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ข้อเสนอ

ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม

และการขจดัความขัดแย้ง
๑๓ มกราคม ๒๕๕๖



ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมฉบับนี � 
เกี�ยวข้องกับบุคคลใด ?

• บุคคลผูเ้ขา้ร่วมเดินขบวน และชุมนุมทางการเมืองอนัเนื�องมาจากการแยง่ชิง
อาํนาจรัฐ 19 กนัยายน 2549 
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อาํนาจรัฐ 19 กนัยายน 2549 

• บุคคลผูก้ระทาํความผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจที�เกี�ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ทาง
การเมืองหลงัจากการแยง่ชิงอาํนาจรัฐ จากวนัที� 19 กนัยายน 2549 ถึง 9 

พฤษภาคม 2554 



ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมฉบับนี � 
ไม่เกี�ยวข้องกับบุคคลใด ?

• ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองที�ถกูแยง่ชิงอาํนาจรัฐและไดร้ับผลกระทบจากการ
แยง่ชิงอาํนาจรัฐ 19 กนัยายน 2549 
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แยง่ชิงอาํนาจรัฐ 19 กนัยายน 2549 

• กรณีนี)  ปรากฏอยูใ่นขอ้เสนอของคณะนิติราษฎร์เรื�องการลบลา้งผลพวง
รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549



 นิรโทษกรรมครั) งนี) มีความสลบัซบัซอ้นมากกวา่ครั) งอื�นๆ เพราะมีการชุมนุม

11..

ทาํไมข้อเสนอคณะนิตริาษฎร์

เรื�องนิรโทษกรรมจงึต้องทาํในรูปรัฐธรรมนูญ?
4

 นิรโทษกรรมครั) งนี) มีความสลบัซบัซอ้นมากกวา่ครั) งอื�นๆ เพราะมีการชุมนุม
ทางการเมืองหลายครั) ง ปล่อยเวลาทอดนานตั)งแต่ 19 กนัยายน 2549 มีการดาํเนินคดีไป

แลว้หลายกรณี การนิรโทษกรรมโดยอาศยัรูปของพระราชบญัญตัิหรือพระราชกาํหนด 

อาจถกูเหนี�ยวรั) งขดัขวางโดยกระบวนการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได้



22..

ประชาชนจาํนวน 50,000 คนขึ�นไปสามารถใชส้ิทธิเขา้ชื�อ

ทาํไมข้อเสนอคณะนิตริาษฎร์

เรื�องนิรโทษกรรมจงึต้องทาํในรูปรัฐธรรมนูญ?
5

ประชาชนจาํนวน 50,000 คนขึ�นไปสามารถใชส้ิทธิเขา้ชื�อ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญ ฯ ในขณะที�ถา้ทาํเป็น พ.ร.บ. การเขา้ชื�อเสนอ
กฎหมาย  แมจ้ะใชจ้าํนวนแค่ 10,000 คน แต่ประธานรัฐสภามีอาํนาจ

วินิจฉยัไดว้า่ร่าง พ.ร.บ. นั�นไม่เขา้หมวดสาม และหมวดหา้ ของ
รัฐธรรมนูญ 2550 ทาํใหร้่าง พ.ร.บ. ตกไป



ทาํไมข้อเสนอคณะนิตริาษฎร์

เรื�องนิรโทษกรรมจงึต้องทาํในรูปรัฐธรรมนูญ?

33..

6

การร่างรัฐธรรมนูญสามารถทาํไดร้วดเร็วกวา่การ

ตราพระราชบญัญตัิ เพราะพิจารณาโดยการประชุม

ร่วมกนัของทั�งสองสภา



ทาํไมข้อเสนอคณะนิตริาษฎร์

เรื�องนิรโทษกรรมจงึต้องทาํในรูปรัฐธรรมนูญ?

44..

7

คณะกรรมการขจดัความขดัแยง้ เป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ใชอ้าํนาจ

ในระดบัรัฐธรรมนูญ



ทาํไมข้อเสนอคณะนิตริาษฎร์

เรื�องนิรโทษกรรมจงึต้องทาํในรูปรัฐธรรมนูญ?

55..

ร่างรัฐธรรมนูญ ฯ นี�กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที�ของรัฐผูก้ระทาํความผดิใน
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ร่างรัฐธรรมนูญ ฯ นี�กาํหนดใหเ้จา้หนา้ที�ของรัฐผูก้ระทาํความผดิใน
เหตุการณ์การชุมนุมและการสลายการชุมนุม ยงัคงมีความผดิต่อไป 

ไม่ไดร้ับการนิรโทษกรรม ดงันั�นการนิรโทษกรรม เจา้หนา้ที�ของรัฐไม่
สามารถกระทาํไดใ้นรูปของ พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ก. เพราะจะขดัหรือแยง้

กบัรัฐธรรมนูญ



ทาํไมไม่ให้ศาลยุตธิรรมวนิิจฉัย?

