
 
 

คูมือการบริหารงาน 

การขอพระราชทานอภยัโทษเปนรายบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

นายกิตติพัฒน  เดชะพหลุ 

ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัต ิ

กรมราชทัณฑ 

เลขที่  ๑๑ 

 

 

 

หลักสตูรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง  รุนท่ี  ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 

 

คูมือการบริหารงาน 

การขอพระราชทานอภยัโทษเปนรายบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

นายกิตติพัฒน  เดชะพหลุ 

ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัต ิ

กรมราชทัณฑ 

เลขที่  ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 



คํานํา 

  เอกสารคูมือ “การบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล”          

เลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาวิชาเอกสารศึกษา การเขียนคูมือการบริหารงาน  หลักสูตร          

การบริหารงานตํารวจช้ันสูง (บตส.) วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ           

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารมีกรอบการใชดุลยพินิจในการเสนอความเห็นการขอพระราชทาน

อภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และใหผูบริหารมีแนวทางการแกไข

ปญหาปริมาณงานเรื่องราวทูลเกลาทูลกระหมอนถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล

ของนักโทษเด็ดขาดท่ีมีจํานวนมาก รวมท้ังใหผูบริหารสามารถแกไขปญหางานการขอพระราชทาน            

อภัยโทษเปนรายบุคคล ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะเดียวกันอยางเปนระบบ และมาตรฐานเดียวกัน ตอไป 

  หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการบริหารงานนี้ คงเปนประโยชนและเปนแนวทาง         

การบริหารจัดการงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลในการประกอบการตัดสินใจ          

เพ่ือปรับปรุงและวางแผนกลยุทธงานดังกลาวใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

หลีกเลี่ยงปญหาอุปสรรค และลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได ตลอดจน                  

ใหการปฏิบัติงานในภารกิจดังกลาวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

 

 

                                         (นายกิตติพัฒน  เดชะพหุล) 

                                       ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ 

                                     กรมราชทัณฑ 

                                                มีนาคม  ๒๕๕๗ 

 

(ก) 



สารบัญ 

 

                  หนา 

คํานํา           (ก) 

สารบัญ           (ข) 

สารบัญภาพ          (ง) 
 

บทท่ี ๑ บทนํา            

๑.๑ ความสําคัญของคูมือการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษ   ๑ 

เปนรายบุคคล          

๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือ       ๓ 

บทท่ี ๒ ความสาํคัญของงานและการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษ 

 เปนรายบุคคล 

๒.๑ บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ/ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ๔ 

การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล      

๒.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (หนาท่ี) การขอพระราชทานอภัยโทษ   ๑๑ 

เปนรายบุคคล สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ      

๒.๓ นิยามศัพท         ๑๔ 

บทท่ี ๓ การวิเคราะหปญหา 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนของงานการขอพระราชทานอภัยโทษ   ๑๕ 

เปนรายบุคคลท่ีผูบริหารเก่ียวของ 

บทท่ี ๔ แนวทางในการบรหิารงานเพ่ือแกไขปญหา 

๔.๑ แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ/ประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางในการบริหาร  ๒๑ 

งานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล     

๔.๒ ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานการขอพระราชทาน  ๓๑ 

อภัยโทษเปนรายบุคคล เพ่ือการตัดสินในแกไขปญหา 
 

 

(ข) 



สารบัญ (ตอ) 

 

๔.๓ สรุปแนวทางในการบริหาร เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจและ   ๓๔ 

สิ่งท่ีตองพิจารณาประกอบการตัดสินใจ     

๔.๔ ผลท่ีอาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบริหาร  ๕๐ 

ผิดพลาด    

บรรณานุกรม           ๕๓ 

ภาคผนวก           ๕๔ 

๑. กฎหมายท่ีเก่ียวของ        ๕๕ 

๒. คําสั่ง และระเบียบท่ีเก่ียวของ       ๕๙ 

๓. สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล    ๗๐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖    

     

๔. ประวัติผูเขียน         ๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) 



 

สารบัญภาพ 

 
ภาพท่ี                  หนา 

   ๒.๑ โครงสรางการบริหารงานของสํานักทัณฑปฏิบัติ      ๖ 

   ๒.๒  แผนผังข้ันตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล     ๙ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙  

   ๒.๓  แผนผังข้ันตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล     ๑๐ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑  

๒.๔ แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล    ๑๓ 

สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ 

   ๓.๑  โครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังภายในสวนอภัยโทษ สํานักทัณฑปฏิบัติ  ๑๙ 

   ๔.๑  กระบวนการตัดสินใจ         ๒๗ 

   ๔.๒  ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล  ๔๒ 

 สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน : กรณีเอกสารครบ 

   ๔.๓  ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล  ๔๓ 

สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน : กรณีเอกสารไมครบและขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก          

เรือนจําหรือทัณฑสถาน 

   ๔.๔  ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล  ๔๔ 

สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน : กรณีเอกสารไมครบและขอเอกสารเพ่ิมเติมจาก          

หนวยงานภายนอก 

 

 

(ง) 



 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความสําคัญของคูมือการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล เปนไปตามรัฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๑๙๑ และประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา                

ความอาญา มาตรา ๒๕๙-๒๖๗  โดยมาตรา ๒๕๙ กําหนดใหผูตองคําพิพากษาท่ีคดีถึงท่ีสุด             

หรือผูมีประโยชนเก่ียวของ เปนผูยื่นเรื่องราวทูลเกลาทูลกระหมอน ถวายฎีกาขอพระราชทาน              

อภัยโทษตอองคพระมหากษัตริย ท้ังนี้  จะดําเนินการไดตอเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว หรือในกรณีท่ีไมมีผูใด

ถวายเรื่องราว ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเห็นเปนการสมควรจะถวายคําแนะนํา            

ขอพระราชทานอภัยโทษใหก็ไดตามนัยแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ 

วรรคสอง การขอพระราชทานอภัยโทษ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมนี้จะดําเนินการได

ตอเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว ซ่ึงการพระราชทานอภัยโทษมีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดผลตอความม่ันคง             

ของชาติ  กอให เ กิดความรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิ คุณและความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย นอกจากนั้นยังเปนการแกไขความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม เปนเครื่องมือ

และแรงจูงใจใหผูตองราชทัณฑประพฤติปฏิบัติตนดี ลดความเปนปฏิปกษตอสังคม กอใหเกิดสํานึก 

ในการทําความดี รวมท้ังเพ่ือประโยชนตอสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ เม่ือกรมราชทัณฑ              

ไดรับเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจําหรือทัณฑสถานแลวจะตองดําเนินการตรวจสอบ

โดยละเอียดเก่ียวกับฎีกาทูลเกลาฯ คําพิพากษาหมายจําคุก หมายลดโทษ และเอกสารประกอบ

เรื่องราวทูลเกลาฯ วาถูกตองครบถวนหรือไม  หลังจากนั้นจะตองดําเนินการประมวลเรื่องราว 

ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะถวายความเห็นไปตามลําดับชั้น จนเสร็จข้ันตอนใน             

ชั้นกรมราชทัณฑ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาถวายความเห็นและสงเรื่องให

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท ตอไป  

ในสวนของกรมราชทัณฑ ถือเปนหนวยงานหลักในการขอพระราชทานอภัยโทษ  

เปนรายบุคคลใหแกผูยื่นเรื่องราวทูลเกลาทูลกระหมอนถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ           

เปนรายบุคคลโดยไดมอบหมายใหสํานักทัณฑปฏิบัติ สวนอภัยโทษ เปนผูมีหนาท่ีความรับผิดชอบ    

ในการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑการขอพระราชทานอภัยโทษ ศึกษาวิเคราะหและการประมวล

เรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย เสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอ



 ๒  

 

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลใหแกนักโทษเด็ดขาดท่ัวราชอาณาจักร นักโทษชาวตางประเทศ 

นักโทษประหารชีวิต และเหตุผลท่ีจะเสนอความเห็นข้ึนไปตามลําดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีวา                  

การกระทรวงยุติธรรม เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาใหความเห็นแลวจะเสนอเรื่อง 

เพ่ือนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนําความข้ึนกราบบังคมทูลฯ เพ่ือถวายตอ         

องคพระมหากษัตริยสวนจะไดรับพระราชทานอภัยโทษหรือไมเพียงใด ข้ึนอยูกับพระบรมราชวินิจฉัย

ขององคพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑   

จากหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการประมวลเรื่องราว 

ขอเท็จจริงขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะเสนอความเห็นขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล        

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปจจุบันกําลังเผชิญกับสภาพปญหาในการบริหารงาน                  

การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล เนื่องจากการถวายความเห็นขอพระราชทานอภัยโทษ        

เปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเปนการใชดุลยพินิจในการเสนอความเห็น        

การขอพระราชทานอภัยโทษ โดยไมมีกรอบหรือกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจน สงผลกระทบ            

ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเสนอความเห็นฯ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรมไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการพิจารณาเสนอความเห็นฯ           

ของนักโทษเด็ดขาด ประกอบกับ ปจจุบันจํานวนงานเรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน          

อภัยโทษเปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาดมีปริมาณมากข้ึน ดวยเหตุตามถอยคําแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙ “ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใดๆ หรือ              

ผูท่ีมีประโยชนเกี่ยวของ เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลวถาจะทูลเกลาฯ  ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริย

ขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะย่ืนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็ได” สงผลใหนักโทษ

เด็ดขาดท่ัวประเทศ เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว มีสิทธิยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน              

อภัยโทษไดทุกราย ประกอบกับ เม่ือมีการประกาศบังคับใชพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ                

ทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสํานักราชเลขาธิการ จะสงเรื่องราวทูลเกลาฯ กลับคืนให          

กรมราชทัณฑ เพ่ือปรับปรุงแกไขขอมูลเก่ียวกับกําหนดโทษใหเปนปจจุบัน จึงยังทําใหปริมาณงาน           

มีจํานวนมากเปนทวีคูณ เม่ือมีการพระราชทานอภัยโทษเปนการท่ัวไปทุกครั้ง ซ่ึงตามปกติจะมีข้ึน          

ทุก ๒ - ๓ ป 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑประสบ

ความสําเร็จ จึงเห็นวามีความจําเปนในการจัดทํา “คูมือการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษ

เปนรายบุคคล” เนื่องจากการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล โดยเฉพาะการเสนอความเห็น

การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ถือเปนหนาท่ี          



 ๓  

 

ความรับผิดชอบหลักของกรมราชทัณฑ โดยสํานักทัณฑปฏิบัติ  สวนอภัยโทษไดตระหนัก                   

ถึงความสําคัญในหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาว จึงไดจัดทําคู มือการบริหารงานฉบับนี้ ข้ึน                

เพ่ือใหผูบริหารมีขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล           

ในการประกอบการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงและวางแผนกลยุทธงานดังกลาวใหเหมาะสมกับสถานการณ

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หลีกเลี่ยงอุปสรรค และลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได 

รวมท้ังใหการปฏิบัติงานในภารกิจดังกลาว เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือ 

  ๑. เพ่ือใหผูบริหารมีกรอบการใชดุลยพินิจในการเสนอความเห็นการขอพระราชทาน

อภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  

  ๒. เพ่ือใหผูบริหารมีแนวทางการแกไขปญหาปริมาณงานเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวาย

ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาดท่ีมีจํานวนมาก  

๓. เพ่ือใหผูบริหารสามารถแกไขปญหางานการขอพระราชทานอภัยโทษเปน

รายบุคคลท่ีเกิดข้ึนในลักษณะเดียวกันอยางเปนระบบ และมาตรฐานเดียวกัน 
 



๔ 
 

 

บทท่ี ๒  

ความสําคัญของงานและการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษ              

เปนรายบุคคล 
 

  ความสําคัญของงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล เริ่มตั้งแต

กระบวนการ ตรวจสอบเรื่องราวโดยละเอียดเก่ียวกับฎีกาทูลเกลาฯ คําพิพากษา หมายจําคุก หมายลดโทษ               

เอกสารประกอบเรื่องราววาถูกตองตามระเบียบหรือไม และสรุปยอฎีกาทูลเกลาฯ และคําพิพากษา 

ในคดีของนักโทษเด็ดขาดรายนั้น ๆ รวมท้ังการประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผล         

ขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลท่ีจะเสนอความเห็นข้ึนไปตามลําดับชั้น จนถึงกระทรวง

ยุติธรรม  เ ม่ือรัฐมนตรีว าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาใหความเห็นแลว จะเสนอเรื่อง              

เพ่ือนายกรัฐมนตรีนําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท ตอไป ถือวาเปน

ภารกิจสําคัญในความรับผิดชอบหลักของกรมราชทัณฑในภาพรวม ดังนั้น หนวยงานในกรมราชทัณฑ

จึงไดตระหนักถึงความสําคัญในภารกิจดังกลาว โดยผูบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปน

รายบุคคลตองมีความรูดานกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ และนโยบายกรมราชทัณฑท่ีเก่ียวของกับ        

งานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล รวมท้ังตองมีแนวทางการบริหารงานท่ีชัดเจน เพ่ือให

การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

อยางไรก็ตาม การบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล มีหนาท่ีท่ี

ผูบริหารตองเก่ียวของทุกข้ันตอนในการปฏิบัติงานและเพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของสํานักทัณฑปฏิบัติ ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปน

รายบุคคล สามารถสรุปได ดังนี้ 

๒.๑ บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ/ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล  ประกอบดวย 
     ๒.๑.๑ บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ 

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ เปนตําแหนงผูอํานวยการ ระดับสูง  

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด  มีหนาท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับ                  

การบริหารและควบคุม การพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการดานทัณฑปฏิบัติ            

เริ่มตั้งแตการจัดทําทะเบียนประวัติผูตองขัง จําแนกลักษณะผูตองขัง การยายผูตองขัง การลดวันตองโทษ                  



๕ 

 

ผูตองขัง การเลื่อนและลดชั้นผูตองขัง การลาของผูตองขัง การขอพระราชทานอภัยโทษผูตองโทษ               

การใหผูตองขังออกทํางานนอกเรือนจํา และงานสาธารณะนอกเรือนจํา จนถึงการพักการลงโทษ      

การใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เก่ียวกับงานใน           

ความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา และหนวยงานปฏิบัติตางๆ  ตลอดจนติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของเรือนจําหรือทัณฑสถานในดานทัณฑปฏิบัติ ใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน   

     ในฐานะผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ปกครองบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัด กํากับ ดูแล 

มอบหมาย ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาใหแกผูใตบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี 

ความรับผิดชอบ  และเ พ่ือใหทราบถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสํานักทัณฑปฏิบัติ            

ตามโครงสรางการบริหารงานของสํานักทัณฑปฏิบัติ ดังภาพท่ี ๒.๑ 

๒. วินิจฉัย สั่งการ อนุญาต อนุมัติ ดานงบประมาณและการเงิน ดานการบริหาร              

งานบุคคล 

๓. ปรับปรุงแกไขแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม 

กับสถานการณในปจจุบันและในอนาคต รวมท้ังเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติราชการ 

๔. วิเคราะห พัฒนา ติดตาม เรงรัด การปฏิบัติงานดานทัณฑปฏิบัติ และ          

การดําเนินการตามแผนงาน โครงการรวมท้ังการบริหารการเงินและบุคลากรใหบรรลุเปาหมายพรอมท้ัง                          

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

๕. รับผิดชอบ บูรณาการ ประสานการปฏิบัติงานระหวางสวนราชการ 

๖. แปลงนโยบาย ยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ           

สูการปฏิบัติ โดยการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ บริหารและปฏิบัติงานยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและตัวชี้วัดของกรมราชทัณฑ 

๗. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

สวนพักการลงโทษ 

(๑๓ คน) 

ฝายพักการ
ลงโทษ ๑ 

ฝายพักการ
ลงโทษ ๒ 

ฝายสั่งถอน     
พักการลงโทษ 

สวนยายผูตองขัง 

(๘ คน) 

ฝายยาย          
ผูตองขัง ๑ 

ฝายยาย           
ผูตองขัง ๒ 

สวนเล่ือน-ลดช้ัน

และลดวันตองโทษ 

(๑๙ คน) 

ฝายเลื่อน-ลดชั้น 

ฝายลดวัน
ตองโทษจําคุก 

ฝายงานนอก
เรือนจํา 

ฝายสั่งถอน    
การลดวัน

ตองโทษจําคุก 

สวนอภัยโทษ 

(๑๕ คน) 

ฝายอภัยโทษ ๑ 

ฝายอภัยโทษ ๒ 

ฝายวินัยผูตองขัง 

ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ 

สวนจําแนกลักษณะ

ผูตองขัง 

(๓ คน) 

ฝายจําแนก
ลักษณะผูตองขัง 

กลุมงานวิชาการ   

และแผน (๒ คน) 

ฝายบริหารท่ัวไป  

(๙ คน) 

ภาพท่ี ๒.๑ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารงานของสํานักทัณฑปฏิบัติ (อัตรากําลัง ๖๙ คน) 
 



๗ 

 

     ๒.๑.๒ ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษ            

เปนรายบุคคล 

   ๑) ลักษณะงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

        การพระราชทานอภัยโทษ  เปนการพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษัตริยแกผูตองโทษใหไดรับการปลอยตัว หรือลดโทษแลวแตกรณี ท้ังในรูปของ                  

การพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล (เฉพาะราย) แกผูตองโทษท่ีไดยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวาย

ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษข้ึนมา และในรูปของการพระราชทานอภัยโทษเปนการท่ัวไปโดยรัฐบาล 

(คณะรัฐมนตรี) เปนผูเสนอใหมีการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาส หรือวาระท่ีสําคัญเก่ียวกับ

องคพระมหากษัตริย และบานเมือง โดยจะกําหนดเปนพระราชกฤษฎีกา 

        สําหรับการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล เปนไปตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑ ซ่ึงบัญญัติวา “พระมหากษัตริย

ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ” และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๕๙  - ๒๖๗ โดยมาตรา ๒๕๙ กําหนดใหผูตองคําพิพากษาท่ีคดีถึงท่ีสุดหรือผูท่ีมีประโยชน

เก่ียวของ เชน บิดา  มารดา บุตร-ธิดา ฯลฯ เปนผูยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษตอองคพระมหากษัตริย ท้ังนี้จะดําเนินการไดตอเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว หรือในกรณีท่ีไมมี              

ผูใดถวายเรื่องราวถารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเห็นเปนการสมควรจะถวายคําแนะนํา                       

ขอพระราชทานอภัยโทษ ใหก็ได ตามนัยแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ 

วรรคสอง การขอพระราชทานอภัยโทษโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมนี้จะดําเนินการได   

ตอเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลวเชนเดียวกัน 

        ในการยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนาท่ี

ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยพรอมท้ังถวายความเห็นวาควรพระราชทานอภัยโทษใหหรือไม เม่ือความทราบ                    

ฝาละอองธุลีพระบาทแลวจะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยวาสมควรพระราชทานอภัยโทษใหหรือไม

ประการใด หากพระราชทานอภัยโทษใหอาจจะเปนการพระราชทานอภัยโทษใหท้ังหมดโดยใหปลอยตัวไป           

หรือพระราชทานอภัยโทษใหเปนบางสวน เชน ลดโทษจากประหารชีวิตเปนจําคุกตลอดชีวิตหรือ          

ลดโทษจากกําหนดระยะเวลาตองโทษเดิมลง การพระราชทานอภัยโทษใหนี้จะมีพระบรมราชโองการ

พระราชทานอภัยโทษลงมาเปนการเฉพาะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



๘ 

 

        สวนในรายท่ีไมพระราชทานอภัยโทษให  จะมีหนังสือสําคัญแจง           

ผลฎีกาโดยอางพระราชกระแสวาความทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลวมีพระราชกระแสใหยกฎีกา 

หนังสือสําคัญดังกลาวนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามแจงพระราชกระแส   

        อนึ่ง เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษซ่ึงไมใชโทษประหารชีวิต                   

ถามีพระราชกระแสใหยกฎีกาแลว จะยื่นใหมอีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันถูกยกครั้งกอน            

คือ  จะตองรอใหพนสองปไปกอน  จึงจะยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 

ข้ึนไปใหมไดตามนัยแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๒๖๔ โดย 

๑. ผูมีสิทธิย่ืนเรื่องราวทูลเกลา ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

เปนรายบุคคล ไดแก 

     ๑.๑  ผูตองโทษท่ีคดีถึงท่ีสุด  

๑.๒.  ผูท่ีมีประโยชนเก่ียวของ อาทิเชน บิดามารดา บุตร คูสมรส  

๑.๓.  สถานทูต (ในกรณีท่ีเปนนักโทษชาวตางชาติ) 

หมายเหตุ ทนายความ ไมถือวาเปนผูท่ีมีประโยชนเก่ียวของ 

๒. ระยะเวลาการย่ืนฎีกาทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

     ๒.๑  ผูตองโทษกรณีท่ัวไป  ยื่นไดทันทีท่ีคดีถึงท่ีสุด  

     ๒.๒  ผูตองโทษประหารชีวิต ตองยื่นภายใน ๖๐ วัน นับแตคดีถึงท่ีสุด 

๒) ขั้นตอนปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

         ผูตองโทษ (โทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน) ท่ีคดีถึงท่ีสุดแลว 

และผู ท่ีมีประโยชนเก่ียวของสามารถยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ           

