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บทคัดยอ 

ปจจุบันสภาพบานเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เม่ือเกิดสถานการณท่ีมี

ผลกระทบตอความม่ันคงและความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การท่ีรัฐจะนําบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีใชในการบริหารราชการในสถานการณปกติ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาใชบังคับอาจไมทันตอเหตุการณ จึงตองมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือใชควบคุมสถานการณ

ฉุกเฉินไวเปนพิเศษ 

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปนการให

อํานาจฝายบริหารอยางเต็มท่ี เปนการใหอํานาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี จนบางคร้ังการดําเนินการตางๆ อาจไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได 

เชน การควบคุมตัวผูตองสงสัยไวในอํานาจรัฐ ซึ่งเปนการใหอํานาจรัฐบาลไวอยางกวางๆ 

รายละเอียดไมชัดเจน รวมท้ังไมไดระบุถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผูตองสงสัยไวอยางชัดเจน 

ดังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกท้ังตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ บทบัญญัติ

ในเร่ืองการจับกุมและการควบคุมตัวผูตองสงสัยบังคับใหเปนไปตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ 

โดยเฉพาะยกเวนเขากรณีตามบทบัญญัติมาตรา 12 ในเร่ืองการควบคุมตัวท่ีหากเกินระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ ใหบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เชนนี้จะถือเปนการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม และขาดการควบคุม

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในการออกหมายจับอันเปนมาตรการบังคับท่ีกระทบกระเทือนสิทธิและ

เสรีภาพประชาชน 

ดังนั้น การกระทําของรัฐท่ีเปนการใชอํานาจตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการจับกุมและควบคุมตัวผูตองสงสัย จึงควรท่ีจะตองมีองคกรภายนอกเขามาควบคุม

ตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจดังกลาว และตองพิจารณาระยะเวลาการควบคุมตามตามพระราช

กําหนดฯ ฉบับนี้ เพ่ือใหเหมาะสมกับเหตุความจําเปนท่ีจะเอาตัวผูตองสงสัยไวในอํานาจรัฐ 

 

 

                                                       
*
  นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
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1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินนั้น ในประเทศไทยบังคับใช

คร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2495 ช่ือวา พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2495 มีการบังคับใชจนถึงป พ.ศ. 2548 เพราะกฎหมายฉบับดังกลาวใชบังคับมาเปน

เวลานาน บทบัญญัติตางๆ ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณท่ีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ

ท่ีมีหลากรูปแบบใหสงบลงได และกอปรเกิดความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐจึงตอง

ตราพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้ึนมา เพราะปจจุบัน

เกิดสถานการณมีปญหาเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพ่ือรักษาไว

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ และกอใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมท้ังทําใหประชาชนไดรับอันตรายหรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิต

อยางเปนปกติสุข และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได ท้ังนี้เพ่ือใหรัฐ

สามารถรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท้ัง

ปวงใหกลับสูสภาพปกติสุข 

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปนการให

อํานาจฝายบริหารอยางเต็มท่ี เปนการใหอํานาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี ทําใหรัฐบาลสามารถควบคุมผูชุมนุมไดอยางเด็ดขาดดวยวิธีการตางๆ เพ่ือยุติการ

ชุมนุมในสภาวะบานเมืองท่ีไมปกติแลว จนบางคร้ังการดําเนินการตางๆ ตามกระบวนการ

ยุติธรรมอาจไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได เชน การจับผูชุมนุมถึงแมไมมีอาวุธ

พกพา การจับผูตองสงสัยโดยไมมีหมายจับเปนการใชมาตรการบังคับในการควบคุมตัวบุคคลไว

ในอํานาจรัฐ ซึ่งพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจรัฐบาลในสถานการณฉุกเฉินนี้ 

เปนการใหอํานาจไวอยางกวางๆ รายละเอียดไมชัดเจน ไมไดระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของผูตอง

สงสัยไว เหมือนผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกท้ังการขอหมายจับตาม

พระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีรองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจหรือศาลอาญาได

โดยตรงโดยไมมีบทบัญญัติในการควบคุมตรวจสอบจากองคกรภายนอก วามีเหตุจําเปนเพียงพอ

หรือไม ที่จะนําตัวผูตองสงสัยมาอยูภายใตอํานาจรัฐ และบทบัญญัติในเร่ืองการจับกุมและการ

ควบคุมตัวผูตองสงสัยบังคับใหเปนไปตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ โดยเฉพาะกรณีตาม

บทบัญญัติมาตรา 12 ในเร่ืองการควบคุมตัวท่ีหากเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชกําหนดฯ 

ฉบับนี้ ใหบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ผูตองสงสัยท่ีถูกควบคุมตัวตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ ยังไมไดแจงขอหาและการ

กระทําความผิดจะถูกควบคุมตัวเอาไวภายใตอํานาจรัฐเปนระยะเวลานาน ท้ังนี้เ ม่ือครบ

กําหนดการควบคุมตัวตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้แลว หากจะตองควบคุมตอสามารถ

ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดอีก ซึ่งการกระทําดังกลาวกระทบถึง
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สิทธิเสรีภาพของผูตองสงสัยเปนอันมาก ทําใหระยะเวลาท่ีผานมามีการรองเรียนวาเจาหนาท่ี

บังคับใชกฎหมายขาดการเคารพหลักนิติรัฐ (Legal State) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

หรือขาดการบังคับใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดี

โดยท่ัวไปนั้น แมจะเปนการจําเปนเพ่ือสงเสริมใหการสอบสวนและดําเนินคดีเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดก็ตามเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล หรือคํารับสารภาพ มีหลายคดีท่ีนาสนใจและมีคํา

พิพากษาจากศาลช้ันตนแลว ไดแก คดีนายอิหมามยะผา กาเซ็ง ศาลมีคําส่ังวานายอิหมามยะผา 

กาเซ็ง ตายระหวางท่ีอยู ในความควบคุมของเจาหนาท่ีทหารซึ่งเปนเจาพนักงานปฏิบัติราชการ

ตามหนาท่ี (มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2554: 25-34) และคดีนายอัสฮารี สะมาแอ ศาลพิจารณา

แลว จึงฟงไดวาอาการบาดเจ็บของนายอัสฮารีและพวกไดเกิดข้ึน ในระหวางท่ีเจาหนาท่ีทําการ

จับกุมและควบคุมตัว และเช่ือไดวาเจาหนาท่ีนาจะมีสวนรูเห็นดังกลาว (มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
และเครือขายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, 2555: 78-97) 

การรองขอใหศาลออกหมายจับ หมายคนหรือหมายขังท่ีพนักงานสอบสวนฝายตํารวจ

หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสามารถกระทําไดโดยไมผานการพิจารณากล่ันกรองของพนักงาน

อัยการกอนตามกฎหมายปจจุบันท่ีใชอยูนั้น นับวาเปนความบกพรองของกฎหมายอยางหนึ่งท่ีฝาย

นิติบัญญัติจะตองแกไขโดยดวนเพราะเปนเร่ืองของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
(คณิต ณ นคร, 2552: 39) 

ดังนั้น การใหอํานาจดังกลาวจึงตองเปนไปอยางเหมาะสมตอพฤติการณแหงคดีและมี

ความสมดุลในระหวางประโยชนของรัฐและประโยชนของบุคคลท่ีถูกสงสัย อีกท้ังในกระบวนการ

การสอบสวนนั้น เปนการดําเนินการเอากับผูซึ่งเพียงตองสงสัยวามีการกระทําความผิด และยังไม

อาจกลาวไดวาเปนผูกระทําผิด การควบคุมตัวไวดวยเง่ือนไข ระยะเวลา กระบวนการตรวจสอบ

การออกหมายจับ จึงควรไดมีการทบทวนและพิจารณาบทบัญญัติในประเด็นดังกลาวขางตน เพ่ือ

เปนไปในแนวทางมาตรฐานท่ีเปนสากล 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการเอาตัวผูตองสงสัยไวในอํานาจรัฐและการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล 

การดําเนินคดีอาญานั้น ไมวาข้ันตอนใดๆ บางคร้ังอาจกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น รัฐจึงจําเปนตองพยายามดําเนินการใหกาวลวงสิทธิของบุคคล

