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พระราชกฤษฎีกา 
พระราชทานอภัยโทษ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

     ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่ทรงพระราชดําริ เห็นวา   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปที่   ๖๐   
วันที่  ๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  นับเปนอภิลักขิตกาลสําคัญ  สมควรพระราชทานอภัยโทษ
แกผูตองราชทัณฑ  เพื่อเปนการถวายพระราชกุศล  และเพื่อใหโอกาสแกบุคคลเหลานั้นกลับประพฤติตน
เปนพลเมืองดี  อันจะเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติสืบไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  และมาตรา  ๑๙๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
กับมาตรา  ๒๖๑  ทวิ  แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๑๗  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๓   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ผูตองกักขัง”  หมายความวา  ผูตองโทษกักขังแทนโทษจําคุกหรือผูถูกกักขังแทนคาปรับ   

ซ่ึงมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลถึงที่สุดกอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
“ผูทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ”  หมายความวา  ผูตองโทษปรับ

ซ่ึงศาลมีคําส่ังอนุญาตใหทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับตามมาตรา  ๓๐/๑  
แหงประมวลกฎหมายอาญา  กอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับโดยผูนั้นไดปฏิบัติตามคําส่ังศาล  
และมิไดกระทําผิดเง่ือนไขแตอยางใด 

“ผูได รับการปลอยตัวคุมประพฤติ”  หมายความวา  นักโทษเด็ดขาดซึ่งเปนผูได รับการพัก 
การลงโทษตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  หรือไดรับการลดวัน
ตองโทษจําคุกตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ  ซ่ึงมิไดปฏิบัติผิดเง่ือนไขแหงการพักการลงโทษหรือ 
การลดวันตองโทษจําคุกกอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

“นักโทษเด็ดขาด”  หมายความวา  ผูซ่ึงในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับเปนนักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ  หรือนักโทษตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร 

“กําหนดโทษ”  หมายความวา  กําหนดโทษที่ศาลไดกําหนดไวในคําพิพากษาและระบุไวใน
หมายแจงโทษเมื่อคดีถึงที่สุด  หรือกําหนดโทษตามคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหลงโทษหรือกําหนดโทษ
ดังกลาวที่ไดลดโทษลงแลวโดยการไดรับพระราชทานอภัยโทษหรือโดยเหตุอื่น 

“ตองโทษจําคุกเปนคร้ังแรก”  หมายความวา  ตองโทษเพราะถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก
ไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี  โดยมิไดถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษฐานกระทําความผิดอีก
ตามมาตรา  ๙๒  หรือมาตรา  ๙๓  แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๔ ผู ซ่ึ งจะได รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ตองมี ตัวอยู ใน 
ความควบคุมของทางราชการ  หรือถูกกักขังไวในสถานที่หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการกําหนด 
ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับติดตอกันไปจนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปลอยหรือลดโทษ  หรือ
นายกรัฐมนตรีมีคําส่ังปลอยหรือลดโทษตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแตผูทํางานบริการสังคม
หรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ  และผูไดรับการปลอยตัวคุมประพฤติ 
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มาตรา ๕ ผูตองโทษดังตอไปนี้  ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไป 

(๑) ผูตองกักขัง 

(๒) ผูทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ 

(๓) ผูไดรับการปลอยตัวคุมประพฤติ 

กรณีผูตองกักขังตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาด  และยังไมไดรับโทษกักขัง 

แทนโทษจําคุกหรือยังไมไดถูกกักขังแทนคาปรับ  ใหผูตองกักขังนั้นไดรับพระราชทานอภัยโทษ 

ปลอยตัวไปในสวนของโทษกักขังแทนโทษจําคุกหรือในสวนของการกักขังแทนคาปรับ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๖ ภายใตบังคับมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  

นักโทษเด็ดขาดดังตอไปนี้  ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไป 

(๑) ผูตองโทษจําคุกไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี  ซ่ึงมีโทษจําคุกตามกําหนดโทษ 

ที่จะตองไดรับตอไปเหลืออยูรวมกันไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

