
 

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  

   
 
๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 

ในโอกาสที ่พระพุทธศาสนาได้ย ั ่งยืนมาครบ ๒๕ ศตวรรษ ทางราชการจะได้  
บำเพ็ญกุศล เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ การให้อภัยทานถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่ง นอกจากรัฐบาลจะได้
ดำเนินการเพื่อให้มีการให้อภัยโทษแก่นักโทษท้ังหลายทั่วราชอาณาจักรโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เป็นการให้อภัยทานในโอกาสนี้แล้ว รัฐบาลเห็นว่าความผิดฐานกบฏจลาจลนั้น เป็นความผิดที่มุ่งร้าย
ต่อรัฐบาลหรือเกี่ยวกับการปกครองของรัฐบาล จึงน่าจะให้อภัยแก่ผู้ที ่กระทำความผิดในลักษณะ
ดังกล่าวนี ้ เป็นการระงับเวรด้วยการไม่จองเวรตามพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
โดยให้นิรโทษกรรมแก่ผ ู ้กระทำความผิดฐานกบฏหรือจลาจลเฉพาะผู ้ท ี ่ ได ้ต ัวมาดำเน ินคดี  
หรือผู้กระทำผิดอันเกี่ยวเนื่องจากการกระทำการป้องกัน ระงับหรือปราบปรามกบฏ หรือจลาจล  
หรือการพยายามหรือการตระเตรียมกระทำการดังกล่าว และให้ได้รับสิทธิบางประการที่สูญเสียไป 
เพื่อให้ผู ้ได้รับนิรโทษกรรมในครั้งนี้ได้ระลึกถึงพระรัตนตรัย และปฏิบัติตนอยู่ในหลักพระธรรม  
ซ่ึงจะเป็นผลดีแก่ตนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม  
 
๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

เพื ่อให้การตรากฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น รัฐบาลจึงได้เสนอให้  
มีการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ ขึ้นใช้บังคับ  
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การกระทำความผิดฐานกบฏภายในราชอาณาจักร ฐานกบฏภายนอก
ราชอาณาจักร ฐานก่อการจลาจลตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นความผิด
ทำนองเดียวกัน ก่อนวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้
ผู ้กระทำพ้นจากการเป็นผู ้กระทำความผิด ถ้ามีคำพิพากษาถึงที ่ส ุดให้ลงโทษ ให้ถือว่า ไม่เคย 
ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ ให้การลงโทษสิ้นสุด (มาตรา ๓) 

๒.๒ การกระทำของบุคคลใด ๆ ก่อนวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเกี่ยวเนื่อง
จากการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกบฏ การก่อการจลาจล หรือการกระทำความผิด 
ตามกฎหมายอ่ืนซึ่งเป็นความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดดังกล่าว หรือการพยายาม หรือการตระเตรียม
กระทำการดังกล่าว หากเป็นความผิดตามกฎหมายใด ๆ ให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป 
และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว 
ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น  ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ ให้การลงโทษนั้น
สิ้นสุดลง และให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง (มาตรา ๔) 

๒.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยว่าความผิดตามกฎหมายใด 
ถือว่าเป็นความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดฐานกบฏภายในราชอาณาจักร ฐานกบฏภายนอก
ราชอาณาจักร หรือฐานก่อการจลาจล (มาตรา ๕)  

๒.๔ ผู้ ว ่ าราชการจ ังหว ัด ผ ู ้พ ิพากษาศาลแห ่งท ้องท ี ่  อ ัยการแห ่งท ้องที่  
เป็นคณะกรรมการทำหน้าที ่ตรวจสอบผู้ซึ ่งจะได้ร ับนิรโทษกรรมในกรณีที ่เป็นผู ้ที ่อยู ่ระหว่าง 



๒ 
 

รับการลงโทษหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยให้ส่งรายชื่อต่อศาลหรืออัยการเพ่ือออกหมาย 
สั่งปล่อยตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ หรือถอนฟ้อง แต่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวถูกลงโทษ
หรือถูกฟ้องในฐานความผิดอื ่นที ่ไม่ได้รับนิรโทษกรรม ให้ศาลหรืออัยการออกหมายสั ่งปล่อย 
หรือถอนฟ้องเฉพาะความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรม (มาตรา ๖) 

๒.๕ ข้าราชการที ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการ  
ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ ่งจะได้รับนิรโทษกรรมในกรณีที่เป็นผู้อยู่ระหว่างรับการลงโทษ หรืออยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลทหาร โดยให้ส่งรายชื ่อต่อศาลทหารหรืออัยการทหารเจ้าหน้าที่ 
เพื ่อออกหมายสั ่งปล่อยตั ้งแต่ว ันที ่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ หรือถอนฟ้อง แต่ในกรณีที่ 
บุคคลดังกล่าวถูกลงโทษหรือถูกฟ้องในฐานความผิดอื ่นที ่ไม่ได้ร ับนิรโทษกรรม ให้ ศาลทหาร 
หรืออัยการทหารเจ้าหน้าที่ออกหมายสั่งปล่อยหรือถอนฟ้องเฉพาะความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรม  
แล้วแต่กรณี (มาตรา ๗) 

๒.๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการสอบสวนฟ้องร้องผู ้ซึ ่งจะได้ร ับนิรโทษกรรม 
ที่ยังมิได้มีการฟ้องคดีต่อศาลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าว 
เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานอื่นท่ีไม่ได้รับนิรโทษกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการสอบสวน
ฟ้องร้องเฉพาะความผิดที่ได้รับนิรโทษกรรม (มาตรา ๘) 

๒.๗ บ ุคคลผ ู ้ ได ้ร ับน ิรโทษกรรมตามพระราชบ ัญญ ัต ินี้  ถ ้ าผ ู ้ ใดถ ูกเร ียก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน หรือถูกถอดจากยศหรือบรรดาศักดิ์ เนื่องจากการกระทำความผิดอันได้รับ
นิรโทษกรรมนั้น ถ้าประสงค์จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศหรือบรรดาศักดิ์คืนตามที่
ได้รับอยู่เดิม ก็ให้ผู้นั้นแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการขอพระราชทานคืน
ให้ต่อไป (มาตรา ๙) 

๒.๘ บุคคลที่ได้รับนิรโทษกรรมที่ถูกเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนหรือถูกถอดจาก
ยศหรือบรรดาศักดิ ์เนื ่องจากการกระทำความผิดอันได้รับนิรโทษกรรม  และเคยได้รับเบี ้ยหวัด 
หรือบำนาญ มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามเดิม  ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเคยเป็นข้าราชการ 
มาก่อน และยังไม่ได้รับเบี ้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ ให้ได้รับเบี ้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ 
เพราะเหตุทดแทนตามกฎหมายว ่าด้วยบำเหน็จบำนาญที ่ใช ้อยู ่ในขณะที ่ออกจากราชการ  
แต่ไม่เป็นการผูกพันให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือให้สิทธิใด ๆ เท่าเทียมกับข้าราชการที่ออกจาก  
ราชการโดยมิได้กระทำผิดหรือถูกลงโทษ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัยและมีคำสั่งเป็นที่สุด
เกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ (มาตรา ๑๐) และกำหนดให้บุคคลข้างต้น 
ยื่นคำร้องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๐๐ และมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมทั้งเบิกจ่ายย้อนหลังได้ตั้งแต่วันดังกล่าว (มาตรา ๑๑) 

 
๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

๓.๑ การกระทำความผิดฐานกบฏภายในราชอาณาจักร ฐานกบฏภายนอก
ราชอาณาจักร ฐานก่อการจลาจลตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นความผิด
ทำนองเดียวกัน ก่อนวันที ่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้การกระทำนั ้นไม่เป ็นความผิด  
และให้ผู้กระทำพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุ ดให้ลงโทษ ให้ถือว่าไม่เคย 
ต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ ให้การลงโทษสิ้นสุด (มาตรา ๓)  

 



๓ 
 

๓.๒ การกระทำของบุคคลใด ๆ ก่อนวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเกี่ยวเนื่อง
จากการป้องกันระงับหรือปราบปรามการกบฏ การก่อการจลาจล หรือการกระทำความผิดตาม
กฎหมายอื่นซึ่งเป็นความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดดังกล่าว หรือการพยายาม หรือการตระเตรียม
กระทำการดังกล่าว หากเป็นความผิดตามกฎหมายใด ๆ ให้การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป 
และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว 
ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น  ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ ให้การลงโทษนั้น
สิ้นสุดลง และให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง (มาตรา ๔) 

