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พระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

--------------- 
          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
       ใหไว ณ วันที ่๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นวา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ นับเปนอภิลักขิตกาลสําคัญ สมควรพระราชทาน 
อภัยโทษแกผูตองราชทัณฑเพื่อใหโอกาสแกบุคคลเหลานั้นกลับประพฤติตนเปนพลเมืองด ี 
อันจะเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติสืบไป 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๒๕ ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๒๖๑ ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาเรียกวา "พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  
พ.ศ. ๒๕๔๒" 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนตนไป 
  มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
  "ผูตองกักขัง" หมายความวา ผูตองโทษกักขังแทนโทษจําคุกหรือผูตองกักขังแทน 
คาปรับที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถึงที่สุดกอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
  "นักโทษเด็ดขาด" หมายความวา ผูซึ่งในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับเปน 
นักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ หรือนักโทษตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร 
  "กําหนดโทษ" หมายความวา กําหนดโทษซึ่งศาลไดกําหนดไวในคําพิพากษาและ 
ระบุไวในหมายแจงโทษเม่ือคดีถึงท่ีสุด หรือกําหนดโทษตามคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษ 
หรือกําหนดโทษดังกลาวท่ีไดลดโทษลงแลวโดยการไดรับพระราชทานอภัยโทษหรือโดย 
เหตุอ่ืน ถามี 
  "ตองโทษจําคุกเปนครั้งแรก" หมายความวา ตองโทษเพราะถูกศาลพิพากษา 
ใหลงโทษจําคุกไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี โดยมิไดถูกศาลพิพากษาใหเพ่ิมโทษ
ฐาน 
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กระทําความผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือตาม
กฎหมายอ่ืน 
  มาตรา ๔  ผูซึ่งจะไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี ้ตองมีตัว
อยูใน 
ความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไวในสถานที่หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการกําหนด 
ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับติดตอกันไปจนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปลอยหรือลดโทษ  
หรือนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งปลอยหรือลดโทษตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราช
กฤษฎีกานี ้
  มาตรา ๕  ผูตองกักขังใหไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไป 
  มาตรา ๖  ภายใตบังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษ 
เด็ดขาดดังตอไปนี ้ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไป 
  (๑) ผูตองโทษจําคุกไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซ่ึงมีโทษจําคุก 
ตามกําหนดโทษที่จะตองไดรับตอไปเหลืออยูรวมกันไมเกินหกเดือนนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกา 
น้ีใชบังคับ 
  (๒) ผูมีลักษณะดังตอไปน้ี 
  (ก) เปนคนพิการโดยตาบอดทั้งสองขาง มือหรือเทาดวนท้ังสองขาง หรือเปนคน 
ทุพพลภาพมีลักษณะอันเห็นไดชัด ซ่ึงในกรณีหลังน้ีแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคน 
ไดตรวจรับรองเปนเอกฉันทวาไมสามารถประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพไดตลอดชีวิต 
  (ข) เปนคนเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง หรือโรคจิต 
ซึ่งทางราชการไดทําการรักษามาแลวไมนอยกวาสามเดือนในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
และแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนไดตรวจรับรองเปนเอกฉันทวาไมสามารถจะรักษา 
ในเรือนจําใหหายได และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ตองไดรับโทษจําคุกมาแลว 
ถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวาหาป หรือไมนอยกวา ๑ ใน ๒ ของโทษตามกําหนด
โทษ 
  (ค) เปนหญิงซึ่งแพทยของทางราชการตรวจรับรองวามีครรภ และไมวาในกรณี
ความผิด 
คดีเดียวหรือหลายคดี มีโทษจําคุกตามกําหนดโทษท่ีจะตองไดรับตอไปเหลืออยูรวมกันไมเกิน
หนึ่งป 
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
  (ง) เปนหญิงซึ่งตองโทษจําคุกเปนครั้งแรก และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียว
หรอื 
หลายคดี ตองไดรับโทษจําคุกมาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวา ๑ ใน ๒ 
ของโทษตามกําหนดโทษ 
  (จ) เปนคนมีอายุตามที่ปรากฏในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎร หรือทะเบียนรายตัวของเรือนจําในกรณีไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานไมต่ํากวาหกสิบป 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บริบูรณในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี 
ตองไดรับโทษจําคุกมาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวาหาป หรือไมนอยกวา 
๑ ใน ๓ ของโทษตามกําหนดโทษ 
  (ฉ) เปนผูตองโทษจําคุกเปนครั้งแรก และมีอายุตามที่ปรากฏในทะเบียนบาน
ตาม 
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจําในกรณีไมมีชื่ออยูในทะเบียน
บาน 
ยังไมครบยี่สิบปบริบูรณในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียว
หรอื 
หลายคดี ตองไดรับโทษจําคุกมาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวา ๑ ใน ๒ ของ
โทษ 
ตามกําหนดโทษ 
  (ช) เปนผูตองโทษจําคุกเปนครั้งแรก และโทษตามกําหนดโทษ ไมวาในกรณี
ความผิด 
คดีเดียวหรือหลายคดี จําคุกรวมกันไมเกินหนึ่งป 
  (ซ) เปนนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือ 
หลายคดี โทษจําคุกตามกําหนดโทษที่จะตองไดรับตอไปเหลืออยูรวมกันไมเกินสองปนับแต 
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
  (๓) ผูไดรับพักการลงโทษตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวย
เรือนจําทหาร หรือไดรับการปลอยตัวคุมประพฤติเนื่องจากไดรับการลดวันตองโทษจําคุกตาม 
กฎหมายวาดวยราชทัณฑ ซ่ึงมิไดปฏิบัติผิดเง่ือนไขแหงการพักการลงโทษหรือเง่ือนไขการ 
คุมประพฤติจากการไดลดวันตองโทษจําคุก 
  มาตรา ๗  ภายใตบังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษ 
เด็ดขาดซึ่งมิไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไปตามมาตรา ๖ ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษ 
ลดโทษตามลําดับช้ันนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือน 
จําทหาร ดังตอไปนี ้
  ช้ันเย่ียม     ๑ ใน ๒ 
  ชั้นดีมาก     ๑ ใน ๓ 
  ชั้นดี      ๑ ใน ๔ 
  ชั้นกลาง     ๑ ใน ๕ 
  ผูตองโทษจําคุกเพราะความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทและไมเปนเหตุใหผูอ่ืน 
ถึงแกความตาย และในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ผูนั้นไมมีคดีอื่นไมวาในกรณีความผิด 
คดีเดียวหรือหลายคดีท่ีตองรับหรือจะตองรับโทษจําคุกอยูดวย ใหลดโทษจากกําหนดโทษลง 
๒ ใน ๓ 
  มาตรา ๘  ภายใตบังคับมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ นักโทษเด็ดขาดซ่ึงตองโทษ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในลักษณะความผิดดังตอไปนี ้
  (๑) ความผิดตามมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐ วรรคสอง 
มาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๗๖ วรรคสอง มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ 
มาตรา ๒๗๗ ตร ีมาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๙ มาตรา ๓๑๓ 
วรรคสอง หรือวรรคสาม แหงประมวลกฎหมายอาญา 
  (๒) ความผิดตอกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 
และกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 
  ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษตามลําดับช้ันนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมาย 
วาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร ดังตอไปนี ้
  ช้ันเย่ียม     ๑ ใน ๓ 
  ชั้นดีมาก     ๑ ใน ๔ 
  ชั้นดี      ๑ ใน ๕ 
  ชั้นกลาง     ๑ ใน ๖ 
  ไมวากรณีใดจะลดโทษไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของกําหนดโทษเดิมตามคําพิพากษา 
  มาตรา ๙  นักโทษเด็ดขาดท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษประหารชีวิต หรอื 
ท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือตามคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมายใหลงโทษจําคุกตลอดชีวิต ใหไดรับ 
พระราชทานอภัยโทษดังตอไปนี ้
  (๑) ผูตองโทษประหารชีวิตใหลดลงเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต 
  (๒) ผูตองโทษจําคุกตลอดชีวิตใหลดลงเปนโทษจําคุกส่ีสิบป โดยใหนับแตวันท่ี 
ตองรับโทษ เวนแตกรณีที่จะตองนับโทษตอจากคดีอื่นใหนับโทษตอจากคดีอื่นนั้น 
  (๓) นักโทษเด็ดขาดท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือตามคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย 
ใหลงโทษจําคุกตลอดชีวิต เมื่อไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาด 
ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหารตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แหง 
พระราชกฤษฎีกานี้แลว ไมวากรณีใดตองเหลือกําหนดโทษไมนอยกวา ๓๓ ป ๔ เดือน 
  มาตรา ๑๐  นักโทษเด็ดขาดดังตอไปนี้ไมอยูในขายไดรับพระราชทานอภัยโทษ
ตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
  (๑) ผูตองโทษในความผิดตอกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมาย 
วาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายวาดวยวัตถุ 
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ฐานผลิต นําเขาหรือสงออก หรือฐานผลิต นําเขาหรือสงออกเพื่อ 
จําหนาย จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
  (๒) ผูซึ่งถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษฐานกระทําผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรอื 
มาตรา ๙๓ ในความผิดประเภทเดียวกันแหงประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น 
