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เผยแพร่ 1 เมษายน 2559 

ความเห็นทางกฎหมายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่
13/2559  

 นับแต่เดือน มี.ค. 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศและด าเนินนโยบายปราบปรามผู้
มีอิทธิพลเรื่อยมา โดยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายมารองรับ กระทั่งวันที่ 29 มี.ค. 2559 ได้มีการประกาศใช้ค าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที ่13/2559  มารองรับการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งมีอ านาจในการจับกุมบุคคลผู้กระท าความผิดซึ่งหน้า ควบคุมตัว ค้น ยึด อายัด กระท าการใด ๆ ตามค าสั่ง 
คสช. หรอืควบคุมตัวบุคคลไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขให้กับบุคคลที่ถูกควบคุมตัวไว้ รวมถึงก าหนด
อ านาจหน้าที่อ่ืน ๆของเจ้าหน้าที่ทหาร 

 อาจกล่าวได้ว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 เป็นค าสั่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับค าสั่งหัวหน้า คสช. 
ที ่3/2558 แทบท้ังหมด ทั้งในแง่ของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และการตัดอ านาจของ
ศาลปกครองไม่ให้มีอ านาจพิจารณาการกระท าใด ๆ ของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามค าสั่ง1  

 อย่างไรก็ตาม ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 ยังมีรายละเอียดส าคัญที่แตกต่างออกไป ซึ่งศูนย์ทนายความ
เพ่ือสิทธิมนุษยชนจะสรุปสาระส าคัญ ข้อกังวล และข้อเสนอ ดังต่อไปนี้ 

สาระส าคัญของค าสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับท่ี 13/2559 

ประเด็นที ่1 เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 

 เจ้าพนักงานที่มีอ านาจตามค าสั่งฉบับนี้ คือ “เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” ได้แก่ 

 1. เป็นเจ้าหน้าที่ทหารยศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตร ีหรือเรืออากาศตรี ขึ้นไป 

 2. เป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า คสช.2 

                                                           

1 ดูค  ำสั่งหัวหนำ้ คสช. ท่ี 3/2558 ไดท่ี้ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order3-2558.pdf  

2 ขอ้ 1 ค ำสั่งหัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 13/2559  
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 ส่วน ข้าราชการทหารซึ่งมียศต่ ากว่าชั้นร้อยตรี หรือเรืออากาศตรี ลงมา รวมถึงทหารประจ าการ ทหารกอง
ประจ าการ และอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คสช. แต่งตั้งให้เป็น “ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม” 3  จะมีอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามได้
ต่อเมื่อได้รับส่ังการหรือมอบหมาย4  

ประเด็นที ่2 บุคคลที่เข้าข่ายจะได้รับผลกระทบจากค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 

  เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามจะสามารถใช้อ านาจต่อบุคคลได้เฉพาะบุคคลที่มีพฤติการณ์ครบ
องค์ประกอบ 2 ประการ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบข้อที่ 1 บุคคลนั้นจะต้องมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 1.1 กระท าความผิดโดยการข่มขืนใจให้กระท าการใด ไม่กระท าการใด หรือจ ายอมต่อสิ่งใด โดยท าให้กลัว
ว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรอืทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อ่ืน 

 1.2 แสดงตนให้บุคคลอ่ืนเกรงกลัว ไม่กล้าขัดขืน หรือร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการ เพราะ
เกรงภัยจะเกิดแก่ตน 

 1.3 ด ารงชีพด้วยการกระท าความผิดกฎหมาย 

 รวมถึงการเป็นผู้ใช้ ผู้จ้างวาน ผู้สนับสนุนการกระท าข้างต้นด้วย 

องค์ประกอบข้อที่ 2 บุคคลที่มีพฤติการณ์ตามองค์ประกอบข้อที่ 1 ต้องถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด 27 
ประเภท ตามบัญชีความผิดท้ายค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 ก าหนดไว้ด้วย 

 ดังนั้น หากบุคคลที่ถูกกล่าวหาไม่ได้มีพฤติการณ์ตามข้อที่ 1 หรอืกรณีมีพฤติการณ์ตามข้อที่ 1 แต่
ไม่ใช่ความผิดที่ถูกก าหนดไว้ใน 27 ประเภท เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามก็ใช้อ านาจตามค าสั่งหัวหน้า 
คสช. ที ่13/2559 ต่อบุคคลนั้นไม่ได้ 

                                                           