(๒) ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (ก) เปนคนพิการโดยตาบอดทั้งสองขาง  มือหรือเทาดวนทั้งสองขาง  หรือเปนบุคคลซ่ึง

แพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนไดตรวจรับรองเปนเอกฉันทวาเปนคนทุพพลภาพมีลักษณะ 

อันเห็นไดชัด 

     (ข) เปนคนเจ็บปวยดวยโรคเร้ือน  โรคไตวายเรื้อรัง  โรคมะเร็ง  โรคภูมิคุมกันบกพรอง  

(โรคเอดส)  หรือโรคจิต  ซ่ึงทางราชการไดทําการรักษามาแลวไมนอยกวาสามเดือนในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้

ใชบังคับ  และแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนไดตรวจรับรองเปนเอกฉันทวาไมสามารถจะรักษา 

ในเรือนจําใหหายได  และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี  ตองไดรับโทษจําคุกมาแลว 

ถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวาสามป  หรือไมนอยกวา  ๑  ใน  ๒  ของโทษตามกําหนดโทษ  

เวนแตเปนคนเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย  หรือโรคภูมิคุมกันบกพรอง  (โรคเอดส)  ระยะสุดทาย  

ซ่ึงแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนไดตรวจรับรองเปนเอกฉันทวาไมสามารถจะรักษา 

ในเรือนจําใหหายได 

     (ค) เปนหญิงซ่ึงตองโทษจําคุกเปนคร้ังแรก  และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี  

ตองไดรับโทษจําคุกมาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวา  ๑  ใน  ๒  ของโทษตาม 

กําหนดโทษ 
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     (ง) เปนคนมีอายุไมตํ่ากวาหกสิบปบริบูรณในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับตามที่ปรากฏ

ในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจําในกรณีไมมีชื่อ

อยูในทะเบียนบาน  และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี  ตองเหลือโทษจําคุกไมเกินสามป

นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  หรือเปนคนมีอายุต้ังแตเจ็ดสิบปข้ึนไป 

     (จ) เปนผูตองโทษจําคุกเปนคร้ังแรก  และมีอายุยังไมครบย่ีสิบปบริบูรณในวันที่ 

พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับตามที่ปรากฏในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือ

ทะเบียนรายตัวของเรือนจําในกรณีไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียว 

หรือหลายคดี  ตองไดรับโทษจําคุกมาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวา  ๑  ใน  ๒  

ของโทษตามกําหนดโทษ  หรือ 

     (ฉ) เปนนักโทษเด็ดขาดชั้นเย่ียม  และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี 

โทษจําคุกตามกําหนดโทษที่จะตองไดรับตอไปเหลืออยูรวมกันไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้

ใชบังคับ 

มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  

นักโทษเด็ดขาดซึ่งมิไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไปตามมาตรา  ๖  ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษ  

ลดโทษ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูตองโทษประหารชีวิต  ใหลดลงเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต 

(๒) ผูตองโทษจําคุกตลอดชีวิต  ใหเปลี่ยนเปนกําหนดโทษจําคุกหาสิบป  แลวใหลดโทษ

ตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  

ดังตอไปนี้ 

ชั้นเย่ียม     ๑  ใน  ๔ 

ชั้นดีมาก     ๑  ใน  ๕ 

ชั้นดี        ๑  ใน  ๖ 

ชั้นกลาง     ๑  ใน  ๗ 

โดยใหนับโทษจําคุกนั้นต้ังแตวันที่ตองรับโทษ  เวนแตกรณีที่จะตองนับโทษตอจากคดีอื่น   

ใหนับโทษตอจากคดีอื่นนั้น 
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(๓) ผูตองโทษจําคุกไมถึงตลอดชีวิต  ใหลดโทษจากกําหนดโทษตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาด

ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  ตาม  (๒) 

(๔) ผูตองโทษจําคุกเพราะความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  ไมวาจะมีความผิดอื่นรวมดวย

หรือไม  ใหลดโทษจากกําหนดโทษลง  ๒  ใน  ๓  เฉพาะความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