 
๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                -ไม่มี- 
 
๕. คำพิพากษาศาลฎีกา 

๕.๑ การกระทำอันอาจเป็นความผิดตามกฎหมายที่ผู้กระทำการจะพ้นจากการเป็น
ผู ้กระทำผิดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ  
พ.ศ. ๒๔๙๙ ต้องเป็นกรณีที่ผู้กระทำได้กระทำไปเกี่ยวเนื่องจากการป้องกัน ระงับ หรือปราบปราม
กบฏ การก่อการจลาจล หรือการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งเป็นความผิดทำนองเดียวกัน 
หรือการพยายาม หรือการตระเตรียมการกระทำดังกล่าว แต่กรณีนี้แม้ผู ้ตายจะเป็นผู ้ต ้องหา 
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฎแต่ผู ้ตายอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวอยู่แล้ว และไม่ได้ความว่าผู ้ตาย 
ได้กระทำอะไรขึ้นอีกภายหลัง การที่จำเลยควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฆ่าเป็นไปเนื่องจากต้องการกำจัด
ผู้ตายมิใช่เป็นการกระทำเนื่องจากการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามอย่างใด ที่จะเข้าลักษณะ  
ที่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้ถือว่าไม่เป็นความผิด (ฎ. ๑๐๐๙/๒๕๐๔) 

๕.๒ แม้ผู ้ตายจะถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมกับการกบฏยึดวังหลวง และได้ถูกเชิญไป
สอบสวนแล้ว แต่ไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงว่าผู้ตายต่อสู้ขัดขวางการตรวจค้น การยิงผู้ตายจึงไม่ใช่  
การกระทำอันเกี่ยวเนื่องจากการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกบฏอันจะได้รับยกเว้นโทษ 
ตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ฎ. ๑๑๖๑/๒๕๐๔) 

 
๖. คำพิพากษา/คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุด 
                -ไม่มี- 
 
๗. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
                -ไม่มี- 
 
๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือ 
ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับนิรโทษกรรมสำหรับผู้กระทำผิดที่ถึงแก่ความตายก่อนวันที่
พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ แล้วเห็นว่า กฎหมายบัญญัตินิรโทษกรรมให้แก่การกระทำของบุคคล  
แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เรือโท กมล บูรณะจันทร์ ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว อันเป็นผลให้คดีระงับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม แต่ก็ยังต้องถือว่าการกระทำของเรือโท กมล ฯ 



๔ 
 

คงเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่ เพียงแต่จะดำเนินคดีอาญาต่อไปไม่ได้ เมื่อต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมฯ ประกาศใช้บังคับ โดยบัญญัตินิรโทษกรรมให้แก่การกระทำของบุคคลใด ๆ ก่อนวันที่ 
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ การกระทำของเรือโท กมล ฯ ที่แล้วมา ก็ย่อมอยู่ในข่ายที่จะได้รับ
ประโยชน์จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวด้วย  และแม้ตามความในมาตรา ๓ วรรคสอง จะบัญญัติ
ไว ้ว ่า "ความในมาตรานี ้มิได้ใช้บังคับแก่บุคคลผู ้กระทำความผิดฐานกบฏ ฐานก่อการจลาจล  
หรือความผิดทำนองเดียวกันกับความผิดดังกล่าว ซึ่งไม่ได้ตัวมาเพ่ือดำเนินคดีก่อนวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ก็ตาม" แต่ความในวรรคสองนี้ ย่อมหมายถึงว่า บุคคลผู้กระทำความผิดยังมีชีวิตอยู่ 
จะถูกดำเนินคดี แต่หลบหนีไม่ได้ตัวมาเพื่อดำเนินคดีเท่านั้น  สำหรับกรณีเรือโท กมล ฯ ปรากฏว่า 
ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๔ ซึ่งเป็นวันที่ทำการกบฏ  การดำเนินคดีฐานกบฏ 
ต่อ เรือโท กมลฯ ย่อมระงับไปโดยความตายของผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๓๙ (๑)  ดังนั้น เรือโท กมล ฯ จึงมิใช่ผู้ที่จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิดนั้น
ประการใด และมิใช ่ผ ู ้ม ิได ้ต ัวมาดำเนินคดีอ ันต ้องด ้วยข้อยกเว ้นตามมาตรา  ๓ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ฉะนั้น การกระทำของเรือโท กมล ฯ จึงเข้าข่ายที่จะได้รับนิรโทษกรรม
ตามบทบญัญัติวรรคแรกของมาตรา ๓ ด้วย (เรื่องเสร็จที่ ๒๗/๒๕๐๙) 

 
๙. การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ 
                -ไม่มี- 
 
๑๐. เอกสารอ่ืน 
                -ไม่มี- 

 
หมายเหตุ – คำอธ ิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ  
และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 


