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หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การขอพระราชทานอภัยโทษ

สารพันปัญหากฎหมายฉบับนีใ้ คร่ขอนำเสนอเกร็ดความรูท้ างกฎหมายทีก่ ำลัง

เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบันเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษ
แก่นกั โทษในคดีตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นกรณีการยืน่ ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
ให้แก่นักการเมือง หรือนักโทษที่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในคดีต่าง ๆ ดังนั้น
เพือ่ ให้ทนั กับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ดังกล่าว ฉบับนีจ้ งึ ใคร่ขอเสนอเรือ่ ง “หลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษ” ดังนี้
๑. ความหมายของการพระราชทานอภัยโทษ
	  การพระราชทานอภัยโทษ หมายถึง การทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงพระราชทาน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แก่ นั ก โทษผู้ ต้ อ งคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ รั บ โทษทางอาญา
ให้ได้รับการยกโทษหรือเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา หรือลดโทษทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
การพระราชทานอภั ย โทษจึ ง เป็ น พระราชอำนาจของพระมหากษั ต ริ ย์
โดยเฉพาะในการพระราชทานพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่นกั โทษซึง่ ต้องคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ
ให้ ล งโทษแล้ ว เท่ า นั้ น โดยจะกระทำได้ ต่ อ เมื่ อ มี ผู้ ร้ อ งขอหรื อ ถวายเรื่ อ งราวต่ อ
พระมหากษัตริย์ ซึง่ จะส่งผลให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การพระราชทานอภัยโทษนัน้ ๆ ไม่ตอ้ งรับโทษ
หรือได้รับการลดโทษแต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ ผลของการพระราชทานอภัยโทษนั้น
ไม่ทำให้สิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไปเพราะคำพิพากษานั้นกลับคืนมาไม่
		
๒. ประเภทของการพระราชทานอภัยโทษ
				ปัจจุบันนอกจากจะมีการบัญญัติกฎหมายเรื่องพระราชอำนาจในการ
พระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ๑ แล้ว ยังได้มี
การบัญญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ภาค ๗ ว่าด้วยการอภัยโทษ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑ “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจ
ในการพระราชทานอภัยโทษ”.

		

