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พระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ทรงพระราชดาริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษ
แก่ ผู้ ต้ อ งราชทั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ โ อกาสแก่ บุ ค คลเหล่ า นั้ น กลั บ ประพฤติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี อั น จะเป็ น
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
โดยพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผู้ต้องกักขัง” หมายความว่า ผู้ต้องโทษกักขังแทนโทษจาคุกหรือผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับซึ่งมี
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลถึงที่สุดก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
“ผู้ทางานบริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ” หมายความว่า ผู้ต้องโทษปรับ
ซึ่งศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ทางานบริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับตามมาตรา ๓๐/๑
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ โดยผู้นั้นได้ปฏิบัติตามคาสั่งศาล
และมิได้กระทาผิดเงื่อนไขแต่อย่างใด
“ผู้ได้รับการปล่อยตัว คุมประพฤติ ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็นผู้ได้รับการพัก
การลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร หรือได้รับการลดวันต้องโทษ
จาคุกตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ ซึ่งมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขแห่งการพักการลงโทษ หรือการลดวันต้องโทษ
จาคุก ก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
“นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า ผู้ซึ่งในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับเป็นนักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือนักโทษตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร
“ผู้กระทาความผิด ซ้า” หมายความว่า นักโทษเด็ด ขาดซึ่งเคยต้องโทษจาคุกและพ้นโทษ
แล้วกลับมากระทาความผิดอีกภายในห้าปีนับแต่วันที่พ้นโทษจาคุกคราวก่อน โดยความผิดทั้งสองคราว
ไม่ใช่ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
“กาหนดโทษ” หมายความว่า กาหนดโทษที่ศาลได้กาหนดไว้ในคาพิพากษาและระบุไว้ใน
หมายแจ้งโทษเมื่อคดีถึงที่สุด หรือกาหนดโทษตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษ หรือกาหนดโทษ
ดังกล่าวที่ได้ลดโทษลงแล้วโดยการได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือโดยเหตุอื่น
“ต้องโทษจาคุกเป็นครั้งแรก” หมายความว่า ต้องโทษเพราะถูกศาลพิพากษาให้ ลงโทษจาคุก
ไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี โดยมิได้ถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทาความผิดอีก
ตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น และไม่เป็น
ผู้กระทาความผิดซ้า
มาตรา ๔ ผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องมีตัวอยู่ใน
ความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไว้ในสถานที่หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการกาหนด
ในวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ช้ บั ง คั บ ติ ด ต่ อ กั น ไปจนถึ ง วั น ที่ ศ าลออกหมายสั่ ง ปล่ อ ยหรื อ ลดโทษ
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หรือนายกรัฐมนตรีมีคาสั่งปล่อยหรือลดโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้ทางาน
บริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
มาตรา ๕ ผู้ต้องโทษดังต่อไปนี้ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป
(๑) ผู้ต้องกักขัง
(๒) ผู้ทางานบริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
(๓) ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ
กรณีผู้ต้อ งกัก ขัง ตามวรรคหนึ่ง (๑) ซึ่ง เป็น นัก โทษเด็ด ขาด และยัง ไม่ได้รับ โทษกัก ขัง
แทนโทษจาคุก หรือยังไม่ได้ถูกกักขังแทนค่าปรับ ให้ผู้ต้องกักขังนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป
ในส่วนของโทษกักขังแทนโทษจาคุกหรือในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป
(๑) ผู้ต้องโทษจาคุก ไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจาคุกตามกาหนดโทษ
ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
(๒) ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นคนพิการโดยตาบอดทั้งสองข้าง มือหรือเท้าด้วนทั้งสองข้าง หรือเป็นบุคคล
ซึ่งแพทย์ของทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นคนทุพพลภาพมีลักษณะ
อันเห็นได้ชัด
(ข) เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
(โรคเอดส์) หรือโรคจิต ซึ่งทางราชการได้ทาการรักษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ และแพทย์ของทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าไม่สามารถจะรักษา
ในเรือนจาให้หายได้ และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ต้องได้รับโทษจาคุกมาแล้วถึงวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่าสามปี หรือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๒ ของโทษตามกาหนดโทษ
(ค) เป็นคนเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์)
ระยะสุดท้าย ซึ่งแพทย์ของทางราชการไม่น้อยกว่าสองคนได้ตรวจรับรองเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นระยะสุดท้าย
และไม่สามารถจะรักษาในเรือนจาให้หายได้
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(ง) เป็นหญิงซึ่งต้องโทษจาคุกเป็นครั้งแรก และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
