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1 ปี คำสสั่งงหั่วหัน้าสคณะรั่กษสควสมสังบแหังงชสติฉฉบบ่ทีีง 3/2558 : “อำสน้สจพิฉเศษ” ใน้สัถสน้กสรัณ์ปกติฉ

เกรัฉงน้น้ำส
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ทกาการรัฐประหารยึดอดอำนกานาจการปกครอำนง

ประเทศ  และประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอำนัยึดการศอกพ.ศ.2457 (กฎอำนัยึดการศอก) ทัว่ราชอำนาณาจักรตั้งแต่วันที่ 22
พฤษภาคม 25571 จนกระทัง่ได้ประกาศยึดกเลิกการใช้กฎอำนัยึดการศอกทัว่ราชอำนาณาจักรเมื่อำนวันที่ 1 เมษายึดน 25582 และ
ได้ประกาศใช้คกาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558 เรื่อำนงการรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึดและ
ความมัน่คงขอำนงชาติขอ้นมาเพ่ือำนให้อำนกานาจเจ้าหน้าที่ทหารแทนกฎอำนัยึดการศอกโดยึดอำนาศัยึดอำนกานาจตามมาตรา 44 แห่ง
รัฐธรรมนญูแห่งราชอำนาณาจักรไทยึด (ฉบับชัว่คราว) พ.ศ. 2557 หรอืำนรัฐธรรมนญูชัว่คราว 

ตลอำนดระยึดะเวลาหนอ่งปีขอำนงการประกาศใช้คกาสั ่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ปรากฏการกระทกาที่เปกนการใช้
อำนกานาจโดยึดมิชอำนบ ขาดการตรวจสอำนบถ่วงด ล ไม่เคารพหลักนิติธรรมและพันธกรณีกฎหมายึดสิทธมิน ษยึดชนระหวา่ง
ประเทศ อำนีกทั้งยึดังละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานขอำนงประชาชนอำนยึดา่งกวา้งขวาง ไม่ได้แตกต่างจากการใช้อำนกานาจเจ้า
หน้าที่ทหารภายึดใต้กฎอำนัยึดการศอกแต่อำนยึด่างใด แต่มีความร นแรงในการบังคับใช้มากกว่าโดยึดเฉพาะอำนยึด่างยึดิ่งคกาสั่ง
หัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ไม่สามารถตรวจสอำนบการกระทกาโดยึดฝ่า่ยึดต ลาการได้

1ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 2/2557 เรื่อำนงการประกาศใชก้ฎอัำนยึดการศอกทัว่ราชอำนาณาจกัร
2ทั้งน้ี ไม่กระทบต่อำนการประกาศใชก้ฎอัำนยึดการศอกที่มีผลใช้บังคับอำนยูึดใ่นวันที่ 19 พฤษภาคม พ ทธศักราช 2557 กล่าวคือำนในจังหวัดที่มีการประกาศใชก้ฎ
อัำนยึดการศอกก่อำนนหน้ามีการรัฐประหารน้ันยัึดงคงใชก้ฎอัำนยึดการศอกต่อำนไป อำนาทิเช่นในจังหวัดปัตตานี ยึดะลา นราธิวาสและสี่อำนกาเภอำนในจังหวัดสงขลา รวมถอง
จังหวัดบริเวณชายึดแดนอ่ืำนนๆ
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มสติรัส  44  อำสน้สจเหัน้ออรัฐ่ธรัรัมน้ญญ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอำนาณาจักรไทยึด (ฉบับชัว่คราว) พ.ศ. 2557