๑
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เปลีย่ นโทษหนักเป็นเบา และลดโทษตามมาตรา ๒๕๙ - ๒๖๗ ซึง่ อาจแยกพิจารณาได้
เป็น ๒ กรณี คือการพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย และการพระราชทาน
อภัยโทษเป็นการทั่วไป
				๒.๑ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย หมายถึง การพระราชทาน
อภัยโทษให้แก่ผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคล โดยการทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวหรือ
ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ตามการถวายคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ส่วนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
พระบรมราชวินิจฉัยขององค์พระมหากษัตริย์
				 		 ทั้งนี้ การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการ
เฉพาะรายนั้น กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคล
ผู้มีสิทธิทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ ระยะเวลาในการ
ทู ล เกล้ า ฯ ขั้ น ตอนของการทู ล เกล้ า ฯ ตลอดจนหลั ก ฐาน
ที่จะต้องใช้ในการทูลเกล้า ฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ ไว้ดังนี้
						 ๒.๑.๑ บุคคลผูม้ สี ทิ ธิทลู เกล้าฯ ถวายเรือ่ งราว
หรือถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย
ได้แก่
										 ๑) ผูต้ อ้ งคำพิพากษาให้รบั โทษอย่างใด ๆ หรือผูม้ ปี ระโยชน์
เกี่ยวข้อง เช่น บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวหรือ
ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วโดยจะยื่นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็ได้๒
						 				 ๒) กรณีผถู้ วายเรือ่ งราวซึง่ ต้องจำคุกอยูใ่ นเรือนจำจะยืน่ เรือ่ งราว
ต่อพัศดีหรือผูบ้ ญั ชาการเรือนจำก็ได้ เมือ่ ได้รบั เรือ่ งราวแล้วให้พศั ดีหรือผูบ้ ญั ชาการเรือนจำ
ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราวแล้วให้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม๓
										 ๓) ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดถวายเรือ่ งราว ถ้ารัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทาน
อภัยโทษแก่ผตู้ อ้ งคำพิพากษานัน้ ก็ได้ โดยจะดำเนินการได้ตอ่ เมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ แล้วเช่นกัน๔
						 ๒.๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการทูลเกล้า ฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ
									 กำหนดระยะเวลาในการยืน่ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ถ้าเป็นผูต้ อ้ งโทษ
กรณีทวั่ ไปจะไม่มกี ำหนดระยะเวลาในการทีจ่ ะทูลเกล้าฯ ถวายเรือ่ งราวหรือถวายฎีกา
สามารถยืน่ ได้ทนั ทีนบั ตัง้ แต่คดีถงึ ทีส่ ดุ เป็นต้นไป แต่ถา้ เป็นกรณีผตู้ อ้ งโทษประหารชีวติ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๐.
๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑.
๒
๓
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จะต้องยื่นภายใน ๖๐ วันนับแต่คดีถึงที่สุด เนื่องจากหากไม่มีการถวายเรื่องราว
ขอพระราชทานอภัยโทษภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ก็จะมีการบังคับโทษ
โดยการประหารชีวติ ผูต้ อ้ งคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวติ นัน้ ทันที๕ ทัง้ นี้ กรณีการ
ขอพระราชทานอภัยโทษอย่างอื่น ซึ่งมิใช่โทษประหารชีวิตนั้น ถ้าพระมหากษัตริย์
ทรงยกเรื่องราวหรือยกฎีกามาครั้งหนึ่งแล้วจะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น ๒ ปี
นับแต่วันที่ถูกยกเรื่องราวหรือยกฎีกาครั้งก่อน๖
					 อนึ่ง ในการทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวหรือถวายฎีกาขอพระราชทาน
อภั ย โทษ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมมี ห น้ า ที่ ถ วาย
เรื่องราวหรือฎีกาต่อพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งถวายความเห็นว่า
ควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงทราบ
เรื่ อ งแล้ ว จะทรงวิ นิ จ ฉั ย ว่ า สมควรพระราชทานอภั ย โทษให้
หรือไม่ประการใด ซึง่ อาจเป็นการพระราชทานอภัยโทษให้ทงั้ หมด
โดยปล่ อ ยตั ว ไป หรื อ พระราชทานอภั ย โทษให้ เ ป็ น บางส่ ว น
เช่น ลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือลดโทษ
จากกำหนดระยะเวลาต้องโทษเดิมลง
					 ๒.๑.๓ ขัน้ ตอนในการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย
		 								 ผูต้ อ้ งคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษประหารชีวติ จำคุก กักขัง
ปรับ ริบทรัพย์สิน หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราว
หรือถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษผ่านเรือนจำหรือทัณฑสถาน กระทรวงยุตธิ รรม
สำนักราชเลขาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูต (กรณีนักโทษเป็น
ชาวต่ า งประเทศ) และเมื่ อ มี ก ารทู ล เกล้ า ฯ ถวายเรื่ อ งราวหรื อ ถวายฎี ก า
ขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว การที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เพียงใดนั้น
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษในระยะเวลา
ทีร่ ะบุไว้ตามหลักเกณฑ์กอ่ นและต้องมีความประพฤติทดี่ โี ดยจะต้องผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานการอภัยโทษ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์
จะเป็นฝ่ายเลขานุการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และเสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อทำความเห็นประกอบการทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวหรือถวายฎีกา เพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
									 ในกรณีทเี่ รือนจำหรือทัณฑสถานได้รบั เรือ่ งราวทูลเกล้าฯ ขอ
พระราชทานอภัยโทษของผูต้ อ้ งขังหรือผูม้ ปี ระโยชน์เกีย่ วข้องแล้ว เรือนจำหรือทัณฑสถานนัน้
ก็จะดำเนินการสอบสวนเรื่องราวทูลเกล้าฯ เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานให้แล้วเสร็จ
		