ผานเรือนจํา หรือทัณฑสถาน หรือกระทรวงยุติธรรม หรือสํานักราชเลขาธิการ หรือกระทรวง                

การตางประเทศ หรือสถานทูต หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงมหาดไทย สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี หลังจาก รับเรื่องแลว กรมราชทัณฑจะสงไปสอบสวนเรื่องราวยังเรือนจํา ทัณฑสถาน 

หรือสถานกักขัง ท่ีควบคุมผูตองโทษอยู จากนั้นจะเสนอความเห็นใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

ลงนาม เพ่ือนําความข้ึนกราบบังคมทูลฯ ผานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักราชเลขาธิการ 

ดังภาพท่ี ๒.๒ แผนผังข้ันตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล ตามประมวลกฎหมาย         

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙ และภาพท่ี ๒.๓ แผนผังข้ันตอนการขอพระราชทานอภัยโทษ

เปนรายบุคคล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ ดังนี้ 

 

 



๙ 

 

 
แผนผังข้ันตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงยุติธรรม สํานักราชเลขาธิการ 

เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

กรมราชทัณฑ 

 

กรมราชทัณฑ 

 
กระทรวงยุติธรรม 

 

ภาพท่ี ๒.๒ 
 

กระทรวงการตางประเทศ 

(ตางชาติ) 

หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ  

อาทิ กระทรวงมหาดไทย                  

สํานักเลขาธิการ          

คณะรัฐมนตรี ฯลฯ เรื่ องราวทู ลเกล าฯ ถวายฎี กาขอ

พระราชทานอภัยโทษทุกเรื่อง ไมวา          

จะย่ืนผานหนวยงานใดจะตองสงเรื่อง

ใหเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ีควบคุม

ตัวผูตองโทษดําเนินการสอบสวน

และรวบรวมเอกสารทุกกรณี 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี 

ท่ีไดรับมอบหมาย 

สํานักราชเลขาธิการ 

นําความข้ึนกราบบังคมทูล ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย 

แจงผลฎีกา 

กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ) 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

เชิญพระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยโทษ

ปลอยตัว/ลดโทษ หรือคําส่ังยกฎีกาใหเรือนจํา/

ทัณฑสถาน แจงผูฎีกาทราบและดําเนินการตาม

พระราชหัตถเลขาหรือคําส่ังยกฎีกา 

กรณีปลอยตัว/ลดโทษ 

ลงนามรับสนอง         

พระบรมราชโองการ 

กรณียกฎีกาลงนาม

ใน 

คําส่ังยกฎีกา 

ลงนาม 

ลงนาม 

ผูตองโทษเม่ือคดีถึงท่ีสุดแลวหรือผูท่ีมีประโยชนเกี่ยวของ 



๑๐ 

 

 
แผนผังข้ันตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๒๖๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิญพระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว/ลดโทษ หรือคําส่ังยกฎีกาใหเรือนจํา/          

ทัณฑสถาน แจงผูฎีกาทราบและดําเนินการตามพระราชหัตถเลขาหรือคําสั่งยกฎีกา 

 

กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ) 

 

สํานักราชเลขาธิการ 

 

แจงผลฎีกา 

 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

นําความข้ึนกราบบังคมทูล  ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย 

 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(นายกรัฐมนตรีนําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทในโอกาสอันควร) 
 

กระทรวงยุติธรรม 

(รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  พิจารณาลงนาม) 
 

กรมราชทัณฑ  

(รวบรวมขอมูลของผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดท่ีสมควรจะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริย

ขอใหพระราชทานอภัยโทษ  กรณีไมมีผูใดถวายเรื่องราว) 
 

ภาพท่ี ๒.๓ 
 



๑๑ 

 

๒ .๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หนาท่ี) การขอพระราชทานอภัยโทษ         

เปนรายบุคคล สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ 

     การขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคล นับเปนงานท่ีเปนภารกิจสําคัญของ                              

กรมราชทัณฑ  ถือเปนงานในความรับผิดชอบของสํานักทัณฑปฏิบัติ ท่ีตองใหความสําคัญ              

เปนพิเศษ เนื่องจากจะตองประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะถวายความเห็น

ข้ึนไปตามลําดับชั้นจนถึงกระทรวงยุติธรรม และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือนายกรัฐมนตรี            

นําความข้ึนกราบบังคมทูลฯ ตอไป ดังนั้น ในฐานะผูบังคับบัญชา จึงจําเปนตองใหความสําคัญ             

โดยการกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา ตลอดจนแกไขปญหาแกเจาหนาท่ีระดับรองลงไปในเรื่อง           

ท่ีเก่ียวของกับงานในความรับผิดชอบทุกข้ันตอนและในฐานะผู อํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ                   

มีข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล ดังนี้ 

       ๑. กํากับ ดูแลการตรวจสอบเรื่องราวโดยละเอียดเก่ียวกับฎีกาทูลเกลาฯ            

คําพิพากษา หมายจําคุก หมายลดโทษ  เอกสารประกอบเรื่องราววาถูกตองตามระเบียบหรือไม         

หากไมถูกตอง ตองสงกลับคืนใหแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองและเสนอเรื่องใหม

อีกครั้ง 

       ตัวอยางท่ี ๑ กรณีผูใตบังคับบัญชาไมไดตรวจสอบประวัติการกระทําผิดหรือ

รายละเอียดบางประการเก่ียวกับนักโทษเด็ดขาด ตองใหผูใตบังคับบัญชาประสานงานไปยังเรือนจํา 

หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ สถานีตํารวจภูธรทองท่ี หรือศาล เปนตน 

       ตัวอยางท่ี ๒ กรณีนักโทษเด็ดขาดความผิดคดียาเสพติดใหโทษ ผูใตบังคับบัญชา

ไมไดตรวจสอบขอมูลประวัติการกระทําผิดไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม          

ยาเสพติด เพ่ือนําขอมูลประวัติการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมาประกอบการพิจารณา            

การขอพระราชทานอภัยโทษ  

       ๒. ตรวจสอบการสรุปยอฎีกาทูลเกลาฯ คําพิพากษา ของนักโทษเด็ดขาดใน           

แตละราย ท่ีผูใตบังคับบัญชาเสนอเรื่องมายังผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ หากผูใตบังคับบัญชา

เสนอเรื่องไมถูกตองตามเอกสารประกอบเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ          

ตองสงกลับคืนใหแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือแกไขใหถูกตองและเสนอเรื่องใหมอีกครั้ง 

       ๓. ตรวจสอบการประมวลเรื่องราว  ขอเท็จจริง  ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะ     

ถวายความเห็นขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลข้ึนไปตามลําดับชั้นจนถึงกระทรวงยุติธรรม 

หากผูใตบังคับบัญชาเสนอเรื่องไมถูกตองตามขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตองสงกลับคืนใหแก

ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตองและเสนอเรื่องใหมอีกครั้ง 



๑๒ 

 

 

       ๔.  เม่ือมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกานั้นเปนประการใด                

กรมราชทัณฑจะแจงใหเรือนจําหรือทัณฑสถานทราบเพ่ือแจงผลฎีกาทูลเกลาฯ ใหผูยื่นฎีกาทูลเกลาฯ 

ทราบและบันทึกรับทราบไวเปนหลักฐานตอไป จึงเปนความรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ           

ท่ีจะตองบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษ เชน หากเปนพระราชทานอภัยโทษใหปลอยตัวไป              

ตองจัดเจาหนาท่ีเชิญพระราชหัตถเลขาไปอานและดําเนินการปลอยตัวไปทันที ซ่ึงหากเปนเรือนจํา           

ในตางจังหวัดตองเดินทางโดยพาหนะเครื่องบิน เพ่ือจะสามารถปลอยตัวไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

รวมท้ังการกําชับใหดําเนินการอยางสมพระเกียรติยศอีกดวย 

       ๕. รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชหัตถเลขาไปยังกระทรวงยุติธรรม  

       ดังภาพท่ี ๒.๔ แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษ                  

เปนรายบุคคล สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ภาพท่ี ๒.๔ 
 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ 

สัญลักษณ    

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เริ่มตน/สิ้นสุด ดําเนินการ ลงนาม 
 

๑.เริ่มตน โดยสวนอภัยโทษ สาํนักทัณฑปฏิบัติ 
 

๒.ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่องราวทูลเกลาฯ ถูกตองตามกฎระเบียบ 
 

๓.พิจารณาสรุปยอฎีกาทูลเกลาฯ และคําพิพากษาในคดีของนักโทษ 
 

๔.พิจารณาประมวลเรื่องราว  ขอเท็จจริง  ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะ

เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
 

๕.นําเสนอตามลําดับชั้นของกรมราชทัณฑ  เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
 

๖.นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 

๗.นําความข้ึนกราบบังคมทูลฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย 
 

๘.กรมราชทัณฑแจงผลฎีกาใหเรือนจํา ทัณฑสถานทราบเพ่ือแจงให     

ผูยื่นฎีกาทราบ 
 

๙.เชิญพระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยโทษ  

• พระราชทานอภัยโทษปลอยตัว 

• พระราชทานอภัยลดโทษหรือเปลี่ยนโทษ 

• ยกฎีกา (การไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ) 

โดยประกอบดวย ๒ กรณี ดังนี้ 

     ๙.๑ กรณีไดรับมอบหมายจากกรมราชทัณฑใหเปนตัวแทนเชิญ 

พระราชหัตถเลขา กรมราชทัณฑมีหนังสือถึงเรือนจํา ทัณฑสถาน หรือ

สถานกักขัง เพ่ือดําเนินการ และในฐานะผูแทนกรมราชทัณฑตองกํากับ 

ดูแล ควบคุม ใหคําปรึกษาเรือนจํา ทัณฑสถาน หรือสถานกักขัง ในการ

จัดพิธีการ การพระราชทานอภัยโทษ เพ่ือใหการดําเนินการตาม      

พระบรมราชโองการเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๙.๒ กรณีท่ีเรือนจํา ทัณฑสถาน หรือสถานกักขังเปนตัวแทนเชิญ 

พระราชหัตถเลขา กรมราชทัณฑมีหนังสือถึงเรือนจําฯ เพ่ือใหดําเนินการฯ 

๑๐. รายงานการปฏิบัติตามพระราชหัตถเลขา 

 

Yes No 

Yes 

Yes No 

No 



๑๔ 

 

๒.๓ นิยามศัพท 
 

     ๒.๓.๑ “การพระราชทานอภัยโทษ” หมายความวา การพระราชทาน           

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยแกผูตองโทษท่ีคดีถึงท่ีสุดแลว  ใหไดรับการปลอยตัวหรือลดโทษ                     

แลวแตกรณี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ  พระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยตามพระราชอํานาจท่ีกําหนดไว

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๗ และมาตรา ๑๙๑ ประกอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๗ อภัยโทษ  เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ  

มาตรา ๒๕๙  ถึงมาตรา ๒๖๗ 
 

     ๒ .๓ .๒ “การพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล” หมายความว า              

การพระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑ  หรือผูตองโทษเปนรายบุคคล โดยการทูลเกลา            

ทูลกระหมอนถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามการถวายคําแนะนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม  สวนจะไดรับพระราชทานอภัยโทษหรือไมเพียงใด ข้ึนอยูกับพระบรมราชวินิจฉัยขององค

พระมหากษัตริย 

     ๒.๓.๓ “การบริหารงานดานทัณฑปฏิบัติ” หมายความวา งานท่ีตองปฏิบัติให

ถูกตองและสอดคลองตามหลักกฎหมาย หลักทัณฑวิทยา และพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ 

หลักเกณฑและวิธีการดานทัณฑปฏิบัติใหมีประสิทธิผลอยูเสมอ เริ่มตั้งแตการจัดทําทะเบียนประวัติ

ผูตองขัง จําแนกลักษณะผูตองขัง การยายผูตองขัง การลดวันตองโทษผูตองขัง การเลื่อนและลดชั้น

ผูตองขัง การลาของผูตองขัง การขอพระราชทานอภัยโทษผูตองโทษ การใหผูตองขังออกทํางานนอก

เรือนจําและงานสาธารณะนอกเรือนจํา จนถึงการพักการลงโทษ การใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา 

ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ัวประเทศในดาน                    

ทัณฑปฏิบัติใหเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน   

     ๒.๓.๔ “งานในความรับผิดชอบ” หมายความวา ตองทําใหงานตางๆ สําเร็จ

ลุลวงดวยดีตามเปาหมาย โดยอาศัยบุคลากรในองคการใหความรวมมือกันทํางานนั้นใหบังเกิดผล 

     ๒.๓.๕ “นักโทษเด็ดขาด” หมายความวา บุคคลท่ีถูกคุมขังไวตามหมายจําคุก

หลังจากมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด และรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษ 

 



 

บทท่ี ๓ 

การวิเคราะหปญหา 
 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล          

ท่ีผูบริหารเกี่ยวของ 

การบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล ปจจุบันผูบริหารกําลัง

เผชิญกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๓.๑ ปญหาดานการประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะ

เสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม    

     เนื่องจากการถวายความเห็นดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม         

เปนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในฎีกาแตละราย โดยในการเสนอความเห็นในการขอ

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลไมมีกรอบหรือกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจน ดวยเหตุผล        

ในถอย คําตามรั ฐธรรมนูญแห ง ราชอาณาจักร ไทย  พุทธ ศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๙๑ 

“พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ” สงผลกระทบใหเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตามความรูความเขาใจและความเห็นเฉพาะตัวไมเปนมาตรฐาน

เดียวกัน ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษ

เปนรายบุคคลใหแกนักโทษเด็ดขาดแตละราย  

     อยางไรก็ตาม การเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ สํานักทัณฑปฏิบัติ โดยสวนอภัยโทษ จะพิจารณา

จากเอกสารประกอบเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาด     

โดยละเอียด เชน ฎีกาทูลเกลาฯ คําพิพากษา หมายจําคุก หมายลดโทษ เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ

พฤติการณการกระทําความผิดของนักโทษเด็ดขาด เหตุผลความจําเปนเฉพาะราย เหตุผลความจําเปน

ของฝายบริหาร หรือการรองขอเปนพิเศษจากประมุขแหงรัฐอ่ืน และการรับฟงความเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความเชี่ยวชาญงานการขอพระราชทานอภัยโทษ ตลอดจนศึกษาขอกฎหมาย          

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในแตละครั้ง 



 ๑๖  

 

๓.๒  ปญหาดานปริมาณงานเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน       

อภัยโทษเปนรายบุคคลมีจํานวนมาก  

     ในแตละปกรมราชทัณฑรับเรื่องราวทูลเกลาฯ เฉลี่ยจํานวน ๕๕๐ เรื่อง ซ่ึงสามารถ

ดําเนินการและเสนอใหกระทรวงยุติธรรมไดเฉลี่ยจํานวน  ๓๖๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๖๖ ของจํานวน

เรื่องทูลเกลาฯ ท้ังหมด ดังนั้นจะมีเรื่องทูลเกลาฯ รับใหมท่ียังไมไดดําเนินการ เฉลี่ยปละ จํานวน    

๑๙๐ เรื่อง ประกอบกับ เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลท่ี            

กรมราชทัณฑไดเคยเสนอ ใหรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเสนอใหนายกรัฐมนตรีลงนามนําความข้ึน    

กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทไปแลว เ ม่ือ มีการประกาศบัง คับใช                    

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสงเรื่องราวทูลเกลาฯ 

กลับคืนครั้งละประมาณ จํานวน ๕๐๐ เรื่อง และทางสํานักราชเลขาธิการ สงเรื่องราวทูลเกลาฯ 

กลับคืนครั้งละประมาณ จํานวน ๓๐๐ เรื่อง รวมเรื่องราวทูลเกลาฯ ท่ีสงกลับคืนท้ังหมดครั้งละ

ประมาณ ๘๐๐ เรื่อง เพ่ือใหกรมราชทัณฑปรับปรุงแกไขขอมูลเก่ียวกับกําหนดโทษใหเปนปจจุบัน

และเนื่องจากบางเรื่องมีจําเลยหลายราย ดังนั้นจะมีปริมาณเรื่องราวทูลเกลาฯ ท่ีสงคืนประมาณ          

๘๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ ราย  ทําใหการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ตองกลับไปเริ่มกระบวนการทํางานใหม       

ซ่ึงเปนการทํางานท่ี ซํ้าซอนและสงผลใหการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ท่ีเปนฎีกาทูลเกลาฯ               

ใหมดําเนินการไดนอย   

๓.๓ ปญหาดานสิทธิตามกฎหมาย 

     ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  ๒๕๙ บัญญัติวา “ผูตอง                 

คําพิพากษาใหรับโทษอยางใด ๆ หรือผูท่ีมีประโยชนเกี่ยวของ เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว ถาจะทูลเกลาฯ            

ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัยโทษ  จะย่ืนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรมก็ได” ถือเปนบทบัญญัติท่ีเปดชองทางใหผูตองคําพิพากษา เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลวมีสิทธิย่ืน

เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษไดทุกราย สงผลใหนักโทษเด็ดขาด                  

ท่ัวประเทศ ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีจํานวนนักโทษเด็ดขาดจํานวนประมาณ 

๑๙๐,๘๘๔ ราย มีสิทธิยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ  ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษไดทุกราย ประกอบกับ              

ปจจุบันนักโทษเด็ดขาดมีความรูทางกฎหมายและเรื่องสิทธิมากข้ึน ทําใหยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกา                

ขอพระราชทานอภัยโทษมายังกรมราชทัณฑและหนวยงานท่ีเก่ียวของจํานวนมาก จึงมีผลใหมีปริมาณ

ฎีกาทูลเกลาฯ ท่ียังไมไดดําเนินการสะสมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจํานวนมากข้ึนทุกป 

     นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  ๒๖๒ บัญญัติวา

“...ผูใดตองคําพิพากษาใหประหารชีวิต ใหเจาหนาท่ีนําตัวผูนั้นไปประหารชีวิตเม่ือพนกําหนด              



 ๑๗  

 

หกสิบวันนับแตวันฟงคําพิพากษา เวนแตในกรณีท่ีมีการถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําขอให

พระราชทานอภัยโทษ ตามมาตรา ๒๖๑ ก็ใหทุเลาการประหารชีวิตไวจนกวาจะพนกําหนดหกสิบ

วันนับแตวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําข้ึนไปนั้น...” แมวา

บทบัญญัติดังกลาวจะเปดชองใหมีการตีความไปไดวาทางฝายบริหารจะบังคับโทษประหารชีวิตไดเม่ือ

พนหกสิบวันนับแตวันท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําข้ึนไป แตดวย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑ ไดบัญญัติวา“พระมหากษัตริย

ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ” แสดงใหเห็นวาพระราชอํานาจในการ

พระราชทานอภัยโทษเปนอํานาจอันเด็ดขาดปราศจากเง่ือนไข ซ่ึงมาตรา ๑๙๑ รัฐธรรมนูญแหงราช                        

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหบทบัญญัติตามมาตรา ๒๖๒ ของประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาเปนเพียงบทบัญญัติท่ีรองรับมาตรา ๑๙๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ เทานั้น ซ่ึงจะตีความใหขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญฯ หาไดไม  

     ดังนั้น นักโทษเด็ดขาดท่ีตองคําพิพากษาใหประหารชีวิต เม่ือนักโทษเด็ดขาด

ประหารชีวิตยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษแลว นักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต                     

รายนั้น จึงมีสิทธิท่ีจะไมตองบังคับโทษประหารชีวิตเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีรัฐมนตรี            

วาการกระทรวงยุติธรรมถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําข้ึนไป สงผลใหกรมราชทัณฑไมสามารถ                 

บังคับโทษประหารชีวิตแกนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตได กรมราชทัณฑตองรอการบังคับโทษ

ประหารชีวิตไวกอน จนกวาพระมหากษัตริยจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม

พระราชทานอภัยโทษลงมา ท้ังนี้ เปนไปตามมาตรา ๑๙๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับ  โบราณราชนิติประเพณี ปจจุบันมีนักโทษประหารชีวิตจํานวน

ประมาณ ๖๖๕ ราย มีสิทธิยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ และใน                

ทางปฏิบัติ มีสิทธิ ท่ีจะทุเลาการบังคับโทษประหารชีวิตไวกอนจนกวาพระมหากษัตริยจะมี                   

พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานอภัยโทษลงมา โดยปกติจะมี                       

พระราชกระแสใหลดโทษเหลือกําหนดโทษตลอดชีวิต จึงมีผลใหฎีกาทูลเกลาฯ สะสมมากข้ึน               

ตามสถิตินักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ           

ดังตารางท่ี ๓.๑ 

 

 

 

 



 ๑๘  

 

ตารางท่ี ๓.๑ 

สถิตินักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เรือนจํา/ทัณสถาน 
คดียาเสพติดใหโทษ คดีความผิดท่ัวไป 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑.  เรือนจํากลางบางขวาง ๒๒๗ - ๒๕๗ - ๔๘๔ 

๒.  เรือนจํากลางคลองเปรม ๑๖ - ๑๓ - ๒๙ 

๓.  เรือนจํากลางเขาบิน ๑๐ - ๑ - ๑๑ 

๔.  เรือนจํากลางคลองไผ ๔ - ๕ - ๙ 

๕.  เรือนจํากลางสงขลา - - ๒๖ - ๒๖ 

๖.  เรือนจํากลางพิษณุโลก - - ๗ - ๗ 

๗.  เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช - - ๔๓ - ๔๓ 

๘.  ทัณฑสถานหญิงกลาง  ๔๒ - ๘ ๕๐ 

๙.  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา - ๒ - - ๒ 

๑๐.  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม - ๒ - - ๒ 

๑๑.  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ๑ ๑ - - ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๒๕๗ ๔๗ ๓๗๒ ๘ ๖๖๕ 

