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เสวนาวิชาการ เรื่อง วางแผนอนาคตไทย: กฎหมายความมั่นคง กับมาตรฐานสากล 
ห้องประชุมชั้น 4 คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  

อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 17.00 น. 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ชุดกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ อันได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 (กฎอัยการ

ศึก) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และพระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ.ความมั่นคง) ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายให้รัฐมีอำนาจอย่างชอบ

ธรรมเพื่อประโยชน์ “ด้านความมั่นคง” เมื่อกฎหมายความมั่นคงถูกประกาศใช้ อำนาจการบริหารประเทศด้านความมั่นคง

จะถูกรวมศูนย์ หน่วยงานด้านความมั่นคงมีอำนาจร่วมกันบังคับใช้กฎหมายในลักษณะกองกำลังผสมระหว่างฝ่ายทหาร 

ตำรวจและพลเรือน ฝ่ายความมั่นคงมีอำนาจที่จะออกกฎหรือมาตรการให้ประชาชนต้องปฏิบัติ  

ในปี 2563 พ.ร.ก.ฉุกเฉินกลายเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายที่รัฐบาลประกาศใช้เพื่อจัดการสถานการณ์

เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เริ่มตั้งแต่ 25 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่  (Covid-19) ต่อมาระหว่าง 15-22 ตุลาคม 2563 รัฐบาลได้

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเพื่อจัดการการชุมนุมสาธารณะของกลุ่มคณะราษฎร์ 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลยังคงขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงต่อเนื่องทุก

สามเดือน นับตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2548 จวบจนปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 

ตัวอย่างมาตรการที่เกิดขึ้นภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในระหว่าง 15-22 ตุลาคม 2563 

นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดห้ามการชุมนุมมั่วสุม ห้ามการนำเสนอข่าว ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรืออาคารสถานที่ 

และยังได้ออกประกาศให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัว ขอให้ศาลออกหมาย

จับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยไม่เกิน 30 วัน (หมายพ.ร.ก.หรือหมาย ฉฉ.) ออกคำสั่งยึดหรืออายัดอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ ออกคำสั่งตรวจค้น ออกคำสั่งห้ามปิดการจราจร หรือห้ามบุคคลไม่ให้กระทำการหรือสั่งให้กระทำการ

ใดๆ 

การอ้างฐานอำนาจทางกฎหมายข้างต้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ชุมนุมบางส่วนไปไว้ที่กองบังคับการ

ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 และถึงแม้ปัจจุบันได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงดังกล่าวแล้วก็ตาม 

แต่ก็ยังคงมีการดำเนินคดีอาญาอย่างต่อเนื่องต่อผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดมิให้มีการชุมนุมหรือใช้เครื่องมือสื่อสารเผยแพร่

เกี่ยวกับการชุมนุม นอกจากนี้ยังปรากฏคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีการตรวจสอบและระงับการนำเสนอ



 
 
 

 

เนื้อหาของสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ เหตุผลด้านความมั่นคงดังกล่าวยังถูกนำไปอ้างเพื่อดำเนินการกับสื่อมวลชน

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

ตัวอย่างข้างต้นชี้ให้เห็นถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างของกฎหมายความมั่นคงที่ขัดต่อหลักการหรือมาตรฐานสากล 

กฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบันยังไม่มีกรอบหลักเกณฑ์ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจด้านความมั่นคงในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 

ที่สอดรับกับหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐ และคุณค่าแห่งสังคมเสรีประชาธิปไตย กฎอัยการศึกเป็นเครื่องมือทางกฎหมายใน

การรัฐประหารยึดอำนาจโดยกองทัพ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถูกใช้เพื่อควบคุมและปราบปรามการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ในการชุมนุมสาธารณะ  

โครงสร้างกฎหมายความมั่นคงปัจจุบันให้อำนาจอย่างเปิดกว้างขวางที่จะประกาศใช้ได้โดยง่าย ขัดต่อหลักการ

สากลว่าด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ควรต้องเป็นการโดยอาศัยการตีความอย่างแคบและเคร่งครัด  อีกทั้งยังขาดกลไก

ตรวจสอบถ่วงดุลจากฝ่ายนิติบัญญัติที่สอดรับกับหลักแบ่งแยกอำนาจ จำกัดอำนาจควบคุมตรวจสอบทางปกครองและ

อำนาจศาลปกครอง ตลอดจนขาดกลไกรับรองสิทธิประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่จะเข้าถึงความยุติธรรม บรรเทาความ

เดือนร้อน การชดเชยฟื้นฟูหรือเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรร่วมจัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปกฎหมายความมั่นคง จึงได้จัด งาน

เสวนาวิชาการ เรื่อง วางแผนอนาคตไทย: กฎหมายความมั่นคงกับมาตรฐานสากล ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะสังควิทยาและมนุษยวิทยา อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 

13.00 – 17.00 น. เพื่อให้มีกรอบหลักเกณฑ์ใช้อำนาจรัฐในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โดยบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้สอดรับกับหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐ หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน และคุณค่าแห่งสังคมเสรีประชาธิปไตย  

 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อวางแผนและกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ใช้อำนาจรัฐในภาวะวกิฤตฉุกเฉิน โดยบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้สอดรับกับหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐ หลักกฎหมายระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน และคุณค่าแห่งสังคมเสรีประชาธิปไตย 

3. วันเวลาและสถานที่ 

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา อาคารคณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. 

4. กำหนดการ 

 

13.00 -13.20 น. 
 
13.20 –13.40 น. 
 

กล่าวเปิดและชี้แจงวัตุถุประสงค์ โดย คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม และดำเนินการเสวนา โดยคุณปรีดา นาคผิว มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
ปัญหาและผลกระทบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ โดย
คุณกิจจา อาลีอิสเฮาะ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม Mac 



 
 
 

 

13.40 -14.00 น. 
 
14.00 – 14.20 น. 
 
14.20 – 14.40 น. 
 
14.40- 15.00 น. 
 
15.00- 15.20 น.  
15.20- 15.40 น. 
 
15.40-16.30 น. 

ปัญหาและและกระทบจากกรณีประกาศ พรก. ฉุกเฉินร้ายแรงในพื ้นที่กรุงเทพฯ โดยคุณ
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยกเลิกพรบ.ความมั่นคงภายในประเทศ โดยคุณไพโรจน์ พลเพชร สมาคมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 
ประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเกี่ยวกับการใช้อำนาจด้านความมั่นคง โดยอาจารย์กัลยา แซ่อึ้ง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเด็นแก้ไขพรก.ฉุกเฉิน (ฉบับยื่นสภาผู้แทนราษฎร) โดย คุณปกรณ์ อารีกุล อนุกรรมาธิการ
การศึกษาการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
หลักการกฎหมายระหว่างประเทศโดยคุณสัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล 
ประเด็นปฏิรูปกฎหมายความมั่นคง โดย คุณสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม  
ข้อเสนอแนะเพื่มเติมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

*ก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  



ประเด็นปฏิรูปประเด็นปฏิรูป
กฎหมายความมั�นคงกฎหมายความมั�นคง
สรา้งหลักประกันไม่ใหใ้ช้กฎหมายความมั�นคงอย่างบิดเบือน 
#กฎอัยการศึกไม่ใช่เครื�องมือรฐัประหาร #พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ใช่เครื�องมือหา้มชุมนุม

ป�ญหากฎหมายป�ญหากฎหมาย
ความมั�นคงในเชิงความมั�นคงในเชิง
โครงสรา้งโครงสรา้ง

กฎหมายเป�ดให้ตีความประกาศใชแ้ละออก
มาตรการต่าง ๆ ได้ง่าย

ใหอํ้านาจฝ�ายบรหิารใชด้ลุยพนิจิประกาศได้โดยง่าย ขดัต่อหลัก
การสากลวา่ดว้ยการประกาศภาวะฉกุเฉินที�ควรต้องตีความ
อยา่งแคบและเครง่ครดั

ไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง

ใหอํ้านาจฝ�ายบรหิารประกาศและขยายระยะเวลา ขาดระบบ
ควบคุมตรวจสอบจากฝ�ายนิติบัญญัติ ขัดต่อหลักการแบ่ง
แยกอํานาจ

ตัดการควบคุมตรวจสอบทางปกครองและอํานาจ
ศาลปกครอง

ใหอํ้านาจปฏิบัติภารกิจด้านความมั�นคง ส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรภีาพของประชาชนอย่างมีนัยสาํคัญ แต่กลับตัดอํานาจ
ควบคุมตรวจสอบทางปกครอง และอํานาจศาลปกครอง

จาํกัดความรับผิดทางแพ่ง อาญา และวนิัย

คุ้มครองเจ้าหน้าที�จากความรบัผิดทางแพ่ง ทางอาญาและทาง
วินัย อีกทั�งศาลทหารยังคงมีเขตอํานาจ แต่กลับไม่มีมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบที�จะเข้าถึงการ
ชดเชยฟ�� นฟูและเยียวยาที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

1. แบ่งระดับภาวะวกิฤตฉุกเฉิน "การรบการสงคราม" กับ "วกิฤตภายในประเทศ"

การรบการสงคราม (กฎอัยการศึก) ที�ต้องใช้กําลังทหาร กับ
ภาวะวิกฤตฉุกเฉินในประเทศ ที�สามารถจัดการโดยฝ�ายปกครอง ตํารวจ และเจ้าหน้าที�ฝ�ายพลเรอืน

#ช่วยคิดปฏิรูปกฎหมายความมั�นคง 

ข้อเสนอเพื�อปฏิรปข้อเสนอเพื�อปฏิรป สรา้งหลักประกันในกฎหมายรฐัธรรมนูญสรา้งหลักประกันในกฎหมายรฐัธรรมนูญสรา้งหลักประกันในกฎหมายรฐัธรรมนูญ

ยกเลิกและปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายความมั�นคงทุกฉบับยกเลิกและปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายความมั�นคงทุกฉบับยกเลิกและปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายความมั�นคงทุกฉบับ
ใหส้อดรบักับหลักการในรฐัธรรมนูญใหส้อดรบักับหลักการในรฐัธรรมนูญใหส้อดรบักับหลักการในรฐัธรรมนูญ

2. การประกาศภาวะวกิฤตฉุกเฉินและขยายระยะเวลาต้องได้รับการตรวจสอบ
ทางการเมือง (รัฐสภา) และการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย (ศาล)

ต้องมีเหตุถึงขนาดเป�นภัยคุกคามความอยู่รอดของชาติ กระทบต่อประชาชน และรฐัไม่มี
หนทางอื�นใดอีกที�จะแก้ป�ญหาได้
พลเรอืนต้องไม่อยู่ในเขตอํานาจศาลทหาร

3. การใชอํ้านาจรัฐในภาวะวกิฤตฉุกเฉินต้องเป�นไปเท่าที�จาํเป�นได้สัดส่วน
เพื�อแก้ไขภาวะวกิฤตฉุกเฉินโดยตรง 

ยกเลิกการตัดอํานาจควบคมุตรวจสอบทางปกครอง และเขตอํานาจศาลปกครอง
ยกเลิกการควบคมุตัวตามพ.ร.ก. (หมายฉ.ฉ.) และใชก้ระบวนการยุติธรรมอาญาปกติ
ยกเลิกบทคุ้มครองใหไ้ม่ต้องรบัผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรอืทางวินัย 
รบัรองสิทธิประชาชนที�จะเข้าถึงการชดเชยฟ�� นฟูและเยียวยาที�มีประสิทธิผล จาก
มาตรการในภาวะวิกฤตฉุกเฉินที�ส่งผลละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. ยืนยันคุณค่าหลัก กล่าวคือ 

ต้องไม่ใช่เพื�อ "การรฐัประหาร ทําลายรากฐานของระบบรฐัสภา หรอืใหยุ้ติ
บทบาทของพรรคการเมือง หรอืประการอื�นใดที�มีพื�นฐานอย่างเดียวกัน"
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กฎหมายเกี่ยวกับภาวะวิกฤตฉุกเฉินและข้อเรียกร้องเพ่ือการปฏิรูป 

 มลูนิธิผสานวฒันธรรม 

1. ปัญหากฎหมายพิเศษด้านความม่ันคง 

ยังไม่ถึงสิน้ปี 2563 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ “พ.ร.ก.

ฉกุเฉิน” กลายเป็นเครื่องมือส าคญัทางกฎหมายที่รฐับาลประกาศใชเ้พื่อจดัการกับสถานการณเ์ก่ียวกับความมั่นคงของรฐั เริ่ม

ตัง้แต่ 25 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจบุนั รฐับาลไดป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉินทั่วประเทศเพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโคโรนา

ไวรสัสายพนัธุใ์หม่ (Covid-19)1 ต่อมาระหว่าง 15-22 ตุลาคม 2563 รฐับาลไดป้ระกาศสถานการณฉ์ุกเฉินรา้ยแรงเพื่อจัดการ

การชมุนมุสาธารณะของกลุ่มคณะราษฎร ์2563 ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร2 นอกจากนีใ้นหลายพืน้ท่ีของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รฐับาลยงัคงขยายการประกาศสถานการณฉ์กุเฉินรา้ยแรงต่อเนื่องทกุสามเดือน นบัตัง้แต่ 20 กรกฎาคม 2548 จวบจนปัจจบุนั

เพื่อจดัการกบัปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ี3 

ชุดกฎหมายเก่ียวกับภาวะวิกฤติฉุกเฉินของประเทศไทยมีขึน้เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งนอกจาก

พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วยังมีที่ส  าคัญอีกสองฉบับคือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 หรือ “กฎอัยการศึก” และ

พระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 หรือ “พ.ร.บ.ความมั่นคง”  

กฎหมายทัง้สามฉบบัถือเป็นกฎหมายพิเศษดา้นความมั่นคงที่ใหอ้  านาจพิเศษแก่หน่วยงานและเจา้หนา้ที่

รฐัแตกต่างจากกฎหมายที่ใชใ้นภาวะปกติ เมื่อมีการประกาศใชก้ฎหมายความมั่นคง อ านาจดา้น “ความมั่นคง” จะถกูรวมศนูย์

ที่ฝ่ายบริหาร โดยมีหน่วยงานดา้นความมั่นคงร่วมกันบังคบัใชก้ฎหมายในลักษณะกองก าลังผสมระหว่างฝ่ายทหาร ต ารวจ 

และพลเรือน กฎหมายความมั่นคงไดใ้หอ้  านาจพิเศษแก่ฝ่ายความมั่นคงที่จะออกกฎหรือมาตรการใดๆ ใหป้ระชาชนตอ้งปฏิบตัิ 

ทัง้ในรูปแบบประกาศ ขอ้ก าหนด และค าสั่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

เพื่อใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมจึงขอยกตวัอย่างมาตรการที่ประกาศใชภ้ายใตป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉินที่มีความ

รา้ยแรงในระหว่าง 15-22 ตลุาคม 2563 ที่มีผลจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อการชมุนมุสาธารณะ นายกรฐัมนตรีได้

ออกขอ้ก าหนดหา้มการชมุนมุมั่วสมุ หา้มการน าเสนอข่าว หา้มใชเ้สน้ทางคมนาคมหรืออาคารสถานท่ี4 และยงัไดอ้อกประกาศ

ใหเ้จา้หนา้ที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถออกค าสั่งเรียกใหบ้คุคลมารายงานตวั ขอใหศ้าลออกหมายจบักมุและควบคมุตวับคุคลที่

 
1 สถานการณฉ์กุเฉินทั่วราชอาณาจกัร (25 มี.ค. 63 – ปัจจบุนั)  
2 สถานการณฉ์กุเฉินรา้ยแรงในกรุงเทพมหานคร (15 - 22 ต.ค. 63)  
3 สถานการณ์ฉุกเฉินรา้ยแรงในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้(20ก.ค.48 – ปัจจุบัน) ทั้งนี ้หลายอ าเภอในจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดม้ีการบงัคบั
ใชพ้.ร.ก.ฉกุเฉินอย่างทบัซอ้นรว่มกบักฎอยัการศึก ตลอดจนกฎอยัการศึกรว่มกบัพ.ร.บ.ความมั่นคงในบางพืน้ท่ี 
4 เป็นการใชอ้ านาจตามมาตรา 11 ประกอบกบัมาตรา 9 ของพ.ร.ก.ฉกุเฉิน และขอ้ก าหนดออกโดยนายกรฐัมนตรี ลงวนัท่ี 15 ตลุาคม 2563  
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ตอ้งสงสยัไม่เกิน 30 วนั (หมายพ.ร.ก.หรือหมาย ฉฉ.)5  ออกค าสั่งยึดหรืออายดัอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช ้ออกค าสั่งตรวจคน้ 

ออกค าสั่งหา้มปิดการจราจร หรือหา้มบคุคลไม่ใหก้ระท าการหรือสั่งใหก้ระท าการใดๆ6 

การอา้งฐานอ านาจทางกฎหมายดงักล่าวเป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ที่สามารถควบคุมตวัผูชุ้มนุมบางส่วนไปไวท้ี่

กองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 อีกทัง้มีการด าเนินคดีอาญาอย่างต่อเนื่องต่อผูฝ่้าฝืนขอ้หา้มที่ก าหนดมิใหม้ีการ

ชุมนุมหรือใช้เครื่องมือส่ือสารเผยแพร่เก่ียวกับการชุมนุม แม้ปัจจุบันไดม้ีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรา้ยแรง

ดงักล่าวแลว้ก็ตาม7 นอกจากนีย้งัปรากฏค าสั่งโดยอาศยัอ านาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ และส านกังานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตรวจสอบและระงบัการ

น าเสนอเนือ้หาของส่ือโทรทัศน์และส่ือสังคมออนไลน์8 เหตุผลดา้นความมั่นคงดังกล่าวยังถูกน าไปอ้างเพื่อด าเนินการกับ

ส่ือมวลชนตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 อีกดว้ย9 

การออกมาตรการโดยอา้งสถานการณฉ์ุกเฉินนัน้ส่งผลโดยตรงต่อการชมุนุมสาธารณะที่มีขึน้เพื่อเรียกรอ้ง

แก่ผูม้ีอ  านาจใหม้ีการปฏิรูปทางการเมืองผ่านระบบรฐัสภา10 การอา้งอ านาจโดยอาศัยกฎหมายพิเศษดงักล่าวมีผลท าลาย

เสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมสาธารณะ จ ากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล สิทธิของประชาชนที่จะ

รบัรูข้อ้มูลข่าวสารที่หลากหลาย และเสรีภาพส่ือมวลชนที่จะรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการชุมนุมทาง

การเมือง การสลายการชุมนุมในคืนวนัที่  16 ตุลาคม 2563 และการออกหมายเรียก จับกุมและควบคุมตวัโดยอาศัยอ านาจ

พ.ร.ก.ฉุกเฉินยงัละเมิดอย่างรา้ยแรงต่อหลกัการขา้งตน้ ซึ่งรวมทัง้หลกัปฏิบตัิต่อเด็กที่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของเด็ก

เป็นส าคญั  

2. กลไกควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจในภาวะวิกฤตฉุกเฉินในกฎหมายของต่างประเทศ 

จากการทบทวนกฎหมายเก่ียวกบัภาวะวิกฤตฉุกเฉินในต่างประเทศ เช่น อเมรกิา ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส ์อินเดยี 

และอังกฤษ ประเทศส่วนใหญ่จะบัญญัติกรอบการใชอ้  านาจไวใ้นกฎหมายระดบัรฐัธรรมนูญ และใหค้วามส าคัญกับระบบ

 
5 ประกาศหัวหนา้ผูร้บัผิดชอบในการแกไ้ขสถานการณฉ์ุกเฉินท่ีมีความรา้ยแรงท่ี 1/2563 เรื่องก าหนดสถานท่ีควบคุม ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 และท่ี 6/2563 
เรื่องก าหนดสถานท่ีควบคมุเพิ่มเติม ลงวนัท่ี 17 ตลุาคม 2563 สถานท่ีควบคมุตวัท่ีก าหนด ไดแ้ก่ กองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 รกรมทหารราบท่ี 
21 รกัษาพระองค ์ค่ายนวมินทราชินี และกองบญัชาการช่วยรบท่ี 1 ค่ายพนสับดีศรีอทุยั 
6 เป็นการใชอ้ านาจตามมาตรา 11 ของพ.ร.ก.ฉกุเฉิน เป็นไปตามประกาศออกโดยนายกรฐัมนตรี ลงวนัท่ี 15 ตลุาคม 2563  
7 เป็นการด าเนินคดีอาญาต่อผูท่ี้ฝ่าฝืนประกาศหวัหนา้ผูร้บัผิดชอบในการแกไ้ขสถานการณฉ์กุเฉินท่ีมีความรา้ยแรง ฉบบัท่ี 4 เรื่อง หา้มมิใหม้ีการชมุนมุหรือมั่วสมุ 
ลงวนัท่ี 16 ตลุาคม 2563 โดยมีก าหนดระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 2 ปี หรือปรบัไม่เกิน 40,000 บาทหรือทัง้จ าทัง้ปรบั  
8 ซึ่งรวมทัง้ วอยซ ์ทีวี (Voice TV) ประชาไท (Prachatai.com) The Reporter The Standard และเยาวชนปลดแอก (Free YOUTH) ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งหัวหนา้
ผูร้บัผิดชอบในการแกไ้ขสถานการณฉ์ุกเฉินท่ีมีความรา้ยแรง ฉบบัท่ี 4/2563 เรื่อง ใหต้รวจสอบและใหร้ะงับการออกอากาศรายการท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 6 ของ
ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.ฉกุเฉิน ลงวนัท่ี 16 ตลุาคม 2563  
9 ศาลสั่งยกค ารอ้งปิด ‘วอยซ ์ทีวี’ เหตนุ าเสนอตามสิทธิรฐัธรรมนญู ลงวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 เขา้ถึงไดท่ี้ https://www.voicetv.co.th/read/77jAPmRpc  
10 ทัง้นี ้การชมุนมุของกลุ่มคณะราษฎร ์2563 มีขอ้เรียกรอ้งใหน้ายกรฐัมนตรีออกจากต าแหน่ง เปิดสภาวิสามญัรบัรา่งแกไ้ขรฐัธรรมนญูจากประชาชน และปฏิรูป
สถาบนักษัตริยใ์หอ้ยู่ภายใตร้ฐัธรรมนญู 
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ควบคุมตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการซึ่งสอดรับกับหลักการแบ่งแยกอ านาจ การก าหนดให้มีกลไกการ

ตรวจสอบการใชอ้  านาจของฝ่ายความมั่นคงโดยฝ่ายนิติบญัญัติและฝ่ายตลุาการ เป็นกลไกส าคญัที่ยืนยนัถึงความรบัผิดชอบ

ทางการเมืองและความชอบดว้ยกฎหมาย ป้องกนัการใชอ้  านาจโดยอ าเภอใจหรือลแุก่อ  านาจ และป้องกนัมิใหก้ารใชอ้  านาจใน

ภาวะฉกุเฉินเป็นไปอย่างถาวร แต่ตอ้งมีลกัษณะชั่วคราวและยตุิเมื่อภาวะฉุกเฉินนัน้สิน้สดุลงซึ่งเป็นหลกัการส าคญัของการใช้

อ านาจพิเศษในภาวะวิกฤติฉกุเฉิน  

 ตัวอย่างกรณีต่างประเทศ 
 อ านาจประกาศ ควบคุมตรวจสอบจาก

ฝ่ายนิติบัญญัต ิ
ควบคุมตรวจสอบ
จากฝ่ายตุลาการ 

หมายเหตุ 

1. รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส 
1.1 กฎอัยการศึก - คณะรฐัมนตรีเป็นผู้

ประกาศ 
- เกิน 12 วนัตอ้งไดร้บั
อนมุติัจากรฐัสภา 

  

1.2 สถานกา รณ์
วิกฤตฉุกเฉิน 

- ประธานาธิบดี 
ภายหลงัการหารือ
กบันายกรฐัมนตรี 
และอื่นๆ  

- ประกาศภายหลงัการ
หารือกบัประธานสภา
ทัง้สอง  
- สภามีสิทธิเรียกประชมุ
ไดเ้อง 

 

- ประกาศภายหลงั
การหารือกบัคณะ
ตลุาการศาล
รฐัธรรมนญู 
- มาตรการท่ีก าหนด
ตอ้งผ่านการหารือ
กบัคณะตลุาการ
ศาลรฐัธรรมนญู 

- หา้มยบุสภาผูแ้ทนราษฎร
ระหว่างท่ีมีการใชอ้ านาจฉกุเฉิน 

1.3 กฎหมายอ่ืน 
- ประมวล
กฎหมายป้องกัน
ประเทศ 

- ประกาศเมื่อเกิด
ภาวะสงคราม
ระหว่างประเทศ, 
กบฎท่ีใชก้ าลงัอาวธุ 

 - ศาลปกครอง
ฝรั่งเศษไม่มีอ านาจ
ตรวจสอบประกาศ 
(เพราะเป็นการ
กระท าทางรฐับาล) 
- แต่มีอ านาจ
ตรวจสอบความชอบ
ดว้ยกฎหมายของ
มาตรการ (เพราะ
เป็นการกระท าทาง
ปกครอง) 

 

- รัฐบัญญัติว่าด้วย
สถานการณ์
ฉุกเฉิน 

- ประธานาธิบดี
ประกาศโดยความ
เห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรี  
- ครัง้ละไม่เกิน 12 วนั 

- เกิน 12 วนัตอ้งไดร้บั
อนมุติัจากรฐัสภา 

 

2. รัฐธรรมนูญอเมริกา 
2.1 สงครามและ
ก า ร ป้ อ ง กั น
ประเทศ 

- ประกาศสถานการณ์
ฉกุเฉินแห่งชาติโดย
ประธานาธิบดี  
- ไม่เกินคราวละ 1 ปี 
ขยายไดไ้ม่เกินคราว
ละ 90 วนั 

- เมื่อประกาศตอ้งเสนอ
เรื่องไปสภาคองเกรส 
- สภาคองเกรสตอ้ง
ยินยอมภายใน 6 เดือน 
- สภาตรวจสอบการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหาร 

- ศาลสงูสามารถ
ตรวจสอบและ
ยืนยนัความชอบ
ดว้ยกฎหมายในการ
ใชอ้ านาจของ
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 อ านาจประกาศ ควบคุมตรวจสอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัต ิ

ควบคุมตรวจสอบ
จากฝ่ายตุลาการ 

หมายเหตุ 

2.2 สถานการณ์
ฉุกเฉินจากภัย
พิบัติธรรมชาติ 

- ประธานาธิบดี
ประกาศตามค ารอ้ง
ขอของผูว้่าการรฐั  

และการใชจ้่าย
งบประมาณแผ่นดิน 

ประธานาธิบดี แต่
ไม่มีอ  านาจยบัยัง้  
- ศาลทหารมีเขต
อ านาจ (กรณีทหาร
ละเมิด) 
- ศาลยติุธรรมมลรฐัมี
อ านาจกรณี
เจา้หนา้ท่ีอื่นละเมิด) 

 

2.3 กฎหมายอ่ืน 
- รัฐบัญญัติ
สถานการณ์
ฉุกเฉินแห่งชาติ 

- ประธานาธิบดี โดย
ค าแนะน าของ
คณะกรรมการพิเศษ
สถานการณฉ์กุเฉิน
แห่งชาติ   

- เมื่อประกาศตอ้งเสนอ
เรื่องไปสภาคองเกรส 
- สภาคองเกรสตอ้ง
ยินยอมภายใน 6 เดือน 

 

- ศาลยติุธรรมมลรฐัมี
อ านาจกรณี
เจา้หนา้ท่ีละเมิด 

 

3. รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส ์
- กฎอัยการศึก - ประธานาธิบดี 

- คราวละไม่เกิน 60 
วนั  

- ตอ้งส่งเรื่องใหส้ภาคอง
เกรสพิจารณาใน 48 
ชั่วโมงเพื่อเพกิถอน 
ขยาย หรือระงบั
ประกาศ 

- ศาลฎีกาอาจ
พิจารณาทบทวน
ตามการรอ้งขอของ
ประชาชนและตอ้ง
แลว้เสรจ็ใน 30 วนั  
- บคุคลท่ีถกูจบักมุ
ควบคมุตวัตอ้งถกู
ด าเนินคดีใน 3 วนั 

- เพื่อหยดุยัง้ความรุนแรงที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย (lawless violence) 
- กฎอยัการศึกไม่มีผลระงบั
รฐัธรรมนญู ไมแ่ทนท่ีการท างาน
ของศาลหรือสภานิติบญัญัติ ไม่
อนญุาตใหม้อบอ านาจแก่ศาล
ทหาร  

4. รัฐธรรมนูญอินเดีย 
- ภาวะฉุกเฉิน - ประธานาธิบดี โดย

การรอ้งขอเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรจาก
คณะรฐัมนตรี  

- เมื่อประกาศตอ้งเสนอ
เขา้สู่การพิจารณาของ
สภาในทนัที หากไม่
อนมุติัจะสิน้ผลใน 1 
เดือน 
- หากอนมุติัจะสิน้ผลใน 

6 เดือน 

- ศาลฎีกายงัคงไวซ้ึ่ง
อ านาจตรวจสอบ
ความชอบดว้ย
รฐัธรรมนญูและการ
ทบทวนการมีผล
บงัคบัใชข้อง
กฎหมายฉกุเฉินและ
ความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ประกาศใชก้ฎหมาย
ดงักล่าว 

- ภาวะสงคราม การรุกรานจาก
ภายนอก การก่อกบฎโดยกอง
ก าลงัติดอาวธุ รฐับาลแห่งมลรฐั
ไม่สามารถปกครองตามกลไก
รฐัธรรมนญูไดอ้ีกต่อไป 

5. อังกฤษ 
- พระราชบัญญัติ
ภัยพิบัตพิลเรือน  

- พระราชินี โดยความ
ยินยอมของรฐัสภา
ตามค าแนะน าของ
คณะรฐัมนตรี   

- รฐัสภาตอ้งใหค้วาม
เห็นชอบภายใน 7 วนั 

 

- ตอ้งเปิดใหม้ีการ
คดัคา้นระเบียบได้
ในชัน้ศาล 

- ตอ้งไม่ใช่กรณีออกกฎอยัการศึก 
หรือท าลายรากฐานของระบบ
รฐัสภา หรือใหย้ติุบทบาทพรรค
การเมือง 
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 อ านาจประกาศ ควบคุมตรวจสอบจาก
ฝ่ายนิติบัญญัต ิ

ควบคุมตรวจสอบ
จากฝ่ายตุลาการ 

หมายเหตุ 

- คราวละไม่เกิน 30 
วนั 

- ผูไ้ดร้บัความ
เสียหายสามารถใช้
สิทธิทางศาลได ้

- ตอ้งเป็นกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนและ
เป็นหนทางสดุทา้ยท่ีจะแกไ้ข
ปัญหา ภยัคกุคามนัน้เกิดขึน้แลว้ 
- มาตรการตอ้งจ าเป็นและสมควร
แก่เหต ุ
- ตอ้งไม่หา้มกิจกรรมหรือการมี
ส่วนรว่มเกี่ยวกบัการหยดุงาน 
- สอดคลอ้งกบักฎหมายสิทธิ
มนษุยชน 

 

3. สรุปปัญหาในเชิงโครงสร้างของกฎหมายพิเศษด้านความม่ันคง 

เมื่อวิเคราะหส์ภาพปัญหาที่เกิดขึน้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทยมีปัญหาในเชิง

โครงสรา้งที่ส  าคญั ดงันี ้

3.1  ให้อ านาจใช้ดุลยพินิจประกาศได้โดยง่ายขัดต่อหลักการสากลว่าด้วยการประกาศภาวะ
ฉุกเฉินทีค่วรต้องเป็นการโดยอาศัยการตีความอย่างแคบและเคร่งครัด 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ  านาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเห็นควรใช้ก าลัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พลเรือนหรือทหารร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟ้ืนฟูหรือช่วยเหลือ

ประชาชน11  

บทนิยาม “สถานการณ์ฉุกเฉิน” นั้นกินความหมายอย่างกวา้งขวาง ครอบคลุมตั้งแต่การรบหรือภาวะ

สงคราม สถานการณอ์นักระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบรอ้ย ภยัต่อความมั่นคง สถานการณท์ี่ท  าใหป้ระเทศหรือส่วน

ใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคบัขัน สถานการณท์ี่มีการกระท าความผิดเก่ียวกับการก่อการรา้ย ภยัพิบตัิสาธารณะ 

และถึงแมม้ีการก าหนดเงื่อนไขว่าสถานการณด์งักล่าวนัน้ตอ้งมีเหตุจ าเป็นที่จะตอ้งมีมาตรการเร่งด่วน แต่ความมุ่งประสงคท์ี่

ระบไุวใ้นบทนิยามดงักล่าวนัน้เปิดช่องใหน้ายกรฐัมนตรีสามารถใชด้ลุยพินิจตีความไดอ้ย่างกวา้งขวาง12 

 
11 มาตรา 5 แห่งพ.ร.ก.ฉกุเฉิน 
12 “สถานการณฉ์กุเฉิน” หมายความว่า สถานการณอ์นักระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบรอ้ยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรฐัหรืออาจท า
ใหป้ระเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศตกอยู่ในภาวะคบัขนัหรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการ
สงคราม ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย เอกราชและบรูณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชนข์องชาติ การปฏิบติัตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิตโดยปกติสขุ
ของประชาชน การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอ้ยหรือประโยชนส์่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแกไ้ขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบติัสาธารณะอนัมี
มาอย่างฉกุเฉินและรา้ยแรง 
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บทนิยามดงักล่าวขดัต่อหลกัการสากลว่าดว้ยการประกาศภาวะฉกุเฉิน ซึ่งก าหนดใหภ้าวะฉกุเฉินนัน้ตอ้งมี

ลกัษณะเป็น “ภยัสาธารณะซึ่งคกุคามความอยู่รอดของชาติ” (public emergency threatening the life of the nation) ตวับท

กฎหมายเก่ียวกบัภาวะฉกุเฉินจึงสมควรก าหนดในลกัษณะภาวะวิสยั เพื่อใหร้ฐับาลตอ้งประกาศใชโ้ดยอาศยัการตีความอย่าง

แคบและเครง่ครดั13  

ดว้ยเหตุดังกล่าว การประกาศใช้อ านาจพิเศษภายใตพ้.ร.ก.ฉุกเฉินที่เกิดขึน้เช่นในปี 2563 รัฐบาลจึง

สามารถอา้งเหตผุลดา้นความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั เพื่อใหเ้กิดอ านาจพิเศษที่จะจดัการกับ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ (Covid-19)14 และการชุมนุมสาธารณะของกลุ่มคณะราษฎร ์2563 

ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร15 ไดอ้ย่างเรง่ด่วน  

3.2  ให้อ านาจประกาศและขยายระยะเวลาที่ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ระบบควบคุมตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ 

กล่าวส าหรบัระบบตรวจสอบถ่วงดุลการใชอ้  านาจประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินนั้น พ.ร.ก.ฉุกเฉินก าหนด

เพียงใหน้ายกรฐัมนตรีตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีภายใน 3 วนันบัตัง้แต่ประกาศ และการขยายระยะเวลาประกาศ

สถานการณฉ์ุกเฉินนัน้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี ซึ่งเท่ากบัว่า ระบบตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมในการ

ใชอ้  านาจประกาศสถานการณฉ์กุเฉินนัน้ไม่เปิดช่องใหฝ่้ายนิติบญัญัติตรวจสอบถ่วงดลุการใชอ้  านาจของฝ่ายบรหิาร  

อย่างไรก็ดี ศาลยตุิธรรมยงัคงมีอ านาจตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการประกาศดงักล่าว โดยเมื่อ

วนัที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาลแพ่งไดร้บัฟ้องกรณีกลุ่มผูช้มุนมุไดย้ื่นขอใหศ้าลท าการเพิกถอนการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรงในทอ้งที่กรุงเทพมหานคร เพิกถอนประกาศและค าสั่งที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขอใหม้ีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อ

 
13 กล่าวคือตอ้งปรากฏว่า มีภยัรา้ยแรงถึงขนาดเป็นภยัคกุคามความอยู่รอดของชาติอยู่จริง อีกทัง้ภยัดงักล่าวตอ้งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม และรฐั
ตอ้งไม่มีหนทางอื่นใดท่ีจะรบัมือกบัภยัดงักล่าว ทัง้นีต้ามขอ้ 4 (1) ของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 
14 สถานการณฉ์ุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (25 มี.ค. 63 – ปัจจุบนั) โดยรฐับาลไดอ้า้งเหตุผลดา้นความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยของประชาชน และความ
จ าเป็นท่ีรฐัจะตอ้งใชม้าตรการเขม้งวดและเร่งด่วน เพื่อควบคมุมิใหโ้รคแพรร่ะบาดออกไปในวงกวา้ง และป้องกนัการกกัตนุสินคา้ ตลอดจนเครื่องอปุโภคบริโภค
และสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน ไม่ใหเ้กิดภาวะขาดแคลนท่ีจะซ า้เติมความเดือดรอ้น เพื่อสรา้งความมั่นใจแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัและคลาย
ความวิตกกังวลของประชาชน พรอ้มกันนี ้รฐับาลไดย้  า้ว่าจะพิจารณาเลือกใชเ้ฉพาะมาตรการเท่าท่ีจ าเป็นตามค าแนะน าทางการแพทยแ์ละสาธารณสุ ขเพื่อ
ป้องกนัและระงบัยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโรค โดยถือว่าการดแูลรกัษาสขุภาพอนามยัและชีวิตของประชาชน การจดัสรรทรพัยากร เวชภณัฑ ์และการใหบ้ริการ
ทางการแพทยใ์หท้ั่วถึงเพียงพอมีความส าคญัเรง่ด่วนเป็นล าดบัแรก 
15 สถานการณฉ์กุเฉินรา้ยแรงในกรุงเทพมหานคร (15 - 22 ต.ค. 63) โดยรฐับาลไดอ้า้งเหตผุลว่ามีบุคคลหลายกลุ่มไดเ้ชิญชวน ปลกุระดม และด าเนินการชุมนุม
สาธารณะโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายว่าดว้ยการชมุนุมสาธารณะขึน้ในกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการและช่องทางต่างๆ ก่อใหเ้กิดความป่ันป่วนวุ่นวายและความ
ไม่สงบเรียบรอ้ยของประชาชน มีการกระท าท่ีกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรฐั ความปลอดภยัในชีวิตหรือทรพัยส์ินของรฐัหรือบุคคล อนัมิใช่การชมุนมุโดย
สงบท่ีไดร้บัการรบัรองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทัง้ยังกระทบโดยตรงต่อสมัฤทธ์ิผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีอยู่ในภาวะเปราะบาง กรณีจึงจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีมาตรการเรง่ด่วนเพื่อ
แกไ้ขกรณีดงักล่าวใหย้ติุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงทีเพื่อใหม้ีการปฏิบติัตามกฎหมายและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและประโยชนส์่วนรว่ม  
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ออกมาตรการคุม้ครองชั่วคราว16 แต่อ านาจการตรวจสอบถ่วงดลุฝ่ายบริหารโดยศาลยุติธรรมและศาลปกครองนัน้มีกระบวน

พิจารณาที่แตกต่างกนั การด าเนินคดีในศาลยตุิธรรมมีผลผูกพนัเฉพาะคู่ความเท่านัน้ ในขณะที่ศาลปกครองหมายรวมถึงการ

ใหสิ้ทธิประชาชนที่จะโตแ้ยง้ความชอบดว้ยกฎหมายของการใชอ้  านาจของฝ่ายปกครองไดอ้นัจะท าใหก้ารใชอ้  านาจดงักล่าว

สิน้ผลบงัคบัและมีผลเป็นการทั่วไป  

กลไกตรวจสอบถ่วงดุลการประกาศและขยายระยะเวลาประกาศใชก้ฎหมายความมั่นคงของประเทศไทย

นั้น แตกต่างจากหลายประเทศที่ใหค้วามส าคญักับหลักการแบ่งแยกอ านาจ ตัวอย่างเช่น สหรฐัอเมริกา ฝรั่งเศษ ฟิลิปปินส ์

อินเดีย และอังกฤษ ซึ่งไดร้ะบุเป็นหลักประกันไว้ในกฎหมายบังคับใหเ้มื่อฝ่ายบริหารประกาศภาวะฉุกเฉินแลว้ตอ้งน าเรื่อง

ดงักล่าวเขา้สู่การพิจารณาทบทวนจากฝ่ายนิติบญัญัติว่าจะเห็นชอบดว้ยหรือไม่ และที่ส  าคญัในหลายประเทศไดก้ าหนดให้

การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอ านาจของรัฐสภาเท่านั้น บางประเทศยังก าหนดให้ศาลสูงมีอ านาจ

ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของประกาศดงักล่าวดว้ย  

กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือตุลาการนั้นจะช่วย

ป้องกนัมิใหก้ารใชอ้  านาจในภาวะฉกุเฉินเป็นไปอย่างถาวร แต่ตอ้งมีลกัษณะชั่วคราวและยตุิเมื่อภาวะฉกุเฉินนัน้สิน้สดุลง   

จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินของประเทศไทยยังคงไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบการใชอ้  านาจ

ประกาศสถานการณฉ์กุเฉินและการขยายระยะเวลาที่นอกเหนือไปจากระบบตรวจสอบภายในฝ่ายบรหิารกนัเอง พ.ร.ก.ฉกุเฉิน 

รวมทัง้กฎหมายความมั่นคงอื่นยงัขาดกลไกควบคุมตรวจสอบจากฝ่ายนิติบญัญัติ ตวัอย่างเช่นกรณีจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่

รฐับาลยงัคงขยายระยะเวลาอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ 20 กรกฎาคม 2548 จนถึงปัจจุบนั แต่รฐัสภาไม่สามารถเขา้มามีบทบาท

ในการควบคุมตรวจสอบการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินในพืน้ที่  เพื่อพิจารณาความจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อ

ทัง้ในประเด็นเรื่องการใชจ้่ายงบประมาณแผ่นดินและการใชอ้  านาจของฝ่ายความมั่นคง  

แม้กระทั่งกรณีล่าสุดที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรา้ยแรงต่อกรณีการชุมนุมสาธารณะ ใน

ระหว่าง 15-22 ตลุาคม 2563 แต่เมื่อคราวเปิดประชมุรฐัสภาในช่วง 26 ตลุาคมที่ผ่านมานัน้ รฐัสภาไม่สามารถใหค้วามส าคญั

กบัการตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมของการประกาศสถานการณฉ์กุเฉินรา้ยแรงและผลกระทบต่อประชาชนจากการบงัคบั

ใช ้แมก้รณีดงักล่าวนัน้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างมีนยัส าคญัที่ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัความชอบดว้ย

กฎหมาย (legality) หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ (non-discrimination) และหลักความจ าเป็นและไดส้ัดส่วน (necessity and 

proportionality) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการออกค าสั่งเรียกตวั การจบักุมและควบคมุตวั ซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ในชีวิตและรา่งกาย การออกค าสั่งเพื่อปิดกัน้เสรีภาพส่ือ การออกค าสั่งเพื่อจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น การ

ชมุนมุและมีส่วนรว่มทางการเมือง 

 
16 รวม 3 ส านวนประกอบดว้ยคดีหมายเลขด าท่ี พ5323/2563, พ5327/2563 และพ5363/2563 โดยศาลรบัฟ้องคดีทั้ง 3 ส านวนดงักล่าว แต่มีค าสั่งงดไต่สวน
ฉุกเฉินและก าหนดมาตรการคุม้ครองชั่วคราวเพราะนายกรฐัมนตรีไดย้กเลิกประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินดงักล่าวแลว้ และศาลก าหนดนัดชีส้องสถานในวนัท่ี 19 
มกราคม 2564 
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3.3  ให้อ านาจปฏิบัติภารกิจด้านความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ แต่จ ากัดอ านาจควบคุมตรวจสอบทางปกครองและอ านาจศาลปกครอง 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งพ.ร.บ.ความมั่นคงไดต้ัดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง และอ านาจในการตรวจสอบถว่งดลุโดยศาลปกครอง17 จึงเท่ากบัตดักลไกควบคมุตรวจสอบทางปกครอง อนัเป็นกลไก

ส าคัญที่จะบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนผูไ้ดร้บัความเดือนรอ้นหรือผลกระทบจากการกระท าทางปกครอง ในภาวะ

ปกติ  

การตดักลไกควบคุมตรวจสอบทางปกครองดงักล่าว ถึงแมว้่าประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบยงัคงสามารถน า

คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้ แต่อ านาจการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารโดยศาลยุติธรรมและศาล

ปกครองนัน้มีบรบิทที่แตกต่างกนั การด าเนินคดีในศาลยตุิธรรมมีลักษณะเป็นการใชสิ้ทธิเพื่อใหไ้ดร้บัการชดเชยเยียวยาในทาง

แพ่งหรือทางอาญา อีกทัง้ค  าพิพากษายงัมีผลผกูพนัเฉพาะคู่ความเท่านัน้ ในขณะท่ีการด าเนินคดีในศาลปกครองหมายรวมถึง

การใหสิ้ทธิประชาชนที่จะโตแ้ยง้ความชอบดว้ยกฎหมายของการใชอ้  านาจของฝ่ายปกครองได ้เช่น ประกาศ ขอ้ก าหนด และ

ค าสั่งต่าง ๆ ท่ีนายกรฐัมนตรีหรือเจา้หนา้ที่ออกใชบ้งัคบั อนัจะท าใหก้ารใชอ้  านาจดงักล่าวสิน้ผลบงัคบัและมีผลเป็นการทั่วไป 

การตดักลไกควบคมุตรวจสอบทางปกครองดงักล่าว ย่อมก่อใหเ้กิดความสุ่มเส่ียงที่จะท าใหม้าตรการพิเศษ

ที่มีนัน้ก่อใหเ้กิดภาระเกินสมควรแก่เหต ุและกา้วล่วงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร รวมทัง้ตดัช่องทางเขา้ถึงความ

ยตุิธรรมและไดร้บัการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม18  

3.4  คุ้มครองเจ้าหน้าทีจ่ากความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ยังคงให้อ านาจศาลทหาร 
แต่กลับขาดการรับรองสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการพิเศษในการเข้าถึงการชดเชยฟ้ืนฟูและ
เยียวยาอย่างเหมาะสม 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎหมายความมั่นคงอื่น มีบทบัญญัติในท านองคุม้ครองการปฏิบัติภารกิจดา้นความ

มั่นคงใหไ้ม่ตอ้งรบัผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั หากเป็นการกระท าที่สจุริต ไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เกินสมควรแก่เหตุ

หรือไม่เกินกรณีจ าเป็น19 ยิ่งหากเป็นกรณีที่บคุคลในอ านาจศาลทหารกระท าความผิด เช่น ผูก้ระท าความผิดเป็นทหาร หรือเป็น

บุคคลที่อยู่ในความควบคมุของเจา้หนา้ที่ฝ่ายทหาร กฎหมายว่าดว้ยศาลทหารไดบ้ญัญัติใหค้ดีดงักล่าวอยู่ในเขตอ านาจศาล

ทหาร โดยผูเ้สียหายไม่อาจฟ้องรอ้งด าเนินคดีต่อศาลทหารไดโ้ดยตรง20 

 
17 มาตรา 16 แห่งพ.ร.ก.ฉกุเฉิน  
18 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มาตรการพิเศษในภาวะฉุกเฉินกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา โควิด 2019, 17 เมษายน 2563, หน้า 10-12, เข้าถึงไดท่ี้ 
https://crcfthailand.org/2020/05/28/  
19 หากเป็นการกระท าท่ีสจุริต ไม่เลือกปฏิบติั และไม่เกินสมควรแก่เหตหุรือไม่เกินกรณีจ าเป็น ตามมาตรา 17 แห่งพ.ร.ก.ฉกุเฉิน  
20 มาตรา 13 ของพระราชบญัญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 บญัญัติว่า “ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผูก้ระท าผิดต่อกฎหมายทหาร
หรือกฎหมายอื่นในทางอาญา ในคดีซึ่งผูก้ระท าผิดเป็นบุคคลท่ีอยู่ในอ านาจศาลทหารในขณะกระท าผิด และมีอ านาจสั่งลงโทษบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าผิดฐาน
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แมพ้.ร.ก.ฉุกเฉินไดก้ าหนดให้ผูไ้ดร้บัความเสียหายยงัคงมีสิทธิที่จะเรียกรอ้งค่าเสียหายจากทางราชการ

ตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที่21 แต่พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทัง้กฎหมายความมั่นคงอื่นยงัคงขาดตวับท

กฎหมายที่เก่ียวกบักลไกและกระบวนการเพื่อรบัรองสิทธิของประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการพิเศษ ที่จะสามารถรอ้ง

ทุกขร์อ้งเรียน เขา้ถึงความยุติธรรม และการชดเชยฟ้ืนฟูและเยียวยาอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ปรากฏการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรา้ยแรง ตวัอย่างเช่น กรณีการสลายการชุมนุมในคืนวนัที่ 16 ตุลาคม 2563 ยงัไม่ปรากฏว่ารฐับาล

ไดก้ าหนดช่องทางที่ใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบสามารถเขา้ถึงการชดเชยฟ้ืนฟแูละเยียวยาความเสียหายแก่รา่งกายหรือจิตใจแต่อยา่ง

ใด  

การที่ชุดกฎหมายความมั่นคงปัจจุบันใหอ้ านาจฝ่ายความมั่นคงอย่างกวา้งขวางโดยปราศจากกลไกการ

ตรวจสอบ เปิดช่องใหฝ่้ายความมั่นคงมีเครื่องมือทางกฎหมายที่สามารถหยิบยกขึน้มาสรา้งความชอบธรรมแก่ปฏิบตัิการดา้น

ความมั่นคงไดโ้ดยง่าย ทั้งการรัฐประหารยึดอ านาจโดยกองทัพ การควบคุมและปราบปรามการใช้สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนที่ฝ่ายรฐัเห็นว่ากระทบต่อความมั่นคง การก าหนดใหม้ีกลไกการตรวจสอบการใชอ้  านาจของฝ่ายความมั่นคงโดยฝ่าย

นิติบญัญัติและฝ่ายตลุาการ เป็นกลไกส าคญัที่ยืนยนัถึงความรบัผิดชอบทางการเมืองและความชอบดว้ยกฎหมาย ป้องกนัการ

ใชอ้  านาจโดยอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจ และป้องกันมิใหก้ารใชอ้  านาจในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างถาวร แต่ตอ้งมี ลักษณะ

ชั่วคราวและยตุิเมื่อภาวะฉุกเฉินนัน้สิน้สดุลง  

4. ประเด็นปฏิรูปกฎหมายความม่ันคง  

ดงันัน้จึงมีขอ้เรียกรอ้งเพื่อปฏิรูปกฎหมายความมั่นคงดว้ยการสรา้งหลกัประกันในรฐัธรรมนูญเก่ียวกบัการ

ใช้อ านาจในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายความมั่นคงทุกฉบับให้สอดรับกับหลักประกันที่

ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู ในประเด็นดงัต่อไปนี ้

4.1  แบ่งระดับภาวะวิกฤตฉุกเฉิน "การรบการสงคราม" กับ "วิกฤตฉุกเฉินภายในประเทศ" โดยใน

กรณีการรบการสงครามที่จ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัทหารใหป้ระกาศกฎอยัการศึก และในกรณีภาวะวิกฤตฉุกเฉินภายในประเทศที่

สามารถบรหิารจดัการโดยฝ่ายปกครอง ต ารวจ และเจา้หนา้ที่ฝ่ายพลเรือนใหป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉิน 

 
ละเมิดอ านาจศาลตามท่ีบญัญัติไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” ทัง้นี ้มาตรา 16 ของพ.ร.บ.ศาลทหาร บญัญัติว่า “บคุคลท่ีอยู่ในอ านาจศาลทหาร 
คือ (1) นายทหารชัน้สญัญาบตัรประจ าการ (2) นายทหารชัน้สญัญาบตัรนอกประจ าการ เฉพาะเมื่อกระท าผิดต่อค าสั่งหรือขอ้บงัคบัตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร (3) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจ าการหรือประจ าการ หรือบุคคลท่ีรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  (4) นักเรียน
ทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด (5) ทหารกองเกินท่ีถูกเขา้กองประจ าการ ซึ่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารไดร้บัตวัไวเ้พื่อใหเ้ขา้รบัราชการประจ าอยู่ในหน่วยทหาร  
(6) พลเรือนท่ีสงักดัอยู่ในราชการทหาร เมื่อกระท าผิดในหนา้ท่ีราชการทหาร หรือกระท าผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ท่ีตัง้หน่วยทหาร ท่ีพักรอ้น พัก
แรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคมุของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร (7) บคุคลซึ่งตอ้งขงัหรืออยู่ในความควบคุมของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย (8) เชลยศึกหรือชนชาติศตัรูซึ่งอยู่ในความควบคมุของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร” 
21 หากเป็นการกระท าท่ีสจุริต ไม่เลือกปฏิบติั และไม่เกินสมควรแก่เหตหุรือไม่เกินกรณีจ าเป็น ตามมาตรา 17 แห่งพ.ร.ก.ฉกุเฉิน  
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4.2  ให้การประกาศภาวะวิกฤตฉุกเฉินและขยายระยะเวลาต้องได้รับการตรวจสอบทางการเมือง 

(รัฐสภา) และการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย (ศาล) โดยตอ้งมีเหตุถึงขนาดเป็นภยัคุกคามความอยู่รอดของชาติ 

กระทบต่อประชาชน และรฐัไม่มีหนทางอื่นใดอีกที่จะแกปั้ญหาได ้ตลอดจนยืนยนัหลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย

ของมาตรการโดยศาลเช่นดงัภาวะปกติ ซึ่งหมายรวมถึงศาลปกครอง 

4.3  การใช้อ านาจรัฐในภาวะวิกฤตฉุกเฉินต้องเป็นไปเท่าทีจ่ าเป็น ชอบด้วยหลักความได้สัดส่วน 

และเป็นไปเพื่อแก้ไขสถานการณน้ั์นโดยตรง ทัง้นีใ้หย้กเลิกการตดัอ านาจควบคมุตรวจสอบทางปกครอง และเขตอ านาจ

ศาลปกครอง ยกเลิกการควบคุมตวัตามพ.ร.ก. (หมายฉ.ฉ.) และใชก้ระบวนการยุติธรรมอาญาปกติ  ยกเลิกบทคุม้ครองใหไ้ม่

ตอ้งรบัผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั และรบัรองสิทธิประชาชนที่จะเขา้ถึงการชดเชยฟ้ืนฟูและเยียวยาที่มีประสิทธิผล

จากมาตรการในภาวะวิกฤตฉกุเฉินท่ีส่งผลละเมิดสิทธิมนษุยชน ตลอดจนรบัประกันว่าศาลทหารจะไม่มีเขตอ านาจในคดีที่พล

เรือนเป็นผูต้อ้งหาว่ากระท าความผิดหรือเป็นผูเ้สียหาย 

4.4  ยืนยันคุณค่าหลักคือการใช้อ านาจรัฐในภาวะวิกฤตต้องไม่ใช่เพื่อการรัฐประหาร ท าลาย

รากฐานของระบบรฐัสภา หรือใหย้ตุิบทบาทของพรรคการเมือง หรือประการอื่นใดที่มีพืน้ฐานอย่างเดียวกนั 

 



เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาความเห็นและข้อเสนอต่อประเด็นการปฏริูปกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 

จัดโดย สมาคมสิทธิเสรภีาพของประชาชน วันท่ี 26 ตุลาคม 2562 
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11. กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง และศาลทหาร 
 
ความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  พระ
ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยปัจจุบันกฎหมายทั้งสามฉบับถูกประกาศใช้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก 
และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ถูกประกาศใช้ตามพ้ืนที่ชายแดนต่าง ๆ ด้วย นอกจากจากนี้ ที่ผ่านมา
กฎหมายทั้งสามฉบับ ยังถูกนำมาใช้ในการจัดการกับการชุมนุมสาธารณะขนาดใหญ่ และเป็นเครื่องมือสำคัญของ
ฝ่ายทหารในการก่อการรัฐประหารด้วย  

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคง 
โดยเฉพาะทหารอย่างมาก และขาดระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม ตั้งแต่การประกาศใช้กฎหมาย ก็ไม่
สามารถตรวจสอบได้โดยรัฐสภาหรือศาล การใช้มาตรการต่างๆตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจับกุม ควบคุมตัว
บุคคล ก็ขาดมาตรการตรวจสอบที่เพียงพอ ซึ่งส่งผลตามมาคือมีการกระทำการที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่ตก
เป็นผู้ถูกควบคุมตัว ดังเช่นมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการซ้อมทรมานปรากฎให้เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้1 แม้เจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้องจะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการกระทำดังกล่าวก็ตาม  

อย่างไรก็ดี มีกรณีที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า มีการกระทำดังกล่าวเกิดข้ึนจริง เช่น กรณีนายอิสมาแอ เต๊ะ ซึ่ง
ได้มีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหาย จนศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กองทัพบกชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากการถูกทำร้ายร่างกายในขณะถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหาร2  ส่วนอีกหลายกรณียัง
ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีการซ้อมทรมานจริงหรือไม่ เนื่องจากข้อจำกัดในการการสอบสวนและการเข้าถึง
พยานหลักฐานที่จะมาพิสูจน์ความจริง เพราะการซ้อมทรมานมักเกิดในสถานที่ปิดลับ เช่น ในค่ายทหาร หรือใน
สถานที่ไม่เปิดเผยอื่นๆ ยกตัวอย่างกรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่พึงเสียชีวิตรายล่าสุด หลังจาก
ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษ ในค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 ปรากฎว่ามี
อาการสมองไม่ตอบสนอง และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา3 ซึ่งกรณีนี้แม้ญาติ

 
1 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย 2561 โดยกลุม่ด้วยใจ 
https://ilaw.or.th/sites/default/files/2018%20Duijai%20report.pdf 
2 คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.55-56/2555 และคดหีมายเลขแดงที่ อ.1309-1310/2559ระหว่าง นายอิส
มาแอ เตะที่1 กับนายอามีซี มานากท่ี2 ผู้ฟ้องคดี กับ กองทัพบกที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระทำละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกดิจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย 
3 ประชาไท https://prachatai.com/journal/2019/08/84037 
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สงสัยว่ามีการกระทำท่ีมิชอบเกิดข้ึนแก่นายอับดุลเลาะ แต่การเข้าถึงพยานหลักฐานเพ่ือมาพิสูจน์ว่าเกิดอะไรขึ้น
ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก  

สำหรับประเด็นการใช้ศาลทหารนั้น มีปัญหาทั้งการใช้ศาลทหารมาพิจารณาคดีพลเรือน โดยเฉพาะในช่วง
หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และการยังให้ศาล
ทหารมีอำนาจในการพิจารณาคดีอาชญากรรมร้ายแรง คดีที่มีผู้เสียหายเป็นพลเรือน ซึ่งเหล่านี้ย่อมไม่สอดคล้องับ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเฉพาะหลักการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม (The Right to a Fair Trial) เนื่องจากศาล
ทหารขาดความเป็นอิสระและความเหมาะสมที่จะนำมาใช้พิจารณาคดีเหล่านี้ เพราะศาลทหารยังอยู่ภายใต้
โครงสร้างฝ่ายบริหาร และการแต่งตั้งศาลทหารขาดหลักประกันความเป็นอิสระและความเหมาะสม  กระบวน
พิจารณาพิพากษาในศาลทหารมีลักษณะรวบรัด เป็นเหตุให้คู่ความในคดีไม่สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอหากเทียบกับกระบวนการในศาลยุติธรรมปกติ จึงส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับ
โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอและในสถานะที่เท่าเทียมกัน 
 
แนวคิดและหลักการ 

ประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงนั้น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR) ได้กำหนดเงื่อนไขท่ีรัฐภาคีอาจเลี่ยงพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศ
ฯ ในภาวะฉุกเฉินลักษณะภาวะฉุกเฉินที่รัฐภาคีอาจเลี่ยงพันธรกรณี กล่าวคือ รัฐภาคีอาจงดเว้นการปฏิบัติตาม
พันธกรณีท่ีตนมีอยู่ตามกติการะหว่างประเทศฯ ได้ เพ่ือให้รัฐไทยไม่ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบางประการ  
แต่จะต้องเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งมีลักษณะคุกคามความอยู่รอดของชาติ และเมื่อพิจารณาประกอบกับแนว
ทางการตีความข้อบทดังกล่าวโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิ
มนุษยชนในภาวะฉุกเฉิน และ The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in 
the International Covenant on Civil and Political Rights แล้ว ลักษณะภาวะฉุกเฉินดังกล่าวต้องมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้4 

(1)  เป็นสถานการณ์พิเศษ ที่รัฐนั้นตกอยู่ในภาวะคับขันเร่งด่วนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  

 
4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)   ข้อ 4 (1) ประกอบกับ Siracusa Principles on the 
Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights และความเห็นทั่วไป 
(General Comment) ที่ 5 ที่ 29 และที่ 32 รวมทั้งงานศึกษาของ ญาดา หัตถธรรมนูญ. การงดเว้นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรมในภาวะฉุกเฉินตามกฎหมายระหว่างประเทศ และทางปฏิบัติของรัฐ: ศึกษากรณีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดย
ตุลาการที่เป็นอิสระและสิทธิในหลักประกันเกี ่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรนิติศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555. หน้า 37-38, 40. [ออนไลน์] เข้าถึง
ได้จาก http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1850/title-biography.pdf 
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 (2)  เป็นภัยที่มีอยู่จริง หรือใกล้จะถึงซ่ึงคาดหมายได้ว่าภัยนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยมิใช่การ 
คาดการณ์อย่างเลื่อนลอยแต่ต้องมีมูลเหตุที่เพียงพอ หนักแน่นและน่าเชื่อถือ 

(3)  เป็นภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม  
 (4)  เป็นภัยร้ายแรงถึงขั้นส่งผลต่อความอยู่รอดของชาติ  
 (5)  รัฐไม่มีหนทางอ่ืนใดอีกท่ีจะรับมือกับภัยดังกล่าวได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเลี่ยงพันธกรณีเป็น 
การชั่วคราวเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  
 ทั้งนี้ แม้ในสถานการณ์ท่ีมีการประกาศภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามความอยู่รอดของชาติ การใช้กฎหมาย
พิเศษและมาตรการพิเศษท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมย่อมต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและมีกรอบการใช้อำนาจที่แคบ และยิ่งต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัดที่สุดในกรณีที่เก่ียวกับการ
ทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยตุลาการที่เป็น
อิสระ5   

