยูใ่นบงัคบัของมาตรา ๑๐ (๒) แหง่พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ  
พ.ศ. ๒๕๔๙	 ซึ่งบัญญัติว่า	 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๑๑	 นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษตามคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุกเกินแปดปี	 จำคุกตลอดชีวิต	 หรือประหารชีวิต	 ก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ใช้บังคับ	 ในความผิดฐานผลิต	 นำเข้าหรือส่งออก	 หรือผลิต	
นำเข้าหรือส่งออกเพื่อจำหน่าย	หรือจำหน่าย	หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามกฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพตดิใหโ้ทษ	กฎหมายวา่ดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทำความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ	หรอื 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	 ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ	 ดังต่อไปนี้	
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(๒)	 ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ถึงตลอดชีวิต	 ให้ลดโทษจากกำหนดโทษตามลำดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตาม 
กฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหาร	 ดังต่อไปนี้	 ชั้นเยี่ยม	 ๑	 ใน	๖	 ชั้นดีมาก	 
๑	 ใน	๗	 ชั้นดี	 ๑	 ใน	 ๘	 ชั้นกลาง	 ๑	 ใน	 ๙	 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า	 การได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
ลดโทษลง	 ๑	 ใน	 ๖	 จากโทษเดิม	 ซึ่งแตกต่างจากนักโทษชั้นเยี่ยมในคดีความผิดอื่น	 โดยผู้ฟ้องคดี 
ทั้งสองเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมกลับได้รับการลดโทษลง	๑	 ใน	๖	 เท่ากับนักโทษชั้นเลวในคดีความผิดอื่น	 
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 
อภัยโทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้น	 ต้องมี 
คำบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี 
พิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 โดยสั่งให้เพิกถอนบทบัญญัติดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน	 จึงมี 
สิทธิฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนบทบัญญัติดังกล่าวแต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิใช่ผู้อยู่ในบังคับของ 
บทบัญญัติมาตราอื่นแห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง 
จงึมใิชผู่ท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได้ 
อันเนื่องจากบทบัญญัติมาตราอื่นแห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษดังกล่าวที่จะมีสิทธิ 
ฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนบทบัญญัติมาตราอื่น นอกจากบทบัญญัติมาตรา ๑๐ (๒) แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษดังกล่าวได้
 ประเด็นที่สอง	มาตรา	๑๐	(๒)	แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ	พ.ศ.	๒๕๔๙	
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	
 พิเคราะห์แล้วมีประเด็นตามคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่า 
ไม่มีการให้ตัวแทนองค์กรซึ่งมีความเป็นกลาง คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าเป็น 
คณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานอภัยโทษทำให้เกิดความไม่ชอบธรรม 	 เห็นว่า 
การตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 นั้น	 กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งที่		
๓๕/๒๕๔๙	 ลงวันที่	 ๑๒	 มกราคม	๒๕๔๙	 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานอภัยโทษ 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้า 
กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนา 
พฤตินิสัย	 และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองประธานกรรมการ	 กรรมการประกอบด้วย	
ราชเลขาธิการหรือผู้แทน	 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือผู้แทน	 อธิบดีกรมคุมประพฤติ	
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ	 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	 กระทรวงยุติธรรม	
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด	 ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 และผู้อำนวยการกองนิติการ	
กรมราชทัณฑ์	 ส่วนผู้อำนวยการสำนักทัณฑปฏิบัติ	 กรมราชทัณฑ์	 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อำนวยการส่วนอภัยโทษและหัวหน้าฝ่ายอภัยโทษ	 สำนักทัณฑปฏิบัติ	 กรมราชทัณฑ์เป็นกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ	 โดยให้มีอำนาจและหน้าที่สำคัญในการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 
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อภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์	 คณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานอภัยโทษ	 ได้มีคำสั่งที่	
๐๑/๒๕๔๙	 ลงวันที่	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๔๙	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ประกอบด้วย	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย	 เป็นประธานอนุกรรมการ	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นรองประธานอนุกรรมการ	 
อนกุรรมการประกอบดว้ยผูอ้ำนวยการสำนกักฎหมาย	กระทรวงยตุธิรรม	ผูแ้ทนสำนกังานศาลยตุธิรรม	
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด	 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	
ผูแ้ทนกรมคมุประพฤต	ิและผูอ้ำนวยการกองนติกิาร	กรมราชทณัฑ	์สว่นผูอ้ำนวยการสำนกัทณัฑปฏบิตั	ิ
กรมราชทัณฑ์	 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	 ผู้อำนวยการส่วนอภัยโทษ	 และหัวหน้าฝ่ายอภัยโทษ	
สำนักทัณฑปฏิบัติ	 กรมราชทัณฑ์	 เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 โดยมีอำนาจหน้าที่ยกร่าง 
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ตามเจตนารมณ์ที่คณะกรรมการพิจารณา 
การพระราชทานอภยัโทษใหค้วามเหน็ชอบแลว้	และนำเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ	 
พ.ศ.	๒๕๔๙	ตอ่คณะกรรมการพจิารณาการพระราชทานอภยัโทษ	จงึเหน็ไดว้า่	คณะกรรมการพจิารณา 
การพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ และคณะอนกุรรมการยกรา่งพระราชกฤษฎกีาพระราชทาน 