		

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๒.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๔.
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และส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อ
กรมราชทัณฑ์ได้รับเรื่องราวทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำหรือ
ทัณฑสถานแล้ว กรมราชทัณฑ์จะดำเนินการดังต่อไปนี้
						 ๑) ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวหรือฎีกา คำพิพากษา
หมายจำคุ ก หมายลดโทษ เอกสารประกอบเรื่ อ งราวว่ า ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
หรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะจัดส่งกลับไปยังเรือนจำหรือทัณฑสถาน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
					 ๒) กรณีมีปัญหาต้องขอทราบข้อเท็จจริง ประวัติการกระทำผิด
หรือรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับนักโทษ จะต้องประสานงานไปยังเรือนจำ
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท้องที่
หรือศาล เป็นต้น
						 ๓) ในรายที่เป็นนักโทษความผิดคดียาเสพติด
ให้ โ ทษ ต้ อ งขอทราบข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารกระทำผิ ด ไปยั ง
สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทุกราย
						 ๔) สรุปย่อเรือ่ งราวหรือฎีกา และคำพิพากษาใน
คดีของนักโทษเด็ดขาดรายนั้น ๆ
						 ๕) ประมวลเรื่ อ งราวหรื อ ฎี ก าข้ อ เท็ จ จริ ง
ข้ อ กฎหมายและเหตุ ผ ลที่ จ ะถวายความเห็ น ขึ้ น ไปตาม
ลำดับชั้น จนถึงกระทรวงยุติธรรม เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา
ให้ความเห็นแล้ว จะเสนอเรื่องเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ
ต่อไป
						 ๖) เมื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องราวหรือฎีกาที่ทูลเกล้าฯ
ถวายนั้นเป็นประการใด กรมราชทัณฑ์จะแจ้งให้เรือนจำหรือทัณฑสถานทราบ
เพื่อแจ้งผู้ถวายเรื่องราวหรือฎีกา และบันทึกรับทราบไว้เป็นหลักฐานต่อไป และ
						 ๗) กรณีนักโทษซึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตก็จะต้อง
ดำเนินการโดยนัยเดียวกันกับการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลดังกล่าวมา
แล้ว หากพระมหากษัตริยท์ รงยกเรือ่ งราวหรือฎีกา กล่าวคือ ไม่พระราชทานอภัยโทษ
ให้กรมราชทัณฑ์แจ้งเรือนจำให้บงั คับโทษประหารชีวติ กับนักโทษรายนัน้ โดยไม่ชกั ช้า
					 ๒.๑.๔ หลักฐานที่จะต้องใช้ในการขอพระราชทานอภัยโทษ
							 			 ๑) สำเนาคำพิ พ ากษาทุ ก ชั้ น ศาลที่ ป รากฏและรั บ รอง
สำเนาถูกต้องโดยจ่าศาล
										 ๒) บันทึกความเห็นแพทย์หรือจิตแพทย์ กรณีนักโทษอ้าง
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
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										 ๓) เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น
												 - หนังสือรับรองความประพฤติจากผูน้ ำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่
												 - เอกสารประกอบคุณงามความดีตามที่ได้อ้าง
												 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ต้องขังและผู้ที่เกี่ยวข้อง
แผนผังขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย
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หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษ
			 ๒.๒ การพระราชทานอภั ย โทษเป็ น การทั่ ว ไป หมายถึ ง การที่
พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษเด็ดขาดทุกคนโดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรถวายคำแนะนำต่อ
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษ๗ ซึ่งทางราชการจะเป็น
ผู้ดำเนินการให้แก่ผู้ต้องโทษทุกขั้นตอน โดยผู้นั้นมิต้องดำเนินการใด ๆ เลย อนึ่ง
การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทัว่ ไปนีม้ กั จะเกิดขึน้ ในวโรกาสมหามงคลต่าง ๆ เช่น