ศาลพิจารณาตามองคป์ระกอบทางกฎหมาย โดยไม่คาํนึงถึงมูลเหตุจูงใจ

ทางการเมืองที�มาจากความขดัแยง้ทางการเมือง ดงันั)นภายใตโ้ครงสร้างปกติตาม
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ทางการเมืองที�มาจากความขดัแยง้ทางการเมือง ดงันั)นภายใตโ้ครงสร้างปกติตาม
รัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถแกค้วามขดัแยง้ทางการเมืองได ้เพราะความผิดที�เกิดขึ)น
มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความขดัแยง้ทางการเมือง

ดงันั)นจึงตอ้งจดัตั)งคณะกรรมการขจดัความขดัแยง้ และใหม้ีฐานะเป็น
องคก์รทางรัฐธรรมนูญ เพื�อใหว้ินิจฉยักรณีการกระทาํความผดิอนัผูก้ระทาํได้
กระทาํไปโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง



ไม่นิรโทษกรรมแก่เจ้าหน้าที�
ผู้ปฏบิตักิารในระดบัใดทั �งสิ �น

 เพื�อเป็นการวางมาตรฐานวา่ต่อไปวา่เจา้หนา้ที�ตอ้ง
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 เพื�อเป็นการวางมาตรฐานวา่ต่อไปวา่เจา้หนา้ที�ตอ้ง
ปฏิเสธการปฏิบตัิการตามคาํสั�งที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายอยา่งชดั
แจง้ ในกรณีที�เจา้หนา้ที�ปฏิบตัิการตามกรอบของกฎหมาย ยอ่ม
พน้ผดิอยูแ่ลว้ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2548   มาตรา 17



ไม่นิรโทษกรรมแก่เจ้าหน้าที�
ผู้ปฏบิตักิารในระดบัใดทั �งสิ �น

 มาตรา 17 พนกังานเจา้หนา้ที�และผูม้ีอาํนาจหนา้ที�เช่นเดียวกบัพนกังาน
เจา้หนา้ที�ตามพระราชกาํหนดนี)  ไม่ตอ้งรับผดิทั)งทางแพง่ ทางอาญา หรือทางวินยั 
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เจา้หนา้ที�ตามพระราชกาํหนดนี)  ไม่ตอ้งรับผดิทั)งทางแพง่ ทางอาญา หรือทางวินยั 
เนื�องจากการปฏิบตัิหนา้ที�ในการระงบัหรือป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมาย หาก
เป็นการกระทาํที�สุจริต ไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกวา่
กรณีจาํเป็น แต่ไม่ตดัสิทธิผูไ้ดร้ับความเสียหายที�จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทาง
ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ย ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที�



ระยะเวลา 

หลงัจาก 19 กนัยายน 2549  
 (หลงัจากวนัรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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 (หลงัจากวนัรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข)

9 พฤษภาคม 2554  
(นายอภิสิทธิ9  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีประกาศยบุสภาผูแ้ทนราษฎร)

ถงึถงึ



มาตรา 291/1

ผูก้ระทาํความผดิตาม พ.ร.ก. 

ฉุกเฉิน ฯ   2548  หรือ 

มาตรา 291/2

ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมทางการเมืองในเขตพื�นที
  ตาม

ประกาศ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  ฯ  2548  หรือ 

พน้จากความผดิและ

ความรับผดิโดยสิ)นเชิง 
13

ฉุกเฉิน ฯ   2548  หรือ 

พ.ร.บ. ความมั�นคง ฯ  2551  

ซึ� งใชเ้นื�องจากการชุมนุมทาง
การเมือง หลงัรัฐประหาร 19 

กนัยายน 2549

 

ประกาศ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  ฯ  2548  หรือ 

พ.ร.บ. ความมั�นคง ฯ 2551 และกระทาํความผดิ

•ในความผดิลหุโทษ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา หรือ 

•ในความผดิที�มีโทษปรับเพียงสถานเดียว หรือ 
•ในความผดิที�มีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี ตาม
กฎหมายอื�น



 ระงบักระบวนพิจารณาคดี

ชั�วคราว / ปล่อยตวัทนัที 
คณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง

วนิิจฉยั

มาตรา 291/3

ผูชุ้มนุมที�กระทาํความผดิซึ�งไม่เขา้
ตามมาตรา 291/1 และ 291/2  แต่

• ผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมชุมนุม แต่ไดก้ระทาํความผดิ 

หลงัจาก 19 กนัยายน 2549 ถึง 9 

พฤษภาคม 2554 
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ตามมาตรา 291/1 และ 291/2  แต่