มาตรา ๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  นักโทษเด็ดขาด

ซ่ึงตองโทษตามบัญชีลักษณะความผิดทายพระราชกฤษฎีกานี้  ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษ  ลดโทษ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูตองโทษประหารชีวิต  ใหลดลงเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต 

(๒) ผูตองโทษจําคุกตลอดชีวิต  ใหเปลี่ยนเปนกําหนดโทษจําคุกหาสิบป  แลวใหลดโทษ

ตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  

ดังตอไปนี้ 

ชั้นเย่ียม     ๑  ใน  ๕ 

ชั้นดีมาก     ๑  ใน  ๖ 

ชั้นดี        ๑  ใน  ๗ 

ชั้นกลาง     ๑  ใน  ๘ 

โดยใหนับโทษจําคุกนั้นต้ังแตวันที่ตองรับโทษ  เวนแตกรณีที่จะตองนับโทษตอจากคดีอื่น   

ใหนับโทษตอจากคดีอื่นนั้น 

(๓) ผูตองโทษจําคุกไมถึงตลอดชีวิต  ใหลดโทษจากกําหนดโทษตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาด

ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  ตาม  (๒) 

มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑   และมาตรา   ๑๒   นักโทษเด็ดขาด  

ซ่ึงตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมเกินแปดป  ในความผิดฐานผลิต  นําเขาหรือสงออก   

หรือผลิต  นําเขาหรือสงออกเพื่อจําหนาย   หรือจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย   

ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด  หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษ

ลดโทษจากกําหนดโทษตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมาย 

วาดวยเรือนจําทหาร  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๓   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ชั้นเย่ียม     ๑  ใน  ๗ 

ชั้นดีมาก     ๑  ใน  ๘ 

ชั้นดี      ๑  ใน  ๙ 

ชั้นกลาง     ๑  ใน  ๑๐ 

มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  นักโทษเด็ดขาดซึ่งตองโทษตาม 

คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเกินแปดป  จําคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต  กอนหรือในวันที่พระราช

กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใชบังคับ  ในความผิดฐานผลิต  นําเขาหรือสงออก   

หรือผลิต  นําเขาหรือสงออกเพื่อจําหนาย   หรือจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย   

ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด  หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษ 

ลดโทษ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูตองโทษประหารชีวิต  ใหลดลงเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต 

(๒) ผูตองโทษจําคุกตลอดชีวิต  ใหเปลี่ยนเปนกําหนดโทษจําคุกหาสิบป  แลวใหลดโทษ

ตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  

ดังตอไปนี้ 

ชั้นเย่ียม     ๑  ใน  ๙ 

ชั้นดีมาก     ๑  ใน  ๑๐ 

ชั้นดี        ๑  ใน  ๑๑ 

ชั้นกลาง     ๑  ใน  ๑๒ 

โดยใหนับโทษจําคุกนั้นต้ังแตวันที่ตองรับโทษ  เวนแตกรณีที่จะตองนับโทษตอจากคดีอื่น   

ใหนับโทษตอจากคดีอื่นนั้น 

(๓) ผูตองโทษจําคุกไมถึงตลอดชีวิต  ใหลดโทษจากกําหนดโทษตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาด

ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  ตาม  (๒) 

มาตรา ๑๑ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๒  นักโทษเด็ดขาดชั้นเย่ียมซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษ

ฐานกระทําความผิดอกีตามมาตรา  ๙๒  หรือมาตรา  ๙๓  แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น  

ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจากกําหนดโทษลง  ๑  ใน  ๙ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๓   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดดังตอไปนี้ไมอยูในขายได รับพระราชทานอภัยโทษตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

(๑) ผูตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเกินแปดป  จําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต  
ภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใชบังคับในความผิดฐานผลิต  
นําเขาหรือสงออก  หรือผลิต  นําเขาหรือสงออกเพื่อจําหนาย  หรือจําหนาย  หรือมีไวในครอบครอง 
เพื่อจําหนาย  ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

(๒) ผูซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษฐานกระทําความผิดอีกตามมาตรา  ๙๒  หรือมาตรา  ๙๓  
แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น  และมิใชนักโทษเด็ดขาดชั้นเย่ียม 