เมื่อำนวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ซอ่งโดยึดหลักการแล้วในประเทศที่ปกครอำนงโดยึดใช้กฎหมายึดหรือำนนิติรัฐ(Legal state)
เมื่อำนมีรัฐธรรมนูญการปกครอำนงประเทศกกต้อำนงเปกนตามรัฐธรรมนูญอำนันเปกนทั้งแหล่งที่มาขอำนงอำนกานาจและข้อำนจกากดัใน
การใช้อำนกานาจ อำนยึดา่งไรกกตามมาตรา 44 ยึดังคงอำนกานาจใหค้สช.ไว้อำนยึดา่งเบกดเสรกจเดกดขาดอำนยึดา่งไม่มีข้อำนจกากดัใดๆและไม่
ผูกพันต่อำนบทบัญญัติอำนื่นๆในรัฐธรรมนูญ แม้กระทัง่มาตรา 4 ซอ่งรับรอำนงศักดิ์ ศรีความเปกนมน ษยึด์และสิทธิเสรีภาพ
ขอำนงประชาชนไว้ยึดังต้อำนงตกอำนยึดู ่ภายึดใต้บทบัญญัติมาตรา 443 ซอ่งให้อำนกานาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มี
อำนกานาจในการสั่งระงับยึดับยึดั้ง หรือำนกระทกาการใดๆ ได้ ไม่วา่การกระทกานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทาง
บริหาร หรอืำนในทางต ลาการ และให้ถือำนวา่คกาสัง่หรือำนการกระทการวมทั้งปฏิบัติการตามคกาสัง่ดังกล่าว เปกนคกาสัง่ หรือำน
การกระทกา หรือำนการปฏิบัติที่ชอำนบด้วยึดกฎหมายึดและรัฐธรรมนูญนี้ และเปกนที่ส ด มาตรา   44   รัฐธรรมนูญแห่งราช
อำนาณาจักรไทยึด  (  ฉบับชัว่คราว  )   พ  .  ศ  .2557   จองมีอำนกานาจเหนือำนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราอำนื่นๆและถือำนได้ว ่าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติยึดังมีอำนกานาจเตกมปราศจากข้อำนจกากดัทางกฎหมายึดและรัฐธรรมนญู

บทบัญญัติตามมาตรา 44 นั้นให้อำนกานาจอำนยึด่างกว้างขวางและปราศจากการตรวจสอำนบใดๆ 4 ทั้ งนี้ ศาล
ปกครอำนงในคดหีมายึดเลขแดงที่ 1938/2558 ซอ่งเอำนกชนรายึดหนอ่งฟ้อำนงเพิกถอำนนคกาสัง่หัวหน้า คสช.ที่ 24/2558 เรื่อำนง การ
แกไ้ขปัญหาการทกาการประมงผิดกฎหมายึด ขาดการรายึดงาน และไร้การควบค ม เพิ ่มเติม ได้มีคกาสั่งไม่รับฟ้อำนงคดีที่
ฟ้อำนงเพิกถอำนนคกาสั่งหัวหน้าคสช.ไว้พิจารณา เนื่อำนงจากมาตรา 44 กกาหนดให้คกาสั่งหรือำนการกระทกาใดตามคกาสั่ง
เปกนการกระทกาที่ชอำนบด้วยึดกฎหมายึดและเปกนที่ส ด  ดังนั้นจองไม่อำนาจถือำนว่าปัจจ บันรัฐไทยึดปกครอำนงโดยึดกฎหมายึดหรือำน
เปกนนติรัฐ เพราะคสช. ยึดังคงมีอำนกานาจเบกดเสรกจเดกดขาดทั้งหมด  

ณ ขณะนี้  คสช. อำนอำนกคกาสัง่หัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44  แล้ว  จำสน้วน้ 61 ฉบ่บ5 ซอ่งคกาสั่งดังกล่าวมีลักษณะ
ขอำนงการรวบอำนกานาจการสั่งการไว้ทั้งอำนกานาจนิติบัญญัติ บริหารและต ลาการ ให้อำนยึดู ่ภายึดใต้คกาสั่งขอำนงบ คคลคนเดียึดว
ซอ่งคกาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เปกนเสมือำนนการบัญญัติกฎหมายึดพิเศษขอ้นมาบังคับใช้ในสถานการณ์ปกติซอ่ง
กฎหมายึดพิเศษดังกล่าวนี้มีเนื้อำนหาสาระสกาคญัเช่นเดียึดวกบักฎอำนัยึดการศอก ที่มีการประกาศใช้มาก่อำนนนัน่เอำนง

กสรับง่ค่บใชากฎหัมสยกงอน้มกีสรัปรัะกสศใชาคำสสั่งงหัว่หัน้าสคณะรั่กษสควสมสังบแหังงชสติฉฉบ่บทีีง 3/2558
ก่อำนนมีการประกาศใช้คกาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 เรื่อำนง การรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึดและความมัน่คง

ขอำนงชาติ เมื่อำนวันที่ 1 เมษายึดน 2558 คสช.ได้ประกาศใช้กฎอำนัยึดการศอกทัว่ราชอำนาณาจักรตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม

3 มาตรา 4 ภายึดใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ศกัดิ์ศรีความเปกนมน ษย์ึด สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอำนภาค บรรดาที่ชนชาวไทยึดเคยึดได้รับการค ้มครอำนงตามประเพณีการ
ปกครอำนงประเทศไทยึด ในระบอำนบประชาธิปไตยึดอัำนนมีพระมหากษัตริย์ึดทรงเปกนประม ขและตามพันธกรณีระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยึด มีอำนยูึดแ่ล้ว ยึดอ่ำนมได้รับการค ้มครอำนงตาม
รัฐธรรมนูญนี้
4 นอำนกจากบทบัญญัติตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญฉบับชัว่คราวแล้ว มาตรา  47 และมาตรา  48  รัฐธรรมนูญดังกล่าวยัึดงรับรอำนงคกาสัง่ ประกาศและการกระทกาใดๆขอำนงคสช.ใหม้ีผลไม่
ว่าจะเปกนการกระทกาเพ่ือำนใหม้ีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือำนในทาง ต ลาการ และไม่วา่กระทกาในวันที่กล่าวนั้นหรือำนก่อำนนหรือำนหลังวันที่รัฐธรรมนูญ
ประกาศ ซอ่งทกาให้บรรดาประกาศคกาสัง่ขอำนงคสช. รวมถองการกระทกาที่ผิดกฎหมายึดนั้นชอำนบกฎหมายึดและถือำนเปกนที่ส ด  อัำนนมีผลเปกนการยึดกเว้นความรับผิดขอำนงคสช.และผู้ที่เก่ียึดวข้อำนงโดยึด
สิ้นเชิง
5อำนยึดา่งไรกกตามคกาสัง่หัวหน้าคสช.ที่ 2/28 คกาสัง่หัวหน้าคสช.ที่ 14/58 และคกาสัง่หัวหน้าคสช.ที่ 15/58 ไม่มีประกาศในราชกิจจาน เบกษา
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2557 ซอ่งให้อำนกานาจเจ้าหน้าที่ทหารในการควบค มตัวบ คคลได้ไม่เกินเจกดวนั กรณีมีเหต อำนันควรสงสัยึดวา่บ คคลใดจะ
เปกนราชศัตรู หรอืำนได้ฝ่า่ฝ่ืนต่อำนบทบญัญัติขอำนงกฎอำนัยึดการศอก หรอืำนต่อำนคกาสัง่ขอำนงเจ้าหน้าที่ทหาร6

 ขณะเดียึดวกนั ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 40/2557 กกาหนดเง่ือำนนไขการปล่อำนยึดตัวขอำนงบ คคลที่ถูก
กกัตัวตามกฎอำนัยึดการศอก ซอ่งมีเง่ือำนนไขหลักคือำนห้ามเดินทางอำนอำนกนอำนกราชอำนาณาจักร เว้นแต่ได้รับอำนน ญาตจากหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้ามช มน มทางการเมือำนง และยึดินยึดอำนมจะถูกดกาเนินคดีและระงับธ รกรรมทางการเงิน
หากผิดเง่ือำนนไข

อำนีกทั้ง ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557 เรื่อำนงห้ามช มน มทางการเมือำนง ยึดังอำนาศัยึดอำนกา
นาจตามพระราชบัญญัติกฎอำนัยึดการศอก ห้ามมิให้มัว่ส ม หรือำนช มน มทางการเมือำนง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจกานวนตั้งแต่ 5 คน
ขอ้ นไป  หากฝ่่าฝ่ืนมีโทษจกาค กไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือำนทั้ งจกาทั้ งปรับ  ข้อำนมูลจากโครงการ
อำนินเทอำนร์เนกตเพ่ือำนกฎหมายึดประชาชน(iLaw)มี 15 คดี ที่จกาเลยึดให้การรับสารภาพ7 ศาลยึด ติธรรมและศาลทหารได้
ลงโทษปรับและจกาค ก โดยึดให้รอำนลงอำนาญา ยึดกเว้นคดขีอำนงนายึดอำนภิชาต พงษส์วสัดิ์  ซอ่งมีการต่อำนสู้คดีวา่คสช .ได้อำนกานาจ
มาโดยึดวธิีการไม่ชอำนบด้วยึดกฎหมายึด และการกระทกาขอำนงตนไม่เปกนความผดิเนื่อำนงจากเปกนสิทธขิอำนงประชาชนในการ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ แลช มน มโดยึดสงบ อำนีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวยึดังไม่แน่นอำนนวา่คสช.จะยึดอดอำนกานาจสกาเรกจหรือำนไม่
ซอ่งต่อำนมาศาลแขวงปท มