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พระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นวา เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ในวันที่ ๙ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ นับเปน อภิลักขิตกาลสําคัญ สมควรพระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑ
เพื่อใหโอกาสแกบุคคลเหลานั้นกลับประพฤติตนเปนพลเมืองดี อันจะเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติ
สืบไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๒๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กับมาตรา ๒๖๑ ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผูตองกักขัง” หมายความวา ผูตองโทษกักขังแทนโทษจําคุกหรือผูถูกกักขังแทนคาปรับ ที่มี
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถึงที่สุดกอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
“ผูทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ” หมายความวา ผูตองโทษ
ปรับที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับตามมาตรา ๓๐/๑
แหงประมวลกฎหมายอาญา กอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
“ผูไดรับการปลอยตัวคุมประพฤติ” หมายความวา นักโทษเด็ดขาดซึ่งเปนผูไดรับการพักการลงโทษ
ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร หรือไดรับการลดวัน ตองโทษจําคุก
ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ ซึ่งมิไดปฏิบัติผิดเงื่อนไขแหงการพักการลงโทษหรือการลดวันตองโทษจําคุก
กอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
“นักโทษเด็ดขาด” หมายความวา ผูซึ่งในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับเปนนักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ หรือนักโทษตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร
“กําหนดโทษ” หมายความวา กําหนดโทษซึ่งศาลไดกําหนดไวในคําพิพากษาและระบุไวใน
หมายแจงโทษเมื่อคดีถึงที่สุด หรือกําหนดโทษตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหลงโทษ หรือกําหนดโทษ
ดังกลาวที่ไดลดโทษลงแลวโดยการไดรับพระราชทานอภัยโทษหรือโดยเหตุอื่น
“ตองโทษจําคุกเปนครั้งแรก” หมายความวา ตองโทษเพราะถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุก
ไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี โดยมิไดถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษฐานกระทําความผิดอีก
ตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔ ผูซึ่ ง จะไดรั บ พระราชทานอภั ย โทษตามพระราชกฤษฎีก านี้ ต อ งมี ตั ว อยู ใ น
ความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไวใ นสถานที่หรือที่อาศัยที่ศ าลหรือทางราชการกําหนด
ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับติดตอกันไปจนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปลอยหรือลดโทษ หรือ
นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งปลอยหรือลดโทษตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตผูทํางานบริการ
สังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ และผูไดรับการปลอยตัวคุมประพฤติ
มาตรา ๕ ผูตองโทษดังตอไปนี้ ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไป
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(๑) ผูตองกักขัง
(๒) ผูทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ
(๓) ผูไดรับการปลอยตัวคุมประพฤติ
กรณีผูตองกักขังตามวรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งเปนนักโทษเด็ดขาด และยังไมไดรับโทษกักขังแทนโทษจําคุก
หรือยังไมไดถูกกักขังแทนคาปรับ ใหผูตองกักขังนั้นไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไปในสวนของ
โทษกักขังแทนโทษจําคุกหรือในสวนของการกักขังแทนคาปรับ แลวแตกรณี
มาตรา ๖ ภายใตบังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาด
ดังตอไปนี้ ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไป
(๑) ผูตองโทษจําคุกไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจําคุกตามกําหนดโทษ
ที่จะตองไดรับตอไปเหลืออยูรวมกันไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
(๒) ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) เปนคนพิการโดยตาบอดทั้งสองขาง มือหรือเทาดวนทั้งสองขาง หรือเปนบุคคล
ซึ่งแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนตรวจรับรองเปนเอกฉันทวาเปนคนทุพพลภาพมีลักษณะ
อันเห็นไดชัด
(ข) เปนคนเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งระยะสุดทาย โรคภูมิคุมกัน
บกพรอง (โรคเอดส) ระยะสุดทาย หรือโรคจิต ซึ่งทางราชการไดทําการรักษามาแลว ไมนอยกวา
สามเดือนในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ และแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนไดตรวจรับรอง
เปนเอกฉันทวาไมสามารถจะรักษาในเรือนจําใหหายได และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
ตองไดรับโทษจําคุกมาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวาสามป หรือไมนอยกวา ๑ ใน ๒
ของโทษตามกําหนดโทษ
(ค) เปนหญิงซึ่งตองโทษจําคุกเปนครั้งแรก และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
ตองไดรับโทษจําคุกมาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวา ๑ ใน ๒ ของโทษตามกําหนดโทษ
(ง) เป น คนมีอ ายุไ ม ต่ํา กวา หกสิ บ ปบ ริ บูร ณใ นวัน ที่ พระราชกฤษฎีก านี้ใ ช บัง คั บ
ตามที่ปรากฏในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจํา
ในกรณีไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ตองไดรับโทษจําคุก
มาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับไมนอยกวาหาป หรือไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของโทษตามกําหนดโทษ
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(จ) เปน ผูตองโทษจํ าคุกเปน ครั้งแรก และมีอายุ ยังไมครบยี่สิบ ปบริบูรณใ นวัน ที่
พระราชกฤษฎีก านี้ใ ชบัง คับตามที่ปรากฏในทะเบียนบานตามกฎหมายวา ดวยการทะเบีย นราษฎร
หรือทะเบียนรายตัวของเรือนจําในกรณีไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียว
หรือหลายคดีตองไดรับโทษจําคุกมาแลวถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใ ชบังคับไมนอยกวา ๑ ใน ๒
ของโทษตามกําหนดโทษ หรือ
(ฉ) เปน นักโทษเด็ดขาดชั้น เยี่ยม และไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
โทษจําคุกตามกําหนดโทษที่จะตองไดรับตอไปเหลืออยูรวมกันไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ
มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาด
ซึ่งมิไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไปตามมาตรา ๖ ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ
ดังตอไปนี้
(๑) ผูตองโทษประหารชีวิต ใหลดลงเปนโทษจําคุกตลอดชีวิต
(๒) ผูตองโทษจําคุกตลอดชีวิต ใหลดลงเปนโทษจําคุกสี่สิบป โดยใหนับแตวันที่ตองรับโทษ
เวนแตกรณีที่จะตองนับโทษตอจากคดีอื่น ใหนับโทษตอจากคดีอื่นนั้น
(๓) ผูตองโทษจําคุกไมถึงตลอดชีวิต ใหลดโทษจากกําหนดโทษตามลําดับชั้น นักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร ดังตอไปนี้
ชั้นเยี่ยม
๑ ใน ๒
ชั้นดีมาก ๑ ใน ๓
ชั้นดี
๑ ใน ๔
ชั้นกลาง ๑ ใน ๕
(๔) ผูตองโทษจําคุกเพราะความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทและในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใชบังคับ ผูนั้นไมมีคดีอื่นไมวาในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีที่ตองรับหรือจะตองรับโทษจําคุก
อยูดวย ใหลดโทษจากกําหนดโทษลง ๒ ใน ๓
มาตรา ๘ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดซึ่งตองโทษ
ตามบัญชีลักษณะความผิดทายพระราชกฤษฎีกานี้ ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ดังตอไปนี้
(๑) ผูตองโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ใหไดรับการลดโทษตามมาตรา ๗ (๑)
หรือ (๒) แลวแตกรณี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

(๒) ผูตองโทษจําคุกไมถึงตลอดชีวิต ใหลดโทษจากกําหนดโทษตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร ดังตอไปนี้
ชั้นเยี่ยม
๑ ใน ๓
ชั้นดีมาก ๑ ใน ๔
ชั้นดี
๑ ใน ๕
ชั้นกลาง ๑ ใน ๖
มาตรา ๙ ภายใตบังคั บมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นัก โทษเด็ดขาดซึ่งต องโทษตาม
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมเกินแปดป ในความผิดฐานผลิต นําเขาหรือสงออก หรือผลิต นําเขา
หรือสงออกเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ตามกฎหมายวาดวยยาเสพ
ติดใหโ ทษ กฎหมายวาด วยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด เกี่ยวกั บยาเสพติด หรื อ
กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจากกําหนดโทษ
ตามลํ า ดั บ ชั้ น นั ก โทษเด็ ด ขาดตามกฎหมายว า ด ว ยราชทั ณ ฑ ห รื อ กฎหมายว า ด ว ยเรื อ นจํ า ทหาร
ดังตอไปนี้
ชั้นเยี่ยม
๑ ใน ๕
ชั้นดีมาก ๑ ใน ๖
ชั้นดี
๑ ใน ๗
ชั้นกลาง ๑ ใน ๘
มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดซึ่ง ตองโทษตามคําพิพ ากษาถึงที่สุ ด
ใหจําคุกเกินแปดป จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต กอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใชบังคับ ในความผิดฐานผลิต นําเขาหรือสงออก หรือผลิต นําเขาหรือสงออก
เพื่อจําหนาย หรือจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายวาดวย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ดังตอไปนี้
(๑) ผูตองโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ใหไดรับการลดโทษตามมาตรา ๗ (๑)
หรือ (๒) แลวแตกรณี
(๒) ผูตองโทษจําคุกไมถึงตลอดชีวิต ใหลดโทษจากกําหนดโทษตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร ดังตอไปนี้
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ชั้นเยี่ยม
๑ ใน ๖
ชั้นดีมาก ๑ ใน ๗
ชั้นดี
๑ ใน ๘
ชั้นกลาง ๑ ใน ๙
มาตรา ๑๑ นั ก โทษเด็ ด ขาดดั ง ต อ ไปนี้ ไ ม อ ยู ใ นข า ยได รั บ พระราชทานอภั ย โทษตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๑) ผูตองโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเกินแปดป จําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
ภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใชบังคับ ในความผิดฐานผลิต นําเขา
หรือสงออก หรือผลิต นําเขาหรือสงออกเพื่อจําหนาย หรือจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
(๒) ผูซึ่งถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษฐานกระทําความผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓
แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
(๓) นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวหรือชั้นเลวมาก
มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหเปน ผูชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งปในวัน ที่พระราชกฤษฎีกานี้ใ ชบังคับ
ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเปนพิเศษอีกหนึ่งป
มาตรา ๑๓ ใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ ผูพิพากษาศาลแหงทองที่หรือตุลาการศาลทหาร
แหงทองที่หนึ่งคน และพนักงานอัยการแหงทองที่หรืออัยการทหารแหงทองที่หนึ่งคน รวมสามคน
เปนคณะกรรมการ มีหนาที่ตรวจสอบผูซ่งึ จะไดรับพระราชทานอภัยโทษและสงรายชื่อตอศาลแหงทองที่
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เพื่อความสะดวกแกศาลแหงทองที่นั้น
พิจารณาออกหมายสั่งปลอยหรือลดโทษ หรือออกคําสั่งยกเลิกการทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับ แลวแตกรณี
ในสวนที่เกี่ยวกับผูซึ่งถูกลงโทษจําคุกตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งจะไดรับพระราชทานอภัยโทษ
ใหคณะกรรมการมีห นาที่ตรวจสอบและสงรายชื่ อตอนายกรัฐ มนตรีใ หแ ลวเสร็จภายในเกาสิบวั น
นับ แต วัน ที่พ ระราชกฤษฎีกานี้ ใ ชบั งคับ เพื่อ นายกรัฐ มนตรีพิจ ารณาออกคําสั่ง ปลอยหรือลดโทษ
แลวแตกรณี
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เมื่อไดมีหมายหรือคําสั่งปลอยหรือลดโทษ หรือคําสั่งยกเลิกการทํางานบริการสังคมหรือ
ทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับแลว ใหคณะกรรมการทําบัญชีผูซึ่งไดรับพระราชทานอภัยโทษ
เก็บไวที่เรือนจําหรือทัณฑสถานหนึ่งฉบับ สงศาลหนึ่งฉบับ สงกระทรวงยุติธรรมหนึ่งฉบับ และทูลเกลา ฯ
ถวายอีกหนึ่งฉบับ
ถาการแตงตั้งกรรมการบางคนจะไมสะดวกในการปฏิบัติ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
มีอํานาจแตงตั้งขาราชการตามที่เห็นสมควรเปนกรรมการแทนได
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เปนกรรมการ เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ในสวนที่เกี่ยวกับนักโทษตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมแตงตั้งขาราชการเปนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร มีหนาที่ตรวจสอบผูซึ่งจะไดรับ
พระราชทานอภัยโทษและสงรายชื่อตอศาลทหารกรุงเทพ ศาลมณฑลทหาร หรือศาลจังหวัดทหาร
แลวแตกรณี ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เพื่อความสะดวกแก
ศาลทหารดังกลาวพิจารณาออกหมายสั่งปลอยหรือลดโทษ หรือออกคําสั่งยกเลิกการทํางานบริการ
สังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ แลวแตกรณี
ใหนํามาตรา ๑๓ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการนําบทบัญญัติแ หงพระราชกฤษฎีกานี้ม าใชบังคับแกนักโทษ
ตามกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร นอกจากที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชกฤษฎีกานี้ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมพิจารณาสั่งเทียบกรณีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๕ ให น ายกรั ฐ มนตรี ประธานศาลฎี ก า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

บัญชีลักษณะความผิดทายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๑) ความผิดในภาค ๒ ความผิด แหงประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ ๑/๑

ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย
มาตรา ๑๓๕/๑ ถึงมาตรา ๑๓๕/๔

ลักษณะ ๓

ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
หมวด ๒ ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
มาตรา ๒๐๐ วรรคสอง มาตรา ๒๐๑
และมาตรา ๒๐๒

ลักษณะ ๕

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
มาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา ๒๑๓

ลักษณะ ๖

ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน
มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๒๒
และมาตรา ๒๒๔

ลักษณะ ๙

ความผิดเกี่ยวกับเพศ
มาตรา ๒๗๖ วรรคสอง มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ
มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒
และมาตรา ๒๘๓

ลักษณะ ๑๐

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
หมวด ๑ ความผิดตอชีวิต
มาตรา ๒๘๘ และมาตรา ๒๘๙
หมวด ๒ ความผิดตอรางกาย
มาตรา ๒๙๗ และมาตรา ๒๙๘

ลักษณะ ๑๑

ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด ๑ ความผิดตอเสรีภาพ
มาตรา ๓๑๓ ถึงมาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๓๑๗
/ลักษณะ ๑๒

-๒ลักษณะ ๑๒

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย
และปลนทรัพย
มาตรา ๓๓๙ วรรคหก มาตรา ๓๓๙ ทวิ
วรรคหา มาตรา ๓๔๐ วรรคหา มาตรา ๓๔๐ ทวิ
วรรคหก และมาตรา ๓๔๐ ตรี
หมวด ๓ ความผิดฐานฉอโกง
มาตรา ๓๔๓

(๒) ความผิดตามมาตรา ๗๘ วรรคสาม แห งพระราชบั ญญั ติ อาวุ ธปน เครื่ องกระสุ นป น
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐
(๓) ความผิด ตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดว ยปา สงวนแหงชาติและกฎหมาย
วาดวยอุทยานแหงชาติ
(๔) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๕) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
(๖) ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมที่เปนการฉอโกงประชาชน
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทําโดยทุจริต
ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงิน ทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งกระทําโดยกรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
(๘) ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
(๙) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
------------------------------------------
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นับเปนอภิลักขิตกาลสําคัญ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก
ผูตองราชทัณ ฑ เพื่อเป นการถวายพระราชกุศ ล และเพื่อให โ อกาสแกบุค คลเหลานั้น กลับประพฤติต น
เปนพลเมืองดี อันจะเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติสืบไป จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