 

๓.๔ ปญหาดานอัตรากําลัง 

     สืบเนื่องมาจากปริมาณงานเรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

เปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาดมีจํานวนมาก สงผลกระทบตออัตรากําลังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

งานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลท่ีมีไมเพียงพอตอสัดสวนของปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง ปจจุบันกรอบอัตรากําลังสวนอภัยโทษ สํานักทัณฑปฏิบัติ มีการแบงโครงสราง               

การบริหารงานและอัตรากําลังภายในเปน ๓ ฝาย คือ ฝายอภัยโทษ ๑ ฝายอภัยโทษ ๒ และฝายวินัย

ผูตองขัง มีบุคลากร จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ คน 

ตําแหนงนิติกรชํานาญการ จํานวน ๖ คน ตําแหนงนักทัณฑวิทยาชํานาญการ จํานวน ๒ คน              

พนักงานราชการในตําแหนงนิติกร จํานวน ๕ คน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน           

๑ คน ดังภาพท่ี ๓.๑ 



 ๑๙  

 

ฝายอภัยโทษ ๑ 

นิติกร ชํานาญการ  

นิติกร             
ชํานาญการ  

นักทัณทัณฑวิทยา 
ชํานาญการ 

พนักงานราชการ           
ในตําแหนงนิติกร 

พนักงานราชการ           
ในตําแหนงนิติกร 

ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ 

สวนอภัยโทษ  

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

ฝายอภัยโทษ ๒ 

นิติกร ชํานาญการ  

นิติกร             
ชํานาญการ  

นิติกร             
ชํานาญการ  

นักทัณทัณฑวิทยา              
ชํานาญการ  

ฝายวินัยผูตองขัง 

นิติกร ชํานาญการ  

พนักงานราชการ           
ในตําแหนงนิติกร 

พนักงานราชการ           
ในตําแหนงนิติกร 

พนักงานราชการ           
ในตําแหนงนิติกร 

ภาพท่ี ๓.๑ 

โครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังภายในสวนอภัยโทษ สํานักทัณฑปฏิบัติ  
 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จากโครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังภายในสวนอภัยโทษ สํานักทัณฑปฏิบัติ                 

เห็นไดวา มีตําแหนงนิติกร จํานวน ๓ คน ตําแหนงทัณฑวิทยา จํานวน ๒ คน และพนักงานราชการใน

ตําแหนงนิติกร จํานวน ๒ คน ซ่ึงรับผิดชอบงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล         

เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานท่ีอยูระหวางดําเนินการ เฉลี่ยปละประมาณ จํานวน ๑,๒๐๐ เรื่อง       

ซ่ึงใน ๑ ป เจาหนาท่ีผูรับผิดงาน ๑ คน สามารถดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ไดประมาณ                



 ๒๐  

 

๘๐ ราย ตอป เม่ือเปรียบเทียบเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท้ังหมด ๗ คน สามารถดําเนินการเสนอเรื่องราว

ทูลเกลาฯ ไดเฉลี่ยปละประมาณจํานวน ๕๖๐ ราย ตอป แสดงใหเห็นวาอัตรากําลังมีไมเพียงพอตอ

ปริมาณงาน (ปริมาณงานลนคน) ทําใหการดําเนินงานมีความลาชาและงานสะสมอยางตอเนื่อง  

สภาพปญหาดังกลาวเกิดจากการขาดแคลนอัตรากําลัง โดยแบงเปน ๒ กรณี กรณีท่ี ๑ ขาดตําแหนง

นิติกร ทําหนาท่ีในการตรวจสอบเรื่องราวโดยละเอียดเก่ียวกับฎีกาทูลเกลาฯ คําพิพากษา หมายจําคุก  

หมายลดโทษ เอกสารประกอบเรื่องราววาถูกตองตามระเบียบหรือไม และสรุปยอฎีกาทูลเกลาฯ    

คําพิพากษาในคดีของนักโทษเด็ดขาด รวมท้ังการประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและ

เหตุผลท่ีจะถวายความเห็นข้ึนไปตามลําดับชั้น จนถึงกระทรวงยุติธรรม กรณีท่ี ๒ ขาดแคลน              

เจาพนักงานธุรการ ทําหนาท่ีปรับปรุงแกไขขอมูลเก่ียวกับกําหนดโทษใหเปนปจจุบัน โดยเปนเรื่องราว

ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษท่ีกรมราชทัณฑไดเคยเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม

เสนอใหนายกรัฐมนตรีลงนาม เพ่ือนําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท 

เม่ือมีประกาศใชพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษบังคับใช สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ

สํานักราชเลขาธิการ จะสงเรื่องราวทูลเกลาฯ ดังกลาวกลับคืนใหกรมราชทัณฑปรับปรุงแกไขขอมูล

เก่ียวกับกําหนดโทษใหเปนปจจุบัน ซ่ึงในแตละครั้งจะมีปริมาณเรื่องราวทูลเกลาฯ สงคืนครั้งละ

ประมาณ ๘๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ ราย และในการนําเสนอตามลําดับชั้นนั้นแตละรายจะตองจัดพิมพหนังสือ

อยางนอย จํานวน ๔ ฉบับ เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ เริ่มตั้งแต อธิบดีกรมราชทัณฑ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และนายกรัฐมนตรี จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี

กรมราชทัณฑควรสนับสนุนใหมีบุคลากรในตําแหนงนิติกรและ  เจาพนักงานธุรการ เพราะหากมี

บุคลากรในตําแหนงดังกลาวจะชวยใหงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลมี                 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงผลใหกรมราชทัณฑสามารถดําเนินการเสนอเรื่องราว

ทูลเกลาฯ ไดมากข้ึน และลดจํานวนเรื่องทูลเกลาฯ ท่ีสะสมมานานใหลดลง  

จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหกรมราชทัณฑไมสามารถดําเนินงานตาม เปาหมาย 

ตัวชี้วัด หรือแผนท่ีวางไวใหประสบความสําเร็จได ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานในความรับผิดชอบให

ประสบความสําเร็จ จึงไดเสนอแนวทางการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

เพ่ือใหผูบริหารมีขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการงานการขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลใน       

การประกอบการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงและวางแผนกลยุทธงานดานดังกลาวใหเหมาะสมกับ

สถานการณ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หลีกเลี่ยงอุปสรรคและลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน                      

ในการปฏิบัติงานได รวมท้ังใหการปฏิบัติงานในภารกิจดังกลาวเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 



 

บทท่ี ๔ 

แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา 
 

การศึกษา “คูมือการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล” เลมนี้ได

คนควาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานการขอ

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล ดังนี้ 

๔.๑ แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ/ประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางในการบริหาร                 

งานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

     ๔.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวของกับการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปน

รายบุคคล 

   แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการอภัยโทษ 
โดย นายรณกรณ บุญมี อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      

ไดใหขอมูล เก่ียวกับแนวคิดเรื่องการอภัยโทษ ดังนี้  

การอภัยโทษ คือ การใหอภัย โดยใหอภัยท่ีโทษ ซ่ึงโทษในทางอาญา มี ๕ ฐาน             

ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน แตมิไดใหอภัยท่ีการกระทําหรือความผิด 

การอภัยโทษถือเปนการอภัยทานอยางหนึ่ งของพระมหากษัตริย               

โดยใชอํานาจทางบริหารในการใหอภัยแกพสกนิกรของพระองค โดยพิจารณาจากความประพฤติ            

หรือพฤติกรรมของผูกระทําความผิดเปนการเฉพาะรายวามีแนวโนมท่ีจะกลับตนเปนคนดีไดหรือไม       

หรือมีลักษณะพิการหรือทุพพลภาพ ซ่ึงสมควรไดรับโอกาสใหกลับคืนสูสังคมไดเร็วข้ึน 

“อภัยโทษ” ตามภาษาฝรั่งเศสอานวา Grâce (กรา (เซอ)) มีความหมายวา 

การใหอภัย หรือความเมตตาปรานี ซ่ึงศาสตราจารยเอช เอกูต ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายของฝรั่งเศส

กลาววา “การอภัยโทษ คือ ความเมตตาปรานีอันมาจากอธิปตยหรือประมุขแหงรัฐอันมีท่ีประสงค     

ท่ีจะใหผูตองคําพิพากษาใหลงโทษนั้น ไดรับโทษท้ังหมดหรือแตบางสวน” ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวนี้ 

ปรากฏอยางชัดเจนในประเทศไทย ท้ังนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยมาชานาน 

ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับราษฎรก็มีลักษณะพิเศษในรูปแบบพอปกครองลูก เชน         

ในสมัยสุโขทัย เปนตน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑               

ก็บัญญัติไวอยางชัดเจนวา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ”  



๒๒  

 

การอภัยโทษหากแบงตามผลของการไดรับอภัยโทษแลว แบงได            

๓ ประเภท คือ  

๑) การอภัยโทษปลอย ในกรณีของการอภัยโทษปลอยนั้นจะมีผลทาง

กฎหมาย ทําใหผูไดรับการอภัยโทษพนจากการถูกบังคับโทษตามคําพิพากษาเลย เชน กรณีผูไดรับ

การอภัยโทษท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุก หากไดรับการอภัยโทษปลอยแลว ผลก็คือ ผูนั้น               

ไมตองถูกบังคับโทษตามคําพิพากษาอีกตอไป 

๒) การอภัยโทษลดโทษ ในกรณีของการอภัยโทษลดโทษนั้นจะมีผลทาง

กฎหมาย ทําใหผูไดรับการอภัยโทษท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหไมตองถูกบังคับโทษตามคําพิพากษา     

แตเพียงบางสวน เชน กรณีผูไดรับการอภัยโทษท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกตลอดชีวิต                

หากไดรับการอภัยโทษลดโทษเปนจําคุก ๕๐ ปแลว ผลก็คือ ผูนั้นไมตองถูกบังคับโทษตามคําพิพากษา         

คือไมตองถูกจําคุกตลอดชีวิต แตจําคุก ๕๐ ป แทน  

๓) การอภัยโทษเปลี่ยนโทษ ในกรณีของการอภัยโทษเปลี่ยนโทษนั้นจะมี

ผลทางกฎหมาย ทําใหผูไดรับการอภัยโทษท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหไมตองถูกคําบังคับโทษตาม        

คําพิพากษา เชน กรณีผูไดรับการอภัยโทษท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหประหารชีวิต หากไดรับ           

การอภัยโทษเปลี่ยนโทษเปนจําคุกตลอดชีวิตแลว ผลก็คือ ผูนั้นไมตองถูกบังคับโทษตามคําพิพากษา 

คือ ไมตองถูกประหารชีวิต แตเปลี่ยนโทษเปนจําคุกตลอดชีวิตแทน 

ในการศึกษาคูมือการบริหารฉบับนี้ไดนํา “แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการ          

อภัยโทษ” มาใชในการแกไข “ปญหาดานการประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและ

เหตุผลท่ีจะเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม” ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของคูมือการบริหารในขอท่ี ๑ ดวยวิธีการ “การกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติการเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา” โดยนําแนวคิดดังกลาวมากําหนดกรอบการใช        

ดุลยพินิจในการเสนอความเห็นฯ ซ่ึงในข้ันตอนแรก คือ ตองตระหนักเสมอวา การพระราชทานอภัยโทษ                 

เปนการพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยแกผูตองโทษท่ีคดีถึงท่ีสุดแลวใหไดรับ

การปลอยตัวหรือลดโทษแลวแตกรณี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยตาม   

พระราชอํานาจท่ีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑  

บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ” ข้ันตอนท่ีสอง              

การกําหนดแนวทางดังกลาว ตองพิจารณาอยางละเอียดและรอบคอบเปนพิเศษ เนื่องจากอาจกระทบ

ตอพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยได  ข้ันตอนท่ีสาม การเสนอความเห็นการขอพระราชทาน            



๒๓  

 

อภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมนั้นจะพิจารณาจากผูตองคําพิพากษา       

ซ่ึงศาลพิพากษาลงโทษในทางอาญา ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน           

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ และข้ันตอนสุดทาย พิจารณาจากความประพฤติหรือ

พฤติกรรมของผูกระทําความผิดเปนการเฉพาะรายวามีแนวโนมท่ีจะกลับตนเปนคนดีไดหรือไม หรือมี

ลักษณะพิการหรือทุพพลภาพ ซ่ึงสมควรไดรับโอกาสใหกลับคืนสูสังคมไดเร็วข้ึน ซ่ึงแนวคิดดังกลาว 

ถือวามีหลักท่ีชัดเจนและเปนกรอบแนวคิดท่ีใชในการพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทาน

อภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมท่ีเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน          

แตการนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการแกไขปญหาในครั้งนี้มีท้ังขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

• ขอดีของการนําแนวคิดเก่ียวกับเรื่องการอภัยโทษมาใชในการแกไข

ปญหา ดังนี้ 

- กอใหเกิดความรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริยในหมูผูตองโทษตามคําพิพากษา 

- สรางความสัมพันธไมตรีระหวางประเทศในกรณีท่ีมีการรองขอ

จากประมุขแหงรัฐ หรือผูนําของตางประเทศ 

- ชวยผอนคลายความเครงครัดของกฎหมายตามลายลักษณอักษร 

โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและเหตุผลทางดานมนุษยธรรม เชน ความเจ็บปวย มูลเหตุจูงใจใหกระทํา

ความผิด ความเยาววัย หรือในดานอ่ืนๆ ตามแตกรณี 

- มีแนวทางในการเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษ

เปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมท่ีมีความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน สงผล

ใหการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษมีความรวดเร็วข้ึน 

• ขอเสียของการนําแนวคิดเก่ียวกับเรื่องการอภัยโทษมาใชในการ

แกไขปญหา คือ การพระราชทานอภัยโทษ เปนการยกเวนโทษใหท้ังหมด หรือบางสวน หรือลดหยอน

ผอนโทษลงใหแกผูตองโทษตามคําพิพากษา โดยยังถือวาเปนผูกระทําความผิดและเคยตอง                   

คําพิพากษา เนื่องจากมีประวัติอาชญากรปรากฏอยูท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ เปนเหตุใหผูไดรับพระราชทานอภัยโทษมีประวัติการตองหาคดีอาญาอยู สงผลใหผูไดรับ

พระราชทานอภัยโทษขาดโอกาสในการประกอบอาชีพบางอยางท่ีกฎหมายกําหนดไว เชน การเขารับ

ราชการ เปนตน 

 

 



๒๔  

 

        แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

   การศึกษาคูมือดังกลาว ไดวางแนวคิดเก่ียวของกับการบริหารงานการขอ

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล เพ่ือเปนทางเลือกในการแกไขปญหาการบริหารงานดังกลาว     

ใหดีข้ึน คือ แนวคิดการบริหารแบบมืออาชีพ โดย 

ประพจน แยมทิม (๒๕๕๔: ๑) ไดกลาวถึงลักษณะของนักบริหารมืออาชีพ

วาตองเปนผูใฝรูและมีวิสัยทัศน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถ        

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอผลงาน (Accountability) เปนผูท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม  มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมและมีจิตใจ

ประชาธิปไตย จรรยาบรรณวิชาชีพ องคกรวิชาชีพและการมีสวนรวมในองคกรวิชาชีพ พรอมสําหรับ

การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพของนักบริหารสมัยใหม 

โจเซฟ เอ แรลิน (Raelin, ๑๙๘๖: ๒๖๗) ยังไดนําเสนอลักษณะของ          

การบริหารแบบมืออาชีพ ไดกลาววา 

๑) การบริหารตองเชื่อมโยงเขากับแผนหรือนโยบายขององคการ โดยแผน     

หรือนโยบายนั้นตองมาจากการระดมความคิดของคนท้ังองคการ ไมใชมาจากผูบริหาร แตเพียงฝายเดียว              

โดยสวนใหญมักจะไดยินประโยคท่ีวา “เปนนโยบายขององคการ” ซ่ึงผูปฏิบัติงานอาจยังไมรูเลยวา

ตนเองเขาไปรวมกําหนดตอนไหน ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาข้ึนมาได ดังนั้น ผูบริหารควรทําความเขาใจ

ตอนิยามของ “แผน” หรือ “นโยบาย” เสียใหม เพ่ือใหเกิดความเขาใจและถือปฏิบัติโดยไมผิดพลาด  

๒) การบริหารตองทําควบคูไปพรอมกันระหวางเปาหมาย (Ends) และ

วิธีการ (Means) โดยการมีสวนรวมและรับรูรวมกันของคนในองคการ  

๓) สงเสริมการบริหารโดยวัตถุประสงค (Management by objective : 

MBO) กลาวคือ ลดการบริหารแบบสายการบังคับบัญชาแตเปนการหันมารวมกันกําหนดวัตถุประสงค

หรือมาตรฐานของงานแตละงานท้ังในสวนของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหวัตถุประสงค

ของงานบรรลุรวมกันเม่ือวัตถุประสงคของงานบรรลุ วัตถุประสงคขององคการก็ยอมบรรลุเชนกัน 

(ตองมองความอยูรอดขององคการเปนท่ีตั้งหรือมากอนความอยูรอดของตําแหนง)  

๔) เนนการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซ่ึงเปนการสนับสนุน          

การลดการบริหารแบบสายการบังคับบัญชา ควรใชหลักการควบคุมแบบออนนุมบาง  

๕) เนนการเพ่ิมคุณคาแกงานของผูปฏิบัติงานแตละคน (Job enrichment) 

กลาวคือ การใหงานท่ีทาทายหรือใหความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนแกผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนการสราง             

ความม่ันใจแกผูปฏิบัติงานตอความม่ันคงหรือความยั่งยืนในหนาท่ีการงาน  



๒๕  

 

๖) พึงระลึกถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมเสมอเม่ือตองเขาสูการบริหาร 

โดยท่ัวไปแลวการเขาสูกระบวนการบริหารเปรียบเสมือนการไดมาซ่ึงอํานาจ มนุษยโดยท่ัวไป        

เม่ือไดมาซ่ึงอํานาจมักหลงระเริงกับอํานาจและหลงลืมท่ีจะนึกถึงความถูกตอง นั่นก็คือหลักคุณธรรม

และจริยธรรมนั่นเอง  

การศึกษาคูมือการบริหารงานในครั้งนี้ไดนํา“แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร” 

ไดมาใชในการแกไข “ปญหาดานปริมาณงานเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน             

อภัยโทษเปนรายบุคคลมีจํานวนมาก” ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของคูมือการบริหารในขอท่ี ๒          

และใชในการแกไข “ปญหาดานอัตรากําลัง” โดยนําแนวคิดดังกลาวมาเปนกรอบแนวทางในการ

แกไข ในข้ันตอนแรก ไดนําแนวคิดดังกลาวมาเชื่อมโยงเขากับแผนหรือนโยบายขององคการ            

ข้ันตอนท่ีสอง ยึดหลักการบริหารตองทําควบคูไปพรอมกันระหวางเปาหมาย (Ends) วิธีการ (Means) 

โดยการมีสวนรวมและรับรูรวมกันของคนในองคการ ข้ันตอนสุดทายเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ         

การบริหารงานผูบริหารตองคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมเสมอ อยางไรก็ตาม การนําแนวคิด

ดังกลาวมาใชในการแกไขปญหาในครั้งนี้มีท้ังขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

• ขอดีของการนําแนวคิดเก่ียวกับการบริหารมาใชในการแกไขปญหา 

มีดังนี้ 

- เปนแนวคิดการบริหาร ท่ีมีกระบวนการดานการบริหารท่ีมีความชัดเจน 

และครบถวน เนื่องจากมีการเชื่อมโยงเขากับแผนหรือนโยบายขององคการ  และการบริหารตองทํา

ควบคูไปพรอมกันระหวางเปาหมาย (Ends) และวิธีการ (Means) โดยการมีสวนรวมและรับรูรวมกัน

ของคนในองคการ รวมท้ังผูบริหารตองคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมเสมอ 

- สรางแรงกระตุนใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานการขอพระราชทาน      

อภัยโทษใหมีความตองการพัฒนาตนเองและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง เนื่องจากแนวคิด

ดังกลาวมีการมอบหมายงานท่ีทาทายหรือใหความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนแกผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนการสราง             

ความม่ันใจแกผูปฏิบัติงานตอความม่ันคงหรือความยั่งยืนในหนาท่ีการงาน สงผลใหผูปฏิบัติงานตอง

พัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือใหงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงดวยดี 

- สามารถดําเนินงานตาม เปาหมาย ตัวชี้วัด หรือแผนท่ีวางไวให

ประสบความสําเร็จได 

• ขอเสียของการนําแนวคิดเก่ียวกับการบริหารมาใชในการแกไข

ปญหา คือ การบริหารท่ีตองทําควบคูไปพรอมกันระหวางเปาหมาย (Ends) และวิธีการ (Means)  

โดยการมีสวนรวมและรับรูรวมกันของคนในองคการ เปนแนวคิดท่ีสงเสริมการมีสวนรวมขององคการ 



๒๖  

 

อาจไมเหมาะสมกับสถานการณในงานท่ีมีขอจํากัดดานเวลา เพราะอาจสงผลใหงานท่ีไดรับมอบหมาย

ดําเนินการไมสําเร็จตามกําหนด 

   แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ (Decision Making) นับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารงาน             

และถือเปนบทบาทท่ีสําคัญของผูบริหารในการบริหารงาน เริ่มตั้งแตเรื่องท่ีงายๆ จนถึงเรื่องท่ีซับซอน