นอกจากนี้ การปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย คือ การปกครองภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจ เพ่ือ
การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจซึ่งกันและกัน คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ  แม้จะยอมรับให้ฝ่าย
บริหารมีอำนาจรัฐในการงดเว้นสิทธิของประชาชนในภาวะฉุกเฉินได้ แต่การประกาศภาวะฉุกเฉินโดยฝ่ายบริหาร 
จะต้องได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ และตุลาการ  โดยรัฐสภาต้องสามารถตรวจสอบการประกาศภาวะ
ฉุกเฉินฯได้ในภายหลัง หากจะยังคงสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นต่อไป และการใช้อำนาจฉุกเฉินโดยฝ่ายบริหาร ยังต้องอยู่
ภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายตุลาการ โดยเฉพาะการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ 
 หลักการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 
1966 (ICCPR) รับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการได้รับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม (The Right to a Fair 
Trial) ครอบคลุมทั้งกระบวนการชั้นก่อน ระหว่าง และหลังการพิจารณาคดีในศาล ซึ่งรวมทั้งการรับรองสิทธิของ
บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยองค์กรตุลาการที่เป็นอิสระ ได้รับความเสมอภาคในการพิจารณาคดี การ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ หลักประกันขั้นต่ำในการต่อสู้คดี การให้ตุลาการระดับเหนือข้ึนไปทบทวนการลงโทษ
และคำพิพากษา การไม่ถูกพิจารณาหรือถูกลงโทษซ้ำในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษไป
แล้ว เป็นต้น6  ทั้งนี้ แม้ในสถานการณ์ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยคุกคามความอยู่รอดของชาติ การใช้
กฎหมายพิเศษและมาตรการพิเศษที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมย่อมต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและมีกรอบการใช้อำนาจที่แคบ และยิ่งต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัดที่สุดในกรณีท่ี

 
5 ญาดา หัตถธรรมนูญ. อ้างแล้ว. หน้า 62-65.  
6 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 
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เกี่ยวกับการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยตุลาการ
ที่เป็นอิสระ7   
 หลักการพิจารณาเก่ียวกับศาลทหารนั้น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ. 1966 (ICCPR) รบัรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการได้รับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะสิทธิที่
จะเข้าถึงศาลที่เป็นอิสระ เป็นกลาง และมีอำนาจและตั้งขึ้นตามกฎหมาย8 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีจากศาลที่
เป็นอิสระและเป็นกลางนั้น เป็นสิทธิอันสมบูรณ ที่ไม่อาจมีข้อยกเว้นใดๆได้9  

นอกจากนี้ หลักการสากลว่าด้วยกระบวนกระบวนการยุติธรรมในศาลทหาร (International Standard 
Principles Governing the Administration of Justice through Military Tribunals)  หรือที่เรียกว่า  
“ Decaux Principal” ซึ่งได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
กระบวนการยุติธรรมของศาลทหารที่สำคัญ10 อาทิ ระบบศาลทหารต้องเคารพกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ  การประกาศใช้กฎอัยการศึก ไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นการประกันสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็น
ธรรม  ศาลทหารไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาพลเรือนในทุกสถานการณ์ รัฐต้องรับประกันว่าพลเรือน
อาจถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาได้เฉพาะต่อศาลพลเรือน  

ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาการกระทำความผิดที่มีลักษณะทางทหารอย่างเคร่งครัด ซึ่งกระทำโดย
บุคลากรทางทหาร  ศาลทหารไม่มีอำนาจพิจารณาการกระทำความผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ได้แก่ 
วิสามัญฆาตกรรม การบังคับให้บุคคลสูญหาย และการทรมานทารุณกรรม  ระบบศาลทหาร ต้องไม่ขัดขวาง
ผู้เสียหายได้กล่าวโทษ หรือฟ้องร้องดำเนินคดีทหาร หรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  หน้าที่ในการเชื่อฟังคำสั่ง
ผู้บังคับบัญชา ไม่อาจยกเว้นความรับผิดทางอาญาของทหารได้ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  และพระราชกำหนดการบริหารราชการใน 
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพ่ือให้สอดคล้องกับการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย หลักนิติธรรม 
ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดย 

1.1 กำหนดเงื่อนไขการประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ีสอดคล้องกับหลักการสากล โดยให้ประกาศได้ 

 
7 ญาดา หัตถธรรมนูญ. อ้างแล้ว. หน้า 62-65.  
8 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง  ข้อ 14 (1)  
9 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ความเห็นท่ัวไป ฉบับที่ 32 ย่อหน้า 18 และ 19 , CCPR/C/GC/32   
10 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) International Standard Principles 
Governing the Administration of Justice Through Military Tribunals Retrieved August 10,2017 from: 
http://www.dcaf-tunisie.org//adminDcaf/upload/ejournal/documenten_57.pdf 



เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาความเห็นและข้อเสนอต่อประเด็นการปฏริูปกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 

จัดโดย สมาคมสิทธิเสรภีาพของประชาชน วันท่ี 26 ตุลาคม 2562 
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เฉพาะเป็นภัยที่มีอยู่จริง และมีความร้ายแรงที่คุกคามความอยู่รอดของชาติ เฉพาะในภาวะสงคราม หรือจากการ
กบฏโดยใช้กำลังอาวุธเท่านั้น กฎอัยการศึกที่ประกาศใช้แล้ว ให้สิ้นผลไปเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันประกาศ หากจะ
มีการขยายระยะเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้กระทำได้โดยการเห็นชองจากรัฐสภา 

1.2 ยกเลิกการไม่ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิงของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์พระราช 
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 17 ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม
กฎหมายอย่างระมัดระวังมากขึ้น 

1.3 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จะต้องมีระยะเวลาไม่นานนัก โดยเสนอให้มีระยะเวลาเพียง  
1 เดือน  และหากจะมีการขยายเวลาการประกาศใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

1.4 แก้ไขพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  พระราชกำหนดการบริหารราชการใน 
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี โดยเฉพาะกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ในประเด็นการควบคุมตัว โดยกำหนดให้มีการนำผู้ถูก
ควบคุมตัวไปปรากฏตัวต่อหน้าศาล การอนุญาตให้ผู้ถูกควบคุมตัวติดต่อกับญาติ ทนายความและแพทย์ที่เป็นอิสระ
ทันทีหลังสูญเสียเสรีภาพ การยกเลิกความคุ้มกันจากการถูกดำเนินคดีใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่กระทำการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การจำกัดอำนาจศาลทหาร รวมทั้งการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย  

1.5 กำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจตรวจสอบการออกข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการ 
กระทำใดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้ 

2. ต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 
2457  ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกองทัพที่ต้องรักษาระเบียบวินัยและอยู่ภายใต้ระบบการ
บังคับบัญชา โดยกำหนดให้ศาลทหารมีอำนาจเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

2.1 ให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีลักษณะทางทหารอย่างเคร่งครัด ที่กระทำโดย 
บุคลากรทางทหาร ได้แก่ คดีเกี่ยวกับวินัยของทหารหรืออาญาศึก  การกระทำความผิดที่มีลักษณะทางทหารอย่าง
ชัดแจ้ง เช่น การหนีทัพ การไม่ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชา การปฏิเสธไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา การละท้ิงตำแหน่ง เป็น
ต้น ส่วนการกระทำความผิดของทหารที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่ใช่ทางทหาร
โดยแท้และส่งผลกระทบออกไปสู่ภายนอกวงงานของทหาร เช่น มีบุคคลภายนอกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำ
ความผิด การกระทำความผิดเหล่านี้ควรต้องอยู่ในเขตอำนาจของศาลพลเรือนและระบบกฎหมายตามปกติ  

2.2 ศาลทหารไม่มีอำนาจพิจารณาการกระทำความผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ได้แก่  
วิสามัญฆาตกรรม การบังคับให้บุคคลสูญหาย และการทรมานทารุณกรรม 

2.3 ศาลทหารไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาพลเรือนในทุกสถานการณ์  
 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

 
 

 

บันทึกทางกฎหมายของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล 

การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทย 
ต่อการชุมนุมประท้วงในปี 2563 

22 ตุลาคม 25631 
______________________________________________________________________ 

 

1. ความเป็นมา 

เมือ่วันที่ 15 กรกฎาคม  2548 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน)2  ได้ถูกบัญญัติขึ้นโดยฝ่ายบริหาร (ภาคผนวก 1) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2548 หลังจากถูก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา3 ในเดือนสิงหาคม 2548 พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ถูกเสนอต่อและได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา4 

ในช่วงแรก พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ถูกปรับใช้ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 5 โดยพื้นที่
ดังกล่าวนั้นประสบกับความรุนแรงในระดับต่าง ๆ จากการเผชิญหน้ากับฝ่ายขบวนการติดอาวุธ โดยในห้วงทศวรรษที่
ผ่านมา พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นได้ถูกใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมประท้วงในหลายคร้ังหลายคราใน
ประเทศไทย 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นมีบทบัญญัติที่เปิดทางให้มีการประกาศใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ภายใต้มาตรา 5 
ของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” และ 

 
1 ข้อมูลในบันทึกทางกฎหมายฉบับนี้ มีความเที่ยงตรง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
2 ฉบับภาษาอังกฤษ ดูได้ที่: 
http://210.246.148.76/thaiquest/getFileProxy/comment.aspx?url=%2Fdata%2Fdocument%2Fext810%2F81
0259_0001.pdf  
3 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที ่58ก วันท่ี 16 กรกฎาคม 2548 
4 บรรหาร กำลา, ‘บทวิเคราะห์การบังคับใช้พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 กับปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนญู’, จุลนติิ, พ.ย.-ธ.ค.2551, ที ่34, ดูได้ที่: 
https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/3journal/b100%20jul_5
_6.pdf  
5 ICJ, ‘การบังคับใช้พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศไทย (Implementation Of 
Thailand’s Emergency Decree)’, กรกฎาคม 2550, ดูได้ที่: https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2012/06/Thailand-emergency-decree-report-2011-eng.pdf  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

“ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าที่หน้าฝ่ายพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกันช่วยเหลือ ระงับ
ยับยั้ง  ปรามปราม  ฟื้นฟู หรือ จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชน” นอกจากนี้ภายใต้ มาตรา 11 ยังกำหนดว่า
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง” ใน
สถานการณ์ที่ “มีการก่อการร้าย การใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้วา่มี
การกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมี
ความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที” 

ในปี 2548 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ( International Commission of Jurists หรือ ICJ) ได้ออก
บันทึกทางกฎหมายแสดงข้อห่วงกังวลต่อการตราพ.ร.ก. ฉุกเฉิน รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนพ.ร.ก. ดังกล่าว 
โดยเฉพาะเหตุที่ พ.ร.ก. นั้นมีบทบัญญัติที่เพิ ่มอำนาจมากขึ้นแต่การตรวจสอบ/ความรับผิดน้อยลง6 ในปี 2550 
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้ออกบันทึกทางกฎหมายที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ที่เก่ียวกับการปรับใช้พ.ร.ก.
ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ7 ในบันทึกทางกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ 
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้แสดงความกังวลว่าบางมาตราของพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยเฉพาะมาตรา 4 9 11 12 16 
และ 17 และการปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้นั้นไม่เป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขพ.ร.ก. ฉุกเฉินเพื่อประกันว่าการปรับ
ใช้พ.ร.ก.จะเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญไทย รวมถึงพันธกรณีทางด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศของไทย ซึ่งรวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี สิทธิต่าง ๆ ที่อาจ
ถูกลิดรอนไป ได้แก่ สิทธิที่จะไม่ถูกควบคุมตัวโดยพลการ เสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม และการเคลื่อนย้าย 
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ที่กำลังถูกปรับใช้
โดยทันที เนื่องด้วยกฎหมายภายในประเทศนั้นเพียงพอ และสามารถนำมากำหนดมาตรการต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
กฎหมายปกติโดยไม่จำเป็นต้องกระทำการระงับซึ่งสิทธิใด ๆ ได้8 

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้ทำการประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรง” ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 25639 พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ถูกประกาศใช้
หลังจากมีการชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยกลุ่มเยาวชน เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 ตุลาคม 2563 ใน

 
6 ICJ, ‘อำนาจมากขึ้น รับผิดชอบนอ้ยลง: พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับใหม่ของประเทศไทย (More Power, Less 
Accountability: Thailand’s New Emergency Decree)’, สิงหาคม 2548, ที ่9, ดูได้ที่: https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-advocacy-2005.pdf. 
7 ICJ, การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉินของประเทศไทย, อ้างแล้ว 5 
8 เพิ่งอ้าง; ICJ, อำนาจมากขึน้ รับผิดชอบน้อยลง: พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับใหม่ของประเทศไทย, อ้างแล้ว 6, 
หนา้ 9. 
9 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร, 15 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10227&filename=index  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

กรุงเทพมหานคร หลังจากการรวมพลชุมนุมประท้วงเป็นช่วง ๆ เป็นเวลาหลายเดือน สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงนั้นได้ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 256310  

บันทึกทางกฎหมายฉบับนี้ได้ทำการสรุปข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากลเกี่ยวกับการบังคับใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งถูกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยรัฐบาลไทยต่อการชุมนุม
ประท้วงต่อต้านรัฐบาล ภายใต้กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ บันทึกทางกฎหมายฉบับนี้ได้ยกข้อห่วง
กังวลอย่างยิ่งใน 4 ประเด็น ในห้วงระยะเวลา 8 วันที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นถูกบังคับใช้ ได้แก่ (ก) อำนาจสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ข) การตรวจสอบอย่างจำกัดของศาล (ค) คุ้มครองทางกฎหมายจากการถูกดำเนินคดี และ (ง) มาตรการที่
ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยบทวิเคราะห์ดังต่อไปนี้นั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือภาคประชาสังคมที่
ต้องการพัฒนาการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2.  อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ICCPR สิทธิบางประเภทจำเป็นต้องได้รับ
ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ในขณะที่สิทธิบางประเภทอาจสามารถจำกัดหรือลดทอนได้ในสถานการณ์พิเศษ โดยการ
จำกัดหรือลดทอนนั้นกระทำได้ 2 วิธี ประการแรก ข้อบทแห่งสิทธิบางประการนั้นได้เปิดช่องให้มีการจำกัดสิทธิได้โดย
ชัดแจ้ง รวมถึงกำหนดสถานการณ์ซึ่งสิทธิเหล่านั้นอาจถูกจำกัดได้ ตัวอย่างเช่น ภายใต้ ICCPR นั้น เสรีภาพในการ
แสดงออก การสมาคม การชุมนุม การโยกย้าย สามารถถูกจำกัดได้เมื่อมีการกำหนดไว้ในกฎหมาย และเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้อย่างจำกัด เช่น ความมั่งคงของชาติ หรือการสาธารณสุข อย่างไรก็ตามการจำกัดดังกล่าว
จะต้องกระทำเมื่อมีความจำเป็นอย่างเคร่งครัด และได้สัดส่วนต่อวัตถุประสงค์แห่งการจำกัดสิทธิ อีกทั้งการปรับใช้
และผลกระทบจะต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ประการที่สอง คือโดยวิธีการที่เป็นไปตามมาตรา  4 ของ ICCPR คือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินสาธารณะอย่าง
ร้ายแรงซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ ทำให้สิทธิบางประการนั้นอาจถูกจำกัดได้ แต่มาตรการในการเลี่ยงพันธกรณี
ดังกล่าวจะถูกปรับใช้ได้เท่าที่จำเป็นต่อภัยคุกคามโดยเฉพาะเจาะจง สภาวะฉุกเฉินจะต้องถูกประกาศอย่างเป็น
ทางการ และมาตรการเลี่ยงพันธกรณีใด ๆ จะต้องแจ้งให้รัฐภาคีอื่นทราบผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ 

มาตรา 4(1) ของ ICCPR บัญญตัิว่า 

“ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคกุคามความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศนัน้อย่างเปน็ทางการแล้ว รัฐ
ภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพนัธกรณีของตนภายใต้กติกานีไ้ด้เพียงเทา่ที่จำเป็นตามความ
ฉุกเฉินของเหตุการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นวา่นัน้จะต้องไม่ขัดแย้งต่อพันธกรณีอื่นๆ ของตนภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพียงเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ทาง
สังคม” 

 
10 ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรงุเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
, 22 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: https://thailand.prd.go.th/mobile_detail.php?cid=4&nid=10280 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

แม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวจะยอมรับให้รัฐแต่ละรัฐสามารถใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพนัธกรณีภายใต้กติกาได้ 
แต่กติกาฉบับนี้อธบิายโดยชดัแจ้งว่าการเลี่ยงพนัธกรณีไมส่ามารถกระทำได้ในกรณีมาตรา 6 (สิทธิในชวีิต) มาตรา 7 
(ห้ามทรมานหรือการปฏิบัตทิี่โหดร้าย) มาตรา 8 (ห้ามถูกเอาตัวลงเป็นทาส การค้าทาส และการถูกบังคับให้ตกอยู่ใน
ภาวะเยี่ยงทาส) มาตรา 11 (ห้ามถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาได้) มาตรา 15 (หลัก
ความชอบด้วยกฎหมาย) มาตรา 16 (บุคคลทุกคนมีสทิธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเปน็บุคคลตามกฎหมาย) และมาตรา 
18 (เสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา) ยิ่งไปกว่านัน้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เคย
ระบุไว้วา่ 

“หลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (peremptory norm) ขยายรายการสิทธิที่ไม่อาจเลี่ยงพันธกรณีตามที่กำหนด
ไว้ในมาตรา 4 วรรค 2 รัฐภาคีไม่ว่ากรณีใดไม่อาจใช้มาตรา 4 ของกติกามาเป็นเหตุเพื่ออ้างความชอบธรรม
จากการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือกฎหมายบังคับเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศได้ เช่น การจับตัวประกัน การกำหนดโทษแบบเหมารวม การลิดรอนเสรีภาพโดยพลการ หรือการ
เบี่ยงเบนหลักการพื้นฐานว่าด้วยการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้
บริสุทธิ์”11 

ยังมีสิทธิอีกหลายประการที่แม้ว่าจะมิได้ถูกกำหนดให้เป็นสิทธิที่รัฐภาคีมิอาจเลี่ยงพันธกรณีได้ภายใต้กติกาฯ 
แต่กลับได้รับสถานะดังกล่าว หากจะกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ สิทธิในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
การควบคุมตัว (Harbeas Corpus) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสิทธิที่รัฐไม่สามารถเลี่ยงพันธกรณีได้12 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังได้กล่าวว่าสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะตุลาการที่เป็น
อิสระและเป็นกลาง “เป็นสิทธิสมบูรณ์ที่ไม่อาจจะยกเว้นได้” 13 อีกทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิทธิในการได้รับการ
พิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะสิทธิที่รัฐภาคีมิอาจเลี่ยงพันธกรณีได้14 

สิทธิอื่น ๆ นั้นรัฐภาคีอาจเลี่ยงพันธกรณีได้เฉพาะภายใต้สถานการณ์จำเพาะบางประการ อีกทั้งยังต้องเข้า
เงื่อนไขตามที่กำหนด ดังที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้กล่าวไว้ว่า “แม้ปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า
บทบัญญัติบางประการถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 4 (วรรค 2) ในฐานะสิทธิที่รัฐภาคีไม่สามารถเลี่ยงพันธกรณีได้ ก็ไม่เป็น
เหตุให้สามารถตีความได้ว่ารัฐภาคีสามารถเลี่ยงพันธะกรณีภายใต้มาตราอ่ืนแห่งกติกาฯ ได้ตามอำเภอใจ แม้จะปรากฏ
ว่ามีภัยซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติก็ตาม” 15  ซึ่งเป็นผลให้การใช้ “มาตรการซึ่งเป็นการเลี่ยงพันธกรณีตามกตกิา

 
11 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่สหประชาชาติ, ‘ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 29: มาตรา 4: Derogations during a State of 
Emergency’, 31 สิงหาคม 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, วรรค 11, ดูได้ที่: 
https://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html  
12 เพิ่งอ้าง, วรรค 15-16. 
13 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, M. Gonzalez del Río v. Peru, UN Doc CCPR/C/46/D/263/1987, 2 
พฤศจิกายน 2535, วรรค 5.2.  
14 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 29, วรรค 16. 
15 เพิ่งอ้าง, วรรค 6. 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

กติกาฯ จำต้องมีลักษณะเป็นข้อยกเว้นและสามารถบังคับใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น”16  นอกจากนี้แล้ว เมื่อมีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยชอบแล้ว การใช้มาตรการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้บทบัญญัติของกติกา 
ต้องไม่เป็นการทำลายสาระสำคัญของสิทธินั้น ๆ การเลี่ยงพันธะกรณีเช่นว่านั้นจึงหมายถึงการลดขอบเขตของการ
บังคับใช้สิทธิเท่าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขภัยซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ ตามที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เน้นย้ำว่า 

“เพียงข้อเท็จจริงที่ว่าการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้บทบัญญัติบางประการนั้นอาจมีความชอบธรรมตามความ
จำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์ มิได้ทำให้รัฐภาคีพ้นจากหน้าที่ในการอธิบายว่าเหตุใดมาตรการต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การเลี่ยงพันธกรณีจึงถูกนำมาใช้โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์ ในทาง
ปฏิบัติ หลักการนี้จะช่วยประกันว่าไม่มีบทบัญญัติใดภายใต้กติกาที่รัฐภาคีจะไม่ต้องปฏิบัติตามโดยสมบูรณ์ 
ไม่ว่าจะมีการเลี่ยงพันธกรณีโดยชอบแล้วก็ตาม” 17 

นอกจากนี้ ยังดูเหมือนว่า จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังมิได้ทำการแจ้งแก่เลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิที่เป็นผลมาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเดือนตุลาคม 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 หลังจากที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 รัฐบาล
ไทยได้ทำการแจ้งแก่เลขาธิการสหประชาชาติว่าประเทศไทยจะจำกัดสิทธิภายใต้ ICCPR บางประการ 

“ราชอาณาจักรไทยใช้สิทธิในการเลี่ยงพันธะภายใต้วรรคหนึ่งของมาตรา 4 ของ ICCPR โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับพันธกรณีภายใต้มาตรา 12(1) โดยการประกาศเคอร์ฟิวซึ่งถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 
มาตรา 14(5) เมื่อคดีตามมาตรา 107-112 ของประมวลกฎหมายอาญาและความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
ตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลทหาร มาตรา 19 โดยการห้ามมิให้มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์เนื้อหาบาง
ประการ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ยุยงให้เกิดความแตกแยกและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายภายในสังคม เนื้อหาที่ไม่เป็น
ความจริง หรือมีลักษณะเป็นการยุยงปลุกปั่น และมาตรา 21 โดยการจำกัดการรวมตัวทางการเมือง”18 

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 รัฐบาลยังได้ทำการแจ้งกับเลขาธิการสหประชาชาติว่ารัฐบาลได้ยกเลิกการจำกัด
สิทธิทั้งหลายแล้วนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 256219 

 
16 เพิ่งอ้าง, วรรค 2. 
17 เพิ่งอ้าง, วรรค 4. 
18 Thailand: Notification under Article 4(3), C.N.479.2014.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification), ดไูด้ที่: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.479.2014-Eng.pdf  
19 Thailand: Notification under Article 4(3), C.N.629.2019.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification),  
ดูได้ที่:    https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.629.2019-Eng.pdf  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 รัฐบาลยังได้ทำการแจ้งกับเลขาธิการสหประชาชาติว่าประเทศไทย 
จะทำการจำกัดพันธกรณีภายใต้ ICCPR บางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 12 (เสรีภาพในการเคลื่อนไหว) 
เนื่องจากเป็นมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันโรคโควิด20 

ประเทศไทยยังได้เคยทำการจำกัดสิทธิหลายประการโดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เพื่อที่จะควบคุมการชุมนุมประท้วง รวมถึง ในช่วงระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง 22 ธันวาคม 255321 และในวันที่ 22 
มกราคม ถึง 19 มีนาคม 255722 

อนึ่ง ด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยมิได้ทำการแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติเก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในเดือน
ตุลาคม จึงจำต้องอนุมานว่าประเทศไทยนั้นมิได้ประสงค์ที่จะทำการจำกัดสิทธิใด ๆ ภายใต้ ICCPR 

 ภายใต้กฎหมายไทย นายกรัฐมนตรีสามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการชั ่วคราวได้โดยการ
ประกาศใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 4 นั้นคำว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ได้ถูกนิยามไว้อย่างกว้างขวางให้
หมายถึง 

“สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัยตอความมั่นคงของ
รัฐ หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยู ในภาวะคับขัน (...) ซึ ่งจําเปนต้องมี
มาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ มครองสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัย
พิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและร้ายแรง” 

ภายใต้มาตรา 4 ของ ICCPR นั้นเหตุที่จะถูกใช้เพื่อนำมาจำกัดสิทธิคือสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามความอยู่
รอดของชาติ แต่ทว่าเหตุที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายไทยนั้นมีความกว้างขวางเป็นอย่างมากและไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

 
20 Thailand: Notification under Article 4(3), C.N.194.2020.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification), ดไูด้ที่:     
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.194.2020-Eng.pdf  
21 Thailand’s Notification under Article 4(3), C.N.375.2010.TREATIES-13 (Depositary Notification),  ดูได้ที่:   
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2010/CN.375.2010-Eng.pdf; Thailand’s Notification under Article 
4(3), C.N.105.2011.TREATIES-2 (Depositary Notification), ดูได้ท่ี:   
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2011/CN.105.2011-Eng.pdf  
22 Thailand’s Notification under Article 4(3), C.N.49.2014.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification), ดไูด้ที่:   
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.49.2014-Eng.pdf;  Thailand’s Notification under Article 
4(3), C.N.121.2014.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification), ดูได้ที่:  
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.121.2014-Eng.pdf  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

เมื่อเร็วๆนี้ อำนาจดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาใช้โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย หลังจากการรวมพลชุมนุม
ประท้วงเป็นเวลาหลายเดือน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจตาม
มาตรา 5 9 และ 11 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศ “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที ่ม ีความร้ายแรง” ในท้องที่
กรุงเทพมหานคร ” จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 256323 อันเนื่องมาจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ได้เกิดขึ้น
ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 ตุลาคม 2563 “สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง” มาจากความในมาตรา 11 ของพ.ร.ก.
ฉุกเฉิน24 โดยหลังจากการประกาศแล้ว จึงมีการประกาศข้อกำหนดซึ่งประกอบด้วยมาตรการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดย
อาศัยอำนาจที่ระบุไว้ในมาตรา 9 และ 11 ของพ.ร.ก.ตามมาเป็นลำดับ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก 2 และ 3) 25 

การรวมพลชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ เป็นเวลาหลายเดือน ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล
ซึ่งนำโดยเยาวชนประกอบด้วย 3 ข้อเรียกร้องหลัก อันประกอบด้วย ข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ให้มีการร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่  และให้มีการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์26 

 ในวันที่ 13 และ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างการชุมนุมใหญ่นั้น มีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลาย
โอกาส แต่มีรายงานว่าการชุมนุมโดยรวมนัน้ถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบ โดยในช่วงจังหวะหนึ่ง ผู้ชุมนุมได้ตะโกนและ
ชูสามนิ้วในขณะที่ขบวนเสด็จของพระราชินีเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวถูกอ้างอิงถึงในฐานะ
หนึ่งสาเหตุในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน27 พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ถูกประกาศออกมาเพื่อระงับการชุมนุมมีผลตั้งแต่เวลา 
4.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และทันทีหลังจากการประกาศใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นผู้ประท้วงอย่างน้อย 22 คน 
รวมถึงแกนนำ ถูกจับกุมตัว28 

 
23 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร, 15 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10227&filename=index  
24 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2), 16 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/903035  
25 เช่น ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน, 15 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10240&filename=index (ภาคผนวก 2) และประกาศตามมาตรา 11 
แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน, 15 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10241&filename=index (ภาคผนวก 3) 
26 Bangkok Post, ‘Protesters reiterate 3 key demands’, 9 ตลุาคม 2563, ดูได้ที่:  
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1998947/protesters-reiterate-3-key-demands  
27 Aljazeera, ‘Thai protesters clash with police, shout at king’s motorcade’, 14 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://www.aljazeera.com/news/2563/10/14/thai-protesters-clash-with-police-call-out-kings-motorcade; 
Aljazeera, ‘Clashes at Thailand anti-government protests in Bangkok’, 14 ตลุาคม 2563, ดูได้ที่:  
https://www.aljazeera.com/news/2563/10/14/thailand-protesters-set-off-on-มีนาคม-in-bangkok;  BBC, ‘Thai 
protests: Tens of thousands gather again in mass defiance of government’, 16 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-54548988 
28 Thai PBS, ‘ใครบ้าง? ถูกจับม็อบ 13-14 ตุลา’, 15 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://news.thaipbs.or.th/content/297402  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้
อ้างอิงถงึสถานการณ์ที่มี “บุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวน ปลุกระดม และดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการและช่องทางต่าง ๆ  ก่อให้เกิดความ
ปั่นป่วนวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐ
หรือบุคคล อันมิใช่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งยังกระทบโดยตรง
ต่อสัมฤทธิผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบาง” ด้วยเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่
มีความร้ายแรง ด้วยเห็นว่ามีความ “จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวให้ยุติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงทีเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม” 29 

ตามที่ระบุไว้ว่าไม่มีตัวชี้วัดที่แน่ชัดว่ารัฐบาลมีเจตนาที่จะเลี่ยงพันธกรณีของตนอย่างเป็นทางการจาก
พันธกรณีในการเคารพสิทธิใด ๆ ภายใต้ พ.ร.ก.นี้ เนื่องจากรัฐบาลมิได้แจ้งการเลี่ยงพันธกรณีดังกล่าวให้แก่เลขาธิการ
สหประชาชาติทราบ ตามที่รัฐเคยกระทำภายใต้สี่สถานการณ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา30 ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยว่าการ
เลี่ยงพันธกรณีพื้นฐานภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น เข้าข่ายมาตรฐานการ 
“คุกคามความอยู่รอดของชาติ” ตามที่ได้ถูกระบุไว้ว่าเป็นเงื่อนไขการเลี่ยงพันธกรณีตามมาตรา 4 ของ ICCPR หรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม ถ้อยคำหรือภาษาที่ใช้ในประกาศมีคำว่า“ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” และ “ความมั่ นคงของ
ชาติ” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับใช้มาตราการพิเศษอันไปสู่การจำกัดการใช้สิทธิมนุษยชนได้ แต่ทว่า ตาม
หลักการจำนวนมากซึ่งอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ต่อการจำกัดการใช้สิทธินั้น คำว่า
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของชาติต่างถูกกำหนดโดยชัดแจ้งว่าการจำกัดสิทธิด้านต่าง ๆ จะ
กระทำได้ก็แต่อาศัยหลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และถูกกำหนดโดยกฎหมายด้วย การจำกัดดังกล่าวอยู่ภายใต้ 
ICCPR มาตรา 12(3) เสรีภาพในการโยกย้าย มาตรา 18 (3) เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของ
บุคคล มาตรา 19 (2และ3) เสรีภาพแห่งการแสดงออกและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 21 เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบ และ มาตรา 22 (2) เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ต้องพิจารณาว่าการจำกัดสิทธใิด 
ๆ นั้นจำต้องทำโดยความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกำหนดไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ความสงบ