การกระทาํความผดินั,นมีมูลเหตุจูง
ใจทางการเมืองเกี�ยวขอ้งกบัการ
รัฐประหาร 19 กนัยายน 2549

พฤษภาคม 2554 
• การกระทาํนั,นมีมูลเหตุเกี�ยวขอ้งหรือ
เกี�ยวเนื�องกบัความขดัแยง้ทางการเมือง
ภายหลงัรัฐประหาร 19 กนัยา 49 ไม่วา่การ

กระทาํนั,นจะเป็นทางกายภาพหรือแสดงความ
คิดเห็น 

• กระทาํความผดิไปโดยมีมูลเหตุจูงใจทาง

การเมือง



 ระงบักระบวนพิจารณาคดี

ชั�วคราว / ปล่อยตวัทนัที 
คณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง

วนิิจฉยั

มาตรา 291/1

ผูก้ระทาํความผดิตาม 

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฯ   2548  

มาตรา 291/2

ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมทางการเมืองในเขตพื�นที
  

ตามประกาศ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  ฯ  

มาตรา 291/3

ผูชุ้มนุมที
กระทาํความผดิ
ซึ
 งไม่เขา้ตามมาตรา 291/1 

• ผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมชุมนุม แต่ไดก้ระทาํ

ความผดิ หลงั จาก 19 กนัยายน 

พน้จากความผดิและ

ความรับผดิโดยสิ)นเชิง 
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พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฯ   2548  

หรือ พ.ร.บ. ความมั
นคง ฯ  
2551  ซึ
 งใชเ้นื
องจากการ
ชุมนุมทางการเมือง หลงั

รัฐประหาร 19 กนัยายน 

2549

 

ตามประกาศ ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  ฯ  

2548  หรือ พ.ร.บ. ความมั
นคง ฯ 2551 

และกระทาํความผดิ

•ในความผดิลหุโทษ ตามประมวล

กฎหมายอาญา หรือ 

•ในความผดิที
มีโทษปรับเพียงสถาน
เดียว หรือ 

•ในความผดิที
มีโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี 
ตามกฎหมายอื
น

ซึ
 งไม่เขา้ตามมาตรา 291/1 

และ 291/2  แต่การกระทาํ

ความผดินั-นมีมูลเหตุจูงใจ
ทางการเมืองเกี
ยวขอ้งกบั
การรัฐประหาร 19 

กนัยายน 2549

ความผดิ หลงั จาก 19 กนัยายน 

2549 ถึง 9 พฤษภาคม 2554 
• การกระทาํนั-นมีมูลเหตุเกี
ยวขอ้ง
หรือเกี
ยวเนื
องกบัความขดัแยง้ทาง
การเมืองภายหลงัรัฐประหาร 19 กนัยา 

49 ไม่วา่การกระทาํนั-นจะเป็นทาง
กายภาพหรือแสดงความคิดเห็น 

• กระทาํความผดิไปโดยมีมูลเหตุจูง

ใจทางการเมือง

ทั,งหมดตอ้งไม่ขดักบัพนัธกรณีตามกฎหมายระหวา่งประเทศ



1. บุคคลที�ไดร้ับเลือกจากคณะรัฐมนตรี   1 คน
2. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  2 คน  

คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งคณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง
16

2. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  2 คน  
       (จากพรรคการเมืองที�มีผูด้าํรงตาํแหน่งใน ครม. 1 คน และไม่มีตาํแหน่งใน ครม. 1 คน)

3.ผูพ้ิพากษาหรืออดีตผูพ้ิพากษาในศาลยตุิธรรม 1 คน

      เลือกโดยรัฐสภา              

4. พนกังานอยัการหรืออดีตพนกังานอยัการ 1 คน
      เลือกโดยรัฐสภา



คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการขจดัความขดัแยง้

คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งคณะกรรมการขจัดความขัดแย้ง
17

คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการขจดัความขดัแยง้

ใหม้ีผลผกูพนัองคก์รของรัฐทุกองคก์ร 

และไม่อาจเป็นวตัถุในการพิจารณาของ

องคก์รตุลาการหรือองคก์รอืนใด



ผู้ทรงอาํนาจตีความ

• รัฐสภาเป็นผูท้รงไวซ้ึ�งสิทธิเดด็ขาดในการตีความบทบญัญตัิของ
รัฐธรรมนูญหมวดวา่ดว้ยนิรโทษกรรมและการขจดัความขดัแยง้

• การตีความของรัฐสภาใหม้ีผลผกูพนัองคก์รของรัฐทุกองคก์ร

• การตีความตลอดจนผลของการตีความของรัฐสภา ไม่อาจเป็นวตัถุในการ
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• การตีความตลอดจนผลของการตีความของรัฐสภา ไม่อาจเป็นวตัถุในการ

พิจารณาขององคก์รตุลาการหรือองคก์รอื�นใด


