
การนิรโทษกรรม 
 

๑. กฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมของไทย  
๑.๑ ตัวบทกฎหมาย (จำนวนทั้งสิน้ ๒๑ ฉบับ ยกเลิกแล้ว ๑ ฉบับ)  

(๑) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำ
อันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๒) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙  
(๓) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๔) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครอง

แผ่นดินเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๕) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน 

ระหว่างวันที่ ๘ และวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๖) พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน 

ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔  
(๗) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบ 

เพ่ือยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่  ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔  
พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(๘) พระราชบัญญั ติ นิ รโทษกรรมแก่ผู้ ซึ่ งกระทำความผิดเนื่ องในการชุ มนุ ม 
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๙) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน  
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๑๐) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(๑๑) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ  
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๑๒) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระทำ
ความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๑๓) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๑๔) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิ วัติ เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๐๑ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๑๕) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๐ 

(๑๖) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ กลับมาใช้ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(๑๗) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำรัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ 



๒ 
 

(๑๘) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการต่อต้านการดำเนินการสงคราม 
ของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

(๑๙) พระราชกำหนดนิ รโทษกรรมแก่ผู้ กระทำความผิดฐานกบฏและจลาจล  
พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏ
และจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

(๒๐) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพ่ือให้มีการเปิด
สภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

(๒๑) พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

(๒๒) พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่าง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ยกเลิกแล้ว) 

๑.๒ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑) ประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการ
ต่อต้านการดำเนินสงคารของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
  (๒) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดนิรโทษกรรม 
แก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอำนาจการปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  (๓) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไม่อนุมัติพระราชกำหนดนิรโทษกรรม
แก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกัน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่  
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๔) คำพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง   
  (๕) คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 

(๔) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง  
๑.๓ เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

(๑) ศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  โหตระกิตย.์ พระราชกำหนดนิรโทษกรรม. 
(๒) ร้อยตำรวจตรีทวีโชค  ไข่มุกด์. การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายนิรโทษกรรมของ

ไทยระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๔๙ 
(๓) สุรพล  คงลาภ. นิรโทษกรรม : ศึกษาเก่ียวกับเงื่อนไขและผลทางกฎหมาย. 
 

๒. ความมุ่งหมายของกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรม 
การนิรโทษกรรม เป็นหลักคิดในทางกฎหมายมหาชนที่หมายถึงการลืมทางกฎหมาย๑  

หรือการยกเว้นความผิดและลบล้างความผิดที่ได้กระทำ๒ ทำให้ผู้กระทำไม่ถูกดำเนินคดีหรือถูกปล่อย
จากการควบคุมตัวหากเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษแล้ว ตลอดจนอาจถือว่าบุคคลนั้นไม่เคย
ได้รับคำพิพากษาว่ากระทำความผิดมาก่อน  โดยปกติจะใช้การนิรโทษกรรมกับความผิดทางการเมือง 

 
๑ศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  โหตระกิตย์. พระราชกำหนดนิรโทษกรรม. หน้า ๑๒๓. 
๒ร้อยตำรวจตรีทวีโชค  ไข่มุกด์. การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายนิรโทษกรรมของไทยระหว่าง  

ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๔๙. หน้า ๑๖. 
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และที่ผ่านมามีการตรากฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมขึ้นบังคับใช้กับการกระทำผิดทางการเมือง
มาแลว้กว่า ๒๐ ฉบับ   

คำว่า “การนิรโทษกรรม” หรือ “Amnesty” เป็นการกำหนดให้ลืมการกระทำที่เกิดขึ้น
ถือเสมือนว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายเพ่ือขจัดความผิด
ออกจากการกระทำที่มีกฎหมายกำหนดให้ เป็นความผิด จึงมักถูกตราขึ้นใช้บังคับภายหลังจาก 
เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และโครงสร้างทางสังคม เพ่ือคืน
ความสงบสุขสู่สังคม  โดยทั่วไปมักจะมีการกำหนดเงื่อนไขของบุคคลที่จะได้รับการนิรโทษกรรม 
ไว้ด้วย เช่น ประเภทของกฎหมายนิรโทษกรรม วัตถุประสงค์ของกฎหมายนิรโทษกรรม รูปแบบ
วิธีการตรากฎหมาย ผลของการนิรโทษกรรม 

 
๓. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

๓.๑ ประเภทของกฎหมายนิรโทษกรรม๓ 
(๑) การนิรโทษกรรมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมือง เป็นการนิรโทษกรรม