 
29 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร, อ้างแล้ว 23 
30 Thailand: Notification under Article 4(3), C.N.479.2014.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification), ดไูด้ที:่  
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.479.2014-Eng.pdf; Thailand’s Notification under Article 
4(3), C.N.194.2020.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification), ดูได้ที่:  
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.194.2020-Eng.pdf ; Thailand’s Notification under Article 
4(3), C.N.375.2010.TREATIES-13 (Depositary Notification),  ดูได้ที่:  
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2010/CN.375.2010-Eng.pdf; and Thailand’s Notification under 
Article 4(3), C.N.49.2014.TREATIES-IV.4 (Depositary Notification), ดูได้ท่ี:  
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.49.2014-Eng.pdf. 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

เรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของชาติแล้ว การจำกัดเหล่านั้นยังจำต้องได้สัดส่วนและยึดโยงกับหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วย31 

3. การตรวจสอบอย่างมีข้อจำกัดของศาล 

ไม่ว่ามาตรการฉุกเฉินซึ่งมีผลเป็นการจำกัดหรือแทรกแซงสิทธิมนุษยชนจะได้ทำการเลี่ยงพันธกรณีอย่างเป็น
ทางการหรือไม่ก็ตาม มาตรการเหล่านั้นต้องถูกตรวจสอบได้โดยฝ่ายตุลาการ32 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติได้กล่าวย้ำอยู่เสมอว่าศาลควรมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมทั้งมาตรการที่บังคับใช้33 ทั้งนี้ อำนาจของตุลาการในด้านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องด้วยอำนาจพิเศษ
บางประการตามมาตรา 9 และมาตรา 11 นั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างกว้างขวางจนทำให้สามารถนำไปสู่การใช้อำนาจ
โดยพลการได้อย่างง่ายดาย 

แต่ทว่า มาตรา 16 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินได้จำกัดสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง โดยกำหนดว่า: 

“ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

ศาลปกครอง ซึ่งมีเขตอำนาจครอบคลุมการกระทำของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ ใช้อำนาจทางปกครอง ได้
ตีความพ.ร.ก.ฉุกเฉินในทางที่จำกัดมิให้หน่วยงานของตนนั้นสามารถทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการที่
ถูกบังคับใช้ตามพ.ร.ก.ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีนักกิจกรรมได้ทำการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
โดยเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับรัฐบาลไทยเนื่องจากการบังคับใช้กฎผ่านแดนฉบับใหม่ที่เรียกร้องให้ผู้มีสัญชาติไทย
จำต้องมีเอกสารจากสถานทูตและใบรับรองแพทย์สำหรับเดินทางทางอากาศมายังประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการที่ใช้สำหรับการควบคุมโรคโควิด-19 และทำให้พลเมืองชาวไทยจำนวนมากนั้นไม่สามารถที่จะเดินทาง

 
31 ดูเพิ่มเตมิ: หลักการ Siracusa เกีย่วกับการจำกัดและการลดิรอนมาตรการในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (the Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International 
Covenant on Civil and Political Rights), Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4, 1984, ดูได้ที่: https://www.icj.org/wp-
content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf 
32 ICJ, ‘Geneva Declaration on Upholding the Rule of Law and the Role of Judges and Lawyers in Times of 
Crisis’, หลักการที ่1, and Commentary, หนา้ 1-15,  ดูได้ที่: https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2011/05/ICJ-genevadeclaration-publication-2011.pdf   
33 ได้แก่ ในข้อสังเกตเชิงสรุปต่อประเทศโคลัมเบยี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไดเ้น้นย้ำว่า “บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญและในกฎหมายควรจะประกันว่าการปฏิบตัิตามหลักการในมาตรา 4 ของกติกาสากลนั้น ต้องได้รับการตดิตาม
ทบทวนโดยศาล” เช่นเดียวกันในกรณีประเทศศรีลังกา คณะกรรมการได้แสดงความกังวลว่า “ศาลนัน้ไม่มีอำนาจท่ีจะ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ รวมถึงมาตรการต่างๆที่ถูกใช้ในระหว่างที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน” ด:ู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปon Colombia, 
CCPR/C/79/Add. 76, วรรค38 and วรรค 23; คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อ
ประเทศศรีลังกา, CCPR/C/79/Add.56, วรรค 13. 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

กลับมายังประเทศได้ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางได้ปฏิเสธที่จะรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณาโดยให้
เหตุผลว่า ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน34 มาตรการที่ถูกกำหนดนั้นไม่อยู่ภายใต้อำนาจของศาล35 อนึ่ง เป็นที่น่าสนใจว่าในปี 
2553 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2553 วินิจฉัยว่ามาตรา 16 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นไม่ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังชี้ว่าแม้ว่าจะไม่สามารถนำคดีมาฟ้องร้องยังศาลปกครองได้ แต่ผู้ได้รับความเสียหายยัง
สามารถนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้36 

เหตุนี้นักกิจกรรมดังกล่าวจึงแสวงหาช่องทางอื่นในการดำเนินคดีและได้นำคดีไปฟ้องยังศาลแพ่ง อย่างไรก็
ตามในวันที่ 5 เมษายน 2563 ศาลแพ่งกรุงเทพได้ยกฟ้องคดีดังกล่าวด้วยเหตุที่ว่าคำสั่งนั้นได้ถูกออกโดยอาศัยอำนาจ
ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ให้อำนาจแก่จำเลยในฐานะนายกรัฐมนตรี โจทก์ไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิ37 แนวคำพิพากษาดังกล่าวนั้น
ไม่เหมือนกับคำพิพากษาของศาลแพ่งในช่วงปี 2557 นัก โดยในคดีระหว่างรัฐบาลและคณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) 
นั้น ศาลแพ่งมีคำพิพากษาว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีอำนาจในการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศาลมีอำนาจที่จะกำหนดมิให้
รัฐบาลบังคับใช้ข้อกำหนดบางประการที่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล 
เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวนั้นละเมิดสิทธิของผู้ชุมนุม  ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงการห้ามชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 
และการให้ผู้ชุมนุมสามารถจราจรบนเส้นทางคมนาคมได้ นอกจากนี้ ศาลยังชี้ว่ารัฐบาลนัน้จะต้องไม่ออกคำสั่งให้มีการ
ใช้กำลังหรืออาวุธเพื่อที่จะสลายการชุมนุมโดยสงบ38  

ในวันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2563 นักการเมืองรวมถึงผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งได้ทำการยื่นเรื่องต่อศาลแพ่งเพื่อ
ขอให้ศาลทำการเพิกถอนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานคร เพิกถอนประกาศ
และคำสั่งที่เก่ียวข้อง รวมถึงขอคุ้มครองชั่วคราว39 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่งรับคำฟ้องโดยได้กล่าวถึงมาตรา 
16 แห่งพ.ร.ก. ฉุกเฉินและอำนาจของตนภายใต้รัฐธรรมนูญในการที่จะพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น40อย่างไรก็ตามสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั้นได้ถูกยกเลิกกอ่นที่

 
34 แรกเริ่มกฎดังกล่าวออกโดยสำนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในประกาศลงวันท่ี 19 มีนาคม 2563 ดูได้ที่: 
http://www.mfa.go.th/main/contents/files/news3-20200329-164122-910029.pdf ต่อมาในวันท่ี 20 มีนาคม 2563 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินน้ันได้ออกมาตรการที่กำหนดเง่ือนไขในลักษณะเดียวกันไว้ 
35 กรุงเทพธุรกิจ, ‘ศาลปกครองกลาง ไม่รับฟ้องปมประกาศ Fit to Fly สกัดโควิด-19 สำนวนสอง’, 21 เมษายน 2563, ดูได้
ที่: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874190.  
36 วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่9/2553, ดูได้ที่: 
https://english.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/file_import/center-law9_53.pdf   
37 ไทยโพสต์, ‘ศาลแพ่งยกฟ้อง ร้องข้ามประเทศ รัฐทำได้ FitToFly’, 5 เมษายน 2563, ดูได้ที่: 
https://www.thaipost.net/main/detail/62089.  
38 Bangkok Post, ‘Court rules to protect protesters’, 20 February 2014, ดูได้ที่: 
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/395975/court-rules-to-protect-protesters  
39 Voice Online, ‘'เพื่อไทย' ยื่นศาล หวังเพิกถอน 'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน' ไรค้วามชอบธรรม ละเมิดผู้ชุมนมุ’, 20 ตุลาคม 2563, ดูได้
ที่: http://www.voicetv.co.th/read/e-2nAURQQ  
40 ศาลแพ่ง, คดีหมายเลขดำที ่พ 5363/2563, 22 ตุลาคม 2563. 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

ศาลจะได้ทำการไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราว แต่ทว่าทนายความของผู้ฟ้องข้างต้นยังคงยืนยันว่าจะมีการฟ้องร้อง
ดำเนินคดีต่อศาลต่อไปเพื่อเพิกถอนผลของสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอันเนื่องมาจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างที่มาตรการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินถูกบังคับใช้41 

สิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาเมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไป 
(General Principle of Law) และถูกรับรองไว้ในมาตรา 2(3) ของ ICCPR การเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพต้อง
สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา แม้กระทั่งระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน42 ตามที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากลได้ยืนยันในคำประกาศเจนีวา (Geneva Declaration) และตามที่ได้มีการรับรองไว้ตามมาตรฐานสากลว่า  

“ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการไม่ควรอ้างเอาวิกฤตการณ์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เป็นเหตุแห่งการ
จำกัดสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเยียวยาโดยองค์กรตุลาการอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่ของเหยื่อ และ/หรือ ญาติของของเหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน  การใช้
มาตรการใด ๆ อันมีผลเป็นการตัดเขตอำนาจของศาลทั่วไปในการพิจารณาคดีหรือในการเยียวยากรณีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นการทำลายหลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการและหลักการพื้นฐานของหลัก
นิติรัฐ/นิติธรรม (Rule of Law)”43 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้กล่าวในข้อสังเกตทั่วไปที่ 29 เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ว่า 

“แม้ว่ารัฐภาคีจะอยู่ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดมาตรการอย่าง
เข้มงวด แต่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการได้รับการเยียวยาจากศาลหรือการเยียวยาแบบอื่น ๆ ได้ แต่รัฐ
ภาคีดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีพื้นฐานภายใต้มาตรา 2 วรรค 3 ของ ICCPR ในการให้การ
เยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ”44 

 
41Bangkok Post, ‘Prayut lifts state of emergency’, 23 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2006623/prayut-lifts-state-of-emergency; The Active, 
‘ทนาย นศ.ยัน เดินหน้าฟ้อง แม้ยกเลิกประกาศฯ’, 22 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: https://theactive.net/news/20201022-
5/?fbclid=IwAR2l47k22F5Tx-uK7vNJHTqb1_4g3oIa2-JvsFqPev9AdCuLqYHgXE_nhQs 
42 ด ูICJ, ‘Practitioners Guide no. 2: the Right to Remedy and Reparation, ดูได้ท่ี: at https://www.icj.org/the-
right-to-a-remedy-and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-guide-no-
2/; Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations 
of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 
E/CN.4/Res/2005/35, หลักการที่ 1-3; UN Human Rights Committee, ข้อคิดเห็นทั่วไปท่ี 29, U.N. Doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 2001, วรรค 14. 
43 ICJ, Geneva Declaration on Upholding the Rule of Law and the Role of Judges and Lawyers in Times of 
Crisis, หลักการที ่11, and Commentary หน้า 181-196, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2011/05/ICJ-
genevadeclaration-publication-2011.pdf 
44 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 29, วรรค 14 
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4. การงดเว้นโทษในทางกฎหมายจากการถูกดำเนินคดี 

หากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหรือเป็นอาชญากรรมภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐต่าง ๆ มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนอย่างรวดเร็ว รอบคอบ และเป็นกลาง และนำ
ผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม45 หน้าที่ดังกล่าวถูกระบุไว้ใน ICCPR46 อนุสัญญาต่อตา้น
การทรมาน (มาตรา 7) และได้มีการให้รายละเอียดในเร่ืองนี้ไว้ในหลักการต่อต้านการยกเว้นโทษชุดปรับปรุงล่าสุดของ
ส หป ร ะ ช าช าต ิ  ( UN Updated Set of Principles for the protection and promotion of human rights 
through action to combat impunity)47 หน้าที่เหล่านี้จะต้องได้รับการเคารพโดยเฉพาะอย่างยิ ่งในกรณีการ
ทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี การบังคับให้บุคคลสูญหาย การวิสามัญ
ฆาตกรรม และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับที่ระบุในหลักการต่อต้านการยกเว้นโทษข้างต้น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้อธิบายไว้ว่า 

“หากการสืบสวนสอบสวน (...) เผยให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิบางประการที่ได้มีการรับรองไว้ในกติกาสากลฯ
นี้ รัฐภาคีมีหน้าที่ต้องประกันว่าผู้กระทำให้เกิดการละเมิดจะได้รับโทษอย่างเป็นธรรม เช่นเดียวกับความ
ล้มเหลวในการสืบสวนสอบสวน ความล้มเหลวในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษสามารถเป็นการ
ละเมิดกติกาฯฉบับนี้ได้ในตัวของมันเอง หน้าที่ในการนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษนี้เป็นหน้าที่ของรัฐ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีมีการกระทำสิ่งที่เป็นความผิดทางอาญาทั้งตามกฎหมายภายในประเทศและ
กฎหมายระหว่างประเทศ  เช่น การทรมาน และการกระทำอ่ืนๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 
(มาตรา 7) การสังหาร[โดยเจ้าหน้าที่รัฐ]โดยรวบรัดตัดตอนหรือตามอำเภอใจ (มาตรา 6) และการบังคับให้
บุคคลสูญหาย (มาตรา 7 และ 9 และบ่อยครั้งก็รวมถึงมาตรา 6 ด้วย) (...)  ด้วยเหตุนี้ ในการที่เจ้าหน้าที่
ราชการหรือตัวแทนของรัฐกระทำการละเมิด (สิทธิดังกล่าว) นั้น จึงไม่อาจปล่อยให้ผู้กระทำความผิดให้หลุด
พ้นจากความรับผิดส่วนบุคคลได้ เช่นที่ได้กระทำผ่านการนิรโทษกรรม และการให้ความคุ้มครองทาง
กฎหมาย และการชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยังไม่มีสถานภาพทางการใด ๆ ที่ให้

 
45 สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและแหล่งของกฎหมายการยกเว้นโทษ ด:ู ICJ Practitioners Guide 
Number 7, ‘International Law and the Fight against Impunity’, 2015, ดูได้ที่: 
https://www.icj.org/international-law-and-the-fight-against-impunity-icj-practitioners-guide-no-7-now-
available-in-english/ 
46 มาตรา 2(3) ของ ICCPR เช่นที่ไดถู้กอธิบายไว้โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อคิดเห็นท่ัวไปที่ 31: 
The Nature of the General Obligations Imposed on State Parties to the Covenant’, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, พฤษภาคม 2004, วรรค 18, ดูได้ที่: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%
2fRev.1%2fAdd.13&Lang=en   
47 หลักการต่อต้านการยกเว้นโทษชุดปรับปรุงล่าสดุของสหประชาชาติ (Updated Set of Principles for the protection 
and promotion of human rights through action to combat impunity), UN DOC E/CN.4/2005/102/add 1, 8 
กุมภาพันธ์ 2005, recommended by the UN Commission on Human Rights, Resolution 2005/81, ดูได้ที่: 
https://undocs.org/E/CN.4/2005/102/Add.1. 
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ความชอบธรรมในการให้ความคุ้มกันความรับผิดตามกฎหมายแก่บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิด
สิทธิเหล่านั้น อีกทั้งอุปสรรคทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย ได้แก่ 
การกล่าวอ้างถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือการกำหนดอายุความที่สั้นอย่างไม่สมเหตุสมผล 
ก็สมควรที่จะถูกตัดออก (...)”48 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 17 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินกลันจำกัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้าที่ทหาร
หรือพลเรือน ระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างมาก มาตรา 17 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินระบุว่า: 

“พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอํานาจหน้าที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ไมตองรบัผิด
ทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการระงับหรือปองกันการกระทําผิด
กฎหมาย หากเปนการกระทําที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน 
แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาด้วยความรบัผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่” 

แม้ว่าจะมีการยืนยันสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำความผิดทางละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสอทธิในการได้รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่ามาตรา 17 นั้น
จำกัดความรับผิดของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายฉุกเฉินและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยวิธีการให้การงดเว้นโทษ
ทางกฎหมาย  

เท่าที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลรับทราบนั้นพบว่าในคดีส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงคดีที่ผู้เสียหายและหรือ
ครอบครัวของผู้เสียหายนั้นได้รับค่าชดเชยในรูปแบบของค่าชดเชยที่เป็นตัวเงินจากหน่วยงานรัฐบาล  จะพบว่า
เจ้าหน้าที่ของรฐัที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นมักจะมิได้ถูกนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม49 

 
48 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อคิดเห็นท่ัวไปที ่31, The Nature of the General Obligations 
Imposed on State Parties to the Covenant’, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, พฤษภาคม 2547,  วรรค 18, ดูได้ที่: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2F
VaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZRASjdFuuJ
QRnbJEaUhby31WiQPl2mLFDe6ZSwMMvmQGVHA%3D%3D หลักการที่ 8 ของแนวทางพื้นฐานสหประชาชาติว่าด้วย
การใช้กำลังและอาวุธปืน (United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms) ยังระบุว่า: “ในกรณี
ที่เป็นข้อยกเว้นเช่นความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศหรือกรณีที่มสีถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนใดนัน้อาจจะสามารถนำมาใช้
เป็นเหตุในการไม่ปฏิบัตติามแนวทางพื้นฐานฉบับนี้ได้” 
49 ตัวอย่างเช่น ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงตั้งแต่ปี 2548 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม  
2559 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้กองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ท้ังสอง ได้แก่ นายอิสมาแอ เตะ 
กับนายอามีซี มานาก เนื่องจากศาลพิพากษาว่าโจทก์ท้ังสองถูกเจ้าหน้าท่ีทหารทำร้ายร่างกายในระหวา่งถูกควบคุมตัวโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายเป็นเวลาเก้าวัน -- ซึ่งเกินกว่าเจ็ดวันตามที่กฎอัยการศึกอนุญาต ในปี 2551 ทั้งสองคนถูกจับกุมภายใต้กฎ
อัยการศึกและมีการร้องเรียนวา่ถูกซ้อมทรมานเพื่อให้รบัสารภาพในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการ
นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ดู ประชาไท ‘ศาลปกครองสูงสุดพพิากษาจ่ายเงินทดแทน น.ศ. ยะลา หลังถูกจับกุมเกิน
กำหนด-ซ้อมทรมาน’ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ดูได้ที่: http://prachatai.com/journal/2016/10/68437 ในอีกคดีหนึ่ง ศาล
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ในปี 2548 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระหว่างที่กำลังทำการพิจารณารายงานการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของประเทศไทยในรอบแรกตามมาตรา 40 ของ ICCPR ได้แสดงความห่วงกังวล “โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
กังวลที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินได้รับยกเว้นจากการรับโทษตามขั้นตอนในทาง
กฎหมายและทางวินัย ซึ่งเป็นการให้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิดรุนแรงขึ้น”50 ในปี 2560 คณะกรรมการยังได้แสดง
ความกังวลต่อ “การสืบสวนสอบสวนที่ดำเนินไปอย่างล่าช้า (....) รวมถึงกรณีการยิงพลเรือนระหว่างความรุนแรงทาง
การเมืองในปี 2553”  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน51 

5. มาตรการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

มาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกข้อกำหนดในกรณีที่มีความจําเป็น “เพื่อแก้ไข
สถานการณฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น” ในบริบทของการชุมนุมประท้วง
นั้น ได้มีการออกข้อกำหนดภายใต้มาตรา 9 ได้แก ่การห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 
การห้ามการทำให้แพร่หลายซึ่งสื่ออันใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสาร และการห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะ52 

เมื่อมีการประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง” เพื่อควบคุมการชุมนุมประท้วง นายกรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น53 จะได้รับอำนาจมากขึ้นในการออกข้อกำหนดภายใต้พ.ร.ก. ฉุกเฉินตามที่ถูกกำหนด
ไว้ในมาตรา 11 และ 12 ซึ่งเป็นอำนาจที่มากกว่ามาตรการที่ถูกกำหนดในมาตรา 9 การจำกัดสิทธิที่สามารถนำมา
บังคับใช้ได้ภายใต้มาตรา 11 และ 12 ได้แก่ อำนาจในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำให้
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ
ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน อำนาจในการออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกคำสั่ง
ยึดหรืออายัดอาวุธ สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใด และการประกาศห้ามมิให้กระทำการใด ๆ 

 

ปกครองมีคำสั่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ครอบครัวของนายอัสฮารี สะมาแอ เป็นเงิน 500,000 บาท 
หลังจากท่ีมีการร้องเรียนว่าเขาถูกซ้อมทรมานและสังหารในขณะที่ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าท่ีทหารในเดือนกรกฎาคม 2550 
อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มเีจา้หน้าท่ีทหารหรือบุคคลอื่นใดถูกฟ้องคดีจากเหตุการการเสียชีวิตของนายอัสฮารี สะมาแอ ดู 
ประชาไทย ‘Compensation but no prosecution over death of Deep South torture victim’ 22 สิงหาคม 2558 ดู
ได้ที่: 
https://prachatai.com/english/node/5408?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=F
eed%3A+prachataienglish+%28Prachatai+in+English%29  
50 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต:ิ 
ประเทศไทย’, CCPR/CO/84/THA, 8 กรกฎาคม 2548, วรรค 13. 
51 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อสังเกตเชิงสรุปจากการทบทวนรายงานตามรอบของแระเทศไทย รอบ
ที่ 2’, 25 เมษายน 2560, วรรค 21. 
52 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน, 15 ตุลาคม 2563, ดไูดท้ี่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10240&filename=index  
53 มาตรา 7, วรรค 3-6, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความ
ปลอดภัยของประชาชน54 

อนึ่ง ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่า ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 22 ตุลาคม 2563 มีผู้ถูกจับกุม
เป็นจำนวนอย่างน้อย 90 ราย ส่วนใหญ่นั้นถูกจับกุมในข้อหาละเมิดพ.ร.ก. ฉุกเฉินว่าด้วยการห้ามชุมนุม ผู้ถูกจับกุม 6 
รายถูกปล่อยตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา55 

ทั้งนี้ ผู ้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั ่งที ่ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นสามารถถูกลงโทษได้ตาม
บทบัญญัติในมาตรา 18 ซึ่งระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลจึงให้ขอแสดงและเน้นย้ำถึงความกังวล รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้
ให้แก่รัฐบาลไทยมาตั้งแต่ปี 2548 เกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะต่อมาตรา 9 11 และ 12 ที่เกี่ยวกับมาตรการ
ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้โดยนายกรัฐมนตรีในช่วง “สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง”ได้ 

5.1 คำจำกัดความที่คลุมคือและอำนาจอย่างกว้างขวาง 

หลักความชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality) ถือเป็นพื้นฐานของหลักกฎหมายทั่วไปและหลักนิติ
ธรรมซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับทุกระบบกฎหมายทั่วโลก โดยหลักดังกล่าวประกอบด้วยหลายข้อย่อย ซึ่งรวมถึง หลัก
ความแน่นอนและความชัดเจนทางกฎหมาย (lex certa) หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังของความผิด ซึ่งหมายความว่า
ความผิดต้องถูกกำหนดไว้โดยชัดเจนและถูกอธิบายในกฎหมายก่อนที่บุคคลจะถูกลงโทษตามความผิดดังกล่าว (lex 
previae) รวมถึงหลักการปรับใช้กฎหมายอาญาโดยเคร่งครัด (lex stricta) หลักการทั้งหมดถูกสะท้อนในมาตรา 15 
ของ ICCPR รวมถึงแหล่งอื่น ๆ หากหลักความชอบด้วยกฎหมายไม่ได้รับการเคารพ บุคคลที่กฎหมายบังคับใช้จะไม่
สามารถประพฤติตนให้สอดคล้องต่อกฎหมายซึ่งไม่ได้ถูกบัญญัติไว้โดยชัดเจนได้ และทนายความรวมถึงผู้มีส่วน
เก่ียวข้องอื่น ๆ อาจมาสามารถประเมินกฎหมายเหล่านั้นเพื่อประกันว่าได้มีกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายใน
ภาพรวม 

อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีลักษณะที่ไม่เป็นไปตามหลักการข้างต้นในทุกรูปแบบ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินประกอบด้วยบทบัญญัติหลายประการซึ่งคลุมเครือและกว้างขวางมากจนดูเสมือนว่ามอบ
อำนาจที่ไม่มีขอบเขตจำกัดแก่นายกรัฐมนตรี มาตรา 11(6) ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการ “ประกาศหามมิให้กระทํา
การใด ๆ หรือสั่งใหกระทําการใด ๆ เทาที่จําเป็นแกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือ
ความปลอดภัยของประชาชน”  

เนื่องจากกฎหมายมิได้กำหนดการกระทำใด ๆ ที่มาตรานี้จะครอบคลุมอันไว้ มาตรานี้ยังอาจรวมถึงการ
กระทำที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจของนายกรัฐมนตรี ข้อบทนี้จึงมีลักษณะคลุมเครือและกว้างจนเกินไป  อีกทั้งละเมิด

 
54 ประกาศตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน, 15 ตุลาคม 2563, ดูไดท้ี่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10241&filename=index  
55 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, ‘สถิติผู้ถูกจบักุม-ดำเนินคดี ตั้งแต่การชุมนุม #คณะราษฎร 13 ต.ค.’, ข้อมูล ณ วันท่ี 
22 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: https://www.tlhr2014.com/?p=22156  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

หลักความชอบด้วยกฎหมาย และเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นความผิดทางอาญา การปรับใช้บทบัญญัตินี้จึงอาจ
นำไปสู่การลงโทษฐานความผิดที่ไม่ถูกกำหนดในกฎหมายมาก่อน อันเป็นการละเมิดมาตรา 15 ของ ICCPR 

ตามประกาศลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก 3) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง สามารถใช้อำนาจต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นใน
ระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเพื่อหยุดยั้งการประท้วงในเขตกรุงเทพมหานครได้56 

 5.2 การจับกุมและคุมขังโดยพลการ 

สิทธิในเสรีภาพและสิทธิที่จะไม่ถูกควบคุมตัวตามอำเภอใจได้รับการคุ้มครองไว้ในมาตรา 9 ของ ICCPR ซึ่ง
บัญญัติว่าบุคคลจะถูกจับกุมหรือคุมขังตามอำเภอใจ/โดยพลการมิได้  

มาตรา 11 และ 12 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินและประกาศตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2563 (ภาคผนวก 3)57 ได้ให้อำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลใดได้เป็นในเบื้องต้นเป็น
เวลา 7 วันซึ่งอาจต่อเวลาต่อไปได้อีกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน 

การควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหาถือเป็นการควบคุมตัวโดยใช้อำนาจทางปกครอง (administrative 
detention) และโดยปกติถือว่าต้องห้ามตามกฎหมายระหว่าง แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างในกรณีที่จำกัดเป็นอย่างยิ่ง 
การควบคุมตัวดังกล่าวเป็นมาตรการพิเศษขึ้นมาแทนที่ระบบยุติธรรมทางอาญาปกติ จากประสบการณ์คณะกรรมการ
นิติศาสตร์สากลเห็นว่าการควบคุมตัวโดยอำนาจทางปกครองนั้นมักนำไปสู่การละเมิดในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ การ
ทรมาน การประติบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี และการบังคับให้สูญหาย เนื่องจากการควบคุมตัวเช่น
ว่านั ้นมิได้มีการกำหนดหลักประกันทางกฎหมายเพื ่อการคุ ้มครองผู ้ถ ูกควบคุมตัวเหมือนเช่นในกรณีปกติ 
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลเห็นว่า การควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำนาจของฝ่ายปกครองจะถือว่าชอบด้วย
กฎหมายก็ต่อเมื่อการกระทำดังกล่าวนั้นถูกใช้ในลักษณะเป็นมาตรการชั่วคราวระหว่างที่มีการเลี่ยงพันธกรณีโดยชอบ
ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อแก้ไขภัยคุกคามพิเศษ สอดคล้อง
กับที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ICCPR ซึ่งหมายความถึงกฎหมายอาญาและวิธิพิจารณาความอาญาทั่วไม่สามารถจัดการต่อ
ภัยคุกคามความมั่งคงที่กำลังเกิดขึ้นจริงได้ ในหลายกรณีส่วนใหญ่ ลำพังความผิดทางอาญาปกติ เช่นการพยายามหรือ
การสมคบคิดกันกระทำความผิด ก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการปกป้องความมั่นคง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในความเห็นทั่วไปที่ 35 ชี้ว่าในบริบทของการควบคุมตัวโดย
อำนาจทางปกครอง 

“ในขณะที่รัฐภาคีใช้วิธีการคุมขังเพื่อความมั่นคง (บางครั้งรู้จักภายใต้ชื่อ การควบคุมตัวโดยใช้อำนาจทาง
ปกครอง หรือการกักขัง) โดยมิได้มีการมิได้มีการใคร่ครวญเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่อข้อหาทางอาญา 
คณะกรรมการพิจารณาว่าการควบคุมตัวดังกล่าวนั้นแสดงถึงความเสี่ยงอย่างร้ายแรงของการถูกจำกัด

 
56 ข้อ 5, ประกาศตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10241&filename=index (ภาคผนวก 3) 
57 เพิง่อ้าง, ข้อ 1 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

เสรีภาพตามอำเภอใจ นอกจากนี้การควบคุมตัวดังกล่าวมักนำไปสู่การควบคุมโดยอำเภอใจ เนื่องจากมี
มาตรการอันมีประสิทธิภาพอื่น ๆ รวมถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ถูกใช้เพื่อแก้ไขภัยเช่นว่า ถ้า 
ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น ภัยคกุคามในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นโดยตรง และหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้น
มาเป็นเหตุในการสร้างความชอบธรรมแก่การควบคุมตัวผู้ที่ก่อภัยดังกล่าว ภาระการพิสูจน์ต้องตกอยู่กับรัฐ
ภาคีในการที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีบุคคลเป็นผู้ก่อภัยคุกคามดังกล่าว และไม่สามารถหามาตรการอื่นมา
ปรับใช้เพื่อแก้ไขได้ นอกจากนี้ภาระการสูจน์จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไปพร้อมๆ กับระยะเวลาของการควบคุม
ตัว”58 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนยังได้ยืนยันว่า  