ต้ อ งได้ รั บ โทษจาคุ ก มาแล้ ว ถึ ง วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ช้ บั ง คั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ใน ๒ ของโทษ
ตามกาหนดโทษ
(จ) เป็นคนมีอายุไม่ต่ากว่าหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตามที่ปรากฏ
ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนรายตัวของเรือนจาในกรณีไม่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดี เดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจาคุ กตามกาหนดโทษ
ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่
เจ็ดสิบปีขึ้นไป
(ฉ) เป็ น ผู้ ต้ อ งโทษจาคุ ก เป็ น ครั้ ง แรก และมี อ ายุ ยั ง ไม่ ค รบยี่ สิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ใ นวั น ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับตามที่ป รากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
หรือทะเบียนรายตัวของเรือนจาในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดี เดียว
หรือหลายคดี ต้องได้รับโทษจาคุกมาแล้วถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๒
ของโทษตามกาหนดโทษ หรือ
(ช) เป็น นัก โทษเด็ด ขาดชั้น เยี่ย ม และไม่ว่า ในกรณีค วามผิด คดีเดีย วหรือ หลายคดี
ซึ่งมีโทษจาคุกตามกาหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่ เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
นักโทษเด็ดขาดซึง่ มิได้รบั พระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปตามมาตรา ๖ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ลดโทษ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้อ งโทษจาคุก ตลอดชี วิต ให้เปลี่ย นเป็น กาหนดโทษจาคุก ห้าสิบ ปีแ ล้ว ให้ล ดโทษ
ตามลาดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร ดังต่อไปนี้
ชั้นเยี่ยม
๑ ใน ๒
ชั้นดีมาก
๑ ใน ๓
ชั้นดี
๑ ใน ๔
ชั้นกลาง
๑ ใน ๕
โดยให้นับโทษจาคุกนั้นตั้งแต่วันที่ต้องรับโทษ เว้นแต่ก รณีที่จะต้องนับโทษต่อจากคดีอื่น ให้นับโทษ
ต่อจากคดีอื่นนั้น
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(๒) ผู้ต้องโทษจาคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกาหนดโทษตามลาดับชั้นนักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหารตาม (๑)
(๓) ผูต้ ้องโทษจาคุกเพราะความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท ไม่ว่าจะมีความผิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่
ให้ลดโทษจากกาหนดโทษลง ๒ ใน ๓ เฉพาะความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
มาตรา ๘ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษตามบัญชีลักษณะความผิดท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ลดโทษ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้อ งโทษจาคุก ตลอดชีวิต ให้เ ปลี่ย นเป็น กาหนดโทษจาคุก ห้า สิบ ปีแ ล้ว ให้ล ดโทษ
ตามลาดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร ดังต่อไปนี้
ชั้นเยี่ยม
๑ ใน ๓
ชั้นดีมาก
๑ ใน ๔
ชั้นดี
๑ ใน ๕
ชั้นกลาง
๑ ใน ๖
โดยให้นับโทษจาคุกนั้นตั้งแต่วันที่ต้องรับโทษ เว้นแต่ก รณีที่จะต้องนับโทษต่อจากคดีอื่น ให้นับโทษ
ต่อจากคดีอื่นนั้น
(๒) ผู้ต้องโทษจาคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกาหนดโทษตามลาดับชั้นนักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหารตาม (๑)
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ นักโทษเด็ดขาด
ซึ่งต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่เกินแปดปี ในความผิดฐานผลิต นาเข้า หรือส่งออก
หรื อ ผลิ ต นาเข้ า หรื อ ส่ ง ออกเพื่ อ จาหน่ า ย หรื อ จาหน่ า ย หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองเพื่ อ จาหน่ า ย
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ลดโทษจากกาหนดโทษตามลาดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วย
เรือนจาทหาร ดังต่อไปนี้
ชั้นเยี่ยม
๑ ใน ๕
ชั้นดีมาก
๑ ใน ๖
ชั้นดี
๑ ใน ๗
ชั้นกลาง
๑ ใน ๘
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มาตรา ๑๐ ภายใต้บัง คับ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ นัก โทษเด็ด ขาดซึ่ง ต้อ งโทษ
ตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเกินแปดปี หรือจาคุกตลอดชีวิต ก่อนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ในความผิดฐานผลิต นาเข้า หรือส่งออก หรือผลิต
นาเข้า หรือส่งออกเพื่อจาหน่าย หรือจาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย ตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติด ให้โ ทษ กฎหมายว่าด้ว ยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด
หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ต้อ งโทษจาคุก ตลอดชีวิต ให้เปลี่ย นเป็น กาหนดโทษจาคุก ห้าสิบ ปีแ ล้ว ให้ล ดโทษ
ตามลาดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร ดังต่อไปนี้
ชั้นเยี่ยม
๑ ใน ๖
ชั้นดีมาก
๑ ใน ๗
ชั้นดี
๑ ใน ๘
ชั้นกลาง
๑ ใน ๙
โดยให้นับโทษจาคุกนั้นตั้งแต่วันที่ต้องรับโทษ เว้นแต่กรณีที่จะต้องนั บโทษต่อจากคดีอื่น ให้นับโทษ
ต่อจากคดีอื่นนั้น
(๒) ผู้ต้องโทษจาคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกาหนดโทษตามลาดับชั้นนักโทษเด็ดขาด
ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหารตาม (๑)
มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ นักโทษเด็ดขาดซึ่งมิได้รับพระราชทาน
อภัยโทษปล่อยตัว และเป็นคนมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตามที่ปรากฏ
ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนรายตัวของเรือนจาในกรณีไม่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเป็นพิเ ศษอีก ๑ ใน ๕ จากกาหนดโทษ
ที่ได้รับการพระราชทานลดโทษลงแล้วตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมซึ่งเป็นผู้กระทาความผิดซ้า
ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจากกาหนดโทษลง ๑ ใน ๖
มาตรา ๑๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทาน
อภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๑) นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตที่เคยได้รับพระราชทาน
อภัยโทษแล้ว
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(๒) ผู้ต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเกินแปดปี หรือจาคุกตลอดชีวติ ภายหลังวันที่
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ในความผิดฐานผลิต นาเข้า หรือส่งออก
หรื อ ผลิ ต นาเข้ า หรื อ ส่ ง ออกเพื่ อ จาหน่ า ย หรื อ จาหน่ า ย หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองเพื่ อ จาหน่ า ย
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(๓) ผู้กระทาความผิดซ้าและมิใช่นักโทษเด็ดขาดชัน้ เยี่ยม
(๔) นักโทษเด็ดขาดชัน้ ต้องปรับปรุงหรือชัน้ ต้องปรับปรุงมาก
(๕) นัก โทษเด็ด ขาดซึ่งต้อ งโทษในความผิด ตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสองหรือ วรรคสาม
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๙
และมาตรา ๓๔๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ นักโทษเด็ด ขาด
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเป็นพิเศษอีกหนึ่งปี
มาตรา ๑๕ นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษประหารชีวิต ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ
ลงเป็นโทษจาคุกตลอดชีวิต
มาตรา ๑๖ นักโทษเด็ดขาดซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว และนักโทษเด็ดขาด
ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ และจะพ้นโทษในคราวเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องผ่าน
หรือเคยผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามที่กรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงกลาโหมกาหนด
เว้นแต่โดยสภาพร่างกายหรือจิตใจไม่เป็นปกติจนไม่อาจรับการอบรมได้
มาตรา ๑๗ ให้กระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี ร่วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
และสานักงานตารวจแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
เพือ่ ป้องกันการกระทาความผิดซ้า
มาตรา ๑๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ผู้พิพากษาศาลแห่งท้องที่หรือตุลาการศาลทหาร
แห่งท้องที่หนึ่งคน และพนักงานอัยการแห่งท้องที่หรืออัยการทหารแห่งท้องที่หนึ่งคน รวมสามคน
เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่
ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในหนึ่งร้อ ยยี่สิบ วัน นับ แต่วัน ที่พ ระราชกฤษฎีก านี้ใ ช้บัง คับ เพื่อ ความสะดวกแก่
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ศาลแห่งท้องที่นั้นพิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือออกคาสั่งยกเลิกการทางานบริการสังคม
หรือทางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ แล้วแต่กรณี
ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ซึ่งถูกลงโทษจาคุกตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบและส่งรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นั บ แต่ วัน ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ ใช้ บั งคั บ เพื่ อ นายกรัฐ มนตรี พิ จ ารณาออกค าสั่ งปล่ อ ยหรื อ ลดโทษ
แล้วแต่กรณี
เมื่อได้มีหมายหรือคาสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือคาสั่งยกเลิกการทางานบริการสังคมหรือทางาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้ว ให้คณะกรรมการทาบัญชีผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเก็บไว้ที่
เรือนจาหรือทัณฑสถานหนึ่งฉบับ ส่งศาลหนึ่งฉบับ ส่งกระทรวงยุติธรรมหนึ่งฉบับ และทูลเกล้าฯ ถวาย
อีกหนึ่งฉบับ
ถ้าการแต่งตั้งกรรมการบางคนอาจทาให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการแทนได้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการ เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับนักโทษตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับ
พระราชทานอภัย โทษและส่ง รายชื่อ ต่อ ศาลทหารกรุง เทพ หรือ ศาลมณฑลทหาร แล้ว แต่ก รณี
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เพื่อความสะดวกแก่ศาลทหาร
ดัง กล่า วพิจ ารณาออกหมายสั่ง ปล่อ ยหรือ ลดโทษ หรือ ออกคาสั่ง ยกเลิก การทางานบริก ารสัง คม
หรือทางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ แล้วแต่กรณี
ให้นาความในมาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนาบทบัญ ญัติแห่ง พระราชกฤษฎีก านี้มาใช้บังคับแก่นักโทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจาทหาร นอกจากที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมพิจารณาสั่งเทียบกรณีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

มาตรา ๒๐ ให้น ายกรัฐ มนตรี ประธานศาลฎีก า รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของตน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ ในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น
กลั บ ประพฤติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี อั น จะเป็ น คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ สื บ ไป จึ ง จาเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