ให้แก่ความผิดที่กระทำต่อองค์กรทางการเมือง หรือรัฐบาลของรัฐ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
รูปแบบการปกครอง หรือสิทธิทางการเมืองของประชาชน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสภาพความผิด
หรือมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิด เช่น ความผิดฐานก่อกบฏ ฐานก่อการจลาจล หรือล้มล้างระบอบ
การปกครอง และยังรวมถึงความผิดอันที่ เกิดขึ้นจากความมุ่ งประสงค์ทางการเมืองอ่ืน ๆ  
อีกด้วย เช่น ความผิดที่เกิดจากการเรียกร้องของกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี  

(๒) การนิรโทษกรรมในกรณีที่ ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมือง ได้แก่ 
ความผิดในการขาดหนีราชการ ความผิดฐานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง 
ความผิดเกี่ยวกับการเสียภาษี  

๓.๒ วัตถุประสงค์ของกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางการเมือง๔ 
(๑) เพื่อให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศ โดยทั่วไปมักดำเนินการนิรโทษกรรม

ภายหลังจากการเกิดการปฏิวัติหรือการรัฐประหารขึ้น เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเวลา 
ที่เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ซ่ึงเมื่อทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารสำเร็จแล้ว มักอ้างเหตุผลในการ
นิรโทษกรรมว่า “คณะผู้ก่อการกระทำไปโดยปรารถนาที่จะขจัดความเสื่ อมโทรมในการบริหาร
ราชการ และการใช้อำนาจอันไม่เป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน และได้กระทำไป
โดยมิได้ปรารถนาแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบำเหน็จตอบแทนแต่อย่างใด” แต่ในกรณีที่เป็น 
การนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่กระทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารไม่สำเร็จ จะอ้างเหตุผลว่า “เพ่ือให้เกิด
ความสามัคคีของคนในชาติและให้โอกาสบุคคลผู้ได้กระทำความผิดมีโอกาสทำคุณประโยชน์  
และช่วยจรรโลงประเทศชาติต่อไป” อย่างไรก็ดี เหตุผลแท้จริงเป็นไปเพ่ือไม่ให้มีการฟ้องร้อง 
เอาผิดกันในภายหลังนั่นเอง เช่น พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครอง
ประเทศ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต 

 

๓ร้อยตำรวจตรีทวีโชค  ไข่มุกด์. การศึกษาเปรียบเทยีบกฎหมายนิรโทษกรรมของไทยระหว่าง  
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๔๙. หนา้ ๑๐๗ - ๑๖๕. 

๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓ 
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นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๒) เพื่อให้เกิดการเยียวยา เป็นการนิรโทษกรรมเพ่ือให้เกิดการเยียวยาภายหลัง
จากที่ผู้ปกครองได้หมดอำนาจลง ซึ่งในขณะที่บุคคลนั้นมีอำนาจทางการเมืองได้ใช้โทษอาญา 
เป็นเครื่องมือในทางการเมือง โดยการทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับโทษทางอาญา หรือถูกกล่าวหาว่าเป็น
อาชญากร และอาจจะได้รับโทษรุนแรงกว่าอาชญากรธรรมดา ต่อมาเมื่อบุคคลนั้นหมดอำนาจลง  
จึงมีการใช้วิธีการนิรโทษกรรมเพ่ือให้เกิดการเยียวยาแก่การกระทำดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
เช่น พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๓) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในประเทศ เป็นการนิรโทษกรรมในการ
ร่วมเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดข้ึนในประเทศ เช่น วโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกสมโภชสิริ
ราชสมบัติ โดยเป็นการอาศัยเหตุการณ์สำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้แก่การนิรโทษกรรม 
เนื่องจากเป็นความผิดที่ได้กระทำต่อความมั่นคง จึงต้องอาศัยความชอบธรรมในการนิรโทษกรรม
มากกว่าการนิรโทษกรรมในกรณียึดอำนาจการปกครอง  

๓.๓ รูปแบบวิธีการตรากฎหมายในการนิรโทษกรรม๕ 
(๑) พระราชบัญญัติ เป็นอำนาจโดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย

รูปแบบพระราชบัญญัติ ที่ผ่านมามีการตรากฎหมายในรูปแบบนี้แล้วจำนวน ๑๖ ฉบับ 
(๒) พระราชกำหนด เป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความจำเป็นต้องออกกฎหมาย

เพ่ือบริหารบ้านเมืองเป็นการเร่งด่วนตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้เท่านั้น โดยสามารถนำกฎหมายนี้
มาใช้บังคับได้ก่อนเหมือนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ภายหลังต้องเสนอต่อรัฐสภา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป ที่ผ่านมามีการตรากฎหมายรูปแบบพระราชกำหนดจำนวน ๔ ฉบับ 