ยุงยาก ซ่ึงบางครั้งอาจมีขอจํากัดเรื่องเวลาเขามาเก่ียวของ ดังนั้นการตัดสินใจท่ีดีจึงควรมีกระบวนการท่ีดี                 

ในการตัดสินใจ เพ่ือชวยใหการตัดสินใจมีความผิดพลาดนอยท่ีสุดและเกิดผลดีมากท่ีสุด โดยไดนํา

แนวคิดกระบวนการตัดสินใจของ Plunkett and Attner มาปรับใชเปนแนวทางในการบริหาร     

เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

๑) ทําความเขาใจเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดของปญหา  ซ่ึงเปนข้ันแรก

ของการตัดสินใจผูบริหารจะตัดสินใจในกิจกรรมใดๆ ก็ตามจะตองมีความเขาใจเก่ียวกับปญหาท่ีตอง

ตัดสินใจ เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนํามาใชเพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกตอง ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนเครื่องทาทาย

ความสามารถของผูบริหาร และวัดความสามารถในการตัดสินใจ ซ่ึงตองอาศัยความรูความเขาใจ         

ในปญหา เพ่ือใหการตัดสินใจถูกตองและรวดเร็ว 

๒) วิเคราะหและประเมินผลระดับปญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือทําความเขาใจ

เก่ียวกับปญหาแลวตองนําปญหานั้นมาวิเคราะหและประเมินผลวา ปญหานั้นมีความหมายตอ 

ผูบริหารตอองคการอยางไรจะตองทําอยางไรกับปญหานั้น ผูบริหารจะตองหาวิถีทางท่ีจะแกปญหานั้น           

การตัดสินใจของผูบริหารในบางครั้งอาจจะตองใหผู อ่ืนมารวมกันหาวิธีการแกไขปญหา ผูบริหารตองรูวา                

เม่ือใดควรตัดสินใจหรือไมควรตัดสินใจ 

๓) สรางเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ ผูบริหารจะตองคิดสรางเนื้อหา

และแนวทางในการตัดสินใจ ซ่ึงถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะเปนการแสดงคุณคาของระบบ         

การตัดสินใจใหผูรวมงานเห็นวาผูบริหารไดใชหลักและวิธีการตัดสินใจถูกตองตามหลักการบริหาร                 

มากนอยเพียงใดเปนการชวยใหผูรวมงานหรือบุคคลในองคการไดรับการตัดสินใจท่ีถูกตอง             

และชวยใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอการตัดสินใจของผูบริหาร การสรางเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ

ตองอาศัยระดับความกระตือรือรนของผูบริหารหรือบุคคลในองคการ 

๔) รวบรวมขอมูลเพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางเพ่ือการตัดสินใจ ผูบริหาร

ตองรวบรวมขอมูลตางๆ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีตรงกับปญหามากท่ีสุด เพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน                      

ในการตัดสินใจ ผูบริหารจําเปนตองใชขอมูล และในบางครั้งตองดําเนินการตัดสินใจโดยอาศัย

ผลการวิจัยเพ่ือใหการตัดสินใจถูกตองมากข้ึน 



๒๗  

 

๕) เลือกขอมูลท่ีตองการ ผูบริหารตองเลือกขอมูล เพ่ือใชในการตัดสินใจ 

ขอมูลท่ีเลือกตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง เปนไปได และเปนท่ีพอใจของผูบริหาร กลาวคือ ตองรวบรวม

ขอมูลหลายๆ อยางท่ีตองใชในการตัดสินใจ จัดลําดับความสําคัญของขอสรุปแตละขอ และเลือก

ขอสรุปท่ีเห็นวาเม่ือนําไปใชแลวกอใหเกิดผลสําเร็จดีท่ีสุด 

๖) นําผลสรุปทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนข้ันตอนสุดทายของ

กระบวนการ เปนการนําเอาผลท่ีไดไปใชเพ่ือทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดังภาพท่ี ๔.๑ 
 

ภาพท่ี ๔.๑ 

กระบวนการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ตาม การนําแนวคิดกระบวนการตัดสินใจของ Plunkett and 

Attner มาปรับใชเปนแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจในครั้งนี้มีท้ังขอดีและขอเสีย 

ดังนี้ 

ทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและขอจํากัดของปญหา 

 

นําผลสรุปทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วิเคราะหและประเมินผลระดับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

สรางเนื้อหาและแนวทางในการตัดสินใจ 

 

รวบรวมขอมูลเพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

 

เลือกขอมูลท่ีตองการ 

 



๒๘  

 

• ขอดีของการนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการบริหาร

เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ คือ  

- ผูบริหารตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน

และเลือกแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีผลเสียตอองคการนอยท่ีสุดหรือเลือกทางแกไขปญหาท่ีดีท่ีสุด

ตอองคการ  

- การทําความเขาใจเก่ียวกับปญหาและขอจํากัดของปญหา ทําให

ผูบริหารสามารถแยกแยะปญหาท่ีแทจริงไดอยางถูกตอง สงผลใหมีการตัดสินใจแกไขปญหาไดตรงกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ผูบริหารมีความเขาใจในประเด็นปญหาในระดับท่ีสามารถ

แยกแยะเหตุปจจัยท่ีซับซอนในรายละเอียดและสามารถวิเคราะหความสัมพันธของปญหากับ

สถานการณนั้นๆ ได และนําเหตุปจจัยตางๆ มาวางแผนงานและเปนแนวทางในการดําเนินงานได 

รวมท้ังวางแนวทางการแกไขปญหาไวลวงหนาได 

• ขอเสียของการนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการบริหาร

เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจ หากผูบริหารเลือกขอมูลท่ีไมถูกตองและคลาดเคลื่อนไมสมบูรณ อาจสงผล

ใหการตัดสินใจผิดพลาด กอใหเกิดความเสียหายตอองคการในภาพรวมได 

     ๔.๑.๒ ประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางในการบริหาร 

  สําหรับงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล เปนพระราชอํานาจ

ของพระมหากษัตริยในการพระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษท่ีคดีถึงท่ีสุดแลวใหไดรับการปลอยตัว

หรือลดโทษแลวแตกรณี ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย 

ผลของการไดรับพระราชทานอภัยโทษ แบงได ๓ ประเภท คือ 

๑. การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวไป 

๒. การพระราชทานอภัยลดโทษหรือเปลี่ยนโทษ 

๓. ยกฎีกา คือ การไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ 

 จากประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางในการบริหารงานการขอพระราชทาน

อภัยโทษเปนรายบุคคล เม่ือเกิดปญหาข้ึนในงานดังกลาว ไดนําขอกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติท่ี             

กรมราชทัณฑ เคยนํามาเปนเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษ

เปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รวมท้ังการหาขอมูลเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญในงาน                    

การขอพระราชทานอภัยโทษ เชน การปรึกษาหารือขอทราบความเห็นหรือขอหวงใยของสํานัก           

ราชเลขาธิการ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในการถวายความคิดเห็นเพ่ือทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เปนตน           



๒๙  

 

เพ่ือนํามาแกไข “ปญหาดานการประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะเสนอ

ความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม”          

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. ขอกฎหมาย ซ่ึงข้ันตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล         

ทุกข้ันตอนตองดําเนินการตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของกรมราชทัณฑท่ีเก่ียวของกับงานการขอ

พระราชทานอภัยโทษ โดยเครงครัด 

ตัวอยาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ 

บัญญัติวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนาท่ีถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยพรอมท้ังถวาย

ความเห็นวาควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม…” เห็นไดวา กรณีท่ีมีผูยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกา

ขอพระราชทานอภัยโทษตอกรมราชทัณฑ กรมราชทัณฑจะตองเสนอไปทุกเรื่องและไมมีสิทธิท่ีจะ

แยกเรื่องใดไว เพราะสุดทายแลวรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจะเปนผูตัดสินใจวาจะทูลเกลาฯ 

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม  

๒. แนวทางปฏิบัติ ท่ีกรมราชทัณฑเคยนํามาเปนเหตุผลประกอบการ

พิจารณาเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม เนื่องจากการเสนอความเห็นดังกลาวไมมีหลักเกณฑ หรือกฎหมายกําหนดไว แตมีแนวทาง

ปฏิบัติท่ีกรมราชทัณฑเคยนําเสนอความเห็นขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลไว ตัวอยางเชน 

กรณีท่ี ๑ กรณีความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน โดยรวมกันกระทํา

ความผิด ๒ คน นักโทษเด็ดขาดคนท่ีหนึ่งทําหนาท่ีเปนผูขับข่ีรถจักรยานยนตใหนักโทษเด็ดขาด          

คนท่ีสองนั่งซอนทาย เพ่ือไปยิงผูตาย ศาลมีคําพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดท้ังสอง

ราย ตอมานักโทษเด็ดขาดท้ังสองไดยื่นฎีกาทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ ขอเท็จจริงปรากฏวา 

นักโทษเด็ดขาดท่ีทําหนาท่ีขับข่ีรถจักรยานยนตมีอายุเพียง ๒๐ ป และไมเคยมีประวัติการกระทํา

ความผิดมากอน แตนักโทษเด็ดขาดรายท่ีทําหนาท่ียิงผูตายนั้น เคยกระทําความผิดในขอหาซองโจร

และเสพยาเสพติดมากอน ดังนั้น นักโทษเด็ดขาดท่ีทําหนาท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต จึงไดรับ

พระราชทานอภัยลดโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิต สวนนักโทษเด็ดขาดอีกรายท่ีมีประวัติการกระทํา

ความผิดมากอน ก็ไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ 

กรณีท่ี ๒ นักโทษเด็ดขาดชายชาวออสเตรเลียไดขอพระราชทานอภัยโทษ

ผานทางเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในคดียาเสพติด ศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ๑๕ ป และได

ยื่นฎีกาทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ  โดยอางวา เปนบุตรชายคนเดียว มีมารดาท่ีกําลังปวย

และขาดคนดูแล กระทําความผิดครั้งนี้เปนครั้งแรก บัดนี้มีความสํานึกผิดในการกระทําแลว รวมท้ังตัว



๓๐  

 

นักโทษเด็ดขาดมีอาการปวยตองรักษาตัวในออสเตรเลีย จึงขอพระราชทานอภัยโทษ ก็ไดรับ

พระราชทานอภัยโทษตามท่ีไดยื่นฎีกาทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ 

กรณีท่ี ๓ นักโทษเด็ดขาดชายตองโทษในขอหาฆาผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน

และดวยวิธีการทารุณโหดราย ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกตลอดชีวิต ตอมานักโทษเด็ดขาดไดยื่นฎีกา

ทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ แตไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรมไดถวายความเห็นวา ไมมีเหตุผลพิเศษท่ีจะสนับสนุนการขอพระราชทานอภัยโทษให เห็นควร

ยกฎีการายนี้เสีย ซ่ึงก็มีพระราชกระแสใหยกฎีการายนี้ 

๓. การมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญในงานการขอพระราชทานอภัยโทษ           

ดวยวิธีการ การหาขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใตบังคับบัญชาหลายๆ คน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาประกอบการ

พิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละครั้ง 

นอกจากนี้ยังไดนํา“ประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางการบริหาร” มาใช 

ในการแกไข “ปญหาดานสิทธิตามกฎหมาย” โดยนําขอกฎหมาย กฎ และระเบียบของกรมราชทัณฑ

ท่ีเก่ียวของกับงานการขอพระราชทานอภัยโทษมาปรับใชอยางเครงครัด อยางไรก็ตามการนําแนวคิด

ดังกลาวมาใชในการแกไขปญหาในครั้งนี้มีท้ังขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

• ขอดีของการนําประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางการบริหารมาใช

ในการแกไขปญหา คือ  

- มีแนวทางในการแกไขปญหางานการขอพระราชทานอภัยโทษ

เปนรายบุคคลเปนมาตรฐานเดียวกัน 

- นักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตไดรับการทุเลาการบังคับโทษ

ประหารชีวิตไวกอนจนกวาพระมหากษัตริยจะทรงมีพระราชกระแสอยางใดอยางหนึ่งลงมา ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๒  

• ขอเสียของการนําประสบการณท่ีใชเปนแบบอยางการบริหาร           

มาใชในการแกไขปญหา คือ การบังคับโทษประหารชีวิตเกิดความลาชา เนื่องจากเม่ือนักโทษเด็ดขาด

ประหารชีวิตไดยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษแลว ในทางปฏิบัติ               

กรมราชทัณฑจะทุเลาการบังคับโทษประหารชีวิตไวกอน ทําใหการขมขูยับยั้งผูกระทําความผิด           

และบุคคลท่ัวไป ไมเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร รวมท้ังผูกระทําความผิดและบุคคลท่ัวไปไมเกรงกลัว   

ตอโทษท่ีไดรับ สงผลใหอาจมีอาชญากรรมรายแรงเพ่ิมมากข้ึน เพราะการบังคับโทษประหารชีวิตนั้น

ขาดความแนนอน รวดเร็วและรุนแรงในการบังคับโทษ            

 



๓๑  

 

๔.๒ ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานการขอพระราชทาน

อภัยโทษเปนรายบุคคล เพ่ือการตัดสินในแกไขปญหา 

     กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     การพระราชทานอภัยโทษตองดําเนินการตามหลักเกณฑของกฎหมาย             

หลายฉบับ รวมตลอดถึงนิติโบราณราชประเพณีในการพระราชทานอภัยโทษ พระบรมราชโองการ 

พระราชกระแส ท่ีเก่ียวกับการพระราชทานอภัยโทษ และแบบแผนของทางราชการท่ีสืบตอกันมา 

กฎหมายท่ีเปนแมบทสําคัญตาง ๆ ท่ีใชในการดําเนินการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล ไดแก 

     ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐    

       มาตรา ๑๙๑  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

     ๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

       มาตรา ๒๕๙  ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใด ๆ หรือผู ท่ีมีประโยชน

เก่ียวของ  เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว  ถาจะทูลเกลาฯ  ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทาน

อภัยโทษ จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็ได 

       มาตรา ๒๖๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนาท่ีถวายเรื่องราวตอ

พระมหากษัตริยพรอมท้ังถวายความเห็นวาควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม 

       ในกรณีท่ีไมมีผูใดถวายเรื่องราว ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเห็นเปนการสมควร               

จะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษานั้นก็ได 

     อยางไรก็ตาม เหตุท่ีนําเสนอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้น เพราะเก่ียวของกับการบริหารงานการขอ

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลโดยตรง นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๕๙ ยังเก่ียวของกับประเด็นปญหาดานสิทธิตามกฎหมาย  

      ๓. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  

2     มาตรา 2 ๖ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เปาหมาย ดังตอไปนี้  

      (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
       (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

2     มาตรา 2 ๑๐ ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวของกับหลายสวนราชการหรือเปน
ภารกิจท่ีใกลเคียงหรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

     มาตรา ๒๗ ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับ        

การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูดํารงตําแหนงใด



๓๒  

 

ใหแกผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว

และลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิด

ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

     เม่ือไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการ

กําหนด หลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของ          

ผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางข้ันตอนหรือการกลั่นกรอง

งานท่ีไมจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในการนี้ หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

โทรคมนาคมแลวจะเปนการลดข้ันตอนเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมท้ังไมเกิดผล

เสียหายแกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคม

ตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ 

      อยางไรก็ตาม เหตุท่ีนําเสนอพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น เพราะเก่ียวของกับประเด็นปญหาดานการประมวล

เรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปน

รายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม มาตรา ๑๐ ประเด็นปญหาดานปริมาณงานเรื่องราว

ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาดมีจํานวนมาก และ

ประเด็นปญหาดานสิทธิตามกฎหมาย มาตรา ๖ (๒) (๕) รวมท้ังประเด็นปญหาอัตรากําลัง            

มาตรา ๒๗  

      ๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

     ขอ ๘ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาและดําเนินการตามคําขอของประชาชนให

เสร็จและแจงใหประชาชนผูยื่นคําขอทราบภายในหนึ่งวันทําการ นับแตเวลาท่ีไดรับคําขอ ท้ังนี้          

ใหกําหนดระยะเวลาดําเนินการตั้งแตรับคําขอจนพิจารณาเสร็จและแจงใหประชาชนทราบ 

     ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด 

     ขอ ๙ คําขอในเรื่องใดๆ ถาโดยสภาพแหงเรื่องไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนดเวลาตามขอ ๘ ใหหนวยงานของรัฐออกระเบียบเพ่ือกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนสําหรับคําขอในเรื่องนั้น 

     ขอ ๑๐ การกําหนดระเบียบตามขอ ๙ ใหกําหนดการปฏิบัติราชการทุกข้ันตอน

ตามท่ีจําเปนและสมควรใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน โดยใหคํานึงถึงความสะดวกของ



๓๓  

 

ประชาชน ความประหยัดและผลประโยชนของรัฐ และใหกําหนดระยะเวลาของข้ันตอนตาง ๆ ตั้งแต

รับคําขอจนถึงแจงผลใหประชาชนผูยื่นคําขอทราบ เชน 

     (๑) การรับคําขอ และตรวจสอบความถูกตองของคําขอตามลําดับท่ีลงทะเบียนไว 

     (๒) การตรวจสถานท่ี สิ่งของ หรือเอกสารอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใน (๑) ถาหากมี 

     (๓) การพิจารณาคําขอของผูมีหนาท่ีพิจารณาคําขอตามลําดับข้ันตอนและ

เสนอแนะตอผูมีอํานาจสั่งการ 

     (๔) การพิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจสั่งการ 

     (๕) การแจงคําสั่งหรือแจงผลการพิจารณาใหประชาชนผูยื่นคําขอทราบ 

     (๖) การดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดระบุไวใน (๑) ถึง (๕) 

     ขอ ๑๑ ถาโดยสภาพแหงเรื่องไมอาจกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันได ใหหนวยงานของรัฐขออนุมัติรัฐมนตรีในกรณีท่ีรัฐมนตรีเปนผูลงนาม

ในระเบียบ หรือขออนุมัติปลัดกระทรวงในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูลงนามในระเบียบ 

เพ่ือกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาตามท่ีจําเปนและสมควรแกสภาพแหงเรื่อง 

     ขอ ๑๒ ใหผูมีอํานาจปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนตามกฎหมายหรือระเบียบ

ขอบังคับเปนผูลงนามในระเบียบวาดวยการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาท่ีออกตามความในขอ ๑๐ 

หรือขอ ๑๑ และใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป โดยใหประกาศไวในท่ีเปดเผย            

ณ หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 

     ในกรณีท่ีผู มี อํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบขอบัง คับตามวรรคหนึ่ ง             

มีตําแหนงต่ํากวาหัวหนาหนวยงานระดับอธิบดีหรือเทียบเทา ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ ระดับอธิบดี

หรือเทียบเทาเปนผูลงนามในระเบียบตามวรรคหนึ่ง 

       ๕. ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอ

พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ขอ ๔ บรรดาเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซ่ึงไดยื่น

เขาสูการพิจารณาของกรมราชทัณฑ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดประเภทเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวาย

ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษออกเปน ๔ ประเภท เรียงตามลําดับดังนี้ 

  (๑) การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต 

  (๒) การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดซ่ึงเหลือกําหนดโทษจําคุก

ตอไปไมเกิน ๒ ป 

  (๓) การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดท่ีมีความเจ็บปวยรายแรง

จนอาจเกิดอันตรายแกชีวิต โดยตองมีใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐประกอบมาดวย 



๓๔  

 

  (๔) การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดอ่ืนๆ นอกเหนือจาก             

(๑) ถึง (๓) 

     อยางไรก็ตาม เหตุท่ีนําเสนอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติ

ราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ขอ ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ และระเบียบ          

กรมราชทัณฑ วาดวยการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๔ นั้น เพราะเก่ียวของกับประเด็นปญหาดานปริมาณงานเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอ

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาดมีจํานวนมาก  

๔.๓  สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งท่ีตอง

พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

ปจจุบันการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล           

กําลังเผชิญกับสภาพปญหาดานการประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะ

เสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม                

ประเด็นปญหาดานปริมาณงานเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ                  

เปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาดมีจํานวนมาก และปญหาดานสิทธิตามกฎหมาย รวมท้ังปญหา

ดานอัตรากําลัง ในขณะท่ีอัตรากําลังขาราชการไมไดรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมตามนโยบาย                

การลดอัตรากําลังภาครัฐของรัฐบาล ทําใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูมีความตรากตรําและรับภาระ มากเกิน              

สมควร โดยสามารถสรุปแนวทางในการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล            

แยกเปนประเด็นปญหา ดังนี้ 

๔.๓.๑ ดานการประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผล         

ท่ีจะเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม โดยปกติการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ กรมราชทัณฑมีหนาท่ีตองประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง               

ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล               

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาใหความเห็น กรณีเห็นชอบรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรมก็จะเสนอเรื่องเพ่ือนายกรัฐมนตรีนําความข้ึนกราบบังคมทูลฯ ตอไป ท้ังนี้ ในการเสนอ

ความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนการใช         

ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในฎีกาแตละราย เนื่องจากไมมีกรอบหรือกฎหมายกําหนดไว 

อยางชัดเจนดวยเหตุผลในถอยคําตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐          

มาตรา ๑๙๑ “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ” 

ดังนั้น จึงเสนอใหมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดการ

บริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา



๓๕  

 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๐ ดวยวิธีการ “การ

กําหนดแนวทางปฏิบัติการเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา”  โดยการรวบรวม      

พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยฎีกาทูลเกลาฯ แลว

โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานอภัยโทษใหแกผูตองโทษในแตละรายไว ประกอบกับ         

การพิจารณาจากเหตุปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับนักโทษเด็ดขาดแตละรายวาสมควรไดรับพระราชทาน

อภัยโทษหรือไม โดยแยกเปน ๒ กรณี  

กรณี ท่ี  ๑  การรวบรวมพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จ          

พระเจาอยูหัวท่ีทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยฎีกาทูลเกลาฯ แลวโปรดเกลาโปรดกระหมอม

พระราชทานอภัยโทษใหแกผูตองโทษในแตละรายไว โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ศึกษาขอมูลจากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        

ท่ีทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยฎีกาทูลเกลาฯ แลวโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานอภัยโทษไว               

โดยจัดประเภทของนักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว นักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับ

พระราชทานอภัยลดโทษ และนักโทษเด็ดขาดท่ีไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ  

   ๒. จัดลําดับประเภทของฎีกาเรื่องทูลเกลาฯ โดยแบงฎีกาทูลเกลาฯ ของ

นักโทษเด็ดขาดท่ีมีกําหนดโทษประหารชีวิต นักโทษเด็ดขาดท่ีกําหนดระยะสั้น (กําหนดโทษนอย) 

นักโทษเด็ดขาดท่ีเจ็บปวยจนไมสามารถรักษาตัวในโรงพยาบาลราชทัณฑไดหรือถาถูกควบคุมตออาจ

ไดรับอันตรายแกชีวิต โดยตองมีใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐประกอบดวย และนักโทษ

เด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ รวมท้ังนักโทษเด็ดขาดท่ัวไป  

๓. กําหนดรายละเอียดของนักโทษเด็ดขาดแตละราย โดยแยกตามฐาน

ความผิด กําหนดโทษตามหมายศาล กําหนดโทษท่ีเหลือ และระยะเวลาท่ีตองจํามาแลว รวมท้ัง

เหตุผลท่ีกรมราชทัณฑเคยเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวา          
การกระทรวงยุติธรรม 

๔. รวบรวมขอมูลดังกลาวมากําหนดแนวทางปฏิบัติการเสนอความเห็น 

การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ระหวางผูปฏิบัติงาน

กับผูบังคับบัญชา เพ่ือนําแนวทางดังกลาวมาเปนหลักการและเหตุผลในการนําเสนอความเห็น          

การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในครั้งตอไป 

กรณีท่ี ๒ การรวบรวมจากเหตุปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับนักโทษเด็ดขาด

แตละรายวาสมควรไดรับพระราชทานอภัยโทษหรือไม โดยมีแนวทางดําเนินการ  ดังนี้ 

๑. เก็บรวบรวมเหตุปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับนักโทษเด็ดขาดแตละราย    

วาสมควรไดรับพระราชทานอภัยโทษหรือไม โดยประกอบดวย 



๓๖  

 

๑.๑ ประวัติและพฤติการณกอนตองโทษ โดยพิจารณาถึงประวัติ

สวนตัว ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม ภาวะทางจิตใจ นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมตางๆ 

อาทิ หากนักโทษเด็ดขาดรายใดกอนตองโทษประพฤติดีมาโดยตลอด กระทําความผิดเปนครั้งแรก 

เคยทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ ประกอบอาชีพสุจริต ไมมีพฤติการณเปนอาชญากร                

โดยสันดาน ก็จะนําปจจัยดังกลาวมาเปนเหตุผลประการหนึ่ ง เ พ่ือประกอบการพิจารณา                         

ขอพระราชทานอภัยโทษให 

๑.๒ ลักษณะความผิด หรือประเภทของคดี ท่ีจะนํามาเปน

เหตุผลประกอบการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษให โดยจะแบงลักษณะความผิดของ                  

ผูขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล ออกเปน ๖ ประการ ไดแก 

๑.๒.๑ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย หากเปน          

คดีความผิดรายแรง เชน ความผิดฐานฆาผู อ่ืนโดยไตรตรองไวกอน จะไมเสนอความเห็นขอ

พระราชทานอภัยโทษให แตหากเปนความผิดท่ีไมรายแรง หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ

ปรากฏขอเท็จจริงตามคําพิพากษาวาเปนกรณีท่ีฆาหรือทํารายกันเองในครอบครัว ผูตายหรือ

ผูเสียหายมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิดนั้นดวย  

๑ .๒ .๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย หากเปนความผิด           

เพียงเล็กนอย เชน   ลักทรัพยของคนในครอบครัว เจาของทรัพยไมติดใจเอาความหรือไดรับทรัพยสิน

คืนแลว  

๑.๒.๓ ความผิดเกี่ยวกับเพศ หากเปนกรณีท่ีผูตองโทษ

และผูเสียหาย  รักใครชอบพอกัน แตเนื่องจากผูเสียหายเปนผูเยาวและรับโทษจําคุกในความผิดฐาน

พรากผูเยาว  

๑.๒.๔ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ หากเปน         

ผูตองโทษในความผิดฐานผลิตนําเขา หรือสงออก หรือผลิต นําเขาหรือสงออกเพ่ือจําหนาย หรือ

จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวย

มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ 

ตอจิตและประสาท จะไมเสนอขอพระราชทานอภัยโทษให เวนแตมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีจะสามารถ         

ขอพระราชทานอภัยโทษใหได เชน ตองโทษมาเกินก่ึงหนึ่งของกําหนดโทษ ทําความดีความชอบ         

เปนพิเศษขณะท่ีตองโทษ อยูในวัยชรามากหรือเจ็บปวยใกลจะถึงแกความตาย เปนตน 

   ๑ .๒ .๕ ความผิดเกี่ ยวกับตําแหนงหนา ท่ีราชการ                      

ผูตองโทษประเภทนี้นับวาเคยมีความดีความชอบในการรับใชประเทศมากอน เม่ือศาลมีคําพิพากษา

ถึงท่ีสุดใหจําคุกทําใหตองถูกออกจากราชการซ่ึงเปนโทษทางวินัย และมาตองโทษอาญาอยูในเรือนจํา



๓๗  

 

หรือทัณฑสถาน ครอบครัวขาดรายได ถือวาผูตองโทษประเภทนี้ถูกลงโทษซํ้าสองหากปรากฏวา

ตองโทษมาพอสมควรแลวจะพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษให 

   ๑.๒.๖ ความผิดอ่ืนๆ เชน ความผิดตอพระราชบัญญัติ 

วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ซ่ึงตองโทษเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า          

คาเงินบาทออนตัวผูตองโทษไมสามารถชําระหนี้แกผู เสียหายไดเนื่องจากคาเงินบาทท่ีลดลง                

ทําใหจํานวนหนี้เพ่ิมข้ึนการตองโทษจําคุกไมเกิดประโยชนอันใดแกผูเสียหาย ก็จะนํามาเปนเหตุผล

หนึ่งในการประกอบการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษ เพ่ือใหมีโอกาสออกไปประกอบอาชีพ 

เลี้ยงตนเอง และชดใชหนี้สินแทนท่ีจะใหตองโทษจําคุกตอไป ซ่ึงเปนภาระในการเลี้ยงดูของ            

ทางราชการ เปนตน 

   ๑.๓ พฤติการณกระทําความผิด หากปรากฏวา นักโทษเด็ดขาด

เปนตัวการสําคัญในการกระทําความผิดเปนผูลงมือหรือจางวาน จะไมพิจารณาขอพระราชทาน          

อภัยโทษให แตหากปรากฏวา นักโทษเด็ดขาดดังกลาวมิไดมีความสําคัญในการกระทําความผิด เชน 

เพียงแตอยูในกลุมโดยไมไดเปนตัวการ ผูลงมือเกิดความสํานึกใหการรับสารภาพหรือผลของกฎหมาย

ทําใหตองโทษรายแรงเกินกวาพฤติการณ เชน ความผิดฐานนําเขาเมทแอมเฟตามีนเขามาใน

ราชอาณาจักร แตเปนจํานวนเพียงไมก่ีเม็ดแมศาลจะลดโทษใหแลวก็ยังตองโทษสูงถึง ๒๕ ป            

หรือกระทําความผิดโดยรูเทาไมถึงการณ ก็จะนํามาเปนเหตุผลหนึ่งในการประกอบการพิจารณาขอ

พระราชทานอภัยโทษให 

   ๑.๔ ความประพฤติขณะตองโทษ หากปรากฏวานักโทษเด็ดขาด

ไดกระทําผิดกฎระเบียบของเรือนจําหรือทัณฑสถาน หรือเพ่ิงถูกลงโทษทางวินัยในเรื่องดังกลาวมาได

ไมนานหรือเปนนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวหรือเลวมาก จะไมพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษให                

แตหากปรากฏในทางตรงกันขามวาขณะตองโทษมีความประพฤติดีไมเคยกระทําผิดวินัยไดรับ          

การเลื่อนชั้นโดยสมํ่าเสมอไดรับความไววางใจจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน แตงตั้งใหเปนผูชวยเหลือ

เจาพนักงาน หรือเจาพนักงานมอบหมายใหทําหนาท่ีสําคัญ หรือกระทําคุณงามความดีใหแกทางราชการแลว                   

ก็จะนํามาเปนเหตุผลหนึ่งในการประกอบการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษให  

    ๑.๕ ระยะเวลาในการตองโทษ หากปรากฏวานักโทษเด็ดขาด

ตองโทษมาไมนาน หรือไดรับพระราชทานอภัยโทษมาแลวหลายครั้ง จะไมพิจารณาขอพระราชทาน

อภัยโทษให แตปรากฏวานักโทษเด็ดขาดนั้นตองโทษมาเกินก่ึงหนึ่งของกําหนดโทษตามคําพิพากษาแลว                  

หรือตองโทษมาเปนระยะเวลานานมาก หรือเหลือโทษจําคุกตอไปอีกเพียงเล็กนอย ก็จะนํามาเปน

เหตุผลหนึ่งในการประกอบการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษให 
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    ๑.๖ อายุ หากปรากฏวานักโทษเด็ดขาดมีอายุมาก เขาสูวัยชรา 

จนนาเชื่อวาหากพนโทษออกไปแลวจะไมกระทําความผิดซํ้าอีก หรือเปนผูมีอายุนอยกระทําความผิด                     

โดยรูเทาไมถึงการณ ดวยความเยาววัย หรือกําลังอยูในวัยศึกษาเลาเรียน ก็จะนํามาเปนเหตุผลหนึ่ง 

ในการประกอบการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษให 

    ๑. ๗ สุขภาพ พลานามัย ความเจ็บปวย หากปรากฏวานักโทษ

เด็ดขาดมีปญหาดานสุขภาพจนเชื่อไดวาไมสามารถท่ีจะออกไปกระทําความผิดใด ๆ ไดอีก เชน           

เปนโรคมะเร็งหรือภูมิคุมกันบกพรองระยะสุดทาย และนาเชื่อวาจะมีชีวิตอยูไดอีกไมนาน เปนโรค

ระบาดรายแรงท่ีอาจถึงแกชีวิตในระยะเวลาอันสั้น หรือเปนคนพิการหรือคนทุพพลภาพชวยเหลือ

ตนเองไมไดเปนภาระแกผูตองขังคนอ่ืน ก็จะนํามาเปนเหตุผลหนึ่งในการประกอบการพิจารณา         

ขอพระราชทานอภัยโทษให 

    ๑.๘ เหตุแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา หากปรากฏวา                 

มีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเปนเหตุใหนักโทษเด็ดขาดตองเสียสิทธิ เชน กรณีท่ีนักโทษเด็ดขาด          

ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุกตลอดชีวิต แตศาลชั้นตนไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๕ เปนผลใหคําพิพากษาของศาลยังไมถึงท่ีสุด และ

ระยะเวลาไดลวงเลยมานานมากกวาท่ีศาลชั้นตนจะไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณตามกฎหมาย      

ทําใหนักโทษเด็ดขาดตองเสียสิทธิในการไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกา

พระราชทานอภัยโทษหลายครั้ง หรือในกรณีท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว แตภายหลังมีคําพิพากษา         

ศาลฎีกาวางแนวทางวินิจฉัยใหมอันเปนคุณแกนักโทษเด็ดขาด เชน การวินิจฉัยวางหลักวาพฤติการณ

นําเมทแอมเฟตามีนบรรจุในหลอดพลาสติก ไมถือวาเปนการกระทําความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีน                    

อีกตอไป เปนตน ก็จะนําเหตุผลเหลานี้มาเปนปจจัยประกอบการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษให 

    ๑ .๙ เหตุ อ่ืน ๆ  จะตองเปน เหตุ พิ เศษจริ ง ๆ ถึงจะนํามา

ประกอบการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษให โดยไมจํากัดวาจะตองเปนเหตุใด เชน เพ่ือเปน         

การเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศเม่ือประมุขหรือรัฐบาลแหงรัฐอ่ืนขอพระราชทานอภัยโทษ

ใหแกนักโทษเด็ดขาดในสัญชาติตน เปนตน 

ขอสังเกต การกําหนดดุลยพินิจในกรณีท่ีจะขอพระราชทาน           

อภัยโทษใหวาจะขอพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว หรือขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษในสัดสวน

เทาใดนั้น  มิได กําหนดไวเปนหลักเกณฑตายตัว โดยในทางปฏิบัติจะถือเอาหลักเกณฑตาม             

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฉบับหลังสุด ซ่ึงถือไดวามีความชอบธรรมท่ีสุดในปจจุบัน        

มาเปนเกณฑในการกําหนดดุลยพินิจในการขอพระราชทานอภัยโทษ เวนแตจะมีเหตุผลพิเศษจริงๆ 

จึงจะขอพระราชทานอภัยโทษใหในสัดสวนท่ีมากกวาท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาฯ 



๓๙  

 

๒. ทบทวนและปรับปรุงแกไขเหตุปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับนักโทษเด็ดขาด

แตละราย ตาม ขอ ๑ และนํามากําหนดแนวทางปฏิบัติการเสนอความเห็นการขอพระราชทาน          

อภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา 

รวมท้ังปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เพ่ือนําแนวทางดังกลาวมาเปนหลักการ          

และเหตุผลในการนําเสนอความเห็นการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวา          

การกระทรวงยุติธรรม ในครั้งตอไป 

๔.๓.๒ ดานปริมาณงานเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษเปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาดมีจํานวนมาก เนื่องจากบางรายมีเอกสารไมครบถวน          

จึงไมสามารถดําเนินการเสนอเรื่องทูลเกลาฯ ตอได ประกอบกับ เม่ือมีการประกาศบังคับใช                  

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในแตละฉบับ มีผลใหกําหนดโทษของนักโทษเด็ดขาด                

ท่ียื่นฎีกาทูลเกลาฯ เปลี่ยนแปลงไป ทําใหตองปรับปรุงแกไขขอมูลเก่ียวกับกําหนดโทษใหเปนปจจุบัน  

ซ่ึงกรมราชทัณฑตองดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ใหมอีกครั้ง สงผลใหการดําเนินงานดาน

พระราชทานอภัยโทษมีเรื่องท่ียังไมดําเนินการเปนจํานวนมาก และไมสามารถดําเนินการไดตามลําดับ

ความสําคัญของเรื่องราวทูลเกลาฯ เนื่องจากขาดการจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของเรื่องทูลเกลาฯ   

   ดังนั้น จึงเสนอใหมีการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ               

และมีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ (๒) (๕) และเพ่ือใหการ

กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ ขอ ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ นอกจากนั้นยัง สอดคลองกับนโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ กลาวคือ “การบริหารจัดการ             

งานราชทัณฑในฐานะเปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานภายใต            

พันธกิจหลักของกรมราชทัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ” รวมท้ังระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวย            

การเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔ ดวยวิธีการ  

“การจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของเรื่องราวทูลเกลาฯ  ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 

เปนรายบุคคล” เพ่ือใหสามารถดําเนินการเรื่องราวทูลเกลาฯ ตามลําดับความสําคัญเรงดวน และ

สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วข้ึน และมีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  จึงได

แบงแนวทางในการแกไขปญหาออกเปน ๒  กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี ๑ เรื่องราวทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล  

ซ่ึงเปนเรื่องรับเขาใหม กอนมีการประกาศบังคับใชพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ           

แตละฉบับ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการไปสูการปฏิบัติงาน ดังนี้ 



๔๐  

 

ข้ันตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบเรื่องราวทูลเกลาฯ ขอพระราชทาน

อภัยโทษ 

๑. การรวบรวมเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ   

เปนรายบุคคลท้ังหมด โดยรวบรวมฎีกาทูลเกลาฯ ท่ีอยูในระหวางการดําเนินการและไดมอบหมายให

เจาหนาท่ีแตละคนรับผิดชอบ  

๒. จัดลําดับความสําคัญแบงประเภทฎีกาทูลเกลาฯ ของนักโทษเด็ดขาด

ตามระดับความเรงดวนได ๕ ระดับ ดังนี้ 

    - ระดับ ๑ ฎีกาทูลเกลาฯ ของนักโทษเด็ดขาดท่ีมีกําหนดโทษประหารชีวิต 

เปนฎีกาทูลกลาฯ ท่ีตองใหความสําคัญลําดับเรงดวน เนื่องจากนักโทษเด็ดขาดมีกําหนดโทษสูงสุด 

ทางอาญา เปนคดีท่ีมีความรุนแรง 

   - ระดับ ๒ ฎีกาทูลเกลาฯ ของนักโทษเด็ดขาดท่ีมีกําหนดโทษระยะส้ัน 

(กําหนดโทษนอย) โดยพิจารณาจากหมายจําคุกของนักโทษเด็ดขาดท่ีตองโทษระยะสั้นไมเกิน ๒ ป 

เนื่องจากหากกําหนดลาชา จะพนโทษไปเสียกอนโดยไมไดรับพระมหากรุณาธิคุณในกรณีท่ีประสงคจะ

พระราชทานอภัยโทษให 

   - ระดับ ๓ ฎีกาทูลเกลาฯ ของนักโทษเด็ดขาดท่ีเจ็บปวยจนไมสามารถ

รักษาตัวในโรงพยาบาลราชทัณฑไดหรือถาถูกควบคุมตออาจไดรับอันตรายแกชีวิต โดยตองมีใบ

ความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐประกอบดวย 

 - ระดับ ๔ ฎีกาทูลเกลาฯ ของนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ เชน การ

รองขอจากประมุขแหงรัฐ 

   - ระดับ ๕ ฎีกาทูลเกลาฯ ของนักโทษเด็ดขาดท่ัวไป (นอกจาก ระดับ ๑ 

ระดับ ๒ ระดับ ๓ และ ระดับ ๔) 

  ๓. การกําหนดทะเบียนรับเรื่องของฎีกาทูลเกลาฯ โดยกําหนดทะเบียนรับ

เรื่องราวทูลเกลาฯ เรียงตามลําดับวันท่ีรับเรื่องและแยกตามประเภทของเรื่องราวทูลเกลาฯ เพ่ือให

สามารถดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ตามลําดับของการรับเรื่องกอนและหลังได ดังนี้  

        ๓.๑ เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษ

เด็ดขาดกําหนดโทษประหารชีวิต ใหใชอักษรยอแทนเรื่องราวทูลเกลาฯ ดังกลาวเปน  ฎป .......(เลขท่ี

หนังสือรับเขา)/.......(ป พ.ศ. ของหนังสือท่ีรับเขา) 

         ๓.๒ เรื่องราวทูลเกลาฯ  ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษ

เด็ดขาดกําหนดโทษระยะส้ัน  ใหใชอักษรยอแทนเรื่องราวทูลเกลาฯ ดังกลาวเปน  ฎส .......(เลขท่ี

หนังสือรับเขา)/.......(ป พ.ศ. ของหนังสือท่ีรับเขา) 



๔๑  

 

      ๓.๓ เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษ

เด็ดขาดท่ีเจ็บปวยจนไมสามารถรักษาตัวในโรงพยาบาลราชทัณฑไดหรือถาถูกควบคุมตออาจ

ไดรับอันตรายแกชีวิต โดยตองมีใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐประกอบดวย ใหใชอักษร

ยอแทนเรื่องราวทูลเกลาฯ ดังกลาวเปน  ฎจ .......(เลขท่ีหนังสือรับเขา)/.......(ป พ.ศ. ของหนังสือ       

ท่ีรับเขา) 

        ๓.๔ เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษ

เด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษ  ใหใชอักษรยอแทนเรื่องราวทูลเกลาฯ ดังกลาวเปน  ฎพ .......(เลขท่ีหนังสือ

รับเขา)/.......(ป พ.ศ. ของหนังสือท่ีรับเขา) 

      ๓.๕ เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษ

เด็ดขาด ท่ัวไป ใหใช อักษรยอแทนเรื่องราวทูลเกลาฯ ดังกลาวเปน  ฎท .. ... .. (เลขท่ีหนังสือ

รับเขา)/.......(ป พ.ศ. ของหนังสือท่ีรับเขา) 

๔. การจัดทําฐานขอมูลเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน          

อภัยโทษเปนรายบุคคล  ประกอบดวยกิจกรรม 

   ๔.๑. การพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล  โดยขอมูลท่ีสําคัญดังนี้ 

   ๔.๑.๑ ขอมูลการรับเรื่องราวทูลเกลาฯ ประกอบดวยขอมูล 

เลขท่ี  วัน/เดือน/ป  ชื่อผูตองขัง เรือนจํา/ทัณฑสถาน ประเภทของเรื่องราวทูลเกลาฯ (ตามขอ ๓) 