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอภยัโทษโดยตรง ทีจ่ะใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์
ในการพระราชทานอภัยโทษ โดยรัฐบาลกำหนดแนวนโยบายอันเป็นหลักการสำคัญของการ 
พระราชทานอภยัโทษแตล่ะครัง้ไวเ้พือ่ใหถ้อืเปน็แนวทางพจิารณา		โดยทีม่าตรา	๒๒๑	และมาตรา	๒๒๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น	 บัญญัติว่า 
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย	 และ 
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษประกอบกับมาตรา	 ๒๖๑	 ทวิ	 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 บัญญัติว่าในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควร 
จะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได	้และวรรคสอง 
บัญญัติว่า	การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
	 ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มพีระราชดำรวิา่ เนือ่งใน 
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	ในวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๔๙	นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ สมควร 
พระราชทานอภยัโทษแกผู่ต้อ้งราชทณัฑเ์พือ่ใหโ้อกาสแกบ่คุคลเหลา่นัน้กลบัประพฤตตินเปน็พลเมอืงดี 
อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 ถวายคำแนะนำให้พระมหากษัตริย์ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราขึ้นใช้บังคับ	 โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	 เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ	
และผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ประธานศาลฎีกา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย	 และผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๓	 เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้	 ดังนั้น	 การที่ผู้ฟ้องคดีที่	 ๑	
กล่าวอ้างว่า	 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานอภัยโทษที่มิได้แต่งตั้งจากองค์กร 
ที่มีความเป็นกลางนั้น	จึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ฟังไม่ขึ้น
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 สว่นประเดน็ทีผู่ฟ้อ้งคดทีี ่๑ กลา่วอา้งวา่ พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มีบทบัญญัติที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในการพระราชทานอภัยโทษลดโทษระหว่างนักโทษ 
เด็ดขาดด้วยกัน นั้น	 เห็นว่า	 กรณีนักโทษเด็ดขาดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่อยู่ในข่ายได้รับ 
พระราชทานอภัยโทษมาตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ	พ.ศ.	๒๕๑๑	แล้ว	 โดยแต่เดิม 
จะไม่ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเลยไม่ว่าความผิดฐานใด	 ต่อมาจึงมีการผ่อนปรนโดยให้ได้รับ 
พระราชทานอภัยโทษ	กรณีโทษจำคุกไม่มาก	เช่น	ไม่เกิน	๒	ปี	๖	เดือน	และมีการกำหนดเงื่อนไขกรณี 
โทษจำคุกสูงไว้ว่าจะต้องไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 
อยา่งนอ้ย	๑	ครัง้	เนือ่งจากคดคีวามผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิเปน็คดคีวามผดิรา้ยแรง มผีูไ้ดร้บัผลกระทบ 
ตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก รวมถึงพิษภัยของยาเสพติดมีผลบ่อนทำลายทรัพยากรมนุษย์ ก่อให้ 
เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมตามมา ด้วยเหตุดังกล่าวนักโทษเด็ดขาดในคดีความผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติดจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษในสัดส่วนที่น้อยมาก และจะไม่ได้รับพระราชทาน 
อภยัโทษเลย หากกำหนดโทษสงูและเพิง่ตอ้งโทษจำคกุมาไมน่าน ซึง่เหน็ไดว้า่เปน็เหตผุลทีห่นกัแนน่ 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ย่อมอยู่เหนือประโยชน์ของปัจเจกชน การกำหนดหลักเกณฑ์ให้ 
อภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแตกต่างจากความผิดอื่น จึงมิใช ่
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
	 การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมาตรา	 ๑๐	 (๒)	 แห่งพระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมซึ่งต้องโทษ 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 โดยผู้ฟ้องคดีที่	 ๑	
เหลือโทษจำคุก	๑๓	ปี	ส่วนผู้ฟ้องคดีที่	๒	เหลือโทษจำคุก	๑๘	ปี	การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ต้องโทษ 
จำคกุไมถ่งึตลอดชวีติ โดยไดร้บัพระราชทานอภยัโทษลดโทษ ๑ ใน ๖ ตามลำดบัชัน้นกัโทษเดด็ขาด 
ชัน้เยีย่มตอ้งดว้ยลกัษณะบทบญัญตัติามมาตรา ๑๐  (๒) แหง่พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานอภัยโทษในสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ต้องโทษในคดีความผิดทั่ว ๆ  ไป  
จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด	 บทบัญญัติ 
แห่งมาตราดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้ 
บังคับคดีในขณะนั้น
	 นอกจากนัน้	พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ	พ.ศ.	๒๕๔๙	เปน็การพระราชทานอภยัโทษ 
เปน็การทัว่ไป	เนือ่งในงานฉลองสริริาชสมบตัคิรบ	๖๐	ป	ีในวนัที	่๙	มถินุายน ๒๕๔๙ นบัเปน็อภลิกัขติกาล 
สำคญั จงึเปน็พระราชกฤษฎกีาทีต่ราขึน้โดยพระมหากษตัรยิท์รงใชพ้ระราชอำนาจในการพระราชทาน 
อภัยโทษ	 อันเป็นพระราชอำนาจโดยโบราณราชนิติประเพณ	ี โดยมีเนื้อหาสาระตลอดจนวิธีการออก 
และวิธีการใช้บังคับอยู่ในขอบเขตแห่งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็น 
สมควรถวายคำแนะนำขอใหพ้ระราชทานอภยัโทษแกน่กัโทษเดด็ขาดทกุคนทีเ่ขา้เกณฑก์ำหนดทีจ่ะอยู่ 
ในข่ายพระมหากรุณาธิคุณ	ก็จะได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยลดหลั่นมากและน้อยตามประเภทของ 
นักโทษหรือตามลำดับชั้นของนักโทษแล้วแต่กรณีอย่างทั่วกันและไม่ปรากฏว่าพระราชกฤษฎีกา 
ดังกล่าวตราขึ้นโดยขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	คดีหมายเลขแดงที่	อม.	๕/๒๕๕๒	 
วันที่	๑๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๒
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พุทธศักราช ๒๔๗๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับ 
ในขณะนั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙  
จึงเป็นบทบัญญัติที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
๓. ผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
	 พิพากษายกฟ้อง