3 อำ้งถึงแลว้ในขอ้ 2 

4 ขอ้ 6 ค ำสั่งหัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 13/2559 



 

 

 ยกเว้น เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดได้กระท าความผิดตาม
บัญชีความผิดท้ายค าสั่งฉบับนี้ จึงจะมีอ านาจเรียกบุคคลนั้นมาเพื่อสอบถามข้อมูล หรือให้ถ้อยค าอันจะเป็น
ประโยชน์ 

ประเด็นที ่3เกณฑ์ในการควบคุมตัวบุคคลของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม5 

(1) มีอ านาจควบคุมตัวกรณีที่ยังสอบถามไม่แล้วเสร็จเท่านั้น 

(2) ควบคุมตัวไว้ไดไ้ม่เกิน 7 วัน 

(3) ห้ามควบคุมตัวไว้ในสถานีต ารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจ า 

(4) ห้ามปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหา 

ข้อสังเกตและข้อกังวลต่อค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 ของศูนย์ทนาย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ข้อ 1. ค าสั่งดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนในการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ไม่บังคับให้สวมเครื่องแบบ และแสดงตนว่ามีอ านาจก่อนจะปฏิบัติการตามค าสั่งฉบับนี้ 

  1.2 ค าสั่งฉบับนี้ยังคงเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ทหารน าตัวบุคคลไปคุมขังไว้ใน “ค่ายทหาร” คล้ายกับ
การใช้อ านาจตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่3/2558 ซึ่งสาธารณชนเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ ท าให้บุคคลผู้ถูกควบคุมตัว
อาจจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย6 

ข้อ 2. ค าสั่งฉบับนี้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหารในการควบคุมตัวบุคคลไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน แยกจากการควบคุม
ตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ศูนย์ทนายความฯ มีความกังวลว่า เจ้าหน้าที่ทหารจะปฏิเสธไม่ให้ผู้ถูกควบคุมตัวได้รับสิทธิต่าง ๆ  เช่น สิทธิ
ที่จะแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจทราบถึงการควบคุมตัวและสถานที่ควบคุมตัว หรือ สิทธิที่จะพบหรือปรึกษา
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว หรือ สิทธิที่จะติดต่อญาติได้ตามสมควร เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ทหารมักอ้างว่าเป็น

                                                           

5 ขอ้ 4 วรรคแรก ค ำสั่งหัวหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 13/2559 

6 อ่ำนบทควำม คุกทหำร ควำมยติุธรรมห้ำมเขำ้ ไดท่ี้ https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/18/military_prison/  
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การควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ ไม่ใช่การควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผู้ถูกควบคุม
ตัวจึงยังไม่มีสิทธิต่าง ๆตามท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการอ้างการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก 7 หรือการใช้
อ านาจตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่3/2558 ที่ผ่านมา8 

ข้อ 3. เดิมค าสั่งคณะหัวหน้า คสช. ที ่ 3/2558 ให้อ านาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
ควบคุมตัวบุคคลไว้ไม่เกิน 7 วัน เพียงแค ่4 ฐานความผิดเท่านั้น แต่กลับมีการอ้างค าสั่งฉบับดังกล่าวเพ่ือควบคุมตัว
บุคคลที่ไม่ได้มีพฤติการณ์กระท าความผิดตามที่ค าสั่งได้ให้อ านาจไว้ 

กรณีตัวอย่าง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวนายวัฒนา เมืองสุข ในค่ายทหาร โดยไม่ได้มีหลักฐาน
อันพอสมควรว่าได้กระท าความผิดตามค าสั่งหัวหน้า คสช. แม้หลังนายวัฒนา เมืองสุขถูกปล่อยตัว จะมีการแจ้งข้อ
กล่าวหาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ก็ไม่ได้เป็นความผิดตามค าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที ่3/2558 

อีกกรณีหนึ่ง คือ การควบคุมตัวนายสราวุฒิ บ ารุงกิตติคุณ แอดมินเพจ ‘เปิดประเด็น’ ไว้ 7 วัน โดยไม่
เปิดเผยสถานที่คุมขัง ไม่มีหลักฐานตามสมควร และไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าเควบคุมด้วยเหตุอะไร ถือเป็นการ
พยายามน ากฎหมายพิเศษมาใช้ควบคุมตัวบุคคล 