(๓) กฎหมายรัฐธรรมนูญ  เป็นการอาศัยโอกาสจากเหตุการณ์การยึดอำนาจ 
ทางปกครอง เนื่องจากการยึดอำนาจการปกครองนั้นเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญซ่ีงเป็นกฎหมายสูงสุด 
ทีใ่ช้ในการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาในการปกครองประเทศ เมื่อมีการฉีกกฎเกณฑ์กติกาในการปกครอง
ประเทศแล้ว ก็จะต้องมีการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้บังคับแทนกฎเกณฑ์กติกาในการปกครองประเทศ
เดิมที่ถูกยกเลิกไป คือ มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙  
ที่เป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้เกี่ยวเนื่องในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  

๓.๔ ผลของการนิรโทษกรรม 
การนิรโทษกรรมนั้นนอกจากจะมีผลให้การกระทำของบุคคล กลุ่มบุคคล  

หรือองค์กรใดไม่ถือเป็นกระทำความผิดทางอาญาอันทำให้ไม่ต้องรับผิดทางอาญาแล้วนั้น หากผู้มีอำนาจ
นิรโทษกรรมประสงค์จะให้การนิรโทษกรรมเกิดผลอย่างอ่ืนด้วยก็ต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น 
  (๑) ผลต่อคำสั่งลงโทษหรือคำพิพากษา เช่น พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 
ในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ กำหนดให้บุคคลที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ

 

๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓ 



๕ 
 

แล้วเป็นบุคคลผู้ที่ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น และกำหนดให้ยุติการลงโทษบุคคล 
ผู้ที่ไดร้ับโทษอยู่ 

(๒) ผลต่อความรับผิดทางวินัย แม้ผลของการนิรโทษกรรมที่ถือว่ากระทำ 
ของบุคคลที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป จนอาจทำให้เกิดความสับสน
ว่าการดำเนินการทางวินัยที่อาศัยฐานจากการกระทำความผิดทางอาญาต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่ 
กฎหมายนิรโทษกรรมโดยส่วนใหญ่ได้สร้างความชัดเจนโดยกำหนดให้บุคคลที่ได้รับนิรโทษกรรม 
ไม่อาจอ้างการได้รับการนิรโทษกรรมเพ่ือให้ตนพ้นจากการถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกดำเนินการ 
เพ่ือลงโทษทางวินัยอันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้รับนิรโทษกรรมได ้

(๓) ผลต่อสิทธิและประโยชน์อ่ืน ๆ กฎหมายนิรโทษกรรมอาจมีผลทำให้ผู้ที่ได้รับ
สิทธิที่ต้องสูญเสียไปโดยผลของคำพิพากษากลับคืนมาหากกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง  
เช่น สิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ หรือบรรดาศักดิ์  หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จ 
หรือบำนาญตามเดิม แต่โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายนิรโทษกรรมจะกำหนดให้การนิรโทษกรรม 
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแกผู่้ได้รับนิรโทษกรรมในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
๔. กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการล้างมลทิน๖ 

๔.๑ กฎหมายนิรโทษกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
การนิรโทษกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการกระทำของอำนาจอธิปไตยที่จะลืม

