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สารพันปัญหากฎหมาย

การขอพระราชทานอภัยโทษ 
              หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

สารพันปัญหากฎหมายฉบับน้ีใคร่ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ทางกฎหมายท่ีกำลัง 
เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบันเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษ 
แกน่กัโทษในคดตีา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ไมว่า่จะเปน็กรณกีารยืน่ฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษ 
ให้แก่นักการเมือง หรือนักโทษที่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในคดีต่าง ๆ ดังนั้น 
เพือ่ใหท้นักบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ดงักลา่ว ฉบบันีจ้งึใครข่อเสนอเรือ่ง “หลกักฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษ” ดังนี้

 
 ๑. ความหมายของการพระราชทานอภัยโทษ
   การพระราชทานอภัยโทษ หมายถึง การท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทาน 

พระมหากรุณาธิคุณแก่นักโทษผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษทางอาญา 
ให้ได้รับการยกโทษหรือเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา หรือลดโทษทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

 การพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 
โดยเฉพาะในการพระราชทานพระมหากรณุาธคิณุแกน่กัโทษซึง่ตอ้งคำพพิากษาถงึทีส่ดุ 
ให้ลงโทษแล้วเท่านั้น โดยจะกระทำได้ต่อเมื่อมีผู้ร้องขอหรือถวายเรื่องราวต่อ 
พระมหากษตัรยิ ์ซึง่จะสง่ผลใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการพระราชทานอภยัโทษนัน้ ๆ  ไมต่อ้งรบัโทษ 
หรือได้รับการลดโทษแต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ ผลของการพระราชทานอภัยโทษนั้น 
ไม่ทำให้สิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ต้องโทษต้องสูญเสียไปเพราะคำพิพากษานั้นกลับคืนมาไม่

  
๒. ประเภทของการพระราชทานอภัยโทษ
    ปัจจุบันนอกจากจะมีการบัญญัติกฎหมายเรื่องพระราชอำนาจในการ 

พระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริย์โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ๑ แล้ว ยังได้มี 
การบญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ภาค ๗ วา่ดว้ยการอภยัโทษ  

  ๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑ “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจ 

ในการพระราชทานอภัยโทษ”.
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เปลีย่นโทษหนกัเปน็เบา   และลดโทษตามมาตรา ๒๕๙ - ๒๖๗  ซึง่อาจแยกพจิารณาได ้
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 
ทูลเกล้าฯ ขั้นตอนของการทูลเกล้าฯ  ตลอดจนหลักฐาน 
ที่จะต้องใช้ในการทูลเกล้า ฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ ไว้ดังนี้

      ๒.๑.๑ บคุคลผูม้สีทิธทิลูเกลา้ฯ ถวายเรือ่งราว 
หรือถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย 
ได้แก่

          ๑) ผูต้อ้งคำพพิากษาใหร้บัโทษอยา่งใด ๆ  หรอืผูม้ปีระโยชน์ 
เกี่ยวข้อง เช่น บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวหรือ 
ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วโดยจะยื่นต่อ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็ได้๒

            ๒) กรณีผู้ถวายเร่ืองราวซ่ึงต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำจะย่ืนเร่ืองราว 
ต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้ เม่ือได้รับเร่ืองราวแล้วให้พัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำ 
ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราวแล้วให้ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม๓

          ๓) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดถวายเร่ืองราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรมเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทาน 
อภัยโทษแก่ผู้ต้องคำพิพากษาน้ันก็ได้ โดยจะดำเนินการได้ต่อเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้วเช่นกัน๔

      ๒.๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการทูลเกล้า ฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ
              กำหนดระยะเวลาในการย่ืนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ถ้าเป็นผู้ต้องโทษ 

กรณทีัว่ไปจะไมม่กีำหนดระยะเวลาในการทีจ่ะทลูเกลา้ฯ ถวายเรือ่งราวหรอืถวายฎกีา 
สามารถยืน่ไดท้นัทนีบัตัง้แตค่ดถีงึทีส่ดุเปน็ตน้ไป แตถ่า้เปน็กรณผีูต้อ้งโทษประหารชวีติ 

  ๒ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙.

  ๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๐.

  ๔ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑.
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จะต้องยื่นภายใน ๖๐ วันนับแต่คดีถึงที่สุด เนื่องจากหากไม่มีการถวายเรื่องราว 
ขอพระราชทานอภัยโทษภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ก็จะมีการบังคับโทษ 
โดยการประหารชวีติผูต้อ้งคำพพิากษาใหล้งโทษประหารชวีตินัน้ทนัที๕  ทัง้นี ้กรณกีาร 
ขอพระราชทานอภัยโทษอย่างอื่น ซึ่งมิใช่โทษประหารชีวิตนั้น ถ้าพระมหากษัตริย์ 
ทรงยกเรื่องราวหรือยกฎีกามาครั้งหนึ่งแล้วจะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น ๒ ปี  
นับแต่วันที่ถูกยกเรื่องราวหรือยกฎีกาครั้งก่อน๖