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หรือพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เป็นต้น
					 ส่วนหลักเกณฑ์การได้รบั พระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดผูใ้ ด
จะได้รบั พระราชทานอภัยโทษเท่าใดนัน้ รายละเอียดจะกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษที่ตราขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่ ๓ ประการ คือการ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว การได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ลดโทษ
และการไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
					 อนึ่ง การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนั้นจะมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ ขั้นตอน
ในการขอพระราชทานอภั ย โทษ ตลอดจนหลั ก ฐานที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการขอ
พระราชทานอภัยโทษในลักษณะเช่นเดียวกับกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษ
เป็นการเฉพาะราย
			 ๓. ผลของการพระราชทานอภัยโทษ
		 		 ผลของการพระราชทานอภัยโทษนัน้ อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒ กรณี คือ
		 		  ๑)		 ในกรณีทมี่ กี ารพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดโดยปราศจากเงือ่ นไข
กฎหมายห้ า มมิ ใ ห้ บั ง คั บ โทษนั้ น กล่ า วคื อ ถ้ า บั ง คั บ โทษไปบ้ า งแล้ ว ก็ ใ ห้ ห ยุ ด
การบังคับโทษทันที หรือถ้าเป็นกรณีที่ได้รับโทษปรับและได้ชำระค่าปรับไปแล้ว
ก็ให้คืนค่าปรับนั้นทั้งหมดแก่ผู้ขอพระราชทานอภัยโทษนั้น
		 			 ๒) กรณีที่การอภัยโทษนั้นเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา
หรือลดโทษ ถ้ายังมีโทษเหลืออยูภ่ ายหลังทีไ่ ด้รบั การอภัยโทษแล้วก็ให้บงั คับเฉพาะโทษ
ที่เหลืออยู่นั้นต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาของศาล๘
								 ทัง้ นี้ ผลของการได้รบั พระราชทานอภัยโทษนัน้ หาทำให้สทิ ธิตา่ ง ๆ
ทีต่ อ้ งสูญเสียไปเพราะคำพิพากษากลับคืนมาไม่ และการได้รบั พระราชทานอภัยโทษนัน้
ไม่เป็นเหตุให้ผู้ได้รับโทษพ้นจากความรับผิดในการต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือ
ค่ า ทดแทนตามคำพิพากษาไม่ นอกจากนี้ หากผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
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เนือ่ งจากการกระทำความผิดอย่างหนึง่ ถูกฟ้องว่ากระทำความผิดอีกอย่างหนึง่ การได้รบั
อภัยโทษนั้นย่อมไม่ตัดอำนาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญาว่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด หลายครั้ ง ไม่ เ ข็ ด หลาบหรื อ ว่ า ด้ ว ย
รอการลงอาญาแต่ประการใด
			 ๔. สรุป 		
		 			 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษของ
พระมหากษัตริย์ เป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์ซงึ่ มีทมี่ าหรือรากฐานตามโบราณ
ราชประเพณี และตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นการแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการกำหนดขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งโดยหน่วยงานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรม ว่าบุคคลผูต้ อ้ งโทษนัน้ สมควรทีจ่ ะได้รบั การอภัยโทษ
หรือไม่ ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ อันจะเป็นการช่วยลดพระราชภาระในการวินิจฉัย
ซึ่ ง บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ ใ นการขอพระราชทานอภั ย โทษนั้ น สามารถใช้ ช่ อ งทางนี้ ใ น
การขอความเป็นธรรมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้กลับคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามแม้ประชาชนจะเป็นผูม้ สี ทิ ธิในการขอพระราชทานอภัยโทษ แต่กจ็ ำเป็น
ต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยและการจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะ
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