
 

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน  

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

 
๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 

ตามที่ได้มีผู้ก่อความไม่สงบขึ้นเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินในระหว่างวันที่  
๓๑ มีนาคม จนถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้กำลังอาวุธเข้ายึดสถานที่ราชการสำคัญ 
หลายแห่ง อันเป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ในการดำเนินการ
ปราบปรามผู ้ก ่อความไม่สงบดังกล่าว รัฐบาลได้ใช ้ความระมัดระวังมิให้เกิดการต่อสู ้ก ันขึ้น  
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรและทรัพย์สินของทางราชการ
และเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประเทศชาติและราชบัลลังก์ได้ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ผู้ก่อความไม่สงบ
วางอาวุธและกลับคืนสู่หน่วยที่ตั้งตามปกติของตนภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วรัฐบาลจะไม่เอา
ความผิด ซ่ึงปรากฏว่าผู้ก่อความไม่สงบได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลด้วยดี มิได้มีการ
ต่อต้านหรือขัดขืนหรือใช้กำลังอาวุธให้ต้องเสียเลือดเนื้อแต่ประการใด  ทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่
ภาวะปกติในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้ว รัฐบาลได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อทราบถึง
พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ที ่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยประกาศให้ผู้ที่เกี ่ยวข้องไปรายงานตัวต่อ 
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ชี้แจงถึงการกระทำของตน 
ในขณะเดียวกันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย การดำเนินการสอบสวน 
เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดจึงต้องกระทำไปตามกระบวนการแห่งกฎหมาย
ควบคู่ไปด้วย บัดนี้ จากผลแห่งการสอบสวนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ผู้ก่อความไม่สงบส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐบาลโดยครบถ้วน เป็นการสมควรที่จะนิรโทษกรรมการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบ
เหล่านั้นให้ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ และเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศที่มีศัตรู 
ของประเทศชาติและประชาชนอยู่รอบด้านทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร ความสามัคคี 
ของชนในชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและรีบด่วนที่จะต้องสร้างสรรให้มีขึ้นให้จงได้ การดำเนินการทางคดี
ต่อไปมีแต่จะก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนยิ่งขึ ้น ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
และจะทำให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศในที่สุด ฉะนั้น เพื่อเป็น
การรักษาไว้ซ่ึงความปลอดภัยของประเทศและกรณีเป็นเรื่องฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่ไม่อาจ
ปล่อยให้เนิ่นช้าได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ 

 
๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น รัฐบาลจึงได้เสนอให้มีการ
ตราพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 
๓๑ มีนาคม ถึงว ันที่  ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ ใช้บ ังคับ โดยสรุปสาระสำคัญ 
ได้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลใด ๆ ซึ่งได้กระทำเนื่องในการก่อความไม่สงบ
เพื ่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่  ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔  
ไม่ว ่าผู ้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู ้สนับสนุน ผู ้ใช้ให้กระทำ หรือผู ้ถ ูกใช้ให้กระทำ  



 ๒ 

หากการกระทำนั ้นเป็นความผิดต่อกฎหมาย ให้ผู ้กระทำนั ้นพ้นจากความผิดและความรับผิด  
และถ้าผ ู ้กระทำดังกล ่าวถูกควบคุมต ัวอย ู ่ ในระหว ่างการสอบสวน  ให ้ปล ่อยตัวไปในว ันที่ 
พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่มิให้ใช้บังคับแก่ผู ้ที ่มิได้ไปรายงานตัวต่อกองอำนวยการร่วมรักษา 
ความสงบแห่งชาติ และพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ 
(มาตรา ๓)  

๒.๒ การได้รับนิรโทษกรรมตามพระราชกำหนดนี้  ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู ้ได้รับ 
นิรโทษกรรมที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้นจากการได้รับนิรโทษกรรม และไม่สามารถ
อ้างการได้รับนิรโทษกรรมเป็นเหตุให้ไม่ต้องถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกดำเนินการเพื่อลงโทษทางวนิัย 
(มาตรา ๔) 
 
๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

การกระทำทั้งหลายทั้งสิ ้นของบุคคลใด ๆ ซึ่งได้กระทำเนื่องในการก่อความไม่สงบ 
เพื ่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่  ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔  
ไม่ว ่าผู ้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู ้สนับสนุน ผู ้ใช้ให้กระทำ หรือผู ้ถ ูกใช้ให้กระทำ  
หากการกระทำนั ้นเป็นความผิดต่อกฎหมาย ให้ผู ้กระทำนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิด  
และถ้าผ ู ้กระทำดังกล ่าวถูกควบคุมต ัวอย ู ่ ในระหว ่างการสอบสวน  ให ้ปล ่อยตัวไปในว ันที่ 
พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ (มาตรา ๓) 

 

๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                -ไม่มี- 
 
๕. คำพิพากษาศาลฎีกา 
                -ไม่มี- 
 
๖. คำพิพากษา/คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุด 
                -ไม่มี- 
 
๗. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
                -ไม่มี- 
 
๘. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๘) พิจารณาข้อหารือ 
ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ข้าราชการผู ้ม ีกรณีแสดงให้เห็นว ่าได้ร ่วมก่อความไม่สงบเพื ่อยึดอำนาจ 
การปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่ยังไม่ได้ถูกลงโทษ
ทางวินัย หรือยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย ทางราชการจะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
วินัยแก่ข้าราชการผู้นั้น หรือไม ่เห็นว่า มาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดฯ บัญญัติว่าผู้ได้รับนิรโทษกรรม
จะอ้างพระราชกำหนดนี้เพื ่อให้ตนพ้นจากการถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกดำเนินการเพื ่อลงโทษ  



 ๓ 

ทางวินัยอันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้รับนิรโทษกรรมมิได้   ฉะนั้น จึงเห็นได้ชัดจากบทบัญญัติ 
ของกฎหมายว่า แม้บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดเนื่องในการก่อความไม่สงบเพ่ือยึดอำนาจการปกครอง
แผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ จะพ้นจากความผิดและความรับผิด
ตามกฎหมายโดยผลของมาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ตาม  แต่ถ้าการกระทำของบุคคล
ดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยด้วยแล้ว ผู้กระทำย่อมต้องรับผิดชอบทางวินัยโดยไม่สามารถจะอ้าง
ประโยชน์ที่ตนได้รับนิรโทษกรรมได้ 

๒. หากต้องแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยและการสอบสวนปรากฏว่าข้าราชการ  
ผู้นั้นได้ร่วมก่อความไม่สงบขึ้นเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจริง ทางราชการจะลงโทษทางวินัย
ข้าราชการผู้นั ้นในฐานความผิดที่ได้กระทำนั้นได้หรือไม่  เห็นว่า พระราชกำหนดฉบับนี้มิได้ห้าม 
การสอบสวนทางวินัย แต่กลับบัญญัติไว้ชัดเจนในมาตรา ๔ ว่าผู้ที่ได้กระทำการอันได้รับนิรโทษกรรม
ตามมาตรา ๓ จะอ้างพระราชกำหนดนี้ให้พ้นจากการถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกดำเนินการเพ่ือลงโทษ
ทางวินัยไม่ได้  ส่วนปัญหาที่ว่าจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัย
หรือไม ่นั้น ย่อมเป็นปัญหาซึ่งจะต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น หาใ่ช่ปัญหา
ตามพระราชกำหนดนิรโทษกรรมฉบับนี้ไม่ (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๔/๒๕๒๔) 

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

 
หมายเหตุ – คำอธ ิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ  
และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 

 