     อนึ่ง ในการทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวหรือถวายฎีกาขอพระราชทาน 
อภัยโทษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ถวาย 
เรื่องราวหรือฎีกาต่อพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งถวายความเห็นว่า 
ควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงทราบ 
เรื่องแล้วจะทรงวินิจฉัยว่าสมควรพระราชทานอภัยโทษให้ 
หรอืไมป่ระการใด ซึง่อาจเปน็การพระราชทานอภยัโทษใหท้ัง้หมด 
โดยปล่อยตัวไป หรือพระราชทานอภัยโทษให้เป็นบางส่วน  
เช่น ลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือลดโทษ 
จากกำหนดระยะเวลาต้องโทษเดิมลง

     ๒.๑.๓ ข้ันตอนในการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย
           ผูต้อ้งคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษประหารชวีติ จำคกุ กกัขงั  

ปรับ ริบทรัพย์สิน หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราว 
หรอืถวายฎกีาขอพระราชทานอภยัโทษผา่นเรอืนจำหรอืทณัฑสถาน กระทรวงยตุธิรรม 
สำนักราชเลขาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูต (กรณีนักโทษเป็น 
ชาวต่างประเทศ) และเมื่อมีการทูลเกล้า  ฯ ถวายเรื่องราวหรือถวายฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว การที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เพียงใดนั้น 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษในระยะเวลา 
ทีร่ะบไุวต้ามหลกัเกณฑก์อ่นและตอ้งมคีวามประพฤตทิีด่โีดยจะตอ้งผา่นการพจิารณา 
ของคณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานการอภัยโทษ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ 
จะเปน็ฝา่ยเลขานกุารดำเนนิการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และเสนอรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
ยุติธรรม เพื่อทำความเห็นประกอบการทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวหรือถวายฎีกา เพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป

          ในกรณทีีเ่รอืนจำหรอืทณัฑสถานไดร้บัเรือ่งราวทลูเกลา้ฯ ขอ 
พระราชทานอภัยโทษของผู้ต้องขังหรือผู้มีประโยชน์เก่ียวข้องแล้ว เรือนจำหรือทัณฑสถานน้ัน 
ก็จะดำเนินการสอบสวนเรื่องราวทูลเกล้าฯ เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานให้แล้วเสร็จ 

  ๕ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๒.

  ๖ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๔.



หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษ

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๒146

และส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณา เมื่อ 
กรมราชทัณฑ์ได้รับเรื่องราวทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำหรือ 
ทัณฑสถานแล้ว กรมราชทัณฑ์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

      ๑) ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวหรือฎีกา คำพิพากษา 
หมายจำคุก หมายลดโทษ เอกสารประกอบเรื่องราวว่าถูกต้องตามระเบียบ 
หรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะจัดส่งกลับไปยังเรือนจำหรือทัณฑสถาน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

      ๒) กรณีมีปัญหาต้องขอทราบข้อเท็จจริง ประวัติการกระทำผิด 
หรือรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับนักโทษ จะต้องประสานงานไปยังเรือนจำ 
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท้องที่ 
หรือศาล เป็นต้น

      ๓) ในรายที่เป็นนักโทษความผิดคดียาเสพติด 
ให้ โทษ ต้องขอทราบข้อมูลประวัติการกระทำผิดไปยั ง 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทุกราย

      ๔) สรปุยอ่เรือ่งราวหรอืฎกีา และคำพพิากษาใน 
คดีของนักโทษเด็ดขาดรายนั้น ๆ 

      ๕) ประมวลเรื่องราวหรือฎีกาข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายและเหตุผลที่ จะถวายความเห็นขึ้ น ไปตาม 
ลำดับชั้น จนถึงกระทรวงยุติธรรม เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา 
ให้ความเห็นแล้ว จะเสนอเรื่องเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ 
ต่อไป

      ๖) เมื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องราวหรือฎีกาที่ทูลเกล้าฯ  
ถวายนั้นเป็นประการใด กรมราชทัณฑ์จะแจ้งให้เรือนจำหรือทัณฑสถานทราบ 
เพื่อแจ้งผู้ถวายเรื่องราวหรือฎีกา และบันทึกรับทราบไว้เป็นหลักฐานต่อไป และ

      ๗) กรณีนักโทษซึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตก็จะต้อง 
ดำเนินการโดยนัยเดียวกันกับการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลดังกล่าวมา 
แลว้ หากพระมหากษตัรยิท์รงยกเรือ่งราวหรอืฎกีา กลา่วคอื ไมพ่ระราชทานอภยัโทษ 
ให้กรมราชทัณฑ์แจ้งเรือนจำให้บังคับโทษประหารชีวิตกับนักโทษรายน้ันโดยไม่ชักช้า