ใหนอยท่ีสุดโดยอาศัยแนวคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนรูปแบบมาตรฐานของ

กระบวนการมี 2 รูปแบบ คือ เรียกวา “การควบคุมอาชญากรรม” (Crime Control) กับ 

“กระบวนการนิติธรรม” (Due Process) (Herbert L.Packer, 1968: 154-173) 

1. การควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) หมายถึง การปราบปรามโจรผูราย

และหมายรวมถึงกิจกรรมตางๆ ของตํารวจท้ังมวล ซึ่งมีวัตถุประสงคท่ีจะควบคุมการกระทําตางๆ 
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ในทางอาชญากรรม ตลอดจนบทบาทของตํารวจในการนําตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีฟองรองตอ

ศาล (สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2552: 15) 

2. กระบวนการนิติธรรม (Due Process) มุงเนนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

มากกวาประสิทธิภาพในการนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ จะตองตรวจสอบมิใหผูตองหาถูก

สงผานไปตามข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมอยางสะดวกรวดเร็ว โดยเห็นวาประสิทธิภาพ

ในการควบคุมปองกันอาชญากรรม แมวาจะสําคัญแตก็ยอมนอยกวาการปองกันสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลจากความผิดพลาดของกระบวนการ (อภิรัตน เพ็ชรศิริ, 2548: 113) 

จุดมุงหมายของการจับ ควบคุมหรือขังผูถูกดําเนินคดีอาญาจึงเปนไปเพ่ือจุดมุงหมาย

ดังนี้ (แสงทวี อินทวงค, 2548: 16-18) 

1. เพ่ือใหการสอบสวนดําเนินไปไดโดยเรียบรอย หากไมมีการควบคุมหรือขังผูถูก

ดําเนินคดีอาญาแลว การสอบสวนจะดําเนินไปไดหรือไม ซึ่งเนื้อหาสําคัญของหลักนี้อยูท่ีการ

สอบปากคําผูถูกดําเนินคดี เพ่ือใหเปนไปตาม “หลักฟงความทุกฝาย” 

2. เพ่ือเปนหลักประกันการมีตัวของผูตองสงสัยเพ่ือฟองศาลกรณีจึงอาจมีความ

จําเปนจะตองจับ ควบคุมหรือขังผูตองหาไวเพ่ือมิใหหลบหนี มิฉะนั้นแลวเม่ือพนักงานอัยการจะ

ฟองก็ไมอาจทําไดเพราะผูตองหาไมมีตัวอยู 

3. เพ่ือปองกันมิใหไปกระทําผิดซ้ําอีก ผูถูกกลาวหานั้นมีจิตใจที่ช่ัวราย และเปน

อันตรายตอสังคม การจับ ควบคุมหรือขังในระหวางการดําเนินคดีก็เปนการตัดโอกาสมิใหผูถูก

กลาวหานั้นออกไปกระทําความผิดอีก 

4. เพ่ือปองกันมิใหไปทําลายพยานหลักฐานหรือขมขูพยาน การที่จะใหผูถูกดําเนิน

คดีอาญาไดมีโอกาสเปนอิสระอยูในระหวางการพิจารณาคดีก็อาจจะทําใหบุคคลนั้นออกไปขมขู

พยาน หรือทําลายพยานหลักฐานซึ่งอาจจะเปนพยานวัตถุหรือพยานบุคคล 

5. เพ่ือปองกันการหลบหนี ความจําเปนในเร่ืองการจับ ควบคุมหรือขังอีกเร่ืองหนึ่งก็

คือเพ่ือปองกันไมใหผูถูกดําเนินคดีอาญาหลบหนีจากการลงโทษ 

กระบวนการยุติธรรมในฐานะท่ีเปนกลไกในการบังคับใชเพ่ือรักษาความสงบสุขของ

สังคม จึงจําเปนตองมีมาตรการบังคับท่ีอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวยเหตุนี้

กระบวนการยุติธรรมท่ีพึงประสงคจึงจําเปนตองมีความโปรงใส (Transparency) ในทุกข้ันตอน

