
 

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความม่ันคงของรัฐ 

ภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที ่๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

   
 

๑. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระชนมพรรษาเจริญวัฒนา  

มาครบ ๕๐ พรรษาบริบูรณ์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งนับเป็นอภิลักขิตสมัยที่สำคัญ  
และประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายและเจตจำนงที่จะผนึกกำลังสร้างสรรความสามัคคีของชนในชาติ  
สมควรนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั ่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร 
และความผิดอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับความผิดดังกล่าว ซึ่งได้กระทำระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื ่อเป็นการแผ่พระมหากรุณาธิคุณและให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั ้นได้ร ่วมกัน  
ทำคุณประโยชน์และช่วยจรรโลงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป   

 
๒. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 

เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น รัฐบาลจึงได้เสนอให้มีการ
ตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู ้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั ่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ ขึ ้นใช้บังคับ  
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การกระทำความผ ิดต ่อความม ั ่ นคงของร ั ฐภายใน ราชอาณาจ ักร  
และการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว แต่ไม่รวมถึง 
การกระทำความผิดต่อชีวิต ซึ่งได้กระทำระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ถือว่า
การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดและให้ผู้กระทำความผิดซ่ึงถูกลงโทษในความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ความผิดต่อเจ้าพนักงาน และความผิดฐานบุกรุก ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๒/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ และตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๒๐ ลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่ว่าผู ้นั ้นจะได้รับโทษหรือไม่ พ้นจากการเป็นผู ้กระทำความผิด  
และถ้าผู้นั้นรับโทษ ให้การลงโทษสิ้นสุดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง) 

๒.๒ การนิรโทษกรรมนี้ไม ่กระทบต่อการริบของกลางที ่ได ้กระทำตามคำสั่ง 
ของนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ (มาตรา ๓ วรรคสอง) 

๒.๓ การนิรโทษกรรมไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
(มาตรา ๕) 
 
๓. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน 

ให้ ก า รกระทำความผ ิ ดต ่ อความม ั ่ นค งของร ั ฐภ าย ใน ราชอาณาจ ั กร  
และการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว แต่ไม่รวมถึง 
การกระทำความผิดต่อชีวิต ซึ่งได้กระทำระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ถือว่า
การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดและให้ผู้กระทำความผิดซ่ึงถูกลงโทษในความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ภายในราชอาณาจักร ความผิดต่อเจ้าพนักงาน และความผิดฐานบุกรุก ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 



 ๒ 

ที่ ๒/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ และตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๒๐ ลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่ว่าผู ้นั ้นจะได้รับโทษหรือไม่ พ้นจากการเป็นผู ้กระทำความผิด  
และถ้าผู้นั้นรับโทษ ให้การลงโทษสิ้นสุดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง) 
 

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

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือ 
ในแต่ละประเด็นแล้วมีความเห็นดังต่อไปนี้ 

๑. ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้น คือ พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำ
การอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐ มีผลย้อนหลังหรือไม่ เห็นว่ากฎหมายนิรโทษกรรมแต่ละฉบับ 
มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน การที่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ในกรณีที่เป็นปัญหานี้บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓ วรรคสอง ว่า "ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงการริบของกลางที่ได้กระทำไปแล้ว
ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ที ่๔/๒๕๒๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐" และบัญญัติไว้ในมาตรา ๔ 
ว่า "การนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู ้ได้รับนิรโทษกรรมในอันที ่จะ
เรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น" นั้น เพราะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีผลย้อนหลังนั่นเอง  
ในเมื่อการกระทำที่เคยเป็นความผิดอาญาและเป็นมูลฐานของการริบทรัพย์ของกลาง และเป็นเหตุให้
ต้องเสียสิทธิและประโยชน์ใด ๆ ไปไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไป โดยหลักแล้วการริบทรัพย์ 
โดยปราศจากมูลความผิดย่อมทำไม่ได้และจะต้องคืนทรัพย์นั้นไป และผู้ที่เสียสิทธิและประโยชน์ใด ๆ 
ไปเพราะการถูกลงโทษทางอาญานั้นก็ชอบที่จะกลับคืนสู่สถานะเดิม แต่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 
ต้องการยกเว้นในเรื่องนี้ จึงต้องบัญญัติข้อยกเว้นไว้ให้ชัดเจน  ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติ 
นิรโทษกรรม ฯ มีผลย้อนหลัง 