(๓) นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวหรือชั้นเลวมาก 
มาตรา ๑๓ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  นักโทษเด็ดขาดที่ไดรับ

การแตงต้ังใหเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งปในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ 
ใชบังคับ  ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเปนพิเศษอีกหนึ่งป 

มาตรา ๑๔ ใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่  ผูพิพากษาศาลแหงทองที่หรือตุลาการศาลทหาร
แหงทองที่หนึ่งคน  และพนักงานอัยการแหงทองที่หรืออัยการทหารแหงทองที่หนึ่งคน  รวมสามคน 
เปนคณะกรรมการ  มีหนาที่ตรวจสอบผูซ่ึงจะไดรับพระราชทานอภัยโทษและสงรายชื่อตอศาลแหงทองที่
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  เพื่อความสะดวกแกศาลแหง 
ทองที่นั้นพิจารณาออกหมายสั่งปลอยหรือลดโทษ  หรือออกคําส่ังยกเลิกการทํางานบริการสังคมหรือ
ทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ  แลวแตกรณี 

ในสวนที่เกี่ยวกับผูซ่ึงถูกลงโทษจําคุกตามคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งจะไดรับพระราชทาน
อภัยโทษ  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ตรวจสอบและสงรายชื่อตอนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  เพื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําส่ังปลอย 
หรือลดโทษ  แลวแตกรณี 

เมื่อไดมีหมายหรือคําส่ังปลอยหรือลดโทษ  หรือคําส่ังยกเลิกการทํางานบริการสังคมหรือ
ทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับแลว  ใหคณะกรรมการทําบัญชีผูซ่ึงไดรับพระราชทานอภัยโทษ
เก็บไวที่เรือนจําหรือทัณฑสถานหนึ่งฉบับ  สงศาลหนึ่งฉบับ  สงกระทรวงยุติธรรมหนึ่งฉบับ  และ
ทูลเกลา ฯ  ถวายอีกหนึ่งฉบับ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๓   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ถาการแตงต้ังกรรมการบางคนไมสะดวกในการปฏิบัติ  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

มีอํานาจแตงต้ังขาราชการตามที่เห็นสมควรเปนกรรมการแทนได 

ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง

ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม   รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  

เปนกรรมการ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๕ ในสวนที่เกี่ยวกับนักโทษตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมแตงต้ังขาราชการเปนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร  มีหนาที่ตรวจสอบผูซ่ึงจะไดรับ

พระราชทานอภัยโทษและสงรายชื่อตอศาลทหารกรุงเทพ  ศาลมณฑลทหาร  หรือศาลจังหวัดทหาร  

แลวแตกรณี  ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  เพื่อความสะดวกแก

ศาลทหารดังกลาวพิจารณาออกหมายสั่งปลอยหรือลดโทษ  หรือออกคําส่ังยกเลิกการทํางานบริการสังคม

หรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ  แลวแตกรณี 

ใหนํามาตรา  ๑๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการนําบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้มาใชบังคับแกนักโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร  นอกจากที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชกฤษฎีกานี้  ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมพิจารณาสั่งเทียบกรณีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรี   ประธานศาลฎีกา   รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  

ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 



 

 

 
บัญชีลักษณะความผิดทายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 (๑) ความผิดในภาค  ๒  ความผิด  แหงประมวลกฎหมายอาญา 