ของการดําเนินการเพราะความโปรงใสท่ีทุกคนสามารถมองเห็น นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมท่ี

ดีจะตองมีระบบการดําเนินงานท่ีองคกรตางๆ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบการ

ทํางานซึ่งกันและกัน (Checks and Balances) 

ดังนั้น ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงตองกระทําภายในกรอบของ

กฎหมายและเพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงตองมีกลไกหรือมาตรการในการ

ควบคุมการใชอํานาจรัฐ (Accountability) โดยการตรวจสอบถวงดุลอาจแบงเปน 2 ประเภท คือ 
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1. การตรวจสอบถวงดุลภายในองคกร เปนการตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีโดย

ลําดับการบังคับบัญชาของแตละองคกร “การบังคับบัญชา” และ “การกํากับดูแล” โดยให

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจของตนในการตรวจสอบการกระทําของผูใตบังคับบัญชา เม่ือเกิดกรณีท่ี

การกระทําของผูใตบังคับบัญชาไมชอบดวยกฎหมาย หรือชอบดวยกฎหมายแตไมเหมาะสม 

ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการได รวมท้ังยังมีอํานาจเพิกถอน แกไข

เปล่ียนแปลง หรือใชอํานาจแทนผูใตบังคับบัญชาได 

2. การตรวจสอบถวงดุลภายนอกองคกร เปนการตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีโดย

องคกร เพ่ือใหเกิดการคานอํานาจหรือการถวงดุลอํานาจมิใหองคกรใดใชอํานาจเกินขอบเขต หรือ

โดยไมชอบ ผลของการตรวจสอบโดยองคกรภายนอกนี้จะทําใหมีผลตอการดําเนินการตางๆ ทาง

คดี ซึ่งจะเปนกลไกใหองคกรผูใชอํานาจระมัดระวังในการใชอํานาจมากยิ่งข้ึน (สุรศักดิ์ 

ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ, 2551: 9) 

 

3. วิเคราะหการจับกุมและควบคุมตัวผูตองสงสัยตามพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 

 3.1 ปญหาระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคล 

ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 12 บัญญัติวา บุคคลผูตองสงสัยตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉินฯ จะถูกควบคุมตัวไว ณ สถานท่ีตามคําส่ังศูนยอํานวยการแกไขสถานการณ

ฉุกเฉินไดกําหนดไวไมเกินคราวละ 7 วัน แตหากพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวายังมีเหตุในการควบคุมตัว

ตอ พนักงานเจาหนาท่ีจะตองนําตัวบุคคลผูตองสงสัยนั้นไปยังศาลเพื่อใหอนุญาตใหควบคุมตัวตอ 

ท้ังนี้ รวมระยะเวลาท้ังส้ินตองไมเกิน 30 วัน แตหากมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ก็อาจถูกจับกุมตามกระบวนการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไป ซึ่ง

หากโทษนั้นคือโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต 10 ปข้ึนไป ผูตองสงสัยจะตองถูกควบคุมตัวตออีก 84 วัน 

เทากับวาอาจถูกควบคุมตัวนานถึง 114 วัน ซึ่งผูตองสงสัยท่ีถูกจับเหลานี้ยังไมมีหลักฐานแนชัดวา

ไดกระทําความผิดจริงแตตองถูกควบคุมตัวไวนานเกินความจําเปน ในขณะที่ถาเปนผูตองหาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ควบคุมไดเพียง 48 ช่ัวโมง กอนท่ีจะแจงขอหา กลับ

กลายเปนวากฎหมายลงโทษคนดีมากกวาคนไมดี และจากการศึกษาจากสถิติคดรีะยะเวลาควบคุมตวั

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ ศาลอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีรอง

ขอตอศาลขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวผูตองสงสัย ดังนี้ ระยะเวลาตั้งแต 21-30 วัน เปน

จํานวน 72 คดี ระยะเวลาตั้งแต 11-20 วัน เปนจํานวน 14 คดี และระยะเวลาต้ังแต 7-10 เปน