   ๔.๑.๒ ขอมูลการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องราว

ทูลเกลาฯ ประกอบดวยขอมูล รายการเอกสารท่ีไดรับ รายการเอกสารท่ียังขาด วัน/เดือน/ป              

ท่ีขอเอกสารท่ีขาด 

   ๔.๑.๓ ขอมูลการดําเนินงาน ประกอบดวยขอมูล รายชื่อเจาหนาท่ี                     

ท่ีรับผิดชอบเรื่องราวทูลเกลาฯ ในแตละเรื่อง วันท่ีไดรับมอบหมาย ขอมูลการดําเนินงาน ผลการ

ดําเนินงาน 

   ๔.๒ การบันทึกขอมูล  ใหบันทึกขอมูลการยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ของนักโทษ

เด็ดขาดเปนรายบุคคล ตามโปรมแกรมตามขอ ๔.๑   

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาดําเนินการเรื่องราวทูลเกลาฯ ขอ

พระราชทานอภัยโทษ 

    โดยมอบหมายหนาท่ี ดังนี้ 

   ๑. ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ดังนี้ 

    - ดําเนินการเรื่องราวทูลเกลาฯ ใหดําเนินการเรียงตามประเภท

ของเรื่องราวทูลเกลาฯ และลําดับท่ีรับเรื่องราวทูลเกลาฯ  



๔๒  

 

    - กรณีท่ีเรื่องราวทูลเกลาฯ  เอกสารประกอบการดําเนินการ            

ไมครบ ใหดําเนินการเรื่องราวทูลเกลาฯ ในลําดับถัดไป และเม่ือไดรับเอกสารครบใหเรงดําเนินการ

โดยเร็ว และเพ่ือใหทราบถึงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษ           

เปนรายบุคคล โดยแบงออกเปน ๓ กรณี ดังภาพท่ี ๔.๒ ๔.๓ และ ๔.๔ 

 

ภาพท่ี ๔.๒ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลสําหรับเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน : กรณีเอกสารครบ ใชระยะเวลาการปฏิบัติงานประมาณ ๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่องราวทูลเกลาฯ 

(ครบ/ไมครบ ใชเวลา ๒๐ นาที) 

ประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะถวาย

ความเห็นข้ึนไปตามลําดับชั้น จนถึงกระทรวงยุติธรรม (ใชเวลา ๑ วัน) 

เสนอหัวหนาฝายและผูอํานวยการสวน (ใชเวลา ๑ วัน) 

เสนอผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ (ใชเวลา ๑ วัน) 

No 

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ  (ใชเวลา ๑ วัน) 

อธิบดีกรมราชทัณฑ  (ใชเวลา ๑ วัน) 

สิ้นสุดชั้นกรมราชทัณฑ เสนอกระทรวงยุติธรรม 

รับเรื่องราวทูลเกลาฯ 

 

Yes No 

No Yes 

Yes No 

Yes 



๔๓  

 

ภาพท่ี ๔.๓ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล                     

สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน : กรณีเอกสารไมครบและขอเอกสารเพ่ิมเติมจากเรือนจํา             

หรือทัณฑสถาน ใชระยะเวลาการปฏิบัติงานประมาณ ๓๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่องราว

ทูลเกลาฯ (ครบ/ไมครบใชเวลา ๒๐ นาที) 

ประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะถวาย

ความเห็นข้ึนไปตามลําดับชั้น จนถึงกระทรวงยุติธรรม (ใชเวลา ๑ วัน) 

เสนอหัวหนาฝายและผูอํานวยการสวน (ใชเวลา ๑ วัน) 

เสนอผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ (ใชเวลา ๑ วัน) 

No 

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ  (ใชเวลา ๑ วัน) 

อธิบดีกรมราชทัณฑ  (ใชเวลา ๑ วัน) 

สิ้นสุดชั้นกรมราชทัณฑ 

เสนอกระทรวงยุติธรรม 

รับเรื่องราวทูลเกลาฯ 

 

Yes 

Yes 
No 

No Yes 

Yes No 

ทําหนังสือขอเอกสารจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

(ครบ/ไมครบใชเวลา ๓๐ นาที) 

รอเอกสารจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน (ใชเวลา ๓๐ วัน) 



๔๔  

 

ภาพท่ี ๔.๔ 

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล                      

สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน : กรณีเอกสารไมครบและขอเอกสารเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก                   

ใชระยะเวลาการปฏิบัติงานประมาณ  ๖๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่องราว

ทูลเกลาฯ (ครบ/ไมครบ ใชเวลา ๒๐ นาที) 

ประมวลเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีจะถวาย

ความเห็นข้ึนไปตามลําดับชั้น จนถึงกระทรวงยุติธรรม (ใชเวลา ๑ วัน) 

เสนอหัวหนาฝายและผูอํานวยการสวน (ใชเวลา ๑ วัน) 

เสนอผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ (ใชเวลา ๑ วัน) 

No 

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ  (ใชเวลา ๑ วัน) 

อธิบดีกรมราชทัณฑ  (ใชเวลา ๑ วัน) 

สิ้นสุดชั้นกรมราชทัณฑ 

เสนอกระทรวงยุติธรรม 

รับเรื่องราวทูลเกลาฯ 

 

Yes 

Yes 
No 

No Yes 

Yes No 

ทําหนังสือขอเอกสารจากเรือนจํา/

ทัณฑสถาน (ใชเวลา ๓๐ นาที) 

รอเอกสารจากหนวยงานภายนอก (ใชเวลา ๖๐ วัน) 



๔๕  

 

    - เม่ือดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ใหกรมราชทัณฑ

พิจารณาลงนามแลว  ใหสงเรื่องและแผนบันทึกขอมูลแกเจาหนาท่ีธุรการเพ่ือดําเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของตอไป 

   ๒. ใหเจาหนาท่ีธุรการประจําสวนอภัยโทษรับผิดชอบจัดทํา

ฐานขอมูล จัดประเภทของเรื่องราวทูลเกลาฯ ติดตามทวงถามเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องราว

ทูลเกลาฯ จัดเรียงลําดับการดําเนินการเรื่องราวทูลเกลาฯ ควบคุมเอกสารเรื่องราวทูลเกลาฯ ท้ังหมด  

จัดลําดับการมอบหมายเรื่องราวทูลเกลาฯ สําหรับใหเจาหนาท่ีดําเนินการ การติดตามและสรุปการ

ปฏิบัติงาน 

กรณีท่ี ๒ เรื่องราวทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล         

หลังมีการประกาศบังคับใชพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแตละฉบับ 

สําหรับเรื่องราวทูลเกลาฯ ดังกลาวเปนกรณีท่ีกรมราชทัณฑไดเคยเสนอ    

ใหรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเสนอใหนายกรัฐมนตรีลงนามนําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ             

ฝาละอองธุลีพระบาทไปแลว เม่ือมีการประกาศบังคับใชพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแตละฉบับ              

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสงเรื่องราวทูลเกลาฯ กลับคืนครั้งละประมาณ จํานวน ๕๐๐ เรื่อง 

และทางสํานักราชเลขาธิการ สงเรื่องราวทูลเกลาฯ กลับคืนครั้งละประมาณ จํานวน ๓๐๐ เรื่อง              

รวมเรื่องราวทูลเกลาฯ ท่ีสงกลับคืนท้ังหมดครั้งละประมาณ ๘๐๐ เรื่อง เนื่องจากกําหนดโทษ           

ไมเปนปจจุบัน นอกจากนั้น นักโทษเด็ดขาดท่ียื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ กลุมนี้อาจเปนกลุมท่ียายเรือนจํา

หรือทัณฑสถานไปยังเรือนจําหรือทัณฑสถานอ่ืน ทําใหเลขประจําตัวนักโทษเด็ดขาดเปลี่ยนแปลง    

จากเดิม เพราะตองใชเลขประจําตัวนักโทษเด็ดขาดใหมตามเรือนจําหรือทัณฑสถานท่ียายไป หรือบางราย         

อาจกระทําผิดวินัยในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ทําใหชั้นนักโทษเด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไป สงผลให          

กรมราชทัณฑตองปรับปรุงแกไขขอมูลเก่ียวกับนักโทษเด็ดขาดใหเปนปจจุบัน ท้ังนี้ เพ่ือใหการ

บริหารงานดังกลาวมีความรวดเร็วและตอเนื่อง จึงไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว        

ไปสูการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ 

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔ ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให            

การปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับสภาพการณ

ในปจจุบัน อันเปนประโยชนตอการบริหารงานของกรมราชทัณฑ โดยใหวางระเบียบเก่ียวกับบรรดา

เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซ่ึงไดยื่นเขาสูการพิจารณาของกรมราชทัณฑ 

และกรมราชทัณฑไดเคยเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเสนอใหนายกรัฐมนตรีลงนามนําความข้ึน



๔๖  

 

กราบบั งคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทไปแลว เ ม่ือมีการประกาศบัง คับใช                

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและทางสํานัก            

ราชเลขาธิการ จะสงเรื่องราวทูลเกลาฯ กลับคืน เพ่ือใหกรมราชทัณฑปรับปรุงแกไขขอมูลของนักโทษ

เด็ดขาดใหเปนปจจุบัน โดยมีสาระสําคัญในการปรับปรุงระเบียบดังกลาว ดังนี้ 

   ๑.๑ บรรดาเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซ่ึงไดยื่น

เขาสูการพิจารณาของกรมราชทัณฑ ซ่ึงเปนเรื่องรับเขาใหมและกอนมีการประกาศบังคับใช                 

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแตละฉบับ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดประเภทเรื่องราว

ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษออกเปน ๔ ประเภท เรียงตามลําดับดังนี้ 

    ๑ .๑ .๑  การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาด          

ประหารชีวิต 

    ๑.๑.๒ การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดซ่ึงเหลือ

กําหนดโทษจําคุกตอไปไมเกิน ๒ ป 

    ๑.๑.๓ การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดท่ีมี         

ความเจ็บปวยรายแรงจนอาจเกิดอันตรายแกชีวิต โดยตองมีใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลของ

รัฐประกอบมาดวย 

    ๑.๑.๔ การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดอ่ืนๆ 

นอกเหนือจาก  (๑) ถึง (๓) 

   ๑.๒ บรรดาเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซ่ึงไดยื่น

เขาสูการพิจารณาของกรมราชทัณฑ หลังมีการประกาศบังคับใชพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 

อภัยโทษแตละฉบับและกรมราชทัณฑไดเคยเสนอ ใหรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเสนอใหนายกรัฐมนตรี

ลงนาม นําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทไปแลว เม่ือมีการประกาศ

บังคับใชพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและทางสํานัก

ราชเลขาธิการ สงเรื่องราวทูลเกลาฯ กลับคืน เพ่ือใหกรมราชทัณฑปรับปรุงแกไขขอมูลของนักโทษ

เด็ดขาดใหเปนปจจุบัน จึงใหเรือนจํา ทัณฑสถาน  สํารวจรายชื่อนักโทษเด็ดขาดท่ีไดรับพระราชทาน

อภัยโทษพรอมชี้แจงแกนักโทษเด็ดขาดถึงการไดรับพระราชทานอภัยโทษเปนการท่ัวไป หากนักโทษ

เด็ดขาดรายใดมีความประสงคจะยื่นฎีกาทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลใหสง

เอกสารประกอบเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษพรอมรับรองสําเนาถูกตองใน

เอกสารทุกฉบับ มายังกรมราชทัณฑ ดังนี้ 

๑.๒.๑ หนังสือยืนยันความประสงคขอพระราชทานอภัยโทษ  



๔๗  

 

๑.๒.๑ ฎีกาทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ 

๑.๒.๓ แบบสอบสวนเรื่องราวทูลเกลาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ 

๑.๒.๔ สําเนาหมายจําคุกเม่ือคดีถึงท่ีสุด (หมายลดโทษตาม     

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. .....) 

๑.๒.๕ สําเนาทะเบียนรายตัวนักโทษเด็ดขาด (ร.ท.๑๐๑) 

๑.๓  การกําหนดทะเบียนรับเรื่องของฎีกาทูลเกลาฯ โดยกําหนดทะเบียน

รับเรื่องราวทูลเกลาฯ เรียงตามลําดับวันท่ีรับเรื่องตามหนังสือยืนยันความประสงคขอพระราชทาน

อภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดแตละราย เพ่ือใหสามารถดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ตามลําดับ

ของการรับเรื่องกอนและหลังได 

๒. ใหกําหนดทะเบียนรับเรื่องของฎีกาทูลเกลาฯ ตามลําดับวันท่ีรับเรื่อง

จากหนังสือยืนยันความประสงคขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดแตละราย เพ่ือให

สามารถดําเนินการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ตามลําดับของการรับเรื่องกอนและหลังได 

๓. ดําเนินการตามระเบียบดังกลาว 

๔.๓.๓ ดานสิทธิตามกฎหมาย เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา  ๒๕๙ เปนบทบัญญัติท่ีเปดชองทางใหผูตองคําพิพากษา เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว       

มีสิทธิย่ืนเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษไดทุกราย สงผลใหนักโทษเด็ดขาด

ท่ัวประเทศ ท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีจํานวนนักโทษเด็ดขาดจํานวนประมาณ 

๑๙๐,๘๘๔ ราย มีสิทธิยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ  ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษไดทุกราย  ทําให

นักโทษเด็ดขาดยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษมายังกรมราชทัณฑและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของจํานวนมาก จึงมีผลใหมีปริมาณฎีกาทูลเกลาฯ ท่ียังไมไดดําเนินการสะสมเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่องจํานวนมากข้ึนทุกป 

   ดังนั้น จึงเสนอใหมีการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ               

และมีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ (๒) (๕) และสอดคลองกับ

นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ กลาวคือ “การบริหารจัดการงานราชทัณฑในฐานะเปนเครื่องมือ

สําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานภายใตพันธกิจหลักของกรมราชทัณฑ                

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ” ดวยวิธีการ “แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา        

ความอาญา  ภาค ๗  อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ มาตรา ๒๕๙”             

โดยมีแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้  



๔๘  

 

   ๑. แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๙ 

จากเดิม “มาตรา ๒๕๙ ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใด ๆ หรือผูท่ีมีประโยชนเก่ียวของ เม่ือคดีถึง

ท่ีสุดแลว ถาจะทูลเกลาฯ ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะยื่นตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็ได” แกไขเพ่ิมเติมในตอนทายเปน “มาตรา ๒๕๙ ผูตอง         

คําพิพากษาใหรับโทษอยางใด ๆ หรือผูท่ีมีประโยชนเก่ียวของ เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว ถาจะทูลเกลาฯ 

ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรมก็ได โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรม” 

๒. วางระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการฎีกาทูลเกลาฯ ถวายฎีกา      

ขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล พ.ศ. ........ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการ

ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล พ.ศ. ........” 

  ๒.๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

๒.๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดของกรมราชทัณฑ 

กระทรวงยุติธรรม  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

๒.๔ ในระเบียบนี้ 

 นักโทษเด็ดขาด หมายความวา บุคคลท่ีถูกคุมขังไวตามหมายจําคุก

หลังจากมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด และรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษ 

๒.๕ นักโทษเด็ดขาด หรือผูท่ีมีประโยชนเก่ียวของ เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว 

ถาจะทูลเกลาฯ ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัยโทษจะยื่นตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรม เม่ือเปนผูมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

   ๒.๕.๑ เปนนักโทษเด็ดขาดท่ีศาลพิพากษาใหรับโทษ ตามมาตรา 

๑๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา 

   ๒.๕.๒ เปนนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง 

   ๒.๕.๓  ไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของกําหนด

โทษตามหมายแจงโทษครั้งสุดทาย 

ในกรณีดังตอไปนี้ใหทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปน

รายบุคคล ไดทันที  

   (๑) นักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต 

      (๒) เปนคนพิการโดยตาบอดท้ังสองขาง  มือหรือเทาดวนท้ังสอง



๔๙  

 

ขางหรือเปนบุคคลซึ่งแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนไดตรวจรับรองเปนเอกฉันทวา

เปนคนทุพพลภาพมีลักษณะอันเห็นไดชัด 

       (๓) เปนคนเจ็บปวยดวยโรคเรื้อน  โรคไตวายเรื้อรัง  โรคมะเร็ง                   

โรคภูมิคุมกันบกพรอง  (โรคเอดส)  หรือโรคจิต  ซ่ึงทางแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนได

ตรวจรับรองเปนเอกฉันทวาไมสามารถจะรักษาในเรือนจําหรือทัณฑสถานใหหายได  

       (๓) เปนคนเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย และโรคภูมิคุมกัน

บกพรอง  (โรคเอดส) ระยะสุดทาย ซ่ึงแพทยของทางราชการไมนอยกวาสองคนไดตรวจรับรองเปน

เอกฉันทวาไมสามารถจะรักษาในเรือนจําใหหายได  

     (๔) เปนหญิงซ่ึงตองโทษจําคุกเปนครั้งแรก  และอยูระหวาง

ตั้งครรภหรือเลี้ยงดูบุตร 

    (๕) เปนคนมีอายุไมต่ํากวาหกสิบปบริบูรณหรือเปนคนมีอายุ

ตั้งแตเจ็ดสิบปข้ึนไป  ในวันท่ียื่นทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตามท่ี

ปรากฏในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจําใน

กรณีไมมีชื่ออยูในทะเบียนบาน        

      (๖) เปนนักโทษเด็ดขาดท่ีจําคุกเปนครั้งแรก และมีอายุยังไมครบ

ยี่สิบปบริบูรณในวันท่ียื่นทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตามท่ีปรากฏ

ในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจําในกรณีไมมี

ชื่ออยูในทะเบียนบาน 

   ๓. ดําเนินการตามระเบียบดังกลาว 

๔.๓ .๔ ดานอัตรากําลัง สืบเนื่องมาจากปริมาณงานเรื่องทูลเกลาฯ            

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาดมีจํานวนมาก สงผลกระทบตอ

อัตรากําลังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลท่ีมีไมเพียงพอ 

ตอสัดสวนของปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

    โดยปกติการเสนอเรื่องทูลเกลาฯ จะตองทําบันทึกเสนอเรื่องทูลเกลาฯ 
จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย หนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และนายกรัฐมนตรี ซ่ึงในแตละฉบับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน        
ดานพระราชทานอภัยโทษตองใชระยะเวลานานในการจัดรูปแบบหนังสือและในแตละฉบับมีเนื้อหาท่ี
คลายกัน จึงเสนอใหมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดานพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลตาม                
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗  
เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ มุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว       



๕๐  

 

ในการบริการประชาชน ในการนี้ หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศแลวจะเปนการลดข้ันตอน     
เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมท้ังไมเกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวนราชการ
ดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ       
ดวยวิธีการ “การเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ แบบสรุปยอ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
งานการขอพระราชทานอภัยโทษ ในช้ันเรือนจําหรือทัณฑสถาน” โดยมีแนวทางในการแกไขปญหา

เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

    ๑. ใหเรือนจําหรือทัณฑสถาน เสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ แบบสรุปยอใน
เนื้อหาท่ีเก่ียวกับประวัตินักโทษเด็ดขาดท้ังหมด เชน พฤติการณกระทําความผิด ผลการตรวจสอบ

ประวัติการตองคดียาเสพติดใหโทษพรอมท้ังความเห็นและขอเสนอแนะจากสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (กรณีเปนนักโทษคดียาเสพติด) ผลรายงานการตรวจสภาพจิต 

(กรณีนักโทษประหารชีวิต) ผลการถอดยศ (กรณีมียศ) และรายงานการกระทําผิดวินัยในเรือนจําหรือ        

ทัณฑสถาน 
    ๒. จัดเก็บขอมูลตาม ขอ ๑. ท้ังหมดลงในคอมพิวเตอร พรอมสงขอมูล

ดังกลาวมายังกรมราชทัณฑ เพ่ือใหกรมราชทัณฑนําเนื้อหาดังกลาวมาปรับปรุงและใชเปนรายละเอียด
แนบทายในหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายกรัฐมนตรี 

    ๓. จัดเรียงขอมูลดังกลาวตามเขตของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพ่ือใหสามารถ
สืบคนและนํามาใชในโอกาสตอไป 
  ๔.๔ ผลท่ีอาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกแนวทางการบริหาร

ผิดพลาด 

สําหรับผูบริหารงานแลว การตัดสินใจ ถือเปนหัวใจของการบริหารท่ีสงผล

ใหผูบริหารประสบความสําเร็จในการบริหารงาน โดยการตัดสินใจท่ีดี มีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหาร

ตองไตรตรองถึงผลดี ผลเสียของทางเลือกตางๆ เปรียบเทียบกันโดยมีขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ 

ท่ีมุงกอใหเกิดประโยชนตอองคการหรือสวนรวมเปนสําคัญ มีความชอบธรรม สอดคลองกับ            

กฎ ระเบียบ และเปนการตัดสินใจท่ีฉับไวทันเหตุการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันสภาพแวดลอม 

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น การตัดสินใจท่ีดีของผูบริหารจึงไมใชเปนเพียงการแกปญหา         

ท่ีสะสมกันมาในอดีตหรือปญหาในปจจุบันเทานั้น แตจะตองวิเคราะหแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

และตัดสินใจลวงหนาเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงถือเปนการตัดสินใจท่ีมีวิสัยทัศน 

ในการบริหารงาน   

โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจของผูบริหารงานดานการขอพระราชทาน          

อภัยโทษเปนรายบุคคล ผูบริหารตองไตรตรองถึงผลดี ผลเสียของทางเลือกตางๆ หลายๆ           



๕๑  

 

ดานประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากงานดังกลาวเม่ือเสนอเรื่องตามลําดับชั้นจนถึงกระทรวงยุติธรรม 

เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม จากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามนําความข้ึน            

กราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท ตอไป หากผูบริหารงานตัดสินใจผิดพลาด 

สงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอหนวยงาน สถาบันพระมหากษัตริย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ดังนี้ 

   ๑. ผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย  

    สําหรับ“การกําหนดแนวทางปฏิบัติการเสนอความเห็นการขอ

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ระหวางผูปฏิบัติงาน          

กับผูบังคับบัญชา” นั้น ตองทบทวนอยางละเอียดและตองพิจารณาอยางรอบคอบเปนพิเศษ           

เพราะถาหากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษ          

เปนรายบุคคล อาจสงผลกระทบตอพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๑ “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจใน

การพระราชทานอภัยโทษ” ซ่ึงการกําหนดแนวทางดังกลาวอาจทําใหระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทได  

   ๒. ผลกระทบตอความสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ 

      เนื่องจากผูยื่นฎีกาทูลเกลาฯ มีนักโทษเด็ดขาดท่ีเปนชาวตางชาติ 

บางครั้งมีการรองขอจากประมุขของรัฐหรือผูนําของตางประเทศ หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด          

ในเรื่องการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล อาจสงผลกระทบตอ           

ความสัมพันธไมตรีระหวางประเทศได 

   ๓. ผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

    เนื่องจากกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลของประเทศไทย      

เรื่องการรับฟงพยานหลักฐานบางครั้งอาจกอใหเกิดความผิดพลาดได แตกระบวนการการขอ

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล ถือเปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหนักโทษเด็ดขาดไดแสดง    

ความบริสุทธิ์ไดอีกครั้งหนึ่ง โดยขอพระราชทานพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย 

หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล   

อาจสงผลใหนักโทษเด็ดขาดไมไดรับการแกไขเยียวยาในความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม          

ทางอาญา  

   ๔. ผลกระทบตอกรมราชทัณฑ 

    ๔. ๑ สงผลกระทบตอการปกครองนักโทษเด็ดขาดในเรือนจําหรือ

ทัณฑสถาน เพราะการขอพระราชทานอภัยโทษ ถือเปนเครื่องมือของฝายบริหาร โดยเฉพาะในกิจการ



๕๒  

 

ราชทัณฑท่ีจะนํางานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลมาเปนแรงจูงใจใหผูตองราชทัณฑ

ประพฤติปฏิบัติตนดีในขณะท่ีถูกควบคุมตัวอยูเรือนจําหรือทัณฑสถานนั้น หากผูบริหารตัดสินใจ

ผิดพลาดในเรื่องการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล อาจกอใหเกิด                

ความยุงยากในการปกครองผูตองราชทัณฑ 

    ๔.๒ สงผลกระทบตอจํานวนผูตองราชทัณฑ เพราะสามารถชวย

ลดจํานวนผูตองราชทัณฑ ผอนคลายความแออัดยัดเยียดในเรือนจําลงได เปนการประหยัด

งบประมาณในการเลี้ยงดูผูตองราชทัณฑ และลดการสรางเรือนจําเพ่ิมเติม หากผูบริหารตัดสินใจ

ผิดพลาดในเรื่องการบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล สงผลกระทบตอ

งบประมาณของรัฐ 

    ๔.๓ การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล เปนพระราช

อํานาจของพระมหากษัตริย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนาท่ีถวายความเห็นวาควร

พระราชทานอภัยโทษหรือไม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๒๖๑ วรรคหนึ่ง

ตอนทาย  กรมราชทัณฑเปนหนวยงานท่ีเสนอขอมูลเก่ียวกับผูยื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมวาควรพระราชทานอภัยโทษหรือไมเพ่ือถวาย

ความเห็นตอพระมหากษัตริย แตหากกรมราชทัณฑ“กําหนดแนวทางปฏิบัติการเสนอความเห็น      

การขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม” เปนการเฉพาะ

นั้น อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของกรมราชทัณฑ เพราะประชาชนอาจมองวากรมราชทัณฑ          

ใชอํานาจตามอําเภอใจได เนื่องจากประชาชนขาดความรูความเขาใจในกระบวนการพิจารณาการขอ

พระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

   ๕. ผลกระทบตอนักโทษเด็ดขาด  

    การบริหารงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล หาก

ผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด อาจสงผลกระทบดังนี้ 

    ๕.๑ อาจลิดรอนสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ         

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขัดกับเจตนารมณของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๒๕๙  

    ๕ .๒ อาจกระทบตอสิทธิ ในการขอพระราชทานอภัยโทษ        

เปนรายบุคคลของนักโทษเด็ดขาด ซ่ึงไมวาจะอยูในฐานะใดตองไดรับการขอพระราชทานอภัยโทษ

ภายใตกฎหมายเดียวกัน และไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  
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กฎหมายเก่ียวของในการขอพระราชทานอภัยโทษ 
 

 ๑.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

 มาตรา ๑๘๗  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราช

กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 

  มาตรา ๑๙๑  พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทาน                

อภัยโทษ 

 ๒.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภาค ๗  อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนัก

เปนเบาและลดโทษ 

  มาตรา ๒๕๙  ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใด ๆ หรือผู ท่ีมีประโยชน

เก่ียวของ  เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว  ถาจะทูลเกลาฯ  ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทาน

อภัยโทษ จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็ได 

   มาตรา ๒๖๐  ผูถวายเรื่องราวซ่ึงตองจําคุกอยูในเรือนจํา จะยื่นเรื่องราวตอพัศดี

หรือผูบัญชาการเรือนจําก็ได  เม่ือไดรับเรื่องราวนั้นแลว ใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําออกใบรับ

ใหแกผูยื่นเรื่องราว  แลวใหรีบสงเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

   มาตรา ๒๖๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีหนาท่ีถวายเรื่องราวตอ

พระมหากษัตริยพรอมท้ังถวายความเห็นวาควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม 

   ในกรณีท่ีไมมีผูใดถวายเรื่องราว  ถารัฐมนตรีวากระทรวงยุติธรรมเห็นเปนการ

สมควรจะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษานั้นก็ได 

   มาตรา ๒๖๑ ทวิ  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควรจะถวายคําแนะนํา

ตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษก็ได 

   การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

   มาตรา ๒๖๒  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๔๗  และ  ๒๔๘  เม่ือคดีถึงท่ีสุด  ผูใด

ตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตใหเจาหนาท่ีนําตัวผูนั้นไปประหารชีวิต  เม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับ

แตวันฟงคําพิพากษา  เวนแตในกรณีท่ีมีการถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําขอใหพระราชทาน          

อภัยโทษตาม  มาตรา  ๒๖๑ ก็ใหทุเลาการประหารชีวิตไว จนกวาจะพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมถวายเรื่องราวหรือคําแนะนําข้ึนไปนั้น  แตถาทรงยกเรื่องราวนั้นเสีย  

ก็ใหจัดการประหารชีวิตกอนกําหนดนี้ได 

  เรื่องราวหรือคําแนะนําขอพระราชทานอภัยโทษแกผูตองคําพิพากษาให

ประหารชีวิตใหถวายไดแตครั้งเดียวเทานั้น 
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   มาตรา ๒๖๓  เหตุท่ีมีเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษอยางอ่ืน

นอกจากโทษประหารชีวิต ไมเปนผลใหทุเลาการลงโทษนั้น 

   มาตรา ๒๖๔ เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษอยางอ่ืน ซ่ึงมิใชโทษประหารชีวิต                    

ถาถูกยกหนหนึ่งแลว  จะยื่นใหมอีกไมไดจนกวาจะพนสองป  นับแตวันถูกยกครั้งกอน 

   มาตรา ๒๖๕  ในกรณีท่ีมีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไมมีเง่ือนไข  หามมิให บังคับ

โทษนั้น  ถาบังคับโทษไปบางแลวใหหยุดทันที  ถาเปนโทษปรับท่ีชําระแลวใหคืนคาปรับใหไปท้ังหมด 

   ถาการอภัยโทษเปนแตเพียงเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ  โทษท่ี

เหลืออยูก็ใหบังคับไปได 

   แตการไดรับพระราชทานอภัยโทษไมเปนเหตุใหผูรับพนความรับผิดในการตอง

คืนหรือใชราคาทรัพยสินหรือคาทดแทนตามคําพิพากษา 

   มาตรา ๒๖๖  เม่ือผูไดรับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทําความผิด      

อยางหนึ่งถูกฟองวากระทําความผิดอีกอยางหนึ่ง อภัยโทษนั้นยอมไมตัดอํานาจศาลท่ีจะเพ่ิมโทษ  

หรือไมรอการลงอาญาตามกฎหมายลักษณะอาญาวาดวยกระทําผิดหลายครั้งไมเข็ดหลาบ  หรือวา

ดวยรอการลงอาญา 

   มาตรา ๒๖๗  บทบัญญัติในหมวดนี้  ใหนํามาบังคับโดยอนุโลมแกเรื่องราว           

ขอพระราชทานอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ 

 ๓.  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา   

  มาตรา ๑๙  ผูใดตองโทษประหารชีวิต  ใหดําเนินการดวยวิธีฉีดยาหรือสารพิษ

ใหตาย 

   หลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิต  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรม

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๔. พระราชบัญญัติราชทัณฑ  พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 มาตรา ๓๔  ภายใตบังคับบทบัญญัติในภาค ๗  แหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาวาดวยอภัยโทษ  เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา  และลดโทษ  ผูตองขังยังมีสิทธิในอัน

ท่ีจะยื่นคํารองทุกข  หรือเรื่องราวใด ๆ  ตอเจาพนักงานเรือนจํา  คณะกรรมการเรือนจํา  อธิบดี  

รัฐมนตรี  หรือทูลเกลาฯ  ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริย  ไดตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว 
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 ๕. กฎกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความในมาตรา ๕๘  แหงพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ  พุทธศักราช ๒๔๗๙  

   ขอ ๑๒๐  การรองทุกขนั้น อาจกระทําดวยวาจาหรือดวยการยื่นเปนหนังสือ         

ถากระทําดวยวาจา ใหเจาพนักงานท่ีไดรับคํารองทุกขบันทึกคํารองทุกขไว  บันทึกคํารองทุกขหรือ

หนังสือทุกขนั้นตองลงลายมือชื่อผูรองทุกขและเจาพนักงานท่ีไดรับคํารองทุกขไวดวย 

   ขอ ๑๒๑  การรองทุกข  การยื่นเรื่องราว  การถวายฎีกานั้น  หากผูตองขังไม

สามารถจัดหาเครื่องเขียนสวนตัวได  ใหจัดหาให 

   การเขียนคํารองทุกข  เรื่องราวหรือฎีกา ผูตองขังตองเขียนเอง เวนแต           

ไมสามารถเขียนเองได 

   การเขียนดังกลาวในวรรคกอน  ตองเขียนในท่ีซ่ึงทางการเรือนจําจัดให 

 ในกรณีท่ีผูตองขังขอสงวนขอความเปนความลับ  หามมิใหเจาพนักงานเรือนจํา

อยูใกลในระยะท่ีอาจอานเขาใจขอความท่ีเขียน หรือขออาน หรือยอมใหผู อ่ืนมีโอกาสเชนนั้น  

นอกจากบุคคลท่ีผูตองขังนั้นยินยอม 

   ขอ ๑๒๒  หนังสือรองทุกขหรือเรื่องราวหรือฎีกานั้น  ใหผูตองขังยื่นตอพัศดี  

หรือจะใสลงในท่ีซ่ึงจัดไวเพ่ือการนั้นก็ได 

   ขอ ๑๒๓  เจาพนักงานเรือนจําทุกคนตองเปดโอกาสใหผูตองขังรองทุกข หรือ

นําคํารองทุกขเรื่องราว  หรือฎีกาไปยื่นตามขอกอน 

   ขอ ๑๒๔  เม่ือพัศดีไดรับหนังสือดังกลาวในขอกอน  หากมิใชเปนกรณีดั่งกลาว        

ในขอตอไปใหเปดซองตรวจดูขอความและปฏิบัติดั่งตอไปนี้ 

(๑) สอบขอเท็จจริง 

(๒) แกไขหรือชวยเหลือตามคํารองขอตามสมควรแกกรณี 

(๓) เสนอตอไปยังผูบัญชาการเรือนจํา พรอมกับรายงานชี้แจงการปฏิบัติ         

ท่ีกลาวนี้แลว 

   ขอ ๑๒๕  ขอความในหนังสือรองทุกขเรื่องราวและฎีกานั้น  ผูตองขังจะขอ

รักษาเปนความลับก็ได  ในกรณีนั้นใหสอดหนังสือไวในซองและผนึกเสีย  หนาซองใหเขียนวา  “ลับ”  

ถาผูตองขัง มิไดเขียนคํานี้ไวใหเจาพนักงานเรือนจําเขียนเม่ือทราบความประสงค 

   หนังสือเชนวานั้นหามมิใหเจาพนักงานเรือนจําอานแตมีหนาท่ีจัดสงไปยังผูรับ  

หากเปนหนังสือถึงรัฐมนตรีหรือทูลเกลาฯ ถวาย ใหสงไปยังอธิบดีดําเนินการตอไปตามสมควร 

   ขอ ๑๒๖  คําสั่ง หรือคําชี้แจงตอบคํารองทุกข เรื่องราว หรือฎีกา ตองแจงให  

ผูยื่นทราบ  และจัดใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั่ง และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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ท่ี  ยธ  ๐๗๐๖/๑๓๕๑ 

              

 

 

กรมราชทัณฑ   

๒๒๒  ถนนนนทบุรี ๑  ตําบลสวนใหญ 

อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

                                                                       ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับโทษนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ผูบญัชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง 

อางถึง  หนังสือกรมราชทัณฑ  ดวนท่ีสุด  ท่ี  ยธ  ๐๗๑๑/๒๕๒๑  ลงวันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑.  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับโทษนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตตามระเบียบ 

   กระทรวงยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๒.  ตัวอยางเอกสารการรับรองรูปถายของผูตองขังระหวางพิจารณาคดี  กําหนดโทษ 

   ประหารชีวิตและนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต  จํานวน  ๒  แผน 

 ตามหนังสือกรมราชทัณฑท่ีอางถึง  สงสําเนาระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนักโทษ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประสานงานมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  ความละเอียดแจงแลว  นั้น 
 

 กรมราชทัณฑ  ขอเรียนวา  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมดังกลาวขางตน  มีผลบังคับใช              

เม่ือวันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๖  และมีผลใหคําสั่งกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  ๑๘๐๗/๒๔๗๘  ลงวันท่ี  

๑๙  ธันวาคม  ๒๔๗๘  เรื่องระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ  และบรรดาระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ  ฉบับนี้ถูกยกเลิก  แตเรือนจํา/ทัณฑสถานหลายแหงมี

ความสับสน  และยังถือปฏิบัติตามระเบียบฯ  ฉบับเดิมซ่ึงถูกยกเลิกไปแลว  ดังนั้น  กรมราชทัณฑจึงได

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับโทษนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต  ตามระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนักโทษพ.ศ. ๒๕๔๖  เพ่ือใหเรือนจํา/ทัณฑสถานได

ทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงเรือนจํา/ทัณฑสถานถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ     

 

 

 

      (นายนัทธี  จิตสวาง) 

   อธิบดีกรมราชทัณฑ 

 

 

 

สํานักทัณฑปฏิบัติ  สวนอภัยโทษ 

โทร. ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๗๔  โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๗๔ 
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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประหารชีวิตนักโทษ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๐๗/๒๔๗๘ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘                 

ไดวางระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ  โดยการยิงดวยปนตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ

แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะอาญา  พุทธศักราช  ๒๔๗๗  นั้น 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖    

ไดแกไขมาตรา ๑๙ เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากการเอาไปยิงเสียใหตายเปนใหฉีดยาหรือสารพิษ           

ใหตาย ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให          

กรมราชทัณฑอยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ

หนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  

ใหโอนอํานาจหนาท่ีของกรมราชทัณฑ  กระทรวงมหาดไทยไปเปนของกรมราชทัณฑ  กระทรวง

ยุติธรรม  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการประหารชีวิตนักโทษดวยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษดําเนินไป

ดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในวรรคสองของมาตรา ๑๙  แหงประมวลกฎหมายอาญา  

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบการประหารชีวิตไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ประหารชีวิตนักโทษ  พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๖  เปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๑๘๐๗/๒๔๗๘ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม 

พุทธศักราช  ๒๔๗๘  เรื่อง  ระเบียบการประหารชีวิตนักโทษ  และบรรดาระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบฉบับนี้  โดยใหใชระเบียบฉบับนี้แทน 

 ขอ ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 ขอ ๕ เมื่อศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณมีคําพิพากษาใหประหารชีวิตจําเลยและจําเลย

นั ้นถูกคุมขังหรือถูกสงตัวเขาคุมขังในเรือนจํา  ใหเรือนจําถายรูปจําเลยนั้นไว  ๖  ชุด  ชุดหนึ่ง

ประกอบดวยรูปครึ่งตัวหนาตรงและรูปดานขางท้ังสองขางขนาดรูปละ  “๔ x ๖”  ติดไวในกระดาษ

แผนเดียวกัน  และระบุชื่อ-สกุล,  ฐานความผิด,  หมายเลขคดีแดง,  ศาลท่ีพิพากษา  และวัน  เดือน  

ป  ท่ีถายรูป  และเจาพนักงานเรือนจําลงนามรับรองไวท่ีดานหนารูปทุกรูป  และจัดทําแผนพิมพ

ลายนิ้วมือท้ังสองขางของจําเลยไว  ๓  แผน  รวมท้ังจัดทําบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับตําหนิรูปพรรณ 



63 
 

 

ของจําเลยไว  ๑  ฉบับ  แลวใหสงรูปถายไปท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร  สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ  และพนักงานสอบสวนเจาของคดีแหงละ  ๑  ชุด  พรอมแผนพิมพลายนิ้วมือท้ังสองขางแหง

ละ  ๑  แผน  สงรูปถายใหศาลชั้นตน  ๒  ชุด  กรมราชทัณฑ  ๑  ชุด  นอกนั้นใหเก็บไวท่ีเรือนจําเพ่ือ

การตรวจสอบ 

 เม่ือจําเลยตองคําพิพากษาคดีถึงท่ีสุดใหประหารชีวิตและถูกคุมขังหรือถูกสงตัวเขาคุมขัง              

ในเรือนจําใหเรือนจําดําเนินการถายรูป  จัดทําแผนพิมพลายนิ้วมือ  และบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ

ตําหนิรูปพรรณของจําเลยเชนเดียวกับวรรคกอน  แตใหระบุรายละเอียดเพ่ิมเก่ียวกับวันท่ีคดีถึงท่ีสุด

และชั้นศาล  เพ่ือการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  โดยใหจัดเก็บรูปถาย  แผนพิมพลายนิ้วมือ  บันทึก

รายละเอียดเก่ียวกับตําหนิรูปพรรณไวท่ีเรือนจํา  ๑  ชุด  นอกนั้นใหจัดสงไปกรมราชทัณฑเพ่ือจะได

สงตอไปยังหนวยงานตามวรรคหนึ่ง  ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลวาเปนจําเลยในคดีท่ีตองคําพิพากษา

ใหประหารชีวิตหรือไม  โดยใหผูพิพากษาซ่ึงนั่งพิจารณาคดีนั้น  พนักงานสอบสวนเจาของคดี  และ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  แจงผลการตรวจสอบไปท่ีกรมราชทัณฑ 

 ผลการตรวจสอบรูปถายและลายพิมพนิ้วมือใหเก็บรักษาไวท่ีกรมราชทัณฑ 

 ขอ ๖  ใหเรือนจําจัดใหมีการตรวจสุขภาพจิตของจําเลยท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดให

ประหารชีวิตทุกราย  หากเปนหญิงใหเพ่ิมการตรวจการตั้งครรภดวย  และใหแจงสิทธิการถวาย

เรื่องราวของพระราชทานอภัยโทษใหจําเลยทราบ  และสอบถามวามีความประสงคจะใชสิทธิถวาย

เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม  ถาประสงคจะใชสิทธิดังกลาวใหเรือนจําชวยเปนธุระจัดการ

ไปตามสมควร 

 ไมวานักโทษจะถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนดหรือไมก็ตาม  ใหเรือนจํารายงานไปกรมราชทัณฑโดยดวน 

 ขอ ๗  ในการประหารชีวิตนักโทษนั้น  ใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการชุดหนึ่ง  

ประกอบดวยผูบัญชาการเรือนจําแหงทองท่ี ท่ีจะทําการประหารชีวิตนักโทษเปนประธาน                  

มีผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีหรือผูแทน  อัยการจังหวัดแหงทองท่ีหรือผูแทน  และเจาพนักงาน

เรือนจําตําแหนงตั้งแตพัศดี ข้ึนไปแหงเรือนจําทองท่ีท่ีประหารชีวิตนักโทษ  ๑  คน  รวมเปน

คณะกรรมการ  และในการนี้ใหมีผูแทนกรมราชทัณฑและผูกํากับการสถานีตํารวจแหงทองท่ีหรือ

ผูแทนรวมเปนสักขีพยาน  

 เปนหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีจะตรวจตราระวังใหการประหารชีวิตนักโทษดําเนินการ

ไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน 
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 ขอ ๘  เม่ือจะตองทําการประหารชีวิตนักโทษรายใด  ใหกรมราชทัณฑแจงใหเรือนจํา