  ลักษณะ  ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร 

   มาตรา  ๑๐๗  ถึงมาตรา  ๑๓๕ 

 ลักษณะ  ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย 

   มาตรา  ๑๓๕/๑  ถึงมาตรา  ๑๓๕/๔ 

 ลักษณะ  ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 

   หมวด  ๑  ความผิดตอเจาพนักงาน 

    มาตรา  ๑๓๙  มาตรา  ๑๔๐   

    มาตรา  ๑๔๓  และมาตรา  ๑๔๔ 

   หมวด  ๒  ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

    มาตรา  ๑๔๗  ถึงมาตรา  ๑๖๖ 

 ลักษณะ  ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 

   หมวด  ๑  ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม 

    มาตรา  ๑๖๗  มาตรา  ๑๗๒   

    มาตรา  ๑๗๓  มาตรา  ๑๗๔ 

    มาตรา  ๑๗๕  มาตรา  ๑๗๗   

    มาตรา  ๑๗๙  มาตรา  ๑๘๐ 

    มาตรา  ๑๘๑  มาตรา  ๑๘๗ 

    มาตรา  ๑๘๙  มาตรา  ๑๙๑ 

    มาตรา  ๑๙๒  และมาตรา  ๑๙๘ 

   หมวด  ๒  ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

    มาตรา  ๒๐๐  ถึงมาตรา  ๒๐๕ 

 ลักษณะ  ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 

   มาตรา  ๒๐๙  ถึงมาตรา  ๒๑๓ 

 

     /ลักษณะ  ๖ 

 

 

 



 

-  ๒  - 

 

 ลักษณะ  ๖ ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน 

   มาตรา  ๒๑๘  มาตรา  ๒๒๐  วรรคสอง  มาตรา  ๒๒๑ 

   มาตรา  ๒๒๒  มาตรา  ๒๒๔  มาตรา  ๒๒๘   

   มาตรา  ๒๒๙  มาตรา  ๒๓๐  มาตรา  ๒๓๑ 

   มาตรา  ๒๓๒  มาตรา  ๒๓๔  มาตรา  ๒๓๕ 

   มาตรา  ๒๓๖  มาตรา  ๒๓๗  และมาตรา  ๒๓๘ 

 ลักษณะ  ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

  มาตรา  ๒๗๖ วรรคสาม  มาตรา  ๒๗๗  มาตรา  ๒๗๗  ทวิ 

  มาตรา  ๒๗๗  ตรี  มาตรา  ๒๘๐  มาตรา  ๒๘๒   

  และมาตรา  ๒๘๓ 

 ลักษณะ  ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

  หมวด  ๑  ความผิดตอชีวิต 

   มาตรา  ๒๘๘  มาตรา  ๒๘๙  และมาตรา  ๒๙๐ 

  หมวด  ๒  ความผิดตอรางกาย 

   มาตรา  ๒๙๗  และมาตรา  ๒๙๘ 

 ลักษณะ  ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 

  หมวด  ๑  ความผิดตอเสรีภาพ 

   มาตรา  ๓๑๓  ถึงมาตรา  ๓๑๕  และมาตรา  ๓๑๗ 

 ลักษณะ  ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

  หมวด  ๒  ความผิดฐานกรรโชก  รีดเอาทรัพย  ชิงทรัพย 

   และปลนทรัพย 

   มาตรา  ๓๓๙  วรรคหา   

   มาตรา  ๓๓๙  ทวิ  วรรคหา 

   มาตรา  ๓๔๐  วรรคหา   

   มาตรา  ๓๔๐  ทวิ  วรรคหก 

   และมาตรา  ๓๔๐  ตรี 

  หมวด  ๓  ความผิดฐานฉอโกง 

   มาตรา  ๓๔๓ 

 /(๒) 

 

 



 

-  ๓  - 

 

 (๒) ความผิดตามมาตรา  ๗๘  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 

วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปน  พ.ศ.  ๒๔๙๐ 

 (๓) ความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ  และกฎหมาย 

วาดวยอุทยานแหงชาติ 

 (๔) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 (๕) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

 (๖) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมที่เปนการฉอโกงประชาชน 

 (๗) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทํา 

โดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือกฎหมาย 

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งกระทําโดยกรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใด 

ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเก่ียวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น 

 (๘) ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 

หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

 (๙) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๓๓   ก     ราชกิจจานุเบกษา     ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ปท่ี  ๖๐  วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  นับเปนอภิลักขิตกาลสําคัญ  สมควรพระราชทานอภัยโทษแก 

ผูตองราชทัณฑ  เพ่ือเปนการถวายพระราชกุศล  และเพื่อใหโอกาสแกบุคคลเหลานั้นกลับประพฤติตนเปนพลเมืองดี  

อันจะเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติสืบไป  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