“การจับคุมหรือคุมขังเพื่อจะลงโทษด้วยเหตุแห่งการใช้สิทธิโดยชอบตามที่ได้รับการรับรองโดยกติการะหว่าง
ประเทศนั้นถือว่าเป็นการจับคุมหรือคุมขังโดยพลการ การใช้สิทธิในที่นี้ รวมไปถึง เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก (มาตรา 19)  เสรีภาพในการชุมนุม (มาตรา 21) (….)”59 

เหตุในการจับกุมและควบคุมตัว   

มาตรา 11(1) ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน กำหนดให้ บุคคล “ที่สงสัยวาจะเปนผู้รวมกระทําการ” หรือเป็น “ผูใช ผู
โฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้น หรือปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทํา” ให้เกิด “สถานการณฉุกเฉิน” อาจถูก
จับกุมและควบคุมตัว ถ้าการควบคุมตัวดังกล่าวนั้นจําเปนเพื่อป้องกัน “เหตุการณรายแรง” หรือเพื่อให “เกิดความร
วมมือในการระงับเหตุการณร้ายแรง” 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมีความกังวลว่าเหตุเหล่านี้ถูกบัญญัติโดยใช้ข้อความที่กว้างขวางและ
คลุมเคลือซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เกิดการละเมิดได้ เหตุเหล่านี้อาจส่งผลให้มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ไม่มีความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกับภัยคุกคามที่เกิดข้ึน และอาจถูกนำไปใช้เพื่อปราบปรามการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการแสดงออก สมาคม และชุมนุม 

ในความเป็นจริงแล้ว นอกจากผู ้นำการชุมนุมและผู ้ชุมนุมโดยสงบแล้ว บุคคลผู ้ถูกควบคุมตัวในเขต
กรุงเทพมหานครเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังรวมถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมากกับ  “ภัยความ
มั่นคง” ที่กล่าวอ้าง เช่นลูกจ้างกิจการให้เช่าเครื่องขยายเสียงและผู้สื่อข่าว 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ลูกจ้างหกคนของกิจการให้เช่าเครื่องขยายเสียงซึ่งมีการรายงานว่าเป็นผู้ให้เช่าเครื่อง
ขยายเสียงแก่ผู้จัดการชุมนุม ได้ถูกควบคุมตัวฐานกระทำการฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พวกเขาถูกนำตัวไปที่กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกกำหนดให้ใช้ในการควบคุมตัวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
และเป็นสถานที่เดียวกับที่ผู้ชุมนุมคนอ่ืน ๆ ถูกควบคุมตัว 

 
58 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อคิดเห็นท่ัวไปที ่35: มาตรา 9 (Liberty and security of person)’, 
CCPR/C/GC/35, 16 ธันวาคม 2557, วรรค 15 
59 เพิ่งอ้าง, วรรค 17 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวประชาไท ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ ถูกควบคุมตัวในขณะที่เขากำลัง
ถ่ายทอดสดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในกรุงเทพฯ แม้ว่าเขาจะได้สวมใส่ปลอกแขนที่ออกโดยสมาคมผู้สื่อข่าวแห่ง
ประเทศไทยแสดงตัวว่าเขาเป็นสื่อมวลชน ในเทปการถ่ายทอดสดได้แสดงให้เห็นว่าผู้สื่อข่าวท่านนี้ได้ ถามเจ้าหน้าที่
ตำรวจว่าเขาสามารถยืนที่จุดไหนเพื่อรายงานข่าวก่อนที่เขาจะถูกควบคุมตัว เขาถูกนำตัวไปที่ กองบังคับการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ภาค 1 ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกกำหนดให้ใช้ในการควบคุมตัวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
อย่างไรก็ดี เขาได้รับการปล่อยตัวไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการจับกุม โดยเขาถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 300 บาท
ในข้อหา “ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน” ตามมาตรา 368 ประมวลกฎหมายอาญา60 

การกำกับควบคุมโดยตุลาการ 

ICCPR กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับโดยฝ่ายตุลาการทั้งภายหลังการจับกุม 
(มาตรา 9(3)) หรือเมื่อใดก็ตามที่ได้รับการร้องขอโดยผู้ถูกจับกุมผ่านกระบวนการนำตัวผู้ถูกจับกุมมาปรากฏต่อหน้าผู้
พิพากษา (Habeas Corpus) หรือกระบวนวิธีพิจารณาที่คล้ายกัน (มาตรา 9(4)) 

บทบัญญัติในมาตรา 12 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำการร้องขอต่อศาลเพื่อดำเนินการจับกุม แต่
ภายใต้พ.ร.ก.นั้นยังไม่ชัดเจนว่าผู้ถูกจับกุมจะต้องถูกนำตัวไปปรากฏต่อศาลหรือไม่ ในทางปฏิบัติ ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งอยู ่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาตั ้งแต่ปี  2548 นั้น แม้ว่าจะมีการ
กำหนดให้ศาลมีอำนาจตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งรวมถึงการขอขยายระยะเวลาในการควบคุมตัว แต่
ตามกฎของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ภาค 4 กำหนดว่าไม่จำเป็นต้องนำ
ตัวผู้ถูกควบคุมตัวไปยังศาลเว้นเสียแต่ว่าศาลมีคำสั่งให้กระทำเช่นนั้น61 ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว
ในการถูกนำตัวไปยังศาลโดยพลัน ตามที่ถูกรับรองไว้ในมาตรา 9 (3) ของ ICCPR เช่นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติได้อธิบายว่า 

“บุคคลผู้ถูกควบคุมตัวจะต้องถูกนำตัวมาปรากฏต่อหน้าศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนที่กฎหมายกำหนดให้
เป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ การมาปรากฏตัวของผู้ถูกควบคุมตัวในการพิจารณาคดีนั้นเปิดโอกาสให้มีการไต่สวน
เก่ียวกับการดูแลผู้ที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างถูกคุมตัวและอำนวยความสะดวกแก่การส่งตัวไปยังสถานที่ฝาก
ขังหากมีคำสั่งเช่นนั้น ดังนั้นมาตรการนี้จึงมีประโยชน์ในการปกป้องสิทธิในความปลอดภัยของบุคคลและ
สิทธิที่จะไม่ถูกกระทำทรมานหรือและการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ในการ
พิจารณาคดี[ภายหลักการจับกุมหรือควบคุมตัว]หรือการพิจารณาคดีนัดหลังจากนั้นซึ่งผู้พิพากษาจะมีโอกาส
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความจำเป็นของการควบคุมตัว บุคคลผู้ถูกควบคุมตัวย่อมมีสิทธิได้รับ

 
60 Prachatai, ‘Prachatai reporter arrested while covering police crackdown’, 16 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://prachatai.com/english/node/8848  
61 ข้อ 6.3, Regulation of ISOC Region 4 Concerning Guidelines of Practice for Competent Official as per 
Section 11 Of the Emergency Decree on Government Administration in States of Emergency B.E. 2548 
(2005), 17 มกราคม 2562. 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

การช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งโดยหลักแล้วต้องกระทำโดยบุคคลที่ผู้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้เลือก (counsel of 
choice)”62 

สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวที่จะต้องถูกนำตัวไปปรากฏต่อศาลหรือพนักงานฝ่ายตุลาการโดยทันทีนั ้นเป็น
หลักประกันว่าการควบคุมตัวนั้นชอบด้วยกฎหมายและมีความจำเป็น การไม่นำตัวผู้ถูกควบคุมตัวไปปรากฏต่อศาลจะ
สมเหตุสมผลก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ร้ายแรงที่ไม่อาจไปพบศาลได้ เช่น เพราะกระบวนการตุลาการล่มสลายลง
เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น แต่สถานการณ์ดังกล่าวนั้นมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวางหลักไว้อย่างชัดเจนว่าระยะเวลา 48 ชั่วโมงคือระยะเวลา
สูงสุดของการคุมตัวโดยปราศจากการตรวจสอบทางตุลาการ ในปี 2548 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติจึงได้กล่าวไว้ในข้อสังเกตเชิงสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยระหว่างการพิจารณาพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า “การ
ควบคุมตัวใดๆเกิน 48 ชั่วโมงโดยปราศจากความคุ้มครองภายนอกนั้นไม่สามารถกระทำได้” 63 

ตามข้อมูลที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้รับ สิทธิที ่จะถูกนำตัวไปศาลโดยพลันยังคงได้รับการ
คุ้มครองในบริบทของการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้รับข้อมูลจากทนายความว่านอกจากการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ตามหมายจับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั่วไปแล้ว ผู้ถูกควบคุมตัวบางส่วนถูกควบคุมตัวเนื่องจากมีการ
กระทำความผิดซึ่งถูกชี้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า ทำให้ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีหมายจับ และ/หรือ ไม่ได้มีการแจ้งข้อ
กล่าวหา ก่อนที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะถูกนำตัวไปศาลเพื่อไต่สวนความชอบด้วยกฎหมายของการจับกุมตัวภายใน 48 
ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกันว่าบุคคลผู้ถูกจับกุมภายใต้พ.ร.ก.
ฉุกเฉินทุกคนมีสิทธิที่จะถูกนำตัวไปศาลโดยพลัน ทั้งนี้รวมถึงการควบคุมตัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตามกฎ
ของกอ.รมน.ภาค 4 นั้นไม่บังคับให้ต้องกระทำด้วย64 

นอกจากข้อบทที่กำหนดให้ต้องนำตัวผู้ถูกจับคุม/คุมขังมาต่อปรากฏตัวต่อหน้าศาลหลังจากถูกจับกุมตวัโดย
อัตโนมัติแล้ว  ผู้ถูกจับกุมตัวทุกคนยังมีสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการควบคุมตัวโดยวิธีการขอให้ศาลนำตัวผู้ถูกควบคุมตัวมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลหรือโดยผ่านทาง
กระบวนการอ่ืนภายใต้มาตรา 9(4) แห่ง ICCPR65 สิทธิดังกล่าวปรับใช้กับการควบคุมตัวหรือกักขังทุกประเภทโดยการ
กระทำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือตามที่รัฐให้อำนาจไว้ ได้แก่ การควบคุมตัวอันเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การคุมขังทาง
การทหาร การควบคุมตัวเพื่อความปลอดภัย การควบคุมตัวเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย การกักขังในโรงพยาบาลโดย

 
62 ดูเพิ่มเตมิ: คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อคิดเห็นท่ัวไปที ่35, วรรค 34 และ 15 
63 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ: 
ประเทศไทย’, CCPR/CO/84/THA, 8 กรกฎาคม 2548, วรรค 13. ในข้อคิดเห็นท่ัวไปที่ 37 นั้น คณะกรรมการระบุว่า “48 
ช่ัวโมงนั้นโดยทั่วไปแล้วเพียงพอตอ่การเดินทางและเพียงพอต่อการเตรียมการให้มีการรับฟังโดยฝ่ายตลุาการ ความล่าช้าใดๆ
เกินกว่า 48 ช่ัวโมงจะต้องเป็นไปในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้นและนำมาใช้ได้ภายในสถานการณ์จำกดั”   
64 ระเบียบกอ.รมน.ภาค 4, supra note 61. 
65 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 35, วรรค 40 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

ไม่สมัครใจ การกักกันคนเข้าเมือง  การควบคุมตัวเพื ่อส่งผู ้ร้ายข้ามแดน หรือการจับกุมโดยปราศจากเหตุ66 
กระบวนการดังกล่าวต้องได้รับการประกันแม้ในระหว่างเวลาที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบต่อความดำรงอยู่ของ
ชาติ67 หลักการนี้ได้รับการบัญญัติไว้ในมาตรา 90 แห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งควรถูกนำมาบังคับใช้โดย
อนุโลมภายใต้การประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

อย่างไรก็ดี หลักการดังกล่าวไม่ได้ถูกบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 12 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คณะกรรมการนัก
นิติศาสตร์สากลได้รับรายงานว่าได้มีการร้องขอให้ใช้มาตรา 90 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
แต่มีการรายงานว่าในคดีส่วนใหญ่ที่มีการร้องขอต่อศาลให้ไต่สวนความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตั วภายใต้
พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมักจะปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวทันทีที่มีการร้องขอต่อ
ศาล ทำให้ศาลมิได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายตามที่ร้องขอ และจำต้องมีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากบุคคล
ดังกล่าวไม่ได้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว68  ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวยังไม่เคยถูกร้องขอให้บังคับใช้ในบริบท
ของการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ 

สถานที่ควบคุมตัว 

มาตรา 12 พ.ร.กฉุกเฉินกำหนดอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่สูญเสียเสรีภาพภายใต้พ.ร.ก. ฉุกเฉินนี้จะไม่ถูกควบคุม
ตัวใน “สถานีตำรวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจำ” ปกติ  บทบัญญัตินี้น่ากังวลอย่างมาก และเพิ่มความเสี่ยงการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง หากบุคคลถูกควบคุมตัวไว้ในสถานที่ซึ่งไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและ
ไม่มีการกำหนดขั้นตอนและความคุ้มครองสำหรับผู้ถูกควบคุมตัว การกระทำดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของ
ประเทศไทยตามมาตรา 7 และ 10 ของ ICCPR อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และมาตราฐานต่าง ๆ ที่ถูกระบุใน
ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือข้อกำหนดแมลเดลา ที่ถูกรับรอง
โดยข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 255869 

วันที่ 16 และ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดสถานที่ที่สามารถใช้กับตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้

 
66 เพิ่งอ้าง 
67 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 29, วรรค 14 และ 16: “(…) เพื่อที่จะปกป้องสิทธิอันไม่
สามารถหลีกเลี่ยงพันธกรณีได้ สิทธิในการดำเนินคดีในศาลเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ศาลพิจารณาโดยไมล่า่ช้าเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของการคุมขังจะต้องไม่ถูกลดทอนโดยการตัดสินใจของรัฐที่จะหลีกเลี่ยงพันธกรณีตามกติกา” 
68 ทวีพร คุ้มเมธา, ‘10 ปีกับการซ้อมทรมาน 10 ปีของความยุติธรรมที่หายไป’, ประชาไท, 8 มกราคม 2558, ดูได้ที่:  
https://prachatai.com/journal/2015/01/57307; ประชาไท, ‘ศาลปัตตานี ยกคำร้องขอไต่สวน ตม.จับกุมแรงงานพม่า
อาสาสอนเด็กไม่ชอบด้วยกฎหมาย’, 24 สิงหาคม 2561, ดูได้ที่: https://prachatai.com/journal/2018/08/78418  
69 มติที ่70/175, 17 ธันวาคม 2558, ดูได้ที่: https://undocs.org/A/RES/70/175. กฎข้อที ่122 กำหนดไว้ชัดเจนว่าการ
คุ้มครองส่วนใหญภ่ายใต้กฎแมนเดล่านั้นบังคับใช้กับผู้ถูกจับกุมหรือคุมขังโดยไม่ได้มีการตั้งข้อหา  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

ร่วมชุมนุม ได้แก่ 1. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จังหวัดปทุมธานี 2. กรมทหารราบที่ 21 รักษา
พระองค์ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี และ 3. กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จังหวัดชลบุรี70  

ได้มีการรายงานว่ามีอย่างน้อยมีหนึ่งกรณีที่สิทธิในการเข้าถึงทนายความที่ตนเองเลือกในทันที ตามที่ถูก
รับรองไว้ในมาตรา 9 และ 14 ของ ICCPR และสิทธิที่จะได้รับการเข้าเยี่ยมโดยญาติ ได้ถูกละเมิดในสถานที่ควบคุมตัว
ที่ถูกกำหนดข้างต้น โดยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่สังเกตการณ์การชุมนุมและผลักดันการปฏิรูปกฎหมายในประเทศไทย รายงานว่า หลังจาก
ที่มีการสลายการชุมนุมที่สี่แยกปทุมวันซึ่งเป็นย่านการค้าในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นั้น 
ผู้ชุมนุมหลายคนถูกควบคุมตัวและถูกนำตัวไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ประจำอยู ่ที ่สถานที ่ควบคุมตัวไม่อนุญาตให้ทนายความหรือญาติเข้าพบผู้ถูกควบคุมตัว หลังจากมีการเจรจา
ทนายความจึงได้รับอนุญาตให้เข้าพบกับลูกความของตน แต่มีรายงานว่าญาติได้รับอนุญาตให้เข้าพบผู้ถูกควบคุมตัวได้
เฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น71 

อำนาจในการออกคำสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัว 

มาตรา 11(2) มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ “ออกคําสั่งเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัวตอพนักงาน
เจา้หน้าที่หรือมาให้ถ้อยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เก่ียวเนื่องกับสถานการณฉุกเฉิน” คณะกรรมการนัก
นิติศาสตร์สากลได้เคยแสดงความห่วงกังวลว่าการออกคำสั่งเรียกบุคคลใด ๆ จะต้องมีเหตุอันควรและจะต้องไม่เกิดมา
จากการเพ่งเล็งคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนื่องจากลักษณะจำเพาะของพวกเขา เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง 
อีกทั้งควรมีแต่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ตุลาการทั่วไปเท่านั้นที่จะสามารถออกคำสั่งเรียกประชาชน
ทั่วไปมาสอบถามได้ 

ทั้งนี ้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้ออกประกาศมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือเจ้าพนักงานทาง
ปกครองที่มีตำแหน่งตามที่กำหนด มีอำนาจในการออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวหรือมาให้ถ้อยคำกับตน72 
เป็นผลให้ในระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้า
พนักงานทางปกครองซึ่งอาจมิใช่เจ้าหน้าที่ที่ถูกฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการสามารถออก
หมายเรียกบุคคลมาสอบปากคำได้ 

 

 
70 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ฉบับท่ี 1/2563, ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563; 
ประกาศหัวหน้าผู้รบัผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ฉบับท่ี 6/2563, ลงวันที ่17 ตุลาคม 2563 
71 iLaw, โพสต์ต่อสาธารณชนบน Twitter, 17 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://twitter.com/iLawFX/status/1317167762578366466 (accessed on 22 ตุลาคม 2563) 
72 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ฉบับท่ี 5/2563, ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

5.3 เสรีภาพในการแสดงออก ชุมนุม และสมาคม 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการออกข้อกำหนดเพื่อจำกัดสิทธิในเสรีภาพในการ
แสดงออก อันรวมถึงการแสวงหา การรับมา และการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นทุกชนิด อันถูกรับรองใน
มาตรา 19 ของ ICCPR และสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งได้รับการประกันไว้ในมาตรา 21 ของ ICCPR  

เสรีภาพในการแสดงออก 

มาตรา 19 ของ ICCPR คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูลข่าวสาร เหตุสำหรับการจำกัดสิทธิที่ระบุ
ในมาตรา 19(3) นั้นมีอยู่อย่างจำกัด โดยกำหนดว่าการจำกัดสิทธิดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดต้องมีความจำเป็นและได้
สัดส่วนต่อการเคารพต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือ
ศีลธรรมอันดี73 ถึงกระนั้น “เมื่อรัฐภาคีจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก มาตรการจำกัดสิทธิอังกล่าวต้องเป็นการไม่
ทำลาย[สาระสำคัญของ]สิทธิดังกล่าวเสียเอง”74 โดยจะต้องมีการสันนิษฐานว่าสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกยังคง
ดำรงอยู่เว้นเสียแต่ว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคำพูดที่กล่าวออกมาหรือเขียนกับข้อกังวลอันชอบธรรมเกี่ยวกับ
ความมั่นคง รวมทั้งไม่มีวิธีการอ่ืนที่เพียงพอนอกจากการจำกัดสิทธิดังกล่าว 

หลักการโยฮันเนสเบิร์กเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
(Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information) ได้
กำหนดแนวทางที่มีประโยชน์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกกับความมั่นคงของชาติ ไว้ว่า 

“ขึ้นอยู่กับ (…) การแสดงออกอาจถูกลงโทษในฐานะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้ถ้ารัฐบาลสามารถ
แสดงให้เห็นว่า 

ก. การแสดงออกมีจุดประสงค์เพื่อยุยงปลุกปั่นความรุนแรงที่ใกล้จะเกิดขึ้น  

ข. มีความเป็นไปได้ในการยุยงปลุกปั่นความรุนแรงดังกล่าวและ  

ค. มีความเชื่อมโยงโดยตรงและทันทีระหว่างการแสดงออกนั้นกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดหรือการเกิดความ
รุนแรงดังกล่าว”75 

 
73 ข้อ 19 ของ ICCPR: “การใช้สิทธิ (…) ของขอ้น้ีตอ้งมีหน้าที่และความรับผดิชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจ
มีขอ้จำกัดในบางเรื่อง แต่ทัง้นีข้้อจำกัดนั้น ตอ้งบญัญตัไิวใ้นกฎหมายและจำเป็นต่อ (ก)การเคารพในสทิธิหรือช่ือเสียงของ
บุคคลอื่น (ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศลีธรรมของประชาชน” ดู
เพิ่มเตมิได้ที่: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อคิดเห็นท่ัวไปที่ 34: มาตรา 19: Freedoms of opinion 
and expression’, CCPR/C/GC/34, 12 กันยายน 2554, วรรค 34. 
74 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 34, วรรค 21 
75 หลักการที่ 5 ของหลักการโยฮันเนสเบิร์ก ดเูพิ่มเติมบทนิยามในหลกัการที่ 2 “การจำกัดใดใดที่อ้างหลักการของความมั่นคง
ของรัฐนั้น จะถือว่าไม่ชอบนอกเสยีจากว่าเป้าหมายที่แท้จริงและผลกระทบที่พิสูจนไ์ด้นั้นเป็นไปเพื่อทีจ่ะปกป้องบูรณภาพแห่ง
ดินแดนจากการใช้กำลังหรือการขูเ่ข็ญว่าจะใช้กำลัง หรือประสิทธิภาพในการตอบโต้การใช้กำลังหรือการขู่เข็ญว่าจะใช้กำลัง 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

มาตรา 9 (3) แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำนาจแก่รัฐบาลในการ 

“ห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่ออ่ืนใดที่มีข้อความอันอาจทํา
ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้ เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์
ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขต
พื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร” 

เพื่อควบคุมการชุมนุมประท้วง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้า
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉ ุกเฉ ินที ่มี ความร้ายแรงได้ออกประกาศห้ามใช้  “วิทยุโทรคมนาคม 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลาย
ซึ่งภาพเสียงหรือข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนในทั่วราชอาณาจักร”76 หากพบว่ากระทำผิดผู้กระทำผิดอาจต้องรับโทษจำคุก คำสั่งเช่นว่านั้นละเมิดอย่าง
ชัดเจนต่อหลักการที่ว่าการจำกัดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดจะต้องมีความจำเป็นและได้สัดส่วนต่อวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย เนื่องจากมาตรการดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อการห้ามการส่งต่อข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงออก
ทั้งหมดอย่างเด็ดขาดโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหา ทั้งนี้ การห้ามการใช้อุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดอย่างรวบรัดได้จึงมิอาจกระทำ
ได้ 

อันที่จริงแล้ว ได้มีกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำการเตือนผู้ชุมนุมว่าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อกระตุ้นหรือชักชวนให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมการชุมนุม การถ่ายเซลฟี่ หรือการเช็คอิน และโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นถือเป็นการละเมิดกฎ
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่ผู้คนมากมายได้ใช้วิธีการอัพโหลดรูปภาพของตนเองหรือรูปภาพการชุมนุมบนสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อแสดงความเห็นหรือจุดยืนของพวกเขา77  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หัวหน้าผู้รับผิดชอบใน
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้ออกคำสั่งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำการตรวจสอบสำนักข่าวสี่สำนักข่าวและ
ให้ระงับการออกอากาศรายการ หรือระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกรณีพบว่ามีการละเมิด 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน78 เมื ่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้

 

ไม่ว่าจะเป็นภัยจากบุคคลภายนอกได้แก่ภยัทางการทหาร หรือภัยจากภายใน ได้แก่การยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงเพ่ือท่ีจะล้มล้าง
รัฐบาล” 
76 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ฉบับท่ี 4/2563, ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563; 
ข้อ 2, ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน, 15 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10240&filename=index 
77 Nikkei Asia, ‘Thailand imposes 'selfie rules' to discourage young protesters’, 18 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://asia.nikkei.com/Politics/Turbulent-Thailand/Thailand-imposes-selfie-rules-to-discourage-young-
protesters  
78 Khaosod English, ‘Gov’t Orders Censorship Of 4 Media Sites, Reports Say’, 19 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://www.khaosodenglish.com/politics/2563/10/19/govt-orders-censorship-of-4-media-sites-reports-say/  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

สัมภาษณ์แก่สื ่อมวลชนว่าทางกระทรวงจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษแก่เจ้าพนักงานตำรวจต่อผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ซึ่งละเมิดคำสั่งภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงสำนักข่าวบางสำนัก  รัฐมนตรีกล่าวต่อว่ามีผู้กระทำผิด
ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินเกือบสามแสน URL79 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ยังมีรายงานว่าศาลอาญาได้มีคำสั่งให้วอยซ์ทีวี
ระงับการเผยแพร่ข้อมูลทางทุกช่องทางออนไลน์ เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าวอยซ์ทีวีได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ
การชุมนุม ซึ่งละเมิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน80 แต่ต่อมา วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คำสั่งดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกโดยศาลเดียวกัน 
โดยให้เหตุผลว่าผู้ร้องให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่แสดงให้ชัดเจนว่าเป็นการขอปิดสื่อทั้งช่องทางทำให้ศาลไม่รู้ข้อเท็จจริง
อันถูกต้อง และเข้าใจว่าเป็นการปิดกั้นเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่คัดนำเสนอต่อศาล81 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมีความเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรา 19 แห่ง ICCPR 
เนื่องจากไม่ได้สัดส่วนและอาจถูกนำไปใช้เพื่อลิดรอนการแสดงออก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสื่อ และการ
สื่อสารมวลชน ที่กระทำโดยชอบและได้รับการคุ้มครองตาม ICCPR 

เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม 

เสรีภาพในการร่วมชุมนุมโดยสงบได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรา 21 ของ ICCPR และเหตุแห่งการจำกัด
สิทธินี้ก็เป็นเหตุเดียวกันกับเหตุต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 19 ข้างต้น ในการนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้เน้นยำ
ในความเห็นทั่วไปเก่ียวกับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ว่า 

“ในขณะที่สิทธิในการชุมนุมโดยสงบอาจถูกจำกัดได้ในบางสถานการณ์ ภาระความรับผิดชอบในการแสดง
เหตุผลอันสมควรต่อการจำกัดสิทธินั้นย่อมตกอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐต้องแสดงว่าการจำกัดสิทธิเช่น
ว่านั้นชอบด้วยหลักความชอบด้วยกฎหมาย ความจำเป็นและได้สัดส่วนต่อเหตุแห่งการจำกัดสิทธิ เหตุใดเหตุ
หนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 21 (...) หากรัฐไม่สามารถอธิบายความชอบธรรมในการจำกัดสิทธิดังที่ได้กล่าว
มา ย่อมต้องถือว่าเป็นการละเมิดมาตรา 21 ทั้งนี ้ การจำกัดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ควรพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ มิใช่เพื่อการจำกัดสิทธิโดยไม่จำเป็นและไม่ได้สัดส่วน  
การจำกัดสิทธิต้องไม่เลือกปฎิบัติ ไม่ทำให้ทำลายสาระสำคัญของสิทธิ หรือต้องไม่ถูกใช้ห้ามปรามหรือ
ก่อให้เกิดความกลัวในการใช้สิทธิ”82 

 
79 Nation, ‘Social media users violating emergency orders will be reported to police: ministry’, 19 ตุลาคม 
2563, ดูได้ที่: https://www.nationthailand.com/news/30396428  
80 Thai PBS, ‘Court orders Voice TV shut down’, 20 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://www.thaipbsworld.com/court-orders-voice-tv-shut-down/ 
81 Benar News, ‘Thai Court Revokes Order to Shut Down Voice TV: Lawyer’, 21 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://www.benarnews.org/english/news/thai/more-protest-10212020180758.html  
 
82 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อคิดเห็นท่ัวไปที ่37: Article 21: right of peaceful assembly’, 
CCPR/C/GC/37, 17 September 2563, วรรค 36. มาตรา 21 ของ ICCPR บัญญัติว่า สทิธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมไดร้ับ
การรับรอง การจำกัดการใช้สิทธินี้จะกระทำมิได้นอกจากจะกำหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับสังคม



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

 นอกจากนี้ 

“การจำกัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบต้องอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาการกระทำของผู้ชุมนุมและการ
ชุมนุมโดยแยกต่างหากจากกัน หรือโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป การวางข้อจำกัดต่อการชุมนุมโดยสงบอยา่ง
กว้างขวางเพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณีจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้สัดส่วน”83  

 นอกจากนี้ หากรัฐประกาศเลี่ยงพันธกรณีในระหว่างที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งประเทศไทยยัง
มิได้กระทำตามตามขั้นตอนตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น 

“รัฐภาคีต้องไม่เลี่ยงพันธกรณีเก่ียวกับสิทธิในการชุมนุมโดยสงบหากว่ารัฐภาคีสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค์
เช่นเดียวกันไดโ้ดยใช้เพียงการจำกัดสิทธิ (restriction) ตามบทบัญญัติมาตรา 21 ในกรณีรัฐเลี่ยงพันธกรณี
ของตนตามที่กติกา ฯ กำหนดไว ้เช่น ในการชุมนุมใหญ่ที่มีการใช้ความรุนแรง การเลี่ยงพนัธกรณีดังกล่าวต้อง
สามารถแสดงให้เห็นได้วา่เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของชาติอีกทั้งมาตรการต่าง 
ๆ ที่ส่งผลเป็นการเลี่ยงพันธกรณีภายใต้กติกา ฯ นั้น จำเปน็ต้องนำมาบังคบัใช้อย่างเคร่งครัดเนื่องจากเหตุ
แห่งความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์และสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหลายตามมาตรา 4”84 

มาตรา 9(2) ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกข้อกำหนดห้ามมิให้มีการชุมนุม
หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ในการใช้อำนาจเช่นว่านี้ 
ควรจะต้องมีขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการชุมนุมโดยชอบและโดยสงบ และการชุมนุมซึ่งอาจยุยงปลุกปั่นให้เกิด
ความรุนแรงหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง แต่ในความเป็นจริงแล้ว อำนาจตามมาตรานี้กลับถูกใช้เพื่อห้ามการ
ชุมนุมสาธารณะอย่างสงบของประชาชนทั้งหมด โดยเฉพาะการชุมนุมที่มีผู้แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลหรือ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 

เพื่อยับยั้งการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาล ได้มีการประกาศโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามมิให้
มีการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปหรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย85 เมื่อ
พิจารณาประกอบกับประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแล้ว การกระทำ
ข้างต้น หมายรวมถึงการรวมตัวกันซึ่งขัดขวางการจราจร การขัดขวางทางเข้าออกอาคารใด ๆ การใช้ความรุนแรง การ
ฝ่าฝนืคำสัง่เจ้าพนักงานเก่ียวกับการชุมนุม หรือการใช้เคร่ืองเสียง86  

 

ประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรยีบร้อย การสาธารณสุข หรือศลีธรรม
ของประชาชนหรือการคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” 
83 เพิ่งอ้าง, วรรค 38 
84 เพิ่งอ้าง, วรรค 36. 
85 ข้อ 1, ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10240&filename=index 
86 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ฉบับท่ี 4/2563, ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563. 
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ประกาศเหล่านี้น่าจะมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องมาตรา 21 แห่ง ICCPR ซึ่งคุ้มครองการชุมนุมโดยสงบไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นที่ใด รวมถึงการชุมนุมเพื่อแสดงออกซึ่งความเห็นหรือเรียกร้อง “สิ่งที่ยังมีความเห็นขัดแย้ง” และการชุมนุมที่ 
“โดยขนาดและธรรมชาติแล้วการชุมนุมจะมักก่อให้เกิดความไม่สะดวก เช่นกันกีดขวางยานพาหนะหรือทางเท้า หรือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น”87  

อย่างไรก็ดี การชุมนุมในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังการประกาศห้ามรวมถึงความ
พยายามในการห้ามปรามโดยเจ้าหน้าที่ ได้มีการออกประกาศตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อห้ามการใช้ถนนบางสาย ระบบการ
ขนส่งทางรางไฟฟ้าทั้งหมด สถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT บางสถานี ท่าเรือ และทางเดินลอยฟ้า 
(Skywalk) ในบริเวณที่มีการวางแผนชุมนุม การกระทำเหล่านี้เป็นการขัดต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยจำต้องอำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ88 อีกทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังออกประกาศห้าม
ไม่ให้นำยานพาหนะที่มีลักษณะเป็นเวที หรือมีการติดตั้งเครื่องเสียง รถสุขา และรถขนส่งสิ่งอุปโภคบริโภคเข้าไปยัง
สถานที่ชุมนุม89 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอธิบายว่ารัฐภาคีเช่นประเทศไทยมีหน้าที่ในการอำนวยความ
สะดวกการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไม่เพียงเฉพาะแต่ในสถานที่ชุมนุมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการอำนวยความ
สะดวกให้แก่กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการชุมนุมโดยสงบ ความว่า 

“พันธกรณีของรัฐภาคี จึงขยายไปถึงการคุ้มครองการกระทำต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพยากรของผู้
ชุมนุมหรือผู้จัดการชุมนุม การวางแผน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น การเตรียมการ
หรือการเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม การสื่อสารระหว่างผู้ชุมนุมก่อนหรือระหว่างการชุมนุม การแพร่
ภาพแพร่เสียงของการชุมนุมหรือจากสถานที่ชุมนุม และการเดินทางกลับจากการชุมนุม”90 

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  มีผู้ชุมนุมอย่างน้อย 90 คนถูกจับกุม โดยส่วนมากเป็นการ
จับกุมในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการชุมนุม91 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตำรวจได้ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมโดยสงบ
ของผู้ชุมนุมหลายพันคนซึ่งรวมถึงเด็กนักเรียนจำนวนมาก ณ บริเวณแยกปทุมวันในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปืนนำ้
แรงดันสูงฉีดน้ำผสมสีฟ้าและสารก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ไม่เปิดเผยชนิด92  

 
87 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 37, วรรค 6-7 
88 เช่น คำสั่งหัวหนา้ผู้รบัผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ที่ 2/2563 และ 3/2563 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 
2563 
89 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ฉบับท่ี 2/2563, ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563. 
90  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่สหประชาชาติ, ข้อคิดเห็นทั่วไปที ่37, วรรค 33. 
91 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, ‘สถิติผู้ถูกจบักุม-ดำเนินคดี ตั้งแต่การชุมนุม #คณะราษฎร 13 ต.ค.’, ข้อมูล ณ วันท่ี 
22 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: https://www.tlhr2014.com/?p=22156 
92 Human Rights Watch, ‘Thailand: Water Cannon Used Against Peaceful Activists’, 17 ตุลาคม 2563, ดูได้ที่: 
https://www.hrw.org/news/2563/10/17/thailand-water-cannon-used-against-peaceful-activists  
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5.4 ความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพในการโยกยา้ย 

สิทธิในความเป็นส่วนตัวได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 17 ของ ICCPR เสรีภาพในการในการโยกย้ายย่อม
ได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรา 12  

มาตรา 11(4) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ “ออกคําสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือ
สิ่งกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุการณรายแรงใหยุติโดยเร็วและหากปลอยเนิ่นช้าจะทํา
ใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที”  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงได้ออกประกาศให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ในการ 
“ตรวจค้นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่”93 

มาตรา 11 (5) ยังขยายอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ 
โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอ่ืนใด  

ทั้งนี้ อำนาจบางประเภทเช่นอำนาจในการตรวจค้น ยึด ทำลายบ้านเรือน และตรวจสอบช่องทางการสื่อสาร
นั้นถือเป็นการแทรกแซงล่วงล้ำอย่างร้ายแรงต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมถึงครอบครัว ที่อยู ่อาศัย หรือการ
ติดต่อสื่อสาร ที่บัญญัติในมาตรา 17 ของ ICCPR อีกทั้งการล่วงล้ำเหล่านี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากตุลา
การตามที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ หรือโดยผู้มีอำนาจอิสระอื่น ๆ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมอบอำนาจอย่างมากมายไว้ในมาตรา 9 และมาตรา 11 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจำกัด
และระงับสิทธิบางส่วนของเสรีภาพในการโยกย้ายได้โดยอนุญาตให้รัฐบาลอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ มอบอำนาจ
ให้นายกรัฐมนตรีห้ามมิให้พลเมืองผู้ใดเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร รวมถึงสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรา 12(2) ของ ICCPR ซึ่งประกันสิทธิของบุคคลทุกคนในการเดินทางออกนอก
ประเทศของตน ทั้งนี้ รัฐจะมีภาระหนักหน่วงในการอธิบายการจำกัดสิทธิดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงที่
เกี่ยวข้องและกำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งมาตรการดังกล่าวจำต้องอยู่ภายใต้กลไกที่มีประสิทธิภาพที่สามารถถูกใช้ในการ
โต้แย้งการตัดสินใจเช่นนั้นด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ประกาศ ข้อกำหนด การตัดสินใจ หรือการกระทำของเจ้าหน้าที่ที ่ใช้อำนาจภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินระหว่าง
สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงควรจะได้รับการทบทวนโดยศาล ซึ่งรวมถึงศาลปกครอง เพื่อประกันว่าผู้ที ่รับ
ผลกระทบนั้นจะมีสิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 

2. เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายไม่ควรที่จะได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกดำเนินคดีทาง
กฎหมายได้ หากได้กระทำความผิดทางอาญาในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ 

 
93 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ฉบับท่ี 3/2563, ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563. 
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3. ผู้ประท้วงที่ถูกดำเนินคดีหรือมีความเสี่ยงว่าจะถูกดำเนินคดีภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ใช้สิทธิ
ในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมตามที่ได้รับการรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย
นั้น ต้องไม่ถูกดำเนินคดีหรือปลอดจากความเสี่ยงว่าจะถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว 

4. ทำการยกเลิกหรือแก้ไขพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อประกันว่าพ.ร.ก.นั้นจะมีความสอดคล้องกับพันธกรณีทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง 

▪ ให้มีการประกันว่าการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการคุกคามความอยู่รอด
ของชาติ 

▪ ประกันว่าการจำกัดการใช้สิทธิซึ่งได้รับการประกันในทางระหว่างประเทศใด ๆ นั้นจะต้องมิได้ถูกทำใน
ลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ทำแค่ในห้วงเวลาที่จำกัด  อีกทั้งมีความจำเป็นและได้สัดส่วนอย่าง
เครง่ครัดต่อภยันอันตรายที่เกิดขึ้น 

▪ หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจตามมาตรา 11(6) ซึ่งใช้คำที่เปิดกว้างและคลุมเคลือโดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรี
ในการออกคำสั่งให้บุคคลใด ๆ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ 

▪ เคารพกลไกการป้องกันตามมาตรา 9 ของ ICCPR และยุติการควบคุมตัวโดยใช้อำนาจทางปกครองในทุก
รูปแบบ 

▪ ยืนยันว่าบุคคลใดที่ถูกจับกุมตัวจะต้องถูกนำตัวไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาโดยเร็ว  และผู้ถูกควบคุม
ตัวทุกคนรวมทั ้งตัวแทนของพวกเขามีสิทธิที ่จะโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว  
(habeas corpus) ต่อศาลปกติ 

▪ ผู้ถูกควบคุมตัวจะต้องถูกควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานที่
ควบคุมตัว และมีการกำหนดขั้นตอนและความคุ้มครองให้กับผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา 7 และ 10 ของ 
ICCPR และข้อกำหนดแมลเดลา 

▪ ประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที ่จะเข้าถึงทนายความที่ตนเลือกได้ในทันที  มีสิทธิที่จะบอกกล่าวกับ
ครอบครัวเก่ียวกับการถูกจับกุม และได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ รวมถึงได้รับการเยี่ยมเยียนจาก
ครอบครัว 

▪ ประกันว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นที่ควรมีอำนาจในการออกคำสั่งเรียกบุคคลมารายงานตวัได้
ภายใตพ้.ร.ก. โดยต้องเคารพสิทธิของบุคคลนั้นในการที่จะไม่ให้การใด ๆ 

▪ หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจภายใต้บทบัญญัติของพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งกำหนดไว้อย่างกว้างขวางและคลุมเครือใน
เร่ืองของการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม และ 

▪ ทบทวนอำนาจพิเศษที่กระทบต่อเสรีภาพในการโยกย้ายและสิทธิในความเป็นส่วนตัวและในทรัพย์สิน 
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ภาคผนวก 1 

พระราชกําหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
____________________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เป็นปีที่ ๖๐ ในรชักาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ  บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา  ๔๔ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และ
มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า “พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘” 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๔๙๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชกําหนดนี้ 

“สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทําให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับ
ขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่ง
จําเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบ 

เรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่าง
ฉุกเฉินและร้ายแรง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ 
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มาตรา ๕ เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้กําลังเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง 
ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางท้องที่ได้ตามความจําเป็นแห่งสถานการณ์ในกรณีที่ไม่อาจขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อน แล้วดําเนินการให้
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิได้ดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายใน
เวลาที่กําหนด หรือคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบ ให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง 

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด แต่ต้องไม่
เกินสามเดือนนับแต่วันประกาศ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องขยายระยะเวลา ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีกเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกินสามเดือน 

เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลงแล้ว หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไม่ให้ความเห็นชอบหรือเมื่อสิ้นสุดกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจ
หน้าที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ อาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีความจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา ๕ หรือสถานการณ์ที่มี
ความร้ายแรงตามมาตรา ๑๑ และในการใช้มาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้เพื่อการป้องกัน แก้ไขหรือ
ระงับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น 

ความในมาตรานี ้ไม่กระทบกระเทือนการใช้อํานาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๕  ในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณ์จําเป็นเร่งด่วนอันอาจเป็นภัยต่อประเทศหรือประชาชน 

มาตรา ๗ ในเขตท้องที่ที ่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรา ๕ ให้บรรดาอํานาจหน้าที ่ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตาม
กฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติสั่งการ บังคับ บัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข 
ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน โอนมาเป็นอํานาจหน้าที่ของ
นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การสั่งการและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
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การกําหนดให้อํานาจหน้าที ่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดทั ้งหมดหรือบางส่วนเป็นอํานาจหน้าที ่ของ
นายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้และ
เพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ได้รับโอนมาเป็นอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง โดยให้ถือว่าบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอํานาจตามกฎหมายนั้น  ในการนี้นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ส่วน
ราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใช้อํานาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปก็ได้แต่ต้องปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตํารวจหรือทหารซึ่งมีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีผู้บัญชาการ
ตํารวจ แม่ทัพ หรือเทียบเท่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และกําหนดให้เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน ในพื้นที่และบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการนี้ให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการและ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามการสั่งการของหัวหน้าผู้รับผิดชอบนั้น เว้นแต่การปฏิบัติ
หน้าที่ทางทหารให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้กําลังทหารแต่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แนวทางการดําเนินการที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็น คณะรัฐมนตรีอาจให้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเป็นการเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชกําหนดนี้เป็นการชั่วคราวได้จนกว่าจะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ใช้อํานาจตาม
วรรคหนึ่ง วรรคสาม หรือวรรคสี่แทน หรือมอบหมายให้เป็นผู้กํากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสาม หัวหน้าผู้รับผิดชอบตามวรรคสี่ และหน่วยงานตามวรรคห้าได้และให้ถือว่าเป็น
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์และความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําสั ่งแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ได้ 

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตามขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วหรือป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงมากข้ึน ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น 

(๒) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทําการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

(๓) ห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทําให้
ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้ เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจน
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร 

(๔) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกําหนดเงื ่อนไขการใช้ เส้นทางคมนาคมหรือการใช้
ยานพาหนะ 

(๕) ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ 

(๖) ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่
กําหนด 

ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติ
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้ 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถกระทําได้โดย
รวดเร็ว นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบตามมาตรา 
๗ วรรคสี ่ เป็นผู ้ใช ้อํานาจออกข้อกําหนดตามมาตรา ๙  แทนก็ได้แต่เมื ่อดําเนินการแล้วต้องรีบรายงานให้
นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว และถ้านายกรัฐมนตรีมิได้มีข้อกําหนดในเร่ืองเดียวกันภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ออกข้อกําหนดให้ข้อกําหนดนั้นเป็นอันสิ้นผลใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใช้กําลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต
หรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มี
ความร้ายแรง และให้นําความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว นอกจากอํานาจตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙  และมาตรา ๑๐ ให้
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะ เป็นผู้ร่วมกระทําการให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทําเช่นว่านัน้ หรือปกปิดข้อมูลเก่ียวกับการกระทําให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้เท่าที่มีเหตุจําเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทําการหรือร่วมมือกระทําการใด ๆ อันจะทํา
ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง 

(๒) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้
ถ้อยคําหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เก่ียวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

(๓) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินค้า  เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์หรือ
วัตถุอ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้สิ่งนั้นเพื่อการกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําให้เกิดเหตุ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

(๔) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีด
ขวาง ตามความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุการณ์ ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเนิ่นช้าจะทําให้ไม่
อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที 

(๕) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ์โทรเลข โทรศัพท์หรือการ
สื่อสารด้วยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อ หรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์
ร้ายแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 

(๖) ประกาศห้ามมิให้กระทําการใด ๆ หรือสั่งให้กระทําการใด ๆ เท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน 

(๗) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
การออกไปนอกราชอาณาจักรจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ 

(๘) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทําให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

(๙) ประกาศให้การซื้อ ขาย ใช้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ สินค้า เวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์หรือวัสดุ
อุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๑๐) ออกคําสั่งให้ใช้กําลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตํารวจระงับ เหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุม
สถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับอํานาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้โดยการใช้อํานาจหน้าที่ของฝ่ายทหารจะทําได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้
เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้กฎอัยการศึก 

เมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศตามมาตรานี้โดยเร็ว 

มาตรา ๑๒ ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามประกาศในมาตรา  ๑๑ (๑) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวันและต้องควบคุมไว้ในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไม่ใช่สถานี
ตํารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ในกรณีที่มี
ความจําเป็นต้องควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อ



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อได้อีกคราวละเจ็ดวัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน 
เมื่อครบกําหนดแล้ว หากจะต้องควบคุมตัวต่อไป ให้ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล
นั้นเสนอต่อศาลที่มีคําสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และจัดสําเนารายงานนั้นไว้ณ ที่ทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
ญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ 

การร้องขออนุญาตต่อศาลตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมายอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ประกาศตามมาตรา ๑๑ (๙) หากเป็น เครื่องมือหรือส่วนหนึ่งของ
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร นายกรัฐมนตรีอาจประกาศให้ใช้มาตรการดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่นซึ่งมิได้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้  

มาตรา ๑๔ ข้อกําหนด ประกาศ และคําสั่งตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๕ เมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

มาตรา ๑๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

มาตรา ๑๗ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ไม่
ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทําผิด
กฎหมาย หากเป็นการกระทําที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิ
ผู ้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

ภาคผนวก 2 

 

  



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

ภาคผนวก 3 
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พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลซึ ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศได้ออกรายงาน
เกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2548 และกรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง “อำนาจมากขึ้น ความรับผิดชอบน้อยลง พระราชกำหนดสถานการณ์
ฉุกเฉินฉบับไหมของประเทศไทย”1 และเรื่อง “การบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินในประเทศไทย”2 ตามลำดับ รายงานฉบับแรกได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ กับหลักนิติธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR) ในขณะที่รายงานฉบับที่สองนั้นเป็นบันทึกทาง
กฎหมายซึ่งรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

รายงานฉบับแรกนั้นชี้ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ของประเทศไทยนั้นได้ให้อำนาจอย่างกว้างขวาง ภายใต้คำ
จำกัดความที่คลุมเครือ ในขณะเดียวกันก็ลดบทบาทความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อรัฐสภาและตุลาการในการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและต่อมาตรการที่บังคับใช้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้
อำนาจโดยมิชอบได้  และเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการทบทวนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
หลักนิติธรรม และพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งผูกพันประเทศไทย ในขณะที่รายงานฉบับที่ 2 
กล่าวถึง 4 ข้อกังวลหลักขององค์กรต่อการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ได้แก่ ก. ปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพและความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะกระบวนการจับกุมและควบคุมตัว ข. การปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัว ค. การบังคับบุคคลให้
สูญหาย และ ง. การงดเว้นโทษความผิดที่ประกอบโดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง 

อนึ่ง คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลได้อธิบายไว้ในรายงานทั้งสองฉบับว่าตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศนั้น การประกาศภาวะฉุกเฉินต้องเป็นไปตามมาตรา 4 ของ ICCPR ซึ่งให้อำนาจรัฐในการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินได้ชั่วคราวและให้อำนาจในการจำกัดสิทธิบางประการได้หากภาวะฉุกเฉินนั้น “คุกคามความอยู่
รอดของชาติ” ตามหลักการระหว่างประเทศ เช่นหลักการ Siracusa นั้น สถานการณ์ที่พอที่จะประกาศเป็น
ภาวะฉุกเฉินได้จะต้องเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างแน่ชัดและเป็นภัยคุกคามที่เป็นจริง และต้องเป็น “ภัยใน
ระดับที่คุกคามความเป็นเอกภาพทางร่างกายของประชากร เอกราชทางการเมืองของประเทศ หรือบูรณภาพ
เหนือดินแดนของรัฐ หรือความอยู่รอดหรือการดำเนินการขั้นพื้นฐานของสถาบันต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ

 
1 รายงานฉบับเตม็ ดูได้ที่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-advocacy-
2005-thai.pdf 
2 บทคัดย่อฉบับเต็ม ดูได้ท่ี https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-recomm-
advocacy-2005-thai.pdf 
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คุ้มครองและให้หลักประกันสิทธิต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน ICCPR”3 ลำพังสถานการณ์ความวุ่นวายภายในประเทศ
อันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่ง หรือในกรณีที่มีผู้ก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงแต่เพียงประการเดียวนั้นอาจ
ยังไม่ถือว่ามีความชอบธรรมเพียงพอที่จะประกาศภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น
ควรต้องประกาศอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ และจะต้องแจ้งให้แก่องค์กรสหประชาชาติทราบอย่างเป็นทางการ
อีกด้วย และแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและมีสิทธิบางประการถูก
ยกเลิกชั่วคราว หากแต่ยังเป็นภาระหน้าที่ของรัฐอยู่ดีที่จะต้องแสดงความชอบธรรมให้ได้ว่าการยกเลิกสิทธิบาง
ประการในแต่ละกรณี หรือแต่ละโอกาสนั้น ถูกกำหนดว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพียงไรและอย่างไร นอกจากนี้
การจำกัดหรือยกเลิกสิทธิดังกล่าวต้องเป็นการชั่วคราว ตามความจำเป็น และได้สัดส่วนกับภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของชาติ 

ข้อห่วงกังวลต่อบทบัญญัติของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลในรายงานทั้งสองฉบับฉบับได้แสดงความห่วงกังวลหลักต่อบทบัญญัติและ
การปรับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ โดยเฉพาะในมาตรา 4 9 11 12 16 และ 17 และการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ 
โดยชี้ว่าข้อบทดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังนี้ 

การให้อำนาจอย่างกว้างขวาง ภายใต้คำจำกัดความที่คลุมเครือ 

1. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ มีบทบัญญัติหลายประการที ่คลุมเครือและกว้างเสมือนให้อำนาจโดยไม่จำกัดแก่
นายกรัฐมนตรี เช่น มาตรา 11(6) ซึ่งมอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรี “ประกาศห้ามมิให้กระทำการใด ๆ 
หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ...” หรือ ในมาตรา 4 ที่กล่าวถึง
สถานการณ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดยใช้ข้อความท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมกว้าง
มากจนอาจรวมถึงสถานการณ์ท่ีทำให้การใช้มาตรการในระดับรุนแรงขาดความชอบธรรม  

2. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ เช่นตามมาตรา 11 นายกรัฐมนตรีสามารถมอบอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
อยู่อย่างกว้างขวางให้แก่ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ซึ่งไม่มีการนิยามหรืออธิบายความหมายไว้ในพรกฉุกเฉิน 
ฯ โดยชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บางคนอาจไม่เหมาะสมที่จะบังคับใช้อำนาจฉุกเฉินได้ เห็นได้จากตัวอย่าง
ของกองกำลังทหารซึ่งไม่ได้รับการฝึกอบรมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น การสืบสวน การ
จับกุม และการควบคุมตัว 

3. มาตรา 12 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุมและควบคุมตัวบุคคลใด ๆ เป็นระยะเวลา
ไม่เกินกว่า 30 วันโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่ง
บัญญัติให้การควบคุมตัวบุคคลในภาวะฉุกเฉิน ต้องมีลักษณะเป็นมาตรการชั่วคราว ต้องมีการให้ความ
คุ้มครองทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการปฏิบัติ โดยไม่ชอบ โดยควรให้หลักประกันว่าผู้ถูก
ควบคุมตัวจะสามารถพบทนายความที่ตนเองเป็นผู้เลือกได้โดยทันที และต้องมีหลักประกันว่าพวกเขา

 
3

 https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf  
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ต้องถูกนำไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาโดยพลัน และมีสิทธิที่จะโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการ
ควบคุมตัวต่อศาล แต่หลักประกันดังกล่าวกลับไม่ปรากฎอยู่ในพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ และถูกบังคับใช้อย่าง
คลุมเครือ 

4. มาตรา 12 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ยังกำหนดว่าผู้ถูกควบคุมตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่ถูกควบคุมตัวไว้ใน
สถานีตำรวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน เรือนจำ ส่งผลให้มีกันควบคุมตัวบุคคลในสถานที่ควบคุมตัวไม่ปกติ
อย่างเช่นตามค่ายทหารต่าง ๆ ได้แก่ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ทั้งนี้ การกักขังบุคคลในสถานที่ผิดธรรมดา
โดยทั่วไปต้องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติและความคุ้มครองที่ชัดเจน มิฉะนั้นจะเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
กระทำทารุณต่อผู ้ถูกควบคุมตัว โดยเฉพาะเมื ่อประกอบกับรายงานการปฏิเสธไม่ให้ผู ้ถูกคุมตัวพบ
ทนายความ การปฏิเสธหรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้พบญาติ ไม่จัดให้มีการตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอระหว่าง
ควบคมุตัว และไม่นำตัวผู้ถูกควบคุมตัวไปปรากฏต่อศาล 

5. มาตรา 9 (2)  และ (3) พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ เปิดช่องให้มีการจำกัดเสรีภาพสื่อซึ่งมีบทบาทสำคัญในห้วงวิกฤต 
รวมถึงการแสดงออกรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหลักการระหว่างประเทศ เช่น หลักการโยฮานเนสเบิร์ก 
ได้ระบุว่า ความมั่นคงของชาติจะถูกคุกคามจากการที่บุคคลใช้สิทธิในการแสดงออกอย่างเสรีได้เฉพาะแต่
ในสถานการณ์ที่พิเศษมากเท่านั้น โดยอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลจะต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงอย่าง
ชัดเจนโดยตรงและโดยทันทีระหว่างการแสดงออกนั้นกับภัยคุกคามที่จะเกิด  

ความรับผิดชอบต่อรัฐสภาและศาลลดลง 

6. ในรายงานดังกล่าวชี้ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ถูกบังคับใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเพ่ื อตอบโต้ความ
รุนแรงในพื้นที่ แต่ทว่าความรุนแรงดังกล่าวไม่ใช่ภัยคุกคามที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่หรือภัยที่สร้างผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของรัฐสภา ดังนั้น กฎหมายที่วางกรอบการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินควรจะต้องได้รับการอภิปรายถกเถียงโดยทั่วไปและผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา 
ทั้งนี้ ในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายฝ่ายนิติบัญญัติควรต้องสามารถตรวจสอบและตั้งคำถามเกี่ยวกับ
ความชอบธรรมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไดท้ั้งก่อนและหลังประกาศ  

7. อำนาจพิเศษที่ใช้โดยฝ่ายบริหารต่อประชาชนผู้ถูกจำกัดสิทธิตาม พ.ร.ก.ฉุ กเฉิน ฯ ไม่สามารถประเมิน
ความสมควรแก่เหตุได้ อันที่จริงแล้ว มาตรา 16  ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ บัญญัติไว้โดยชัดเจนว่าบุคคลไม่
สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินรวมถึงมาตรการต่างที่ใช้บังคับระหว่างช่วงเวลานั้นได้ 

8. มาตรา 17 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ จำกัดการดำเนินคดีทางอาญา ทางวินัย หรือทางแพ่ง กับเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้
อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมิชอบ ซึ่งถ้าพิจารณาจากประสบการณ์ทั่วโลก จะเห็นว่าการงดเว้นโทษ
ไม่ได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ความมั่นคงให้ดีขึ้น แต่จะกลับส่งผลให้ความตึงเครียดทางการเมืองและสังคม
เลวร้ายลง  
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ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการยกเลิกหรือแก้ไขเนื้อหาที่สำคัญของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ดังนี้ 

1. รัฐสภาควรมีบทบาทสำคัญในการประกาศและกำกับดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินและพฤติการณ์ที่นำไปสู่การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานภาวะฉุกเฉินที่ “คุกคามความอยู่รอดของชาติ” 
ตามท่ีกำหนดไว้ใน ICCPR 

2. การนิยามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือประกาศภาวะฉุกเฉินจะต้องสอดคล้องกับ ICCPR 
3. ควรมีขั ้นตอนปฏิบัติเพื่อแจ้งให้องค์กรสหประชาชาติทราบเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินรวมถึงการ

ยกเว้นพันธกรณีระหว่างประเทศใดที่อาจกระทำได้ตามบทบัญญัติของ ICCPR 
4. การจำกัดหรือยกเว้นการปฏิบัติตามสิทธิที่ได้รับการรับรองระหว่างประเทศควรกระทำในช่วงเวลาที่จำกัด 

เท่าท่ีจำเป็น และได้สัดส่วนเหมาะสมกับภัยคุกคามที่เป็นอยู่  
5. ควรมีการแถลงอย่างชัดเจนว่าเจ้าพนักงานมีบังคับใช้บทบัญญัติตามกฎหมายในภาวะฉุกเฉินมีอำนาจและ

ความรับผิดอย่างไรบ้าง และไม่ควรให้อำนาจอย่างกว้างขวางและไร้ขอบเขตต่อเจ้าพนักงานดังเช่นการให้
อำนาจตามมาตรา 9 และ 11 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ในปัจจุบัน 

6. ยกเลิกมาตรา 11 (6) ที่เปิดโอกาสให้ตีความได้กว้างขวางโดยมอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทำ
อะไรก็ได้ 

7. ยกเลิกมาตรา 17 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ซึ่งผู้ที่ใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ได้รับการคุ้มครองจากการถูก
ฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งในกรณีความผิดอาญา ทางแพ่ง หรือทางวินัย 

8. กระบวนการยุติธรรมยังต้องสามารถพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของการออกประกาศภาวะฉุกเฉิน
และมาตรการต่าง ๆ ของคำประกาศภาวะฉุกเฉินได้  ปัจเจกชนใดก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากการใช้
อำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉินสามารถขอรับความเป็นธรรมจากศาลที่เป็นอิสระได้ทุกเวลา 

9. บทบาทของกองกำลังต่าง ๆ ของประเทศมีบทนิยามที่แน่ชัดและมีกรอบที่ชัดเจน อีกทั้งควรกำหนดไว้ว่า
ฝ่ายทหารจะไม่ทำหน้าที่หรือปฏิบัติการแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน นอกเสียจากว่าเป็นกรณีท่ีจำเป็นอย่าง
แท้จริง ตัวอย่างเช่นเป็นกรณีที่จำเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจของ
ตนตามปกติได ้

10. จำกัดเหตุผลข้ออ้างที่บุคคลหนึ่งใดจะถูกควบคุมตัวในกรณีที่มีภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่มีลักษณะเป็น
การชั่วคราว และจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้มาตรการดังกล่าว 

11. ควรมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยืนยันว่าบุคคลใดก็ตามที่ถูกควบคุมตัวภายใต้ภาวะฉุกเฉินจะต้องถูกนำตัวไป
ปรากฏต่อหน้าศาลโดยเร็วเพื่อจะได้มีสิทธิโต้แย้งต่อหน้าศาลว่าการควบคุมตัวดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม ่

12. ผู้ถูกควบคุมตัวควรถูกควบคุมตัวในสถานที่กักขังที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเท่านั้น โดยมีระเบียบขั้นตอน
และมาตรการคุ้มครองป้องกันผู้ถูกควบคุมตัวชั่วคราวที่เหมาะสม โดยต้องถือว่าผู้ถูกควบคุมตัวชั่วคราวยัง
เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความผิดทางอาญาใด ๆ อีกท้ังต้องบัญญัติให้ชัดเจนว่าผู้ใดที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวมี



17 
 

สิทธิที่จะมีทนายความโดยทันที โดยเป็นทนายความที่ตนได้เลือกและแต่งตั้ง มีสิทธิแจ้งให้ครอบครัวทราบ
ด้วยว่าตนถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใด และมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ รวมทั้งมสีิทธิ
ให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมได้ 

13. ตัดทอนหรือแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 9 (2) และ(3) ในพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ที่อนุญาตให้มีบทบัญญัติที่ตีความได้
อย่างกว้างขวางว่าด้วยการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและในการชุมนุม 

14. การใช้อำนาจตามมาตรา 11 (7) และ(8) ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง
หรือเคลื่อนย้าย สิทธิในความเป็นส่วนตัว และในทรัพย์สินของตนเอง ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดและเป็นแค่
เท่าที่จำเป็น และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามก็ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจ อีกทั้ง
การตรวจค้นและแทรกแซงใด ๆ ต่อสิ่งของบุคคลที่พึงมีความเป็นส่วนตัวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ฝ่ายตุลาการ 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ) ภายใต้กรอบกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง

ประเทศได้ออกรายงานเรื่อง “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของประเทศไทย: 

หลักนิติธรรมบนเส้นด้าย?”4 รายงานฉบับดังกล่าว ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่าง

พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ กับหลักนิติธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลตระหนักดีว่ารัฐบาลไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคงที่ท้าทา

และซับซ้อน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในภาคใต้และภาวะชะงักงันที่อาจเกิดขึ้นจาก

การประท้วงทางการเมืองของมวลชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เหล่านี้ต้องได้รับการ

แก้ไขโดยคำนึงถึงพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประสบการณ์

จากประเทศต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการปกป้องสิทธิมนุษยชนและกลไกของความรับผิดชอบคือ

องค์ประกอบสำคัญของความพยายามที่จักประสบความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และการนำไปสู่สังคมที่

สงบสุขและยุติธรรม 

ข้อห่วงกังวลต่อบทบัญญัติของพ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงฯ 

อำนาจพิเศษภายใต้พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ มีขอบเขตที่จำกัดและมีการจำกัดสิทธิต่าง ๆ น้อยกว่าที่

ปรากฏในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  รวมถึงพระราชบัญญัติกฎ

 
4

 รายงานฉบบัเต็ม ดไูดท้ี่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Thailand-Internal-Security-Act-

thematic-report-2010-THA.pdf  
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อัยการศึก พ.ศ.2457 ปัญหาต่าง ๆ ของกฎหมายฉบับนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะข้อแก้ไขและมาตรการความ

ปลอดภัยตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ผูกพันประเทศไทยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมีข้อกังวลหลัก 

ๆ ดังนี้ 

1. พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เปิดช่องให้มีการใช้อำนาจซึงถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและ

อาจถูกใช้เพื่อระงับการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ เช่น เสรีภาพในการเดินทาง การ

ชุมนุม และการสมาคม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

สิทธิในความเป็นส่วนตัว และ สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยองร่างกาย ตามมาตรฐานกฎหมาย

ระหว่างประเทศ อำนาจในลักษณะดังกล่าวจะถูกใช้ได้ก็ต่อมีความจำเป็นเพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคามที่มี

ความรุนแรงถึงขนาดเป็นภัยต่อความอยู่รอดของชาติและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของ 

ICCPR เท่านั้น  

2. นอกจากนี้ หนึ่งในเงื่อนไขการใช้อำนาจที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 

4 ของ ICCPR คือการประกาศสถานการ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ การที่พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ กำหนดให้

คณะรัฐมนตรีมีอำนาจดุลยพินิจในการพิจารณาว่าสถานการณ์ใดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร เป็นการเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีสามารถใช้อำนาจที่สงวนไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ได้โดยไม่จำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ อันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่มี

ความสำคัญ เนื่องจากการตัดสินใจประกาศสภาวะฉุกเฉินของคณะรัฐมนตรีมักจะนำไปสู่ความรับผิดชอบ

และการตรวจสอบทางการเมืองทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

3. มาตรา 18 ของพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ให้อำนาจแก่ผู้อำนวยการ กอ.รมน. ในการออกข้อกำหนดที่มีเนื้อหา

เป็นการจำกัดหรือระงับสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายการดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  อีกทั้งมาตรา

ดังกล่าวยังมีการกำหนดโทษอาญาสำหรับการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวสูงสุดถึงจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ดีมาตราดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไข หรือ

เงื่อนเวลาสำหรับการออกข้อกำหนดดังกล่าวไว้เลย แม้ว่าตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดไว้ใน 

ICCPR นั้น มีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการจำกัดหรือระงับสิทธิเวรีภาพต่าง ๆ ไว้อย่างชัดแจ้ง อีกทั้งยัง

กำหนดให้การจำกัดหรือระงับซึ่งสิทธิหรือเสรีภาพต้องมีขอบเขตและระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นและได้

สัดส่วนกับสถานการณ์เท่านั้น 

4. ภายใต้หมวด 2 ของพ.ร.บ. ความมั่นคงฯ เจ้าหน้าที่ทหารอาจได้รับมอบอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย

หลากหลายฉบับซึ่งโดยปกติแล้วควรอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน อันรวมถึงหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนและการรักษากฎหมายซึงเป็นหน้าที่ที ่มีความสำคัญและผู้ ปฏิบัติ
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หน้าที่ดังกล่างต้องมีความรู้ความเข้าใจและได้รับการฝึกฝนวิธีปฏิบัติที่จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ซึ่งกองทัพไม่ใช่สถาบันที่เหมาะสมในการใช้อำนาจดังกล่าว 

5. พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดเนื้อหาของการอบรมตามมาตรา 21 ซึ่ง

การอบรมดังกล่าวอาจถูกดำเนินการโดยกองทัพ 

6. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในฯเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีสามารถมอบหมายอำนาจของตนใน

ฐานะผู้อำนวยการกอ.รมนให้กับข้าราชการทหาร ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบั่นทอนหลักอำนาจของฝ่าย

พลเรือน ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การควบคุมกองทัพโดยฝ่ายพลเรือนนั้น

ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของอำนาจในการต่อรอง และความตั้งใจของฝ่ายบริหาร ในประเทศที่มีการ

รัฐประหารเกิดข้ึนบ่อยครั้งและรัฐบาลพลเรือนมักมีอายุการทำงานสั้น ความเสี่ยงในประเด็นนี้จึงไม่ได้เป็น

เรื่องในทางทฤษฎีเท่านั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการกำหนดให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ 4 ของ ICCPR เป็นเงื ่อนไขการใช้อำนาจ

ภายใต้หมวด 2 ของพ.ร.บ. ความมั่นคงฯ  

2. พ.ร.บ.ความมั่นคงฯควรระบุอย่างชัดแจ้งถึงประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจถูก

ระงับหรือจำกัดภายใต้พ.ร.บ.นี้ ในกรณีของสิทธิและเสรีภาพบางประการที่อาจถูกระงับหรือจำกัดภายใต้

พ.ร.บ.นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หลักเกณ์และเงื่อนไขของการระงับหรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะต้อง

ถูกระบุอย่างชัดแจ้งในพ.ร.บ. อีกทั้งยังต้องมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ ICCPR และต้องอยู่ภายใต้

หลักความจำเป็นและหลักความได้สัดส่วน 

3. พ.ร.บ. ความมั่นคงฯควรห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจตามกฎหมายในฐานผู้อำนวยการ กอ.รมน. 

ให้แก่ข้าราชการทหาร และควรให้อำนาจแก่ศาลปกครองหรือศาลบุติธรรมในการตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของการออกข้อกำหนดตามหมวด 2 ของพ.ร.บ. ความมั่นคงฯ 

4. เว้นแต่กรณีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่

พลเรือนที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีควรเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรักษากฎหมายและการรักษาความสงบ

เรียบร้อยให้กับประชาชน 

5. พ.ร.บ. ความมั่นคงฯควรกำหนดให้การอบรมตามมาตรา 21ของพ.ร.บ. ความมั่นคงฯ อยู่ภายใต้การ

ตรวจสอบโดยกระบวนการยุติธรรม โดยบุคคลที่อาจเข้ารับการอบรมหรือบุลคลที่ถูกควบคุมตัวภายใต้

พ.ร.บ.นี้จะต้องได้รับประกันสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการ
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สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิที่จะมีทนายความ  สิทธิที่จะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาล สิทธิที่จะยื่น

คำร้องต่อศาล และสิทธิที่จะเข้าถึงหลักฐานที่ใช้ในการฟ้องคดี แม้ว่าพ.ร.บ.ความมั่นคงฯจะกำหนดให้การ

เข้ารับการอบรมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับความยินยอมของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น  แต่ผู้พิพากษาควรมี

อำนาจในการตรวจสอบว่าความยินยอมของบุคคลในการเข้ารับการอบรมนั้นเกิดจากการตัดสินใจโดย

เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม มีความตระหนักถึงเนื้อหาและระยะเวลาของการอบรม และโดยปราศจาก

การบังคับขู่เข็ญ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗๑ 
   

 
พระราชปรารภ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวากฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติ
ไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝายทหารที่จะกระทําการใด ๆ ยังหา
ตรงกับระเบียบพิไชยสงคราม อันตองการของความเรียบรอยปราศจากไภย ซึ่งจะมีมาจาก
ภายนอก หรือเกิดข้ึนภายในไดโดยสดวกไม บัดนี้ สมควรแกไขกฎอัยการศึกแลเปลี่ยนแปลงให
เหมาะกับกาลสมัย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. 
๑๒๖) นั้นเสีย แลใหใชกฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนใหม ดังตอไปนี ้

 
นามพระราชบญัญัต ิ
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิี ้ใหเรียกวา “กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗” 

 
ใชพระราชบัญญัติท่ีใดเมื่อใดตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๒๒  เม่ือเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะ
มาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกําหนด
เง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่ว
ราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเมื่อใด หรือ ณ ท่ีใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติ
หรือบทกฎหมายใด ๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับนั้นแทน 

 
ลักษณะประกาศ 
   

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๑/-/หนา ๓๘๘/๑๓ กันยายน ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓  ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ในประกาศนัน้จะได
แสดงใหปรากฏวา มณฑลใด ตําบลใด หรือเขตใดใชกฎอัยการศึก 

 
ผูมีอํานาจใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๔  เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ท่ี
นั้น ซึ่งมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันอยาง
ใด ๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอํานาจหนาท่ีของกองทหารนั้นได 
แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 

 
เม่ือเลิกตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๕  การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการเสมอ 

 
อํานาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๖๓  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจ
เหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในสวนท่ีเก่ียวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความ
สงบเรียบรอยและเจาหนาท่ีฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาท่ีฝายทหาร 

 
อํานาจศาลทหาร และอํานาจศาลพลเรือน เม่ือประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๗๔  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีไดอยางปกติ เวนแตคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลอาญาศึก และผูมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงการกระทําผิดเกิดข้ึนในเขต
ท่ีประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวางท่ีใชกฎอัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ทุกขอ หรือแตบางขอ และหรือบางสวนของขอใดขอหน่ึงได ท้ังมีอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดังกลาวนั้นดวย 

                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
กฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗๑ 
   

 
พระราชปรารภ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวากฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติ
ไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้น อํานาจเจาพนักงานฝายทหารที่จะกระทําการใด ๆ ยังหา
ตรงกับระเบียบพิไชยสงคราม อันตองการของความเรียบรอยปราศจากไภย ซึ่งจะมีมาจาก
ภายนอก หรือเกิดข้ึนภายในไดโดยสดวกไม บัดนี้ สมควรแกไขกฎอัยการศึกแลเปลี่ยนแปลงให
เหมาะกับกาลสมัย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. 
๑๒๖) นั้นเสีย แลใหใชกฎอัยการศึกซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติข้ึนใหม ดังตอไปนี ้

 
นามพระราชบญัญัต ิ
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิี ้ใหเรียกวา “กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗” 

 
ใชพระราชบัญญัติท่ีใดเมื่อใดตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๒๒  เม่ือเวลามีเหตุอันจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะ
มาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการ
ศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการกําหนด
เง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่ว
ราชอาณาจักร และถาไดประกาศใชเมื่อใด หรือ ณ ท่ีใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติ
หรือบทกฎหมายใด ๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับนั้นแทน 

 
ลักษณะประกาศ 
   

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๑/-/หนา ๓๘๘/๑๓ กันยายน ๒๔๕๗ 
๒ มาตรา ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ 

พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓  ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ในประกาศนัน้จะได
แสดงใหปรากฏวา มณฑลใด ตําบลใด หรือเขตใดใชกฎอัยการศึก 

 
ผูมีอํานาจใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๔  เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ท่ี
นั้น ซึ่งมีกําลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันอยาง
ใด ๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอํานาจหนาท่ีของกองทหารนั้นได 
แตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 

 
เม่ือเลิกตองประกาศ 

   
 

มาตรา ๕  การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการเสมอ 

 
อํานาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๖๓  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจ
เหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือนในสวนที่เก่ียวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความ
สงบเรียบรอยและเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร 

 
อํานาจศาลทหาร และอํานาจศาลพลเรือน เม่ือประกาศใชกฎอัยการศึก 

   
 

มาตรา ๗๔  ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีไดอยางปกติ เวนแตคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลอาญาศึก และผูมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงการกระทําผิดเกิดข้ึนในเขต
ท่ีประกาศใชกฎอัยการศึกและในระหวางท่ีใชกฎอัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทาย
พระราชบัญญัตินี้ทุกขอ หรือแตบางขอ และหรือบางสวนของขอใดขอหนึ่งได ท้ังมีอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศดังกลาวนั้นดวย 

                                                 
๓ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๔ มาตรา ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๑



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรก ใหมี
ผลบังคับเฉพาะคดีท่ีการกระทําผิดเกิดข้ึนตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศ วันเวลาท่ีระบุนั้นจะ
เปนวันเวลาที่ออกประกาศน้ันหรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
ดวย 

นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่เกิดข้ึนในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการ
ศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ผู
บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม

ความในมาตรา ๗ นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองท่ีหรือแตบางทองที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามที่กลาวในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได 

 
มาตรา ๗ ตรี๖  เม่ือไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิได
ฟองรองในระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย 

 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ 

   
 

มาตรา ๘  เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในตําบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน, ท่ีจะเกณฑ, ท่ีจะหาม, ท่ีจะยึด, ท่ีจะเขาอาศัย, ท่ีจะ
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่, และท่ีจะขับไล 

 
การตรวจคน 

   
 

มาตรา ๙๗  การตรวจคนนั้น ใหมีอํานาจที่จะตรวจคน ดังตอไปนี ้
(๑) ท่ีจะตรวจ คน บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตอง 

เขาอาศัย หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ท้ังมีอํานาจที่จะตรวจคนไดไมวาท่ีตัว
บุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือท่ีใด ๆ และไมวาเวลาใด ๆ ท้ังส้ิน 

(๒) ท่ีจะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือส่ิงอื่นใดที่สงหรือมีไป
มาถึงกันในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

(๓) ท่ีจะตรวจหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ 
 

                                                 
๕ มาตรา ๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเกณฑ 
   

 
มาตรา ๑๐  การเกณฑนั้นใหมีอํานาจที่จะเกณฑไดดังนี ้
(๑) ท่ีจะเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการปองกันพระ

ราชอาณาจักร หรือชวยเหลือเกื้อหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
(๒) ท่ีจะเกณฑยวดยาน, สัตวพาหนะ, เสบียงอาหาร, เคร่ืองศาตราวุธ, และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ จากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลา
นั้นทุกอยาง 

 
การหาม 

   
 

มาตรา ๑๑๘  การหามนั้น ใหมีอํานาจที่จะหามไดดังนี ้
(๑) ท่ีจะหามมั่วสุมประชุมกัน 
(๒) ท่ีจะหามออก จําหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ

บทหรือคําประพันธ 
(๓) ท่ีจะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือ

วิทยุโทรทัศน 
(๔) ท่ีจะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทาง

อากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางท่ีมีรถเดินดวย 
(๕) ท่ีจะหามมีหรือใชเคร่ืองมือส่ือสารหรืออาวุธ เคร่ืองอุปกรณของอาวุธ และ

เคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือที่
อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได 

(๖) ท่ีจะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาที่กําหนด 
(๗) ท่ีจะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองท่ีใดซึ่งเจาหนาที่ฝายทหาร

เห็นวาเปนการจําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและ
เม่ือไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาที่
ไดประกาศกําหนด 

(๘) ท่ีจะหามบุคคลกระทําหรือมีซึ่งกิจการหรือส่ิงอ่ืนใดไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
การยึด 

   
 

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรก ใหมี
ผลบังคับเฉพาะคดีท่ีการกระทําผิดเกิดข้ึนตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศ วันเวลาท่ีระบุนั้นจะ
เปนวันเวลาที่ออกประกาศน้ันหรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา
ดวย 

นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่เกิดข้ึนในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการ
ศึกมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ผู
บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม

ความในมาตรา ๗ นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองท่ีหรือแตบางทองท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามที่กลาวในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได 

 
มาตรา ๗ ตรี๖  เม่ือไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีอาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิได
ฟองรองในระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย 

 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจ 

   
 

มาตรา ๘  เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในตําบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, 
เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน, ท่ีจะเกณฑ, ท่ีจะหาม, ท่ีจะยึด, ท่ีจะเขาอาศัย, ท่ีจะ
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่, และท่ีจะขับไล 

 
การตรวจคน 

   
 

มาตรา ๙๗  การตรวจคนนั้น ใหมีอํานาจที่จะตรวจคน ดังตอไปนี ้
(๑) ท่ีจะตรวจ คน บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตอง 

เขาอาศัย หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ท้ังมีอํานาจที่จะตรวจคนไดไมวาท่ีตัว
บุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือท่ีใด ๆ และไมวาเวลาใด ๆ ท้ังส้ิน 

(๒) ท่ีจะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือส่ิงอื่นใดที่สงหรือมีไป
มาถึงกันในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

(๓) ท่ีจะตรวจหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ 
 

                                                 
๕ มาตรา ๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๖ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก (ฉะบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๗ 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเกณฑ 
   

 
มาตรา ๑๐  การเกณฑนั้นใหมีอํานาจที่จะเกณฑไดดังนี ้
(๑) ท่ีจะเกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการปองกันพระ

ราชอาณาจักร หรือชวยเหลือเกื้อหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
(๒) ท่ีจะเกณฑยวดยาน, สัตวพาหนะ, เสบียงอาหาร, เครื่องศาตราวุธ, และ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ จากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลา
นั้นทุกอยาง 

 
การหาม 

   
 

มาตรา ๑๑๘  การหามนั้น ใหมีอํานาจที่จะหามไดดังนี ้
(๑) ท่ีจะหามมั่วสุมประชุมกัน 
(๒) ท่ีจะหามออก จําหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ

บทหรือคําประพันธ 
(๓) ท่ีจะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือ

วิทยุโทรทัศน 
(๔) ท่ีจะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทาง

อากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางท่ีมีรถเดินดวย 
(๕) ท่ีจะหามมีหรือใชเครื่องมือส่ือสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ และ

เคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือที่
อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได 

(๖) ท่ีจะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๗) ท่ีจะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองท่ีใดซึ่งเจาหนาที่ฝายทหาร

เห็นวาเปนการจําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและ
เม่ือไดประกาศหามเมื่อใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกําหนดเวลาที่
ไดประกาศกําหนด 

(๘) ท่ีจะหามบุคคลกระทําหรือมีซึ่งกิจการหรือส่ิงอ่ืนใดไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
การยึด 

   
 

                                                 
๘ มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๓



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  บรรดาสิ่งซึ่งกลาวไว ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น 
ถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปน จะยึดไวช่ัวคราวเพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือ
เพื่อเปนประโยชนแกราชการทหาร ก็มีอํานาจยึดได 

 
การเขาอาศัย 

   
 

มาตรา ๑๓  อํานาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ท่ีอาศัยใด ๆ ซึ่งราชการทหารเห็น
จําเปนจะใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอํานาจอาศัยไดทุกแหง 

 
การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 

   
 

มาตรา ๑๔  การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น ใหมีอํานาจกระทําได ดังนี ้
(๑) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจที่จะเผาบาน และส่ิงซึ่ง

เห็นวาจะเปนกําลังแกราชศัตรู เม่ือกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาส่ิงใด ๆ อยูในที่ซึ่งกีด
กับการสูรบก็ทําลายไดท้ังส้ิน 

(๒) มีอํานาจที่จะสรางท่ีม่ัน หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง สําหรับ
การตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายทหารไดทุก
อยาง 

 
การขับไล 

   
 

มาตรา ๑๕  ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมา
อาศัยในตําบลนั้นช่ัวคราว เม่ือมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดหรือจําเปนแลวมีอํานาจที่จะขับไลผู
นั้นใหออกไปจากเมืองหรือตําบลนั้นได 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๙  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดจะ

เปนราชศัตรูหรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคําส่ังของเจาหนาท่ีฝาย
ทหารใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลนั้นไวเพ่ือการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการทหารได แตตองกักไวไมเกินกวา ๗ วัน 

 
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได 

   
 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดข้ึนอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอํานาจของ
เจาหนาท่ีฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕ บุคคลหรือบริษัทใด ๆ จะ
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดแกเจาหนาท่ีฝายทหารไมไดเลย เพราะอํานาจทั้ง
ปวงที่เจาหนาท่ีฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับปองกัน
พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพ 
และสงบเรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน 

 
มอบอํานาจใหเจากระทรวง 

   
 

มาตรา ๑๗  ในเวลาปรกติสงบศึก เจากระทรวงซึ่งบังคับบัญชาทหาร มีอํานาจ
ตรากฎเสนาบดีข้ึนสําหรับบรรยายขอความ เพ่ือใหมีความสะดวก และเรียบรอยในเวลาท่ีจะใชกฎ
อัยการศึกไดตามสมควร สวนในเวลาสงครามหรือจลาจล แมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอํานาจออก
ขอบังคับบรรยายความเพิ่มเติมใหการดําเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกนี้ และเม่ือได
ประกาศกฎเสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทางราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
พระราชบัญญัตินี ้

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๓๘๖ ใน

รัชกาลปจจุบันนี ้

๑๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  บรรดาสิ่งซึ่งกลาวไว ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น 
ถาเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปน จะยึดไวช่ัวคราวเพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือ
เพื่อเปนประโยชนแกราชการทหาร ก็มีอํานาจยึดได 

 
การเขาอาศัย 

   
 

มาตรา ๑๓  อํานาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ท่ีอาศัยใด ๆ ซึ่งราชการทหารเห็น
จําเปนจะใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอํานาจอาศัยไดทุกแหง 

 
การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 

   
 

มาตรา ๑๔  การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น ใหมีอํานาจกระทําได ดังนี ้
(๑) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอํานาจที่จะเผาบาน และส่ิงซึ่ง

เห็นวาจะเปนกําลังแกราชศัตรู เม่ือกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาสิ่งใด ๆ อยูในที่ซึ่งกีด
กับการสูรบก็ทําลายไดท้ังส้ิน 

(๒) มีอํานาจที่จะสรางท่ีม่ัน หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง สําหรับ
การตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายทหารไดทุก
อยาง 

 
การขับไล 

   
 

มาตรา ๑๕  ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมา
อาศัยในตําบลนั้นช่ัวคราว เม่ือมีความสงสัยอยางหนึ่งอยางใดหรือจําเปนแลวมีอํานาจที่จะขับไลผู
นั้นใหออกไปจากเมืองหรือตําบลนั้นได 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๙  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดจะ

เปนราชศัตรูหรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคําส่ังของเจาหนาท่ีฝาย
ทหารใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจกักตัวบุคคลนั้นไวเพ่ือการสอบถามหรือตามความจําเปนของ
ทางราชการทหารได แตตองกักไวไมเกินกวา ๗ วัน 

 
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได 

   
 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดข้ึนอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอํานาจของ
เจาหนาท่ีฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕ บุคคลหรือบริษัทใด ๆ จะ
รองขอคาเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดแกเจาหนาท่ีฝายทหารไมไดเลย เพราะอํานาจทั้ง
ปวงที่เจาหนาท่ีฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสําหรับปองกัน
พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพ 
และสงบเรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน 

 
มอบอํานาจใหเจากระทรวง 

   
 

มาตรา ๑๗  ในเวลาปรกติสงบศึก เจากระทรวงซึ่งบังคับบัญชาทหาร มีอํานาจ
ตรากฎเสนาบดีข้ึนสําหรับบรรยายขอความ เพ่ือใหมีความสะดวก และเรียบรอยในเวลาที่จะใชกฎ
อัยการศึกไดตามสมควร สวนในเวลาสงครามหรือจลาจล แมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอํานาจออก
ขอบังคับบรรยายความเพิ่มเติมใหการดําเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกนี้ และเม่ือได
ประกาศกฎเสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทางราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของ
พระราชบัญญัตินี ้

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันที่ ๑๓๘๖ ใน

รัชกาลปจจุบันนี ้

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๕



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บัญชีตอทาย๑๐ 

   
 

ก. คดีท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคลบางจําพวก 
๑. คดีท่ีตํารวจกระทําความผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 
๒. คดีท่ีบุคคลพลเรือนสังกัดในราชการทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด ไม

วาจะเกี่ยวกับหนาที่ราชการหรือไม และไมวาจะไดกระทําความผิดในที่ใด ๆ ในเขตที่ใชกฎอัยการ
ศึก 

๓. คดีท่ีบุคคลใด ๆ เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหาร หรือรวมกับบุคคลดังกลาวใน ๑. หรือ ๒. ไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

๔. คดีท่ีบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับ
บุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหารไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

ข. คดีท่ีเกี่ยวกับความผิดบางอยาง 
๑. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๒. คดีท่ีมีขอกลาวหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสําหรับใชในราชการทหารแหง

กองทัพไทยหรือกองทัพพันธมิตรแหงประเทศไทย หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายทหาร
ไทยหรือทหารพันธมิตรแหงประเทศไทย ในขณะกระทําการตามหนาท่ี หรือเพราะเหตุท่ีกระทํา
การตามหนาที่ 

๓. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี ้
(๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 
(๒) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๑๓ ถึง

มาตรา ๑๑๘ 
(๓) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๑๙ ถึง

มาตรา ๑๒๙ 
(๔) ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ตั้งแตมาตรา ๑๓๐ ถึงมาตรา ๑๓๕ 
(๕) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการทหาร 

มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ 
(๖) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ตั้งแตมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๕๔ 

มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๕ 
(๗) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามมาตรา ๑๗๒ เฉพาะที่เก่ียวกับ

ราชการทหาร มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ ถึงมาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๙ มาตรา 
๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ เฉพาะเมื่อศาลนั้นเปนศาลทหาร 

                                                 
๑๐ บัญชีตอทาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ตามมาตรา ๒๐๑ และมาตรา 
๒๐๒ 

(๙) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตั้งแตมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา 
๒๑๖ 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตั้งแตมาตรา ๒๑๗ 
ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา 
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ 

(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป และตั๋ว ตั้งแตมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา 
๒๕๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการทหาร 

(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตั้งแตมาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๘ เฉพาะที่
เก่ียวกับราชการทหาร 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามมาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๓๙ และมาตรา ๓๔๐ 
๔. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร 
๕. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
๖. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร 
๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแตมาตรา ๔๕ ถึง

มาตรา ๔๙ 
๘. ความผิดตามกฎหมายวาดวยฝน 
๙. ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
๑๐. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 

๑๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บัญชีตอทาย๑๐ 

   
 

ก. คดีท่ีเก่ียวกับตัวบุคคลบางจําพวก 
๑. คดีท่ีตํารวจกระทําความผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 
๒. คดีท่ีบุคคลพลเรือนสังกัดในราชการทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด ไม

วาจะเกี่ยวกับหนาที่ราชการหรือไม และไมวาจะไดกระทําความผิดในที่ใด ๆ ในเขตที่ใชกฎอัยการ
ศึก 

๓. คดีท่ีบุคคลใด ๆ เปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับบุคคลที่อยูในอํานาจ
ศาลทหาร หรือรวมกับบุคคลดังกลาวใน ๑. หรือ ๒. ไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

๔. คดีท่ีบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดรวมกับ
บุคคลที่มิไดอยูในอํานาจศาลทหารไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

ข. คดีท่ีเก่ียวกับความผิดบางอยาง 
๑. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
๒. คดีท่ีมีขอกลาวหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยสําหรับใชในราชการทหารแหง

กองทัพไทยหรือกองทัพพันธมิตรแหงประเทศไทย หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายทหาร
ไทยหรือทหารพันธมิตรแหงประเทศไทย ในขณะกระทําการตามหนาท่ี หรือเพราะเหตุท่ีกระทํา
การตามหนาที่ 

๓. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี ้
(๑) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค ตั้งแตมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๑๒ 
(๒) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๑๓ ถึง

มาตรา ๑๑๘ 
(๓) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา ๑๑๙ ถึง

มาตรา ๑๒๙ 
(๔) ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ตั้งแตมาตรา ๑๓๐ ถึงมาตรา ๑๓๕ 
(๕) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗ เฉพาะที่เก่ียวกับราชการทหาร 

มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๘ ถึงมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๖ 
(๖) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ตั้งแตมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๕๔ 

มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๕ 
(๗) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามมาตรา ๑๗๒ เฉพาะที่เก่ียวกับ

ราชการทหาร มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๕ ถึงมาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๙ มาตรา 
๑๙๓ มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ เฉพาะเมื่อศาลนั้นเปนศาลทหาร 

                                                 
๑๐ บัญชีตอทาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ตามมาตรา ๒๐๑ และมาตรา 
๒๐๒ 

(๙) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตั้งแตมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา 
๒๑๖ 

(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตั้งแตมาตรา ๒๑๗ 
ถึงมาตรา ๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา 
๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ 

(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป และตั๋ว ตั้งแตมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา 
๒๕๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการทหาร 

(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตั้งแตมาตรา ๒๖๕ ถึงมาตรา ๒๖๘ เฉพาะที่
เกี่ยวกับราชการทหาร 

(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามมาตรา ๓๓๖ มาตรา ๓๓๙ และมาตรา ๓๔๐ 
๔. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร 
๕. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
๖. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร 
๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแตมาตรา ๔๕ ถึง

มาตรา ๔๙ 
๘. ความผิดตามกฎหมายวาดวยฝน 
๙. ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
๑๐. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๑๗



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 
 

 
พระราชกําหนด 

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๔  
มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐ และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกําหนดข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกวา  “พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

๓๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชกําหนดนี้ 
“สถานการณฉุกเฉิน”  หมายความวา  สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ

เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล 
กฎหมายอาญา  การรบหรือการสงคราม  ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซ่ึงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  ผลประโยชนของชาติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ความปลอดภัยของ
ประชาชน  การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  การคุมครองสิทธิเสรีภาพ  ความสงบเรียบรอยหรือ
ประโยชนสวนรวม  หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยาง
ฉุกเฉินและรายแรง 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ 
 

มาตรา ๕ เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดข้ึนและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชกําลัง
เจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ  เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรือเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน  แกไข  
ปราบปราม  ระงับยับย้ัง  ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพื่อบังคับใชทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขต 
บางทองที่ไดตามความจําเปนแหงสถานการณ  ในกรณีที่ไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได
ทันทวงที  นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอน  แลวดําเนินการใหไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน  หากมิไดดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ภายในเวลาที่กําหนด  หรือคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ  ใหการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ดังกลาวเปนอันส้ินสุดลง 

การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด  แตตองไมเกินสามเดือนนับแตวันประกาศ   ในกรณีที่มีความจําเปนตองขยายระยะเวลา   
ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ออกไปอีกเปนคราว ๆ  คราวละไมเกินสามเดือน 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๓๓
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เมื่อสถานการณฉุกเฉินส้ินสุดลงแลว  หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบหรือเมื่อ
ส้ินสุดกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานการณ ฉุกเ ฉินคณะหนึ่ง   ประกอบดวย 
รองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ   รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม   
เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  อัยการสูงสุด  ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก   
ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  
และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนกรรมการ  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ   
เปนกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณที่เกิดข้ึนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่อาจเกิดสถานการณฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีความ
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา  ๕  หรือสถานการณที่มีความรายแรงตามมาตรา  ๑๑  
และในการใชมาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้   เพื่อการปองกัน  แกไขหรือระงับสถานการณ
ฉุกเฉินนั้น 

ความในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรี  ตามมาตรา  ๕  ในการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณจําเปนเรงดวนอันอาจเปนภัยตอประเทศหรือประชาชน 

มาตรา ๗ ในเขตทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา  ๕  ใหบรรดาอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง  หรือที่เปนผูรักษาการตาม
กฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม  เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการอนุญาต  อนุมัติ  ส่ังการ  บังคับ
บัญชา  หรือชวยในการปองกัน  แกไข  ปราบปราม  ระงับยับย้ังในสถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือ
ชวยเหลือประชาชน  โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว  เพื่อใหการส่ังการและ
การแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

การกําหนดใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดทั้งหมดหรือบางสวนเปนอํานาจ
หนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้
และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  โดยใหถือวา

๓๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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บุคคลที่ไดรับแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น  ในการนี้  นายกรัฐมนตรี 
อาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใชอํานาจหนาที่เชนเดิม
ตอไปก็ได  แตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการพลเรือน  ตํารวจหรือทหารซึ่งมีตําแหนงไมตํ่ากวา
อธิบดี  ผูบัญชาการตํารวจ  แมทัพ  หรือเทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาที่และกําหนดใหเปนหัวหนา
ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  ในพื้นที่และบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานเจาหนาที่  
ในการนี้  ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและขาราชการที่เก่ียวของ  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่  
เปนไปตามการสั่งการของหัวหนาผูรับผิดชอบนั้น   เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทางทหารใหเปนไปตามกฎ  
ระเบียบ  หรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชกําลังทหารแตจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินการที่ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเปน  คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดต้ังหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได  จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูใช
อํานาจตามวรรคหนึ่ง  วรรคสาม  หรือวรรคสี่แทน  หรือมอบหมายใหเปนผูกํากับการปฏิบัติงานของ
สวนราชการที่เกี ่ยวของ  พนักงานเจาหนาที ่ตามวรรคสาม  หัวหนาผูรับผิดชอบตามวรรคสี่  และ
หนวยงานตามวรรคหาได  และใหถือวาเปนผูบังคับบัญชาหัวหนาผูรับผิดชอบ  ขาราชการ  และ
พนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเหตุการณและความเปนอยูของประชาชน
ในเขตพื้นที่  นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําส่ังแตงต้ังคณะบุคคลหรือบุคคล
เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือเปนผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่  ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ได 

ใหบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังตามวรรคหนึ่งไดรับความคุมครองเชนเดียวกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่  ทั้งนี้  ตามขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับแตงต้ัง 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็ว  หรือ
ปองกันมใิหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด  เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่  หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน 

(๒) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน  ณ  ที่ใด ๆ  หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย 

(๓) หามการเสนอขาว  การจําหนาย  หรือทําใหแพรหลายซ่ึงหนังสือ  ส่ิงพิมพ  หรือส่ืออื่นใด 
ที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน  ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร 

(๔) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 

(๕) หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใด  ๆ 
(๖) ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกลาว  

หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด 
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่ง  จะกําหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  หรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่น
เพิ่มเติม  เพื่อมิใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุก็ได 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการแกไขปญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณฉุกเฉินใหสามารถ
กระทําไดโดยรวดเร็ว  นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังเปน
หัวหนาผูรับผิดชอบตามมาตรา  ๗  วรรคส่ี  เปนผูใชอํานาจออกขอกําหนดตามมาตรา  ๙  แทนก็ได   
แตเมื่อดําเนินการแลวตองรีบรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  และถานายกรัฐมนตรีมิไดมี
ขอกําหนดในเรื่องเดียวกันภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนด   
ใหขอกําหนดนั้นเปนอันส้ินผลใชบังคับ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย  การใชกําลังประทุษรายตอชีวิต  
รางกาย  หรือทรัพยสิน  หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบตอความม่ันคง
ของรัฐ  ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล  และมีความจําเปนที่จะตองเรงแกไข
ปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

๓๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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มีอํานาจประกาศใหสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณที่มีความรายแรง  และใหนําความในมาตรา  ๕  
และมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  นอกจากอํานาจตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และ
มาตรา  ๑๐  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวาจะเปนผูรวม
กระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  หรือเปนผูใช  ผูโฆษณา  ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้น  หรือ
ปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  ทั้งนี้  เทาที่มีเหตุจําเปนเพื่อปองกันมิให
บุคคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใด ๆ  อันจะทําใหเกิดเหตุการณรายแรง  หรือเพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง 

(๒) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัวตอ
พนักงานเจาหนาที่หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เก่ียวเนื่องกับสถานการณ
ฉุกเฉิน 

(๓) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ  สินคา  เคร่ืองอุปโภค
บริโภค  เคมีภัณฑ  หรือวัตถุอื่นใด  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา  ไดใชหรือจะใชส่ิงนั้น  เพื่อการกระทําการ
หรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน 

(๔) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจคน  ร้ือ  ถอน  หรือทําลายซ่ึงอาคาร  
ส่ิงปลูกสราง  หรือส่ิงกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุการณรายแรงใหยุติ
โดยเร็วและหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที 

(๕) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังตรวจสอบจดหมาย  หนังสือ ส่ิงพิมพ  
โทรเลข  โทรศัพท  หรือการส่ือสารดวยวิธีการอื่นใด  ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับย้ังการติดตอหรือ 
การส่ือสารใด  เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง  โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม 

(๖) ประกาศหามมิใหกระทําการใด  ๆ  หรือส่ังใหกระทําการใด ๆ  เทาที่จําเปนแกการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประเทศ  หรือความปลอดภัยของประชาชน 

(๗) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําส่ังหามมิใหผูใดออกไปนอกราชอาณาจักร  
เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ 
หรือความปลอดภัยของประเทศ 
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 (๘) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร  
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน  ทั้งนี้ โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 (๙) ประกาศใหการซ้ือ  ขาย  ใช  หรือมีไวในครอบครองซ่ึงอาวุธ  สินคา  เวชภัณฑ   
เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบหรือ
กอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด 

(๑๐) ออกคําส่ังใหใชกําลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณ
รายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้  โดยการใชอํานาจ
หนาที่ของฝายทหารจะทําไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศกึ   

เมื่อเหตุการณรายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศตาม
มาตรานี้โดยเร็ว 

มาตรา ๑๒ ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศในมาตรา  ๑๑  (๑)   
ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการ เมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกินเจ็ดวัน และตอง
ควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ  ที่คุมขัง  ทัณฑสถาน  หรือเรือนจํา  โดยจะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําความผิดมิได  ในกรณีที่มีความจําเปนตองควบคุมตัวตอเพื่อ
ประโยชนในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลา 
การควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน  แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดตองไมเกินกวาสามสิบวัน  
เมื่อครบกําหนดแลว หากจะตองควบคุมตัวตอไป  ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ
ควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอตอศาลที่มีคําส่ังอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  และจัดสําเนารายงานนั้นไว  ณ  ที่ทําการ
ของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาวไดตลอดระยะเวลาที่
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว 
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การรองขออนุญาตตอศาลตามวรรคหนึ่ง  ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการขอออกหมายอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ส่ิงของหรือวัสดุอุปกรณที่ประกาศตามมาตรา  ๑๑  (๙)  หากเปนเคร่ืองมือหรือ
สวนหนึ่งของเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร  นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใหใชมาตรการดังกลาว 
ทั่วราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่นซ่ึงมิไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มข้ึนดวยก็ได 

มาตรา ๑๔ ขอกําหนด  ประกาศ  และคําส่ังตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  
มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๕  เมื่อมีผลใชบังคับแลว  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

มาตรา ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชกําหนดนี้เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และมีอํานาจหนาที่เปนพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ทั้งนี้  ตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

มาตรา ๑๗ พนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตาม 
พระราชกําหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา  หรือทางวินัย  เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการ
ระงับหรือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย  หากเปนการกระทําที่สุจริต  ไมเลือกปฏิบัติ  และไมเกิน
สมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน  แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

มาตรา ๑๘ ผูใดฝาฝนขอกําหนด  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามมาตรา ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  
หรือมาตรา  ๑๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชนิวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายวาดวยการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  บทบัญญัติตาง ๆ  ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณท่ี
มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐท่ีมีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงไดโดยเร็ว  รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการ
แกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย  
และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ  ซ่ึงมีความรายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบตอ 
เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับ
อันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข  และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการใน
รูปแบบปกติได  สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ  
เพื่อใหรัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัย  และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ท้ังปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได  
เพื่อประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ และปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

๔๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศ 
เรื่อง  ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 

ในเขตท้องที่อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และได้ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่ดังกล่าว 
มาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อใช้มาตรการต่าง ๆ  ที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เข้าดําเนินการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ทั้งของรัฐและประชาชน  ภายในเขต
พื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  นั้น 

โดยที่ปรากฏว่า  ในปัจจุบันสถานการณ์อันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ของรัฐสามารถใช้มาตรการต่าง ๆ  เข้าควบคุม  ระงับยับยั้ง  และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว  ดังนั้น  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบกับมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  
มาตรา   ๓๘   มาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๓   มาตรา   ๔๕   และมาตรา  ๖๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที ่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอแม่ลาน   
จังหวัดปัตตานี   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๔๑



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา 
เก่ียวกับการพิจารณาคําร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคล 

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาตรา  ๑๑  
วรรคสอง  (๑)  และมาตรา  ๑๒  บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขออนุญาตจับกุม 
และควบคุมตัวบุคคล  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในท้องที่ที่ได้มีการ
ประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงไว้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างไปจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการ 
ของศาลตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อ
เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธานศาลฎีกา   
จึงออกคําแนะนํา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ นอกจากที่ได้ กําหนดไว้ในคําแนะนํานี้  การร้องขออนุญาตต่อศาลเพื่อจับกุม 
และควบคุมตัวบุคคลตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  (๑)  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ให้นําข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการออกคําส่ังหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมายอาญา  หมวด  ๑  และหมวด  ๒  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๒ การยื่นคําร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามข้อ  ๑  ให้ยื่นต่อ   
(๑) ศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจเหนือพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ซ่ึงเกิดหรือเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง  หรือบุคคลที่ต้องสงสัย 
มีถิ่นที่อยู่  เว้นแต่ในกรณีที่ ผู้ร้องได้แสดงให้ศาลเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนต้องออกหมายจับ 
และควบคุมตัวเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง  จะยื่นคําร้องต่อศาลในเขตพื้นที่ซ่ึงพยานหลักฐาน
สําคัญที่จะใช้ประกอบการไต่สวนคําร้องอยู่ในเขตศาลนั้นก็ได้  หรือ 

(๒) ศาลอาญา 
ข้อ ๓ การพิจารณาคําร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามข้อ  ๑  ต้องไต่สวน 

ให้ได้ความว่าผู้ร้องเป็นผู้ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชกําหนด   
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมีเหตุที่จะจับกุมบุคคลตามคําร้องได้ 
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  (๑)  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว 

๔๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ศาลควรสอบถามผู้ร้องด้วยว่าเคยมีการอนุญาตให้จับกุมและควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาก่อนที่ศาลใด
หรือไม่  หากมี  ศาลพึงไต่สวนให้ได้ความว่าการอนุญาตครั้งก่อนเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเก่ียวเนื่องกัน
กับที่ขอให้มีการจับกุมและควบคุมตัวตามคําร้องครั้งนี้หรือไม่  ทั้งนี้  เพื่อมิให้บุคคลนั้นต้องถูกควบคุมตัว
เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว 

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีคําส่ังอนุญาตให้ออกหมายจับและควบคุมตัว  ศาลควรกําหนดให้ผู้ร้องมี
หน้าที่ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการติดตามจับกุมต่อศาลทุกสามเดือนจนกว่าจะจับกุมได้ 
(๒) เม่ือจับกุมบุคคลตามคําร้องได้แล้ว  ให้จัดทํารายงานการจับกุมและควบคุมตัวโดยแนบ

ภาพถ่ายผู้ถูกจับกุมรวมทั้งระบุถึงสถานที่ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวเสนอต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่จับกุมได้   

(๓) หากมีการเปลี่ยนสถานที่ควบคุมตัว  ให้รายงานให้ศาลทราบทันที   
(๔) เม่ือจะมีการปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกควบคุมไม่ว่าเม่ือใดก็ตาม  ผู้ร้องต้องแจ้งให้ญาติหรือผู้ซ่ึง 

ผู้ถูกควบคุมตัวไว้วางใจทราบล่วงหน้าถึงการปล่อยตัวและนําบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลที่ออกหมายจับ
และควบคุมเพื่อการปล่อยตัว 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามคําส่ังศาลตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ศาลจะเพิกถอน
หมายจับและควบคุมตัว  หรือสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้   

เม่ือครบกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคําส่ังให้ออกหมายจับและควบคุมตัวแล้ว  หากยัง   
ไม่สามารถจับกุมบุคคลตามหมายได้  ศาลอาจเรียกผู้ร้องมาสอบถามหรือจะเพิกถอนหมายจับ 
และควบคุมตัวนั้นก็ได้   

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําร้องหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจับกุมหรือควบคุมตัวไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย  ให้ศาลทําการไต่สวน  โดยจะมีคําส่ังให้ผู้ร้องนําบุคคลผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวมาศาล 
เพื่อสอบถามด้วยก็ได้  และหากได้ความว่าไม่มีเหตุที่จะจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว  หรือการ
จับกุมหรือควบคมุตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลเพิกถอนหมายจับและควบคุมตัว 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาคําร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หากมีข้อสงสัยว่าสถานที่
ควบคุมตัวหรือการปฏิบัติต่อบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติ
ดังกล่าว  หรือมีการคัดค้านการขยายระยะเวลาการควบคุมตัว  ศาลอาจไต่สวนหรือมีคําส่ังให้นําบุคคล 
ผู้ถูกควบคุมตัวมาศาลเพื่อสอบถาม  หากปรากฏว่าการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือไม่มีเหตุ 
ที่จะควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวต่อไป  ให้ศาลสั่งยกคําร้อง   

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการควบคุมตัว  ให้ขยายได้คราวละไม่เกินเจ็ดวัน  
แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน  โดยไม่จําต้องมีการออกหมายขัง 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๔๓



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการยกเลิกประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ให้ศาลยกเลิกหมายจับและควบคุมตัวเสีย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สบโชค  สุขารมณ์ 
ประธานศาลฎีกา 

๔๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖   
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา   “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

๘๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”  หมายความวา  การดําเนินการเพื่อปองกัน  

ควบคุม  แกไข  และฟนฟูสถานการณใด  ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
กอใหเกิดความไมสงบสุข  ทําลาย  หรือทําความเสียหายตอชีวิต  รางกาย  ทรัพยสินของประชาชนหรือ
ของรัฐ  ใหกลับสูสภาวะปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน   หรือความมั่นคงของรัฐ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา   คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น   และหนวยงานอื่นของรัฐ  แตไมรวมถึงศาลและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 
 

มาตรา ๕ ใหจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เรียกโดยยอวา  
“กอ.รมน.”  ข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๘๕



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

กอ .รมน .   มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรง 
ตอนายกรัฐมนตรี  โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน  การจัดโครงสราง  การแบงสวนงาน
และอํานาจหนาที่ของสวนงาน  และอัตรากําลัง  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.”  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง 
ใน  กอ.รมน.  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.  โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปน 
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ผูอํานวยการอาจแตงต้ังผูชวยผูอํานวยการจากขาราชการในสังกัด  กอ.รมน.  หรือเจาหนาที่ 
ของรัฐอื่นไดตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ  กอ.รมน. 

ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ  กอ.รมน.  มีหนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการและธุรการ
ของ  กอ.รมน. 

รองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  และเลขาธิการ  กอ.รมน.  มีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการ  
พนักงาน  และลูกจางใน  กอ.รมน.  รองจากผูอํานวยการและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่ผูอํานวยการ
กําหนด 

ใหผูอํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม  ฟองคดี  ถูกฟองคดี  และดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดี 
อันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  ทั้งนี้  โดยกระทําในนามของสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจ 
เปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได 

มาตรา ๖ ให  กอ.รมน.  เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

มาตรา ๗ ให  กอ.รมน.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินแนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคาม 

ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
(๒) อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่เสนอ

แผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ   
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น 

๘๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) อํานวยการ   ประสานงาน  และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของในการ
ดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม  (๒)  ในการนี้  คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให  
กอ.รมน.  มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดวยก็ได 

(๔) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย  สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามี 
สวนรวมในการปองกัน  และแกไขปญหาตาง ๆ  ที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
และความสงบเรียบรอยของสังคม 

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี  สภาความมั่นคงแหงชาติ  
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๘ นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว  
บรรดาอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้  ผูอํานวยการจะมอบอํานาจให  ผอ.รมน.ภาค  
ผอ.รมน.จังหวัด  หรือผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นปฏิบัติแทนก็ได 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหหนวยงานของรัฐจัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ใน  กอ.รมน.ตามที่ผูอํานวยการรองขอ   
และใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ทํานองเดียวกันของหนวยงาน 
ของรัฐนั้น  จัดใหหนวยงานของรัฐที่จัดสงเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง  กอ.รมน.  มีอัตรากําลังแทน
ตามความจําเปนแตไมเกินจํานวนอัตรากําลังที่จัดสงไป 

มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคณะหนึ่ง  
ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อัยการสูงสุด  
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ   
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เปนกรรมการ   

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๘๗



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

และเลขาธิการ  กอ.รมน.  เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหผูอํานวยการแตงต้ังขาราชการ 
ใน  กอ.รมน.  เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับ  ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ  กอ.รมน.  ในการ
ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.  รวมตลอดทั้งอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบเก่ียวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของใน
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ  กอ.รมน.  กอ.รมน.ภาค  และ  กอ.รมน.จังหวัด 
(๓) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ   การเงินการคลัง  การพัสดุและการจัดการ

ทรัพยสินของ  กอ.รมน. 
(๔) แตงต้ังคณะที่ปรึกษา  กอ.รมน.  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในภาคสวน

ตาง ๆ  อยางนอยใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณดานรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  
นิติศาสตร   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   การแกไขปญหา 
โดยสันติวิธี   การรักษาความมั่นคงของรัฐ  ส่ือมวลชนและมีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหา
หรือปองกันภัยที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีจําเปนในอันที่จะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ของ

กองทัพภาคใด  คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผูอํานวยการจะมีมติใหกองทัพภาคนั้นจัดใหมีกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  เรียกโดยยอวา  “กอ.รมน.ภาค”  ก็ได 

ให  กอ.รมน.ภาค  เปนหนวยงานขึ้นตรงตอ  กอ.รมน.  โดยมีแมทัพภาคเปนผูอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค  เรียกโดยยอวา  “ผอ.รมน.ภาค”  มีหนาที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ  กอ.รมน.ภาค  ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงต้ังขาราชการ
และลูกจางของกองทัพภาค  รวมตลอดทั้งขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางของหนวยงานของรัฐที่อยูใน
เขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเปนคร้ังคราวใน  กอ.รมน.ภาค  ไดตามที่ ผอ.รมน.ภาค เสนอ 

๘๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



หนา   ๓๘ 
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ผอ.รมน.ภาค  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน   และลูกจางที่ไดรับคําส่ังใหมา
ปฏิบัติงานใน  กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.ภาค 

การจัดโครงสราง  การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่  อัตรากําลัง และการบริหารงานของ
สวนงานภายใน  กอ.รมน.ภาค  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอเสนอของ  ผอ.รมน.  ภาค 

ให  กอ.รมน.  และกองทัพภาคพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร  งบประมาณและ
ทรัพยสิน  ในการปฏิบัติงานของ  กอ.รมน.ภาค  ตามที่  ผอ.รมน.ภาค  รองขอ  และใหนําความ 
ในมาตรา  ๙  มาใชบังคับกับ  กอ.รมน.ภาค  ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 
ที่จะเกิดข้ึน  ผอ.รมน.ภาค  อาจแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา  กอ.รมน.ภาคข้ึนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินหาสิบคนโดยแตงต้ังจากผูซ่ึงเปนที่ยอมรับนับถือ 
ของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน  มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 
ที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่  ผอ.รมน.ภาค  รองขอ 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการสนับสนุน   ชวยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ  
กอ.รมน.ภาค  ตามมาตรา  ๑๑  ผอ.รมน.ภาค  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
และผูอํานวยการจะตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “กอ.รมน.จังหวัด”  
ข้ึนในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานข้ึนตรงตอ  กอ.รมน.ภาค  ก็ได  โดยมีหนาที่
รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตามที่
ผูอํานวยการมอบหมาย  และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  
เรียกโดยยอวา  “ผอ.รมน.จังหวัด”  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน  และลูกจาง  และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของ  กอ.รมน.จังหวัด 

การจัดโครงสราง  การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่  อัตรากําลัง  และการบริหารงานของ
สวนงานภายใน  กอ.รมน.จังหวัด  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

ให  กอ.รมน.  และจังหวัดพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร  งบประมาณและทรัพยสิน  
ในการปฏิบัติงานของ  กอ.รมน.จังหวัด  ตามที่  ผอ.รมน.จังหวัด  รองขอ  และใหนําความในมาตรา  ๙  
มาใชบังคับกับ  กอ.รมน.จังหวัด  ดวยโดยอนุโลม 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๘๙
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มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกันภัย 
ที่จะเกิดข้ึน  ผอ.รมน.จังหวัด  อาจแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา  กอ.รมน.จังหวัดข้ึนคณะหนึ่ง  
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินสามสิบคนโดยแตงต้ังจากผูซ่ึงเปนที่
ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน  มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกันภัย
ที่จะเกิดข้ึน  และใหคําปรึกษาตามที่  ผอ.รมน.จังหวัด  รองขอ 

 
หมวด  ๒ 

ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแตยัง
ไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน  และเหตุการณนั้นมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานานทั้งอยูในอํานาจหนาที่หรือความ
รับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให   
กอ.รมน.  เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณ 
ที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดได   ทั้งนี้   
ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาที่ของ  กอ.รมน.   
ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง  และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๑๖ ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา  ๑๕  ให  กอ.รมน.  มีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา  ๑๕ 

(๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม  (๑)  เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ 

๙๐  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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(๓) กํากับ  ติดตาม  และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของใหดําเนินการ  
หรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม  (๒) 

(๔) ส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
หรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กําหนด 

ในการจัดทําแผนตาม  (๒)  ให  กอ.รมน.  ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของดวย  และในการนี้ใหจัดทําแผนเผชิญเหตุในแตละสถานการณที่คาดวา
จะเกิดข้ึน 

ในกรณีที่มีคําส่ังตาม  (๔)  แลว  ให  กอ.รมน.  แจงใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนัน้
สังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล  และใหเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงไดรับคําส่ังใหออกจากพื้นที่นั้นไปรายงานตัว
ยังหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว   ในการนี้ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดําเนินการออกคําส่ังให
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงหนาที่  หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ตามที่กําหนดไวใน
คําส่ังดังกลาว 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ถามีความจําเปนที่  กอ.รมน.  
ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตามกฎหมายใดที่อยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐใด  
ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใด ๆ  ใน  กอ.รมน.เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายนั้น  หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ในเรื่องดังกลาว  ให  กอ.รมน.  ดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการดวยภายในพื้นที่และระยะเวลา 
ที่กําหนด  ทั้งนี้  ตองกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวย 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากเหตุการณที่กระทบตอความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา  ๑๖  ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง   
ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ังศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการเฉพาะก็ได 

โครงสราง  อัตรากําลัง  การบริหารจัดการ  อํานาจหนาที่ การกํากับติดตามหรือบังคับบัญชา
ศูนยอํานวยการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหนําความในมาตรา  ๙   

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๙๑
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มาใชบังคับกับศูนยหรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม  โดยใหอํานาจของผูอํานวยการเปน
อํานาจของผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานนั้น 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทา
เหตุการณภายในพื้นที่ตามมาตรา  ๑๕  ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
(๒) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่  อาคาร  หรือสถานที่ที่ กําหนดในหวงเวลาที่

ปฏิบัติการ  เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน 
(๓) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด 
(๔) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
(๕) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทาง

คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 
(๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสินของประชาชน 
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวดวยก็ได  

ทั้งนี้  การกําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ 
มาตรา ๑๙ ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ใหผูอํานวยการและ

พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย  เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและ 
รวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา ๒๐ ในการใชอาํนาจของ  กอ.รมน.  ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ถากอใหเกิดความเสียหาย
แกประชาชนผูสุจริต  ให  กอ.รมน.  จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณีตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๑ ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให  กอ.รมน.  ดําเนินการตามมาตรา  ๑๕  
หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด  แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาที่หรือเปนกรณีที่พนักงานสอบสวน 

๙๒  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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ไดดําเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณและการเปด
โอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในการนี้ 
ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนของผูตองหานั้น  พรอมทั้งความเห็นของพนักงาน
สอบสวนไปใหผูอํานวยการ 

ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนใหสงสํานวนพรอม
ความเห็นของผูอํานวยการใหพนักงานอัยการเพื่อย่ืนคํารองตอศาล  หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งใหสง
ผูตองหานั้นใหผูอํานวยการเพื่อเขารับการอบรม   ณ  สถานที่ที่ กําหนดเปนเวลาไมเกินหกเดือน   
และปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่นที่ศาลกําหนดดวยก็ได 

การดําเนินการตามวรรคสอง  ใหศาลส่ังไดตอเมื่อผูตองหานั้นยินยอมเขารับการอบรมและ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว 

เมื่อผูตองหาได เข า รับการอบรมและปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขที่ศาลกํ าหนดดังกลาวแลว 
สิทธินําคดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป 

มาตรา ๒๒ พนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่ที่ กําหนดตามมาตรา   ๑๕   
อาจไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งผูใดเจ็บปวย  เสียชีวิต  ทุพพลภาพ  พิการ  หรือสูญเสียอวัยวะ  
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๓ บรรดาขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การดําเนินคดีใด ๆ  อันเนื่องมาจากขอกําหนด  ประกาศ  คําส่ัง  หรือการกระทําตามหมวดนี้  
ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม  ทั้งนี้  ในกรณีที่ศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการหรือวิธีการ
ชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา   แลวแตกรณี  ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงออกขอกําหนด  ประกาศ  
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หรือคําส่ัง  หรือกระทําการนั้น  มาเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง  รายงาน  หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบ 
การพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย 

หมวด  ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๒๔ ผูใดฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา  ๑๘  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๒๕ ใหโอนบรรดากิจการ   ทรัพยสิน   งบประมาณ   หนี้  สิทธิ  ขาราชการ  พนักงาน  
ลูกจาง  และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี   
ที่  ๒๐๕/๒๕๔๙  เร่ือง  การจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาเปนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  และกองบัญชาการผสมพลเรือน   
ตํารวจ  ทหาร  ที่จัดต้ังข้ึนตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๐๗/๒๕๔๙  เร่ือง  การบริหารราชการ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนศูนยอํานวยการหรือหนวยงาน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดต้ังข้ึนตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 

๙๔  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคง 
จากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีหลากหลาย  มีความรุนแรง  รวดเร็ว  สามารถขยายตัวจนสงผลกระทบ 
เปนวงกวาง  และมีความสลับซับซอน  จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  กอใหเกิดความ
ไมสงบเรียบรอยในประเทศ  และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน  ดังนั้น  เพื่อใหสามารถปองกนั  
และระงับภัยท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที  จึงสมควรกําหนดใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักเพ่ือรับผิดชอบ 
ดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร  ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับ 
ทุกสวนราชการ  สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรักษาความมั่นคง  รวมท้ัง
เสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของตน  เพื่อปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติ  และในยามที่เกิด
สถานการณอันเปนภัยตอความม่ันคงในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง  และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุม 
การใชอํานาจเปนการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ  เพื่อใหสามารถแกไขสถานการณไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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 ประกาศ 

เร่ือง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

ดวยสถานการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตปรากฏเหตุการณการกอเหตุรุนแรงอยางตอเนื่อง
มาต้ังแตป  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานาน  รวมทั้งอยูในอํานาจหนาที่ 
หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวย  ซ่ึงจากเหตุการณดังกลาว 
จะสงผลกระทบตอการบริหารราชการแผนดินและความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารจัดการการรักษาความสงบและความปลอดภัยมีเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงสุด  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองกําหนดมาตรการปองกันมิใหสถานการณ
ขยายตัวลุกลาม  หรือหากเกิดเหตุการณความรุนแรงข้ึน  เจาหนาที่ของรัฐสามารถแกไขปญหาใหยุติ
โดยเร็ว  โดยไมสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ดังตอไปนี้ 

๑. ใหเขตพื้นที่อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอเทพา  และอําเภอสะบายอย  จังหวัดสงขลา  
เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๒. ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หรือหนวยงานภายในที่ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายใหเปนศูนยอํานวยการเปนผูรับผิดชอบ 
ในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการการกํากับ  ติดตาม  และเรงรัด
หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ  ใหดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด   

ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชระหวางวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

๙๖  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศ 
เร่ือง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 
 

ดวยสถานการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงปรากฏเหตุการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร  ซ่ึงปรากฏเห็นชัดในรูปแบบของเหตุการณรุนแรง  ทั้งนี้  หวงเวลาที่ผานมา 
ไดมีการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เปนผลให 
เจาหนาที่ของรัฐสามารถแกไขและควบคุมสถานการณไวไดระดับหนึ่ง 

ดังนั้น  เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏบิัติงาน  รวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบ 
และความปลอดภัยมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ ยังคง 
ตองกําหนดมาตรการปองกันไวเชนเดิม  เพื่อมิใหสถานการณขยายตัวลุกลาม  หรือหากเกิดเหตุการณ 
ความรุนแรงข้ึน  เจาหนาที่ของรัฐสามารถแกไขปญหาใหยุติโดยเร็วโดยไมสงผลกระทบตอความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓   
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่   
๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ดังตอไปนี้ 

๑. ใหเขตพื้นที่อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอเทพา  และอําเภอสะบายอย  จังหวัดสงขลา   
เปนพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๒. ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หรือหนวยงานภายในที่ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายใหเปนศูนยอํานวยการเปนผูรับผิดชอบ 
ในการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร  และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการการกํากับ  ติดตาม  และเรงรัด 
หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ  ใหดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  ๙๗



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

๓. เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติการปองกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับย้ัง  และแกไข 
หรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ใหบรรดาประกาศ  คําส่ัง  หรือการ 
ดําเนินการใดที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนดขึ้นหรือการปฏิบัติการใด 
ของศูนยอํานวยการ  หนวยงาน  พนักงานเจาหนาที่หรือผูใดที่ไดรับมอบหมายจากกองอํานวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ตามประกาศ  เร่ือง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ยังคงมีผลใชบังคับโดยตอเนื่อง   
จนกวาจะมีการกําหนดเปนอยางอื่น 

ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชระหวางวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

๙๘  กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ระเบียบ คำาสั่ง และแนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่