     ๒.๑.๔ หลักฐานที่จะต้องใช้ในการขอพระราชทานอภัยโทษ

           ๑) สำเนาคำพิพากษาทุกชั้นศาลที่ปรากฏและรับรอง 
สำเนาถูกต้องโดยจ่าศาล

          ๒) บันทึกความเห็นแพทย์หรือจิตแพทย์ กรณีนักโทษอ้าง 
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
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          ๓) เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น
            - หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าท่ี
            - เอกสารประกอบคุณงามความดีตามที่ได้อ้าง
            - สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนและสำเนาทะเบยีนบา้น

ของผู้ต้องขังและผู้ที่เกี่ยวข้อง

แผนผังขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย



หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษ
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   ๒.๒ การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป หมายถึง การที่ 
พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษเด็ดขาดทุกคนโดยการตรา 
เป็นพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรถวายคำแนะนำต่อ 
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษ๗  ซึ่งทางราชการจะเป็น 
ผู้ดำเนินการให้แก่ผู้ต้องโทษทุกขั้นตอน โดยผู้นั้นมิต้องดำเนินการใด ๆ เลย อนึ่ง  
การพระราชทานอภยัโทษเปน็การทัว่ไปนีม้กัจะเกดิขึน้ในวโรกาสมหามงคลตา่ง ๆ  เชน่ 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หรือพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เป็นต้น

     ส่วนหลักเกณฑ์การได้รับพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดผู้ใด 
จะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษเทา่ใดนัน้ รายละเอยีดจะกำหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีา 
พระราชทานอภัยโทษที่ตราขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่ ๓ ประการ คือการ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัว การได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ลดโทษ 
และการไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

     อนึ่ง การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนั้นจะมีหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ ขั้นตอน 
ในการขอพระราชทานอภัยโทษ ตลอดจนหลักฐานที่จะต้องใช้ในการขอ 
พระราชทานอภัยโทษในลักษณะเช่นเดียวกับกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษ 
เป็นการเฉพาะราย

   ๓. ผลของการพระราชทานอภัยโทษ

       ผลของการพระราชทานอภัยโทษน้ัน อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒ กรณี คือ 
      ๑)  ในกรณทีีม่กีารพระราชทานอภยัโทษเดด็ขาดโดยปราศจากเงือ่นไข  

กฎหมายห้ามมิให้บังคับโทษนั้น กล่าวคือ ถ้าบังคับโทษไปบ้างแล้วก็ให้หยุด 
การบังคับโทษทันที หรือถ้าเป็นกรณีที่ได้รับโทษปรับและได้ชำระค่าปรับไปแล้ว 
ก็ให้คืนค่าปรับนั้นทั้งหมดแก่ผู้ขอพระราชทานอภัยโทษนั้น

      ๒) กรณีที่การอภัยโทษนั้นเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา 
หรอืลดโทษ ถา้ยงัมโีทษเหลอือยูภ่ายหลงัทีไ่ดร้บัการอภยัโทษแลว้กใ็หบ้งัคบัเฉพาะโทษ 
ที่เหลืออยู่นั้นต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาของศาล๘ 

        ทัง้นี ้ผลของการไดร้บัพระราชทานอภยัโทษนัน้หาทำใหส้ทิธติา่ง ๆ   
ทีต่อ้งสญูเสยีไปเพราะคำพพิากษากลบัคนืมาไม ่และการไดร้บัพระราชทานอภยัโทษนัน้ 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้ได้รับโทษพ้นจากความรับผิดในการต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือ 
ค่าทดแทนตามคำพิพากษาไม่ นอกจากนี้ หากผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 

  ๗ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ ทวิ. 

  ๘ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๕.
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เน่ืองจากการกระทำความผิดอย่างหน่ึงถูกฟ้องว่ากระทำความผิดอีกอย่างหน่ึงการได้รับ 
อภัยโทษนั้นย่อมไม่ตัดอำนาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงอาญาตามประมวล 
กฎหมายอาญาว่าด้วยการกระทำความผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบหรือว่าด้วย 
รอการลงอาญาแต่ประการใด

   ๔. สรุป   

      ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษของ 
พระมหากษตัรยิ ์เปน็พระราชอำนาจเดด็ขาดสมบรูณซ์ึง่มทีีม่าหรอืรากฐานตามโบราณ 
ราชประเพณี และตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นการแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการกำหนดขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งโดยหน่วยงานต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการยตุธิรรม วา่บคุคลผูต้อ้งโทษนัน้สมควรทีจ่ะไดร้บัการอภยัโทษ 
หรือไม่ ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ อันจะเป็นการช่วยลดพระราชภาระในการวินิจฉัย  
ซึ่งบุคคลผู้มีสิทธิในการขอพระราชทานอภัยโทษนั้น สามารถใช้ช่องทางนี้ใน 
การขอความเป็นธรรมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้กลับคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง  
อยา่งไรกต็ามแมป้ระชาชนจะเปน็ผูม้สีทิธใินการขอพระราชทานอภยัโทษ แตก่จ็ำเปน็ 
ต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยและการจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นั้น 
ก็ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะ
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