จํานวน 5 คดี (มูลนิธิศูนยทนายความมุสลิม, 2554: 29) 
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 3.2 ปญหาการควบคุมตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจรัฐในสถานการณฉุกเฉิน 
3.2.1 การตรวจสอบกอนออกหมายจับ 
การพิจารณาออกหมายจับตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 มาตรา 11 (1) บัญญัติไววา เจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ี

สงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการ

กระทําเชนวานั้น หรือปกปดขอมูลเก่ียวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ท้ังนี้ เทาท่ีมีเหตุ

จําเปนเพ่ือปองกันมิใหบุคคลนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใดๆ อันจะทําใหเกิดเหตุการณ

รายแรง หรือเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการระงับเหตุการณรายแรง แตตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา จะตองพิจารณาตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการเก่ียวกับการออกคําส่ังหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ซึ่งการออกหมายจับตองมีเหตุตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 คือ เม่ือมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใด

นาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หรือเม่ือมีหลักฐานและมีเหตุ

อันควรเช่ือวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 

การขอออกหมายจับตามพระราชกําหนดการบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 มาตรา 12 บัญญัติไววา ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีตองสงสัยตามประกาศใน

มาตรา 11 (1) ใหพนักงานเจาหนาท่ีรองขอตอศาลท่ีมีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพ่ือขออนุญาต

ดําเนินการ การรองขออนุญาตตอศาลใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการขอออกหมายอาญาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม คือ โดยนําหลักเกณฑตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการเก่ียวกับการออกคําส่ังหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 และคําแนะนําของประธานศาลฎีกา

เก่ียวกับการพิจารณาคํารองขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกําหนดการบริหาราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาใชบังคับ ดงันั้น การรองขอออกหมายจับพนักงานเจาหนาท่ี

รองขอโดยตรงตอศาล ซึ่งขาดการควบคุมตรวจสอบพิจารณากล่ันกรองจากองคกรภายนอกกอน 

จึงเปนผลใหมีหลายคดีท่ีเกิดความผิดพลาดในการออกหมายจับ 

3.3.2 การตรวจสอบหลังออกหมายจับ 
การตรวจสอบภายหลังศาลออกหมายจับตามพระราชกําหนดการบริหาราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดไวในมาตรา 12 วรรคสอง ในการดําเนินการจับกุมและ

ควบคุมตัวผูตองสงสัยตามประกาศในสถานการณฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดทํารายงาน

เก่ียวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอตอศาลท่ีซึ่งออกหมายจับ และจัดสําเนารายงาน

นั้นไว ณ ท่ีทําการของพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือใหญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาว

ไดตลอดระยะเวลาท่ีควบคุมตัวบุคคลนั้นไว เม่ือควบคุมคุมตัวไวครบ 7 วันแลว ในกรณีท่ีมีความ

จําเปนตองควบคุมตัวตอเพ่ือประโยชนในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีรอง

ขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตอไดอีกคราวละ 7 วัน แตระยะเวลาควบคุมตัวท้ังหมด
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ตองไมเกิน 30 และตามคําแนะนําของประธานศาลฎีกาเก่ียวกับการพิจารณาคํารองขอจับกุมและ

ควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

ขอ 4 ในกรณีท่ีมีคําส่ังอนุญาตใหออกหมายจับและควบคุมตัว ศาลควรกําหนดให   

ผูรองมีหนาท่ีดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) รายงานความคืบหนาเก่ียวกับการติดตามจับกุมตอศาลทุกสามเดือนจนกวาจะ

จับกุมได 

(2) เม่ือจับกุมบุคคลตามคํารองไดแลว ใหจัดทํารายงานการจับกุมและควบคุมตัว

โดยแนบภาพถายผูถูกจับกุมรวมท้ังระบุถึงสถานท่ีควบคุมตัวบุคคลดังกลาวเสนอตอศาลภายในส่ี

สิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีจับกุมได 

(3) หากมีการเปล่ียนสถานท่ีควบคุมตัว ใหรายงานใหศาลทราบทันที 

(4) เม่ือจะมีการปลอยตัวบุคคลผูถูกควบคุมไมวาเม่ือใดก็ตาม ผูรองตองแจงใหญาติ

หรือผูซึ่งผูถูกควบคุมตัวไววางใจทราบลวงหนาถึงการปลอยตัวและนําบุคคลผูถูกควบคุมตัวมา