๒. คำสั ่งกรมตำรวจ ที่ ๑๕๒๙/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ซึ ่งไล่ 
พ.ต.ท.มาโนชฯ ออกจากราชการ อันเป็นคำสั่งที่พิจารณาโทษทางวินัยภายหลังจากที่มีประกาศใช้
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ แล้ว เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่าเมื่อพิจารณาจาก
ถ้อยคำในมาตรา ๓ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แม้จะใช้คำว่า"ความผิด" โดยมิได้ระบุว่าเป็นความผิดอาญา
หรือความผิดวินัยก็ตาม แต่คำว่า"ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร" "ความผิดต่อ



 ๓ 

เจ้าพนักงาน" และ"ความผิดฐานบุกรุก" นั้น ล้วนแต่เป็นฐานของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งสิ้น นอกจากนี้การริบของกลางก็มีได้แต่ในการกระทำความผิดอาญาเท่านั้น  กฎหมายนิรโทษกรรม
เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด หากกฎหมายนิรโทษกรรมมุ่งหมายจะยกเว้น
ความรับผิดทางแพ่งหรือความผิดทางวินัยด้วยต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน ในเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าว
มิได้บัญญัติไว ้โดยชัดแจ้งว่าให้รวมถึงการกระทำความผิดวินัยด้วย พระราชบัญญัติดังกล่าว 
จึงลบล้างเฉพาะความผิดอาญาเท่านั้น  แต่ถ้าความผิดวินัยมูลฐานมาจาก "การถูกลงโทษทางอาญา"
ในความผิดอาญาที่ได้รับการนิรโทษกรรมไปแล้วก็ไม่อาจอาศัยการถูกลงโทษทางอาญานั้นเป็นมูลฐาน
ในการลงโทษทางวินัยได้อีก  แต่ถ้าการกระทำของ พ.ต.ท.มาโนชฯ ยังเป็นความผิดวินัยฐานอื่นได้อีก 
พ.ต.ท.มาโนชฯ ก็อาจจะถูกลงโทษทางวินัยได้ แต่ในกรณีที่เป็นปัญหานี้ปรากฏว่า คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 
๑๕๒๙/๒๕๒๑ ที่ไล่ พ.ต.ท.มาโนชฯ ออกจากราชการนั้นมีมูลฐานมาจากการถูกลงโทษทางอาญา 
ที่ได้รับนิรโทษกรรมไปแล้วเป็นหลัก คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๓. การว ิน ิจฉ ัยช ี ้ขาดจากรองนายกร ัฐมนตรี  ส ั ่ งและปฏ ิบ ัต ิราชการแทน
นายกรัฐมนตรี สั่งให้กรมตำรวจปฏิบัติตามมติ ก.ตร.ที่เสนอว่า อุทธรณ์ของ พ.ต.ท.มาโนชฯ ฟังขึ้น 
โดยให้กรมตำรวจสั่งให้ พ.ต.ท.มาโนชฯ กลับเข้ารับราชการและให้จ่ายเงินเดือนรวมทั้งรับสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ในการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญย้อนหลังด้วย ถูกต้องหรือไม่ 
เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พ.ต.ท.มาโนชฯ ถูกลงโทษทางวินัยภายหลังที่ได้มีพระราชบัญญัติ 
นิรโทษกรรมแล้ว พ.ต.ท.มาโนชฯ จึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยตามกฎหมายได้โดยไม่ขัดต่อ
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ แต่อย่างใด ในเมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า พระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมฯ มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีการกระทำความผิด และการพิจารณาอุทธรณ์ของ พ.ต.ท.
มาโนชฯ ก็ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว  คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่าง
กฎหมาย คณะที ่๗) จึงเห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดของรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร)ฯ 
ในกรณีนี้ นอกจากจะเป็นการถูกต้องแล้ว ยังเป็นคำสั่งที่เป็นที่สุดแล้วอีกด้วย  ดังนั้น ปัญหาที่ว่า  
กรมตำรวจและ ก.ตร.จะต้องทบทวนและแก้ไขมติเสียใหม่จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย  (เรื ่องเสร็จที่  
๓๑๕/๒๕๒๔) 

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

 
หมายเหตุ – คำอธ ิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ  
และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 

 