การกระทำความผิดที่ผ่านมาแล้ว โดยปกติจะใช้กับกลุ่มบุคคลและความผิดที่จะได้รับการนิรโทษกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็นความผิดทางการเมืองและอาจมีการกำหนดเงื่อนไขด้วยหรือไม่ก็ได้  การนิรโทษกรรม
มีความสัมพันธ์กับการอภัยโทษ และมักใช้ปะปนกัน แต่ในทางประวัติศาสตร์จะใช้การประกาศ 
อภัยโทษเป็นการทั่วไป และใช้การนิรโทษกรรมสำหรับความผิดทางการเมือง เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๙๔ 
โดยมีการนิรโทษกรรมบ่อยครั้งในระหว่างที่มีการขัดแย้งในสังคม ซึ่งรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกากำหนด
ไว้แต่เพียงว่าให้ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนการลงโทษและอภัยโทษ จึงทำให้เกิด 
ข้อโต้แย้งว่าแท้จริงแล้วประธานาธิบดีมีอำนาจในการนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่ เนื่องจากไม่ปรากฏ 
คำว่า “นิรโทษกรรม” ในรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าอภัยโทษและนิรโทษกรรมนั้นมีความหมายแตกต่างกัน 
โดยคำว่า “นิรโทษกรรม” มีความหมายที่กว้างกว่า “อภัยโทษ” เพราะเป็นกรณีที่มุ่งจัดการกับ 
การกระทำความผิดมิได้มุ่งไปที่ตัวผู้กระทำความผิด และยังมีผลคืนสิทธิต่าง ๆ ที่สูญเสียไปให้แก่
ผู้กระทำความผิดด้วย ในขณะที่อภัยโทษมีผลแต่เพียงลดโทษที่ผู้กระทำความผิดยังไม่ได้รับเท่านั้น  
อย่างไรก็ดี ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้วางแนวคำพิพากษาว่า คำว่า “อภัยโทษ” รวมถึงคำว่า  
“นิรโทษกรรม” ด้วย จึงเป็นเหตุให้ประธานาธิบดีสามารถใช้อำนาจนิรโทษกรรมได้ ซึ่งเป็นการรับเอา
แนวคิดเรื่องอภัยโทษและผลของการอภัยโทษของประเทศอังกฤษมาใช้นั่นเอง  (ในประเทศอังกฤษ 
แม้จะไม่มีการกำหนดคำว่า “นิรโทษกรรม” ไว้ในตัวบทกฎหมาย แต่มีการใช้คำว่า “อภัยโทษ”  
ที่หมายความถึง “นิรโทษกรรม” ด้วย โดยอาจเป็นการอภัยโทษที่เป็นการทั่วไปหรือโดยเด็ดขาด)  
นอกจากนี้ ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกายังได้วินิจฉัยเพ่ิมเติมในคดี Brown v. Walker ว่า ไม่ใช่แต่
เพียงประธานาธิบดีเท่านั้นที่มีอำนาจในการนิรโทษกรรม แต่สภาคองเกรสก็มีอำนาจในการผ่าน
กฎหมายนิรโทษกรรมด้วยเช่นกัน  โดยที่รูปแบบของการนิรโทษกรรมสามารถทำได้ในรูปแบบเป็น

 

๖สุรพล  คงลาภ. นิรโทษกรรม : ศกึษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและผลทางกฎหมาย. หนา้ ๓๙ - ๗๙. 
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ประกาศที่ออกโดยประธานาธิบดีหรือรัฐบัญญัติที่ออกโดยสภาคองเกรส ซึ่งในเชิงเนื้อหาจะไม่แยก
ความแตกต่างของนิรโทษกรรมออกจากการอภัยโทษแต่อย่างใด 

๔.๒ กฎหมายนิรโทษกรรมของประเทศฝรั่งเศส 
นิรโทษกรรมเป็นวิธีการที่ใช้ในสังคมมีวัตถุประสงค์เพ่ือลบล้างการกระทำบางอย่าง

ซึ่งจะต้องถูกลงโทษทางอาญาไม่ให้มีอยู่อีกต่อไป โดยห้ามมิให้มีการดำเนินคดีกับความผิดดังกล่าว 
หรือมีผลเป็นการลบล้างคำพิพากษาลงโทษในความผิดนั้น การนิรโทษกรรมมีบทบาทมากในทาง
การเมืองและสังคมซ่ึงสามารถนำมาใช้ลดความขัดแย้งในชาติโดยทำให้สภาพจิตใจของมหาชนสงบลง
และลืมการกระทำความผิดนั้นเสีย  ดังนั้น หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง ประชาชนก็มักจะ
เรียกร้องให้นำวิธีการนิรโทษกรรมมาใช้เพ่ือดับความรุ่มร้อนในสังคม เนื่องจากเป็นการกระทำ 
ในลักษณะให้อภัยที่ดีกว่าการลงโทษ  โดยผู้มีอำนาจในการนิรโทษกรรมของประเทศฝรั่งเศส
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของระบอบการปกครอง ในช่วงการปกครองแบบเสรีนิยมรัฐสภาจะเป็น 
ผู้มีอำนาจใจการตรากฎหมายนิรโทษกรรม แต่ในช่วงการปกครองแบบรวมอำนาจประมุขของประเทศ
ในขณะนั้นจะเป็นผู้มีอำนาจในการนิรโทษกรรม  ในส่วนรูปแบบการนิรโทษกรรมที่ใช้ มีหลายรูปแบบ 
ได้แก่ ๑) การนิรโทษกรรมกรณีธรรมดา ซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการกำหนดประเภท 
ของผู้ที่จะได้รับนิรโทษกรรมและขอบเขตที่จะได้รับนิรโทษกรรม ๒) การอภัยโทษกึ่งนิรโทษกรรม 
เป็นกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายให้มีผลเป็นการนิรโทษกรรมบุคคลบางจำพวกและฝ่ายบริหาร
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