ศาลที่ออกหมายจับและควบคุมเพ่ือการปลอยตัว 

ขอ 5 ในกรณีท่ีผูรองไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลตามขอ 4 (1) (2) หรือ (3) ศาลจะ

เพิกถอนหมายจับและควบคุมตัว หรือส่ังประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได 

เม่ือครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีศาลมีคําส่ังใหออกหมายจับและควบคุมตัวแลว หาก

ยังไมสามารถจับกุมบุคคลตามหมายได ศาลอาจเรียกผูรองมาสอบถามหรือจะเพิกถอนหมายจับ

และควบคุมตัวนั้นก็ได 

ขอ 6 ในกรณีท่ีมีผูย่ืนคํารองหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาการจับกุมหรือควบคุมตัวไม

เปนไปตามกฎหมาย ใหศาลทําการไตสวน โดยจะมีคําส่ังใหผูรองนําบุคคลผูถูกจับกุมและควบคุมตัว

มาศาลเพื่อสอบถามดวยก็ได และหากไดความวาไมมีเหตุท่ีจะจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลดังกลาว 

หรือการจับกุมหรือควบคุมตัวไมชอบดวยกฎหมาย ใหศาลเพิกถอนหมายจับและควบคุมตัว 

ขอ 7 ในการพิจารณาคํารองขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตามมาตรา 12 วรรค

หนึ่งแหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หากมีขอสงสัยวา

สถานท่ีควบคุมตัวหรือการปฏิบัติตอบุคคลผูถูกควบคุมตัวไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน

บทบัญญัติดังกลาว หรือมีการคัดคานการขยายระยะเวลาการควบคุมตัว ศาลอาจไตสวนหรือมี

คําส่ังใหนําบุคคลผูถูกควบคุมตัวมาศาลเพื่อสอบถาม หากปรากฏวาการควบคุมตัวไมชอบดวย

กฎหมาย หรือไมมีเหตุท่ีจะควบคุมตัวบุคคลดังกลาวตอไป ใหศาลสั่งยกคํารอง 

ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังอนุญาตใหขยายระยะเวลาการควบคุมตัว ใหขยายไดคราวละไม

เกินเจ็ดวันแตรวมระยะเวลาควบคุมตัวท้ังหมดตองไมเกินกวาสามสิบวัน โดยไมจําตองมีการออก

หมายขัง 

ซึ่งการตรวจสอบหลังออกหมายจับตามกฎหมายสถานการณฉุกเฉิน ในขณะการขอ

ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตอวามีเหตุแหงความจําเปนในการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐอีก
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ตอไปหรือไม ศาลก็พิจารณาตามคํารองขอเพียงอยางเดียว สวนคําแนะนําของประธานศาลฎีกา

เก่ียวกับการพิจารณาคํารองขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ก็เปนเพียงคําแนะนําก็ยังใหศาลใชดุลยพินิจไมไดเปนบท

บังคับท่ีตองยึดถือปฏิบัติ ไมไดเปดโอกาสใหผูถูกควบคุมตัวไดมีสิทธิปรากฏตัวตอศาลวาจะ

คัดคานการขยายระยะเวลาการควบคุมตัวหรือไม ซึ่งไมเปนไปตามหลักฟงความทุกฝาย 

 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งตามเนื้อหา

ของกฎหมายฉบับนี้ เปนการใหอํานาจฝายบริหารอยางเต็มท่ี เปนการใหอํานาจนายกรัฐมนตรี 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จนบางคร้ังการดําเนินการตางๆ อาจไปกระทบสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนได การควบคุมตัวผูตองสงสัยไวในอํานาจรัฐ เปนการใหอํานาจรัฐบาลไว

อยางกวางๆ ไมไดระบุถึงสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของผูตองสงสัยไวอยางชัดเจน ดังตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ จะใชคําวา “ผูตองสงสัย” ซึ่ง

ตางจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีใช คําวา “ผูตองหา” ซึ่งผูตองสงสัยไมใช

ผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ 

บทบัญญัติในเรื่องการจับกุมและการควบคุมตัวผูตองสงสัยบังคับใหเปนไปตามพระราชกําหนดฯ 

ฉบับนี้ โดยเฉพาะกรณีตามบทบัญญัติมาตรา 12 ในเร่ืองการควบคุมตัวท่ีหากเกินระยะเวลาท่ี

กําหนดไวในพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ ใหบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จาก

การที่บัญญัติกฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐในการควบคุมตัวบุคคลใดๆ ข้ึนเปนการพิเศษ

หรือเปนการเฉพาะ ดังนั้น การกระทําของรัฐท่ีเปนการใชอํานาจตามพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ จึง

เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงการเอาตัวบุคคลไวใน

อํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเม่ือกรณีมีความจําเปนท่ีไมอาจหลีกเล่ียงไดเทานั้น เหตุนี้การออก

หมายจับ หรือจับผูตองหาหรือจําเลยก็ดี การควบคุมหรือขังผูตองหาหรือจําเลยก็ดีตามปกติ

จะตองพิจารณาวาเปนกรณีท่ีนาเช่ือวาผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับ

พยานหลักฐานหรือไมดวย 

จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐ

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาแลว พบวาประเทศ

ไทยพระราชกําหนดฯฉบับนี้ ถือเปนกฎหมายพิเศษ นอกเหนือจากอํานาจของประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งยังขาดความชัดเจนในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีถูก

ควบคุมตามกฎหมายฉบับดังกลาว ดังนั้น พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของไทยจึงแตกตางไปจากนานาประเทศ คือ 1) ระยะเวลาในการควบคุมตัว

ผูตองสงสัยนานเกินความจําเปนท่ีจะเอาตัวไวในอํานาจรัฐ 2) การออกหมายจับไมไดผานการ

ควบคุมตรวจสอบจากองคกรภายนอก คือ ไมไดผานใหพนักงานอัยการใหความเห็นพิจารณาถึง
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เหตุจําเปนในการออกหมายจับกอน เปนการใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีรองขอไดโดยตรงตอศาล

ทําใหเกิดความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมบอยคร้ัง จากสถิติคดีตามพระราชกําหนดฯ ฉบับ

นี้ ท่ีศาลยกฟองถึง 50 คดี จากจํานวนคดี 72 คดี และมีเพียง 22 คดีท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษ 

การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองสงสัยตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะตองมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ควรแกไขระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ควรควบคุมตัวผูตองสงสัยเทาท่ีจําเปน โดยกําหนด

ระยะเวลาควบคุมตัวไมเกิน 7 วัน เพ่ือไมใหเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกิน

ขอบเขต 

2. ควรกําหนดเพิ่มเง่ือนไขหรือหลักเกณฑในการขอออกหมายจับ กําหนดให

พนักงานอัยการเขาไปมีบทบาทในการพิจารณากล่ันกรองตรวจสอบความถูกตองกอนออก

หมายจับ เนื่องจากในช้ันเจาพนักงานถือวาเปนตนธารของกระบวนการยุติธรรม ตองกระทําดวย

ใจท่ีเปนธรรมปราศจากอคติและการแทรกแซง มีความเปนภาวะวิสัย ท้ังนี้พนักงานอัยการใน

ฐานะอัยการของแผนดินไดมีโอกาสตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย ความถูกตอง ความ

นาเช่ือถือของสํานวนการสอบสวน อันจะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ความผิดพลาดนอยท่ีสุด 

3. ควรกําหนดใหเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดดําเนินการจับกุมและควบคุมตัวผูตอง

สงสัยตามประกาศในสถานการณฉุกเฉินแลวนั้น ใหนําตัวไปปรากฏตอศาลโดยไมชักชา แต

เนื่องจากเปนการจับกุมท่ีเปนกฎหมายพิเศษ นอกเหนือจากอํานาจของประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและเปนการใชท่ีกวางขวางมาก เพ่ือใหการดําเนินการจับกุมเปนไปดวยความ

รอบคอบถูกตอง และเปดโอกาสใหผูถูกจับกุมไดมีสิทธิคัดคานเปนไปตามหลักฟงความทุกฝาย 
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