ทราบ  พรอมสงผลการตรวจสอบรูปถายและลายพิมพนิ้วมือท่ีเก็บรักษาไวไปดวย 

 การประหารชีวิตจะทําในวันเวลาใดใหเรือนจําเปนผูกําหนดและใหแจงคณะกรรมการ

และสักขีพยานตามขอ ๗  และกองทะเบียนประวัติอาชญากรตามขอ ๙ ทราบ  แตท้ังนี้ใหงดทําการ

ประหารชีวิตในวันหยุดราชการ  วันหยุดนักขัตฤกษ  วันพระ  กับวันสําคัญทางศาสนาของนักโทษผูท่ี

จะถูกประหารชีวิตนั้น 

 ขอ ๙  กอนทําการประหารชีวิตใหประธานพรอมดวยคณะกรรมการตามขอ ๗  

ตรวจสอบผลการตรวจรูปถายและลายพิมพนิ้วมือท่ีกรมราชทัณฑสงไปกับท่ีทางเรือนจําไดเก็บรักษา

ไวตามขอ ๕  โดยถือเอาผลการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือเปนสําคัญ  แตใหนําผลการตรวจสอบ           

รูปถายเปนขอมูลประกอบดวย 

 การประหารชีวิตนักโทษ  ณ  เรือนจําท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

ปริมณฑลใหกองทะเบียนประวัติอาชญากร  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  จัดเจาหนาท่ีไปทําการพิมพ

ลายนิ้วมือของนักโทษในขณะกอนและหลังการประหารชีวิต  โดยพิมพลายนิ้วมือเปน  ๓  ชุด            

เพ่ือตรวจสอบกับลายพิมพนิ้วมือนักโทษประหารชีวิตของกองทะเบียนประวัติอาชญากรตอหนา

คณะกรรมการ  เม่ือตรวจสอบถูกตองแลวใหคณะกรรมการและเจาหนาท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร                      

ลงนามลงนามกํากับในแผนพิมพลายนิ้วมือ  หากทําการประหารชีวิต  ณ  เรือนจําในทองท่ีจังหวัดอ่ืน

ใหเปนหนาท่ีของตํารวจภูธรในจังหวัดนั้น  จัดเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือไป

ดําเนินการในทํานองเดียวกัน 

 ภายหลังการประหารชีวิตใหเก็บลายพิมพนิ้วมือดังกลาวไวท่ีเรือนจํา  กรมราชทัณฑ  

และกองทะเบียนประวัติอาชญากร  แหงละ  ๑  ชุด 

 อนึ่ง  กอนนําตัวไปประหารชีวิตใหผูบัญชาการเรือนจําท่ีจะทําการประหารชีวิตนักโทษ

นําเอกสารอันเก่ียวของกับผลการขอพระราชทานอภัยโทษไปอานใหนักโทษผูนั้นฟง 

 ขอ ๑๐  ใหเรือนจําสอบถามนักโทษท่ีจะถูกประหารชีวิตถึงการจัดการทรัพยสิน  ถาหาก

นักโทษแสดงเจตนาท่ีจะจัดการทรัพยสินของตนก็ใหแสดงเจตนาไว เปนลายลักษณอักษร                 

กรณีนักโทษเขียนหนังสือไมไดใหเจาพนักงานเรือนจําเปนผูเขียนใหแลวอานใหนักโทษผูนั้นฟง             

แลวใหลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐาน  โดยมีพยานอยางนอยสองคนลงชื่อรับรอง

ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือนั้น 

 หากนักโทษมีความประสงคจะเขียนจดหมายหรือสงขอความบอกกลาว  หรือจะ

โทรศัพทพูดกับญาติหรือผูใด  หรือมีความประสงคจะทําสิ่งใด  ซ่ึงเจาพนักงานเรือนจําพิจารณาแลว

เห็นสมควรก็ใหเรือนจําอํานวยความสะดวกให  แตการสงขอความหรือการพูดคุยโทรศัพทสามารถ
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กระทําไดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ท้ังนี้  ใหเรือนจําจัดเตรียมโทรศัพทหรือเครื่องมือสื่อสารไว

เปนการเฉพาะ 

 ใหเรือนจําสอบถามนักโทษถึงอาหารม้ือสุดทาย  และหากไมเปนการเหลือวิสัยใหเรือนจํา

จัดใหตามสมควรและเหมาะสม 

 ขอ ๑๑  กอนจะนําตัวไปประหารชีวิต  ใหนักโทษไดมีโอกาสประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาหรือลัทธิตามความเชื่อของตนในเวลาท่ีเหมาะสม 

 ขอ ๑๒  ใหอธิบดีกรมราชทัณฑโดยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุขออก

ประกาศกําหนดชนิด  ประเภท  และปริมาณของยาหรือสารพิษท่ีจะใชในการประหารชีวิต  และให

จัดเก็บยาหรือสารพิษท่ีจะใชไวท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ 

 ขอ ๑๓   เม่ือจะทําการประหารชีวิตนักโทษในวันใดใหเรือนจําจัดเจาพนักงานเรือนจํา

ไมนอยกวา  ๓  คน  ไปรับยาหรือสารพิษท่ีกําหนดในขอ ๑๒  จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

ของกรมราชทัณฑ  โดยตองมีหัวหนาเจาพนักงานเรือนจําเปนขาราชการไมต่ํากวาระดับ ๗  ท้ังนี้  

อุปกรณบรรจุยาหรือสารพิษใหเรือนจําเปนผูจัดหาและใหเภสัชกรของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

ของกรมราชทัณฑบรรจุยาหรือสารพิษลงในอุปกรณดังกลาวแลวใหผนึกอุปกรณใหแนนหนา  และลง

ชื่อกํากับไวโดยชัดเจน 

 การเปดผนึกอุปกรณบรรจุยาหรือสารพิษจะตองทําตอหนาคณะกรรมการตามขอ ๗  

และใหหัวหนาเจาพนักงานเรือนจําผูไปรับยาหรือสารพิษและคณะกรรมการลงชื่อรับรองความ

เรียบรอยไวเปนหลักฐาน 

 ขอ ๑๔  ใหเรือนจําจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับการประหารชีวิตและจัดหาอุปกรณท่ีจะใช

ในการฉีดยาหรือสารพิษเขาสูรางกายของนักโทษท่ีจะถูกประหารชีวิตไวใหพรอม  รวมถึงเจาพนักงาน

เรือนจําผูทําการฉีดยาหรือสารพิษไมนอยกวา  ๒  คน 

 ขอ ๑๕  สถานท่ีสําหรับทําการประหารชีวิตนักโทษ  ประกอบดวย  หองสําหรับควบคุม

นักโทษกอนทําการประหาร  หองทําการประหาร  หองเตรียมตัวของเจาพนักงาน  รวมถึงวัสดุ  

อุปกรณท่ีใชในการประหาร  หองคณะกรรมการกับสักขีพยาน  และหองประหารพิธีทางศาสนา 

 ขอ ๑๖  เม่ือถึงเวลาประหารชีวิตนักโทษ  ใหเรือนจําจัดเจาพนักงานเรือนจํารักษา   

ความปลอดภัยและระวังเหตุใหอยูในความเรียบรอยตามสมควรแลวนํานักโทษท่ีจะทําการประหารชีวิต                    

ไปยังสถานท่ีซ่ึงไดเตรียมไว  และดําเนินการดังนี้ 

 (๑)  นําตัวนักโทษท่ีจะทําการประหารชีวิตใหนอนลงบนเตียงท่ีจัดเตรียมไวเพ่ือการ

ประหารชีวิต  พรอมท้ังทําการพันธนาการปองกันมิใหนักโทษดิ้นรนขัดขืน 

 (๒)  ใหเจาพนักงานเรือนจําซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจํา

จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของในการดําเนินการไวใหพรอม  และทําการแทงเข็มสําหรับฉีดยา



66 
 

หรือสารพิษเขาเสนเลือดในรางกายของนักโทษท่ีจะถูกประหารรอไว  โดยตอเขากับสายทอหรือ

อุปกรณบรรจุยาหรือสารพิษท่ีจะปลอยเขาสูรางกายของนักโทษท่ีจะถูกประหาร  พรอมท้ังติดตั้ง

เครื่องตรวจวัดสัญญาณการเตนของหัวใจเขากับรางกายนักโทษท่ีจะถูกประหาร  หันจอแสดงให

คณะกรรมการและสักขีพยานไดสังเกตเห็นโดยชัดเจน 

 (๓)  เม่ือการดําเนินการตามขอ (๒)  เสร็จเรียบรอย  และไดรับสัญญาณใหทําการ

ประหารชีวิต  ใหเจาพนักงานเรือนจําผูทําการฉีดยาหรือสารพิษจัดการปลอยหรือฉีดยาหรือสารพิษ

เขาสูรางกายของนักโทษประหารใหตายเสียตอหนาคณะกรรมการและสักขีพยาน 

 (๔)  ใหแพทยประจําเรือนจําท่ีทําการประหารชีวิตนักโทษหรือแพทยของทางราชการ  ๑  คน  

รวมกับคณะกรรมการตามขอ ๗  ตรวจพิสูจนการตายของนักโทษ  โดยใหแพทยและคณะกรรมการ                 

ทําบันทึกยืนยันการตายของนักโทษท่ีถูกประหารชีวิต  และประกาศผลการประหารชีวิตใหสักขีพยาน

ทราบในวันนั้น 

 ขอ ๑๗ การถายภาพหรือบันทึกใหปรากฏดวยแถบเสียง  แถบภาพ  หรือดวยวิธีอ่ืนท่ีจะ

เกิดผลในทํานองเดียวกันตอนักโทษท่ีจะถูกประหาร  สถานท่ีประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตนั้น

จะกระทํามิได  เวนแตเปนการดําเนินการในทางราชการ 

 ขอ ๑๘  ใหเรือนจําจัดเก็บศพของนักโทษท่ีถูกประหารชีวิตไวในเรือนจําเปนเวลาไมต่ํากวา              

๑๒  ชั่วโมง  เม่ือลวงเลยระยะเวลาดังกลาวแลวใหแพทยของทางราชการรวมกับผูบัญชาการเรือนจํา

ตรวจสอบ  โดยทําบันทึกยืนยันการตายอีกครั้งหนึ่ง 

 เม่ือนักโทษเสียชีวิตแลวใหเรือนจําแจงญาติทราบในโอกาสแรก  หากมีญาติมาขอรับให

มอบศพนั้นไป  แตถาไมมีญาติมาขอรับก็ใหจัดการเผาหรือฝงตามท่ีเรือนจําจะเห็นสมควรตอไป 

 ขอ ๑๙  ใหเรือนจํารายงานผลการดําเนินการประหารชีวิตพรอมบันทึกของแพทยและ

คณะกรรมการยืนยันผลการตรวจพิสูจนการตาย  ตามขอ  ๑๖  (๔)  และผลการตรวจสอบยืนยัน

ภายหลัง  การตายตามขอ  ๑๘  ใหกระทรวงยุติธรรมทราบโดยเร็ว 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 

 

  พงศเทพ  เทพกาญจนา 

  (นายพงศเทพ  เทพกาญจนา) 

                        รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม 
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ระเบียบกรมราชทัณฑ 

วาดวยการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       

 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการเสนอ

เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                  

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕                

ประกอบกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๓ (๑๓)  

อธิบดีกรมราชทัณฑจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้   

 ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวาย                   

ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ในระเบียบนี ้

 “เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ” หมายความวา  เรื่องราว                     

การถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ที่ไดยื ่นมาโดยชอบตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย          

วิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๗  อภัยโทษ  เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ 

 “หนวยงานท่ีรับผิดชอบ”  หมายความวา  สํานักทัณฑปฏิบัติ  หรือหนวยงานอ่ืน

ท่ีอธิบดีกรมราชทัณฑมอบหมาย 

 ขอ ๔ บรรดาเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซ่ึงไดยื่นเขาสูการ

พิจารณาของกรมราชทัณฑ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดประเภทเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอ

พระราชทานอภัยโทษออกเปน ๔ ประเภท เรียงตามลําดับดังนี้ 

 (๑) การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต 

 (๒) การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดซ่ึงเหลือกําหนดโทษจําคุก

ตอไปไมเกิน ๒ ป 

 (๓) การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดท่ีมีความเจ็บปวยรายแรง

จนอาจเกิดอันตรายแกชีวิต โดยตองมีใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐประกอบมาดวย 

 (๔) การขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษเด็ดขาดอ่ืนๆ นอกเหนือจาก (๑) ถึง (๓) 
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 ขอ ๕  ในการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ  ใหหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบนําเสนอตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเปนไปตามลําดับ

ท่ีระบุไวในขอ ๔ เวนแตเรื่องราวดังกลาวมีเอกสารไมครบถวน จึงใหเสนอเรื่องราวในลําดับถัดไปแทน 

แตหากเปนกรณีนักโทษเด็ดขาดท่ียังดํารงยศทหารหรือยศตํารวจ  และตองโทษระยะสั้นไมเกิน ๒ ป 

หรือโทษประหารชีวิต ใหดําเนินการไปกอนได โดยระบุวาอยูระหวางดําเนินการถอดยศ  พรอมแนบ

หลักฐานการดําเนินการ 

 (๒) เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในประเภทเดียวกัน   

ใหเสนอเรื่องราวท่ียื่นเขามาตามลําดับกอนหลัง เวนแตกรณีตามขอ ๔ (๑)   

 (๓) เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษท่ียื่นเขามาพรอมกัน  

ใหเสนอเรื่องราวตามลําดับท่ีกรมราชทัณฑไดรับเรื่องไวกอน 

 (๔) กรณีมีเหตุจําเปนอื ่นใดที่จะตองเสนอเรื ่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกา               

ขอพระราชทานอภัยโทษโดยไมเปนไปตาม ขอ ๔ และขอ ๕ ใหอธิบดีกรมราชทัณฑพิจารณาสั่งการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ ๖ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเสนอเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอ

พระราชทานอภัยโทษ ดําเนินการเสนอเรื่องราวภายในระยะเวลาดังนี้ 

 (๑) เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามขอ ๔ (๑)          

ใหดําเนินการนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาภายในหกเดือน นับแตวันท่ีไดมี            

การยื่นเรื่องราวดังกลาว 

 (๒) เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามขอ ๔ (๒) และ 

(๓) ใหดําเนินการใหเร็ว 

 (๓) เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามขอ ๔ (๔) ให

ดําเนินการตามสมควร 

 ขอ ๗ กรณีเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษท่ีไดยื่นเขามากอนวันท่ี

ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 

 (๑) เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามขอ ๔ (๑)          

ใหดําเนินการนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู มีหนาท่ีถวายเรื่องราวตอ

พระมหากษัตริยภายในหกเดือน นับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนดขางตนตองรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมถึงเหตุขัดของท่ีไมสามารถ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาได และใหขอขยายระยะเวลาดําเนินการออกไปไดอีกไมเกิน
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สองครั้ง ครั้งละไมเกินสามเดือน รวมท้ังบันทึกเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

กําหนดไวดวยทุกครั้งท่ีมีการขยายระยะเวลา 

 (๒)  เรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามขอ ๔ (๑) (๒) 

(๓) และ (๔) ใหดําเนินการจัดประเภทใหเรียบรอย แลวดําเนินการตามขอ ๕ และขอ ๖ 

 ขอ ๘ ใหอธิบดีกรมราชทัณฑเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออก

ขอบังคับ คําสั่ง หรือหลักเกณฑเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ 

 

    ประกาศ  ณ วันท่ี กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

 

 

             อธิบดีกรมราชทัณฑ 

 

 

 

 



๗๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 

สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตารางท่ี ๑ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ตารางท่ี ๒ 

 



๗๒ 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตารางท่ี ๓ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตารางท่ี ๔ 

 



๗๓ 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตารางท่ี ๕ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
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สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ตารางท่ี ๑ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

รายการ ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม 

 ชาย หญิง ชาย หญิง  

๑. จํานวนผูตองขังท่ียื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ  

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 
๔๗๘ ๖๐ ๔๙ ๔ ๕๙๑ 

๒. จํานวนเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษท่ีเสนอกระทรวงยุติธรรม 
๒๘๘ ๙๐ ๕๘ ๑๐ ๔๔๖ 

๓. ผลฎีกา      

    ๓.๑ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว ๙ ๕ ๔ ๒ ๒๐ 

    ๓.๒ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวหรือเปลี่ยนโทษ ๘ ๑ ๓ - ๑๒ 

    ๓.๓ ยกฎีกา (การไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ) ๕ ๑ - - ๖ 
 

 

สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ตารางท่ี ๒ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

รายการ ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม 

 ชาย หญิง ชาย หญิง  

๑. จํานวนผูตองขังท่ียื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ  

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 
๓๓๗ ๗๖ ๓๓ ๒ ๔๔๘ 

๒. จํานวนเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษท่ีเสนอกระทรวงยุติธรรม 
๒๒๖ ๕๐ ๔๑ ๓ ๓๒๐ 

๓. ผลฎีกา      

    ๓.๑ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว ๙ ๑๓ ๕ - ๒๗ 

    ๓.๒ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวหรือเปลี่ยนโทษ ๑๕ ๙ - ๑ ๒๕ 

    ๓.๓ ยกฎีกา (การไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ) - - - - - 
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สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ตารางท่ี ๓ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายการ ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม 

 ชาย หญิง ชาย หญิง  

๑. จํานวนผูตองขังท่ียื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ  

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 
๒๙๒ ๖๐ ๒๕ ๒ ๓๗๙ 

๒. จํานวนเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษท่ีเสนอกระทรวงยุติธรรม 
๖๖๖ ๑๕๖ ๙๔ ๑๓ ๙๒๙ 

๓. ผลฎีกา      

    ๓.๑ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว ๑๔ ๑ ๖ ๒ ๒๓ 

    ๓.๒ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวหรือเปลี่ยนโทษ ๓๔ ๑๐ ๔ - ๔๘ 

    ๓.๓ ยกฎีกา (การไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ) ๑๒ ๒ ๑ - ๑๕ 
 

 

สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ตารางท่ี ๔ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

รายการ ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม 

 ชาย หญิง ชาย หญิง  

๑. จํานวนผูตองขังท่ียื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ  

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 
๑๘๔ ๒๓ ๑๖ - ๒๒๓ 

๒. จํานวนเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษท่ีเสนอกระทรวงยุติธรรม 
๒๖๕ ๔๔ ๔๒ ๑๐ ๓๖๑ 

๓. ผลฎีกา      

    ๓.๑ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว ๒ - ๔ - ๖ 

    ๓.๒ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวหรือเปลี่ยนโทษ ๑๖ ๓ ๒ - ๒๑ 

    ๓.๓ ยกฎีกา (การไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ) ๕ - - - ๕ 
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สถิติการดําเนินงานการขอพระราชทานอภัยโทษเปนรายบุคคล 

ตารางท่ี ๕ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

รายการ ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม 

 ชาย หญิง ชาย หญิง  

๑. จํานวนผูตองขังท่ียื่นเรื่องราวทูลเกลาฯ  

ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 
๓๙๑ ๘๔ ๕๗ ๔ ๕๓๖ 

๒. จํานวนเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษท่ีเสนอกระทรวงยุติธรรม 
๔๙๘ ๘๗ ๕๐ ๙ ๖๔๔ 

๓. ผลฎีกา      

    ๓.๑ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว ๘ ๑ ๒ - ๑๑ 

    ๓.๒ การพระราชทานอภัยโทษปลอยตัวหรือเปลี่ยนโทษ ๑๖ - - - ๑๖ 

    ๓.๓ ยกฎีกา (การไมไดรับพระราชทานอภัยโทษ) ๑๓ ๒ - ๑ ๑๖ 
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ประวัติผูเขียนคูมือ 
 

ชื่อ - สกลุ   นายกิตติพัฒน  เดชะพหุล 
 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กรมราชทัณฑ เลขท่ี ๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 

ท่ีอยูท่ีสามารถตดิตอได กรมราชทัณฑ เลขท่ี ๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

- พ.ศ. ๒๕๒๕ การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

  ประสานมิตร 

- พ.ศ. ๒๕๒๕ นิติศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  มหาวิทยาลัย 

  รามคําแหง 

ระดับปริญญาโท 

   -  พ.ศ. ๒๕๓๑ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร)   

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

ประสบการในการทํางาน 

  - พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗  อาจารย ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด กรมอาชีวศึกษา 

  - พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๔๐  ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง) กรมการปกครอง 

  -  พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

     เจาหนาท่ีบริหารงานพัสดุ 

     กรมราชทัณฑ 

  -  พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง เรือนจํากลางขอนแกน 

     เรือนจําพิเศษธนบุรี 

  - พ.ศ. ๒๕๔๘  ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

  -  พ.ศ. ๒๕๔๙   ผูอํานวยการกองแผนงาน  กรมราชทัณฑ 

  - พ.ศ. ๒๕๕๑  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  กรมราชทัณฑ 

  -  พ.ศ. ๒๕๕๒  ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสระแกว 
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  -  พ.ศ.๒๕๕๕   ผูตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ   

     รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ 

  - พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ 
 

ผลงานทางวิชาการ - คูมือการเชิญพระราชหัตถเลขาไปอานในพิธีพระราชทานอภัยโทษ 

     ปลอยตัวหรือลดโทษแกผูตองโทษ 

   - คูมือการปฏิบัติงานจําแนกลักษณะผูตองขัง 

   -  คูมือการเลื่อนลดชั้นนักโทษเด็ดขาด 

   -  คูมือการลงโทษผูตองขังกระทําผิดวินัย 
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