  (๓) ผูตองโทษในความผิดตามมาตรา ๘ (๑) หรอื (๒) ท่ีเหลือกําหนดโทษ 
จําคุกตอไปอีกไมเกิน ๒ ใน ๓ ของกําหนดโทษเดิมตามคําพิพากษา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) นักโทษเด็ดขาดท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษประหารชีวิตท่ีเคยไดรับ 
พระราชทานอภัยโทษแลว 
  (๕) นักโทษเด็ดขาดท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือตามคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย 
ใหลงโทษจําคุกตลอดชีวิต ซึ่งเคยไดรับพระราชทานอภัยโทษแลว เหลือกําหนดโทษจําคุกตอไปอีก 
ไมเกิน ๓๓ ป ๔ เดือน 
  (๖) ผูตองโทษซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาดช้ันเลวและช้ันเลวมาก 
  มาตรา ๑๑  นักโทษเด็ดขาดในความผิดตอกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
และกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทซึ่งไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ตองปฏิบัติตนตามเงื่อนไขสําหรับความประพฤติของนักโทษเด็ดขาดที ่
ไดรับการพักการลงโทษหรือการปลอยตัวไปกอนครบกําหนดตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ 
สําหรับนักโทษตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหารใหดําเนินการตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม 
  มาตรา ๑๒  ภายใตบังคับมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ นักโทษที่ไดรับการแตงตั้ง 
ใหเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งปในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช 
บังคับ ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเปนพิเศษอีกหนึ่งป 
  มาตรา ๑๓  ใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ี ผูพิพากษาศาลแหงทองท่ีหรือ 
ตุลาการศาลทหารแหงทองท่ีหน่ึงคน และพนักงานอัยการแหงทองท่ีหรืออัยการทหารแหงทองท่ี 
หน่ึงคน รวมสามคนเปนคณะกรรมการ มีหนาที่ตรวจสอบผูซึ่งจะไดรับพระราชทานอภัยโทษ และ 
สงรายชื่อตอศาลแหงทองที่ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  
เพ่ือความสะดวกแกศาลแหงทองท่ีน้ันพิจารณาออกหมายส่ังปลอยหรือลดโทษ แลวแตกรณี 
  ในสวนท่ีเก่ียวกับผูซ่ึงถูกลงโทษจําคุกตามคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงจะไดรับ 
พระราชทานอภัยโทษ ใหคณะกรรมการดังกลาวในวรรคหนึ่ง มีหนาที่ตรวจสอบและสงรายชื่อ 
ตอนายกรัฐมนตรีใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เพื่อนายก 
รัฐมนตรีพิจารณาออกคําสั่งปลอยหรือลดโทษ แลวแตกรณี 
  เม่ือไดมีหมายหรือคําส่ังปลอยหรือลดโทษแลว ใหคณะกรรมการทําบัญชีผูซึ่ง 
ไดรับพระราชทานอภัยโทษหรือลดโทษเก็บไวที่เรือนจําหรือทัณฑสถานหนึ่งฉบับ สงศาลหน่ึงฉบับ 
สงกระทรวงมหาดไทยหน่ึงฉบับ และทูลเกลา ฯ ถวายอีกหนึ่งฉบับ 
  ถาการแตงตั้งกรรมการบางคนตามวรรคหนึ่งจะไมสะดวกในการปฏิบัติ ให 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจแตงตั้งขาราชการตามที่เห็นสมควรเปนกรรมการ 
แทนได 
  ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบและ 
สงรายชื่อผูซึ่งจะไดรับพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหมีคณะกรรมการ 
คณะหนึ่งประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตร ี
วาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนกรรมการ เพื่อพิจารณา 
วินิจฉัยชี้ขาด 
  มาตรา ๑๔  ในสวนที่เกี่ยวกับนักโทษตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร ให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งขาราชการเปนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร มีหนาท่ี 
ตรวจสอบผูซึ่งจะไดรับพระราชทานอภัยโทษและสงรายชื่อตอศาลทหารกรุงเทพ ศาลมณฑลทหาร  
หรือศาลจังหวัดทหาร แลวแตกรณี ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช 
บังคับ เพ่ือความสะดวกแกศาลทหารดังกลาวพิจารณาออกหมายส่ังปลอยหรือลดโทษ แลวแต 
กรณี 
  ใหนํามาตรา ๑๓ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการนําบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้มาใชบังคับ
แก 
นักโทษตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร นอกจากท่ีไดบัญญัติไวแลวในพระราชกฤษฎีกานี ้
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมพิจารณาสั่งเทียบกรณีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
  มาตรา ๑๕  ใหนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  ชวน หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตร ี
 
+---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------+ 
หมายเหต  ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 
 มีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ นับเปนอภิลักขิตกาล 
สําคัญ สมควรพระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑเพื่อเปนการถวายพระราชกุศลและเพื่อให 
โอกาสแกบุคคลเหลานั้นกลับประพฤติตนเปนพลเมืองดี อันจะเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติ 
สืบไป จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก.๒๕๔๒/๑๒๒ก/๑/๔ ธันวาคม ๒๕๔๒] 
 
 