 เมื่อมีการออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่ 13/2559 ครอบคลุมความผิด 27 ประเภท นับเป็นการขยายฐาน
ความผิดในการควบคุมตัวเพ่ิมขึ้นจากค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่3/2558 อันเป็นการขยายฐานความผิดอย่างกว้างขวาง
และรวมเอาความผิดที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลเข้ามาด้วย เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ท าให้เกิดความกังวลว่า
เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามอาจใช้ค าสั่งฉบับนี้ เพ่ือเข้าไปจัดการและควบคุมตัวบุคคลไว้ในค่ายทหารในวง
กว้าง 

 นอกจากนี ้ศูนย์ทนายความฯ มีข้อกังวลว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 จะถูกน าไปใช้กับกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายของ คสช. อาทิ กลุ่มชาวบ้านที่พิพาทเรื่องสิทธิในที่ดินท ากินกับหน่วยงานของรัฐ อย่างที่ 
คสช. เคยพยายามใช้มาตราการทางกฎหมายเข้าไปไล่รื้อจัดการก่อนหน้านี้ 

                                                           

7 กฎอยักำรศึกห้ำมเยีย่มคนเจบ็! 

https://www.facebook.com/lawyercenter2014/photos/a.668860109830513.1073741828.668420999874424/8011

01126606410/?type=1&theater  

8 10 คดีเด่นในศำลทหำรประจ ำปี 2558 ตอนท่ี 2 https://tlhr2014.wordpress.com/2015/12/26/10-case-of-the-year-2/  

https://www.facebook.com/lawyercenter2014/photos/a.668860109830513.1073741828.668420999874424/801101126606410/?type=1&theater
https://www.facebook.com/lawyercenter2014/photos/a.668860109830513.1073741828.668420999874424/801101126606410/?type=1&theater
https://tlhr2014.wordpress.com/2015/12/26/10-case-of-the-year-2/


 

 

ข้อ 4. ค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้ ขยายอ านาจให้เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจครอบคลุม
ความผิดถึง 27 ประเภทตามบัญชีท้ายค าสั่ง 

ศูนย์ทนายความฯ มีความกังวลว่า เจ้าหน้าที่ทหารอาจจะขาดความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายแต่ละ
ฉบับที่มีรายละเอียดจ านวนมาก โดยเฉพาะพระราชบัญญัติต่าง ๆการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งไม่ได้ส าเร็จ
การศึกษาทางด้านกฎหมาย รวมถึงให้อ านาจทหารกองประจ าการ หรืออาสาสมัครทหารพราน มาเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมายอย่างกว้างขวางเช่นนี้ อาจเกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ผิดไปจากเจตจ านงของกฎหมาย รวมถึงอาจจะ
น าไปสู่การใช้อ านาจตามอ าเภอใจของเจ้าหน้าที่ทหารโดยอ้างค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 ได้ 

ข้อ 5 ค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้ ถูกประกาศใช้ออกมาโดยอาศัยฐานอ านาจตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ท าให้ศาลเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายใน
การปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับนี้ได้ยากข้ึน เพราะมาตรา 44 ก าหนดให้การปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว เป็น
การปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และให้เป็นที่สุด 

ข้อเสนอต่อสาธารณชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจควบคุมตัวบุคคล ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 

 ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน เห็นว่า ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 นี้ ไม่ได้ให้อ านาจในการควบคุม
ตัวบุคคลได้ไม่เกิน 7 วัน ในลักษณะเด็ดขาด แต่ยังคงก าหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามต้อง
ปฏิบัติตาม ดังนั้น หากเห็นว่าเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามควบคุมตัวบุคคลใด อันเป็นการคุมขังโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย สามี ภริยา หรอืญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของบุคคลผู้ถูกคุมขังเอง มีอ านาจที่จะ
ยื่นค าร้องขอให้ศาลยุติธรรมท าการไต่สวนและขอให้ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกคุมขังนั้นไปได้ ตามหลักประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) หรือ ICCPR ข้อ 9 (4) 

ข้อเสนอแนะ 

 ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเห็นว่าค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่ 13/2559 ก าเนิดขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่ได้ยึดโยงต่อเจตจ านงของประชาชน และด ารงอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีเนื้อหาที่ริดรอนสิทธิ 
เสรีภาพ ทั้งยังปิดก้ันไม่ให้ศาลและสาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนจึงขอยืนยัน
ให้ คสช. ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ยกเลิกและยุติการใช้อ านาจตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที ่13/2559 ในทันที 

2. ยกเลิกและยุติการใช้อ านาจตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ.2557 



 

 

 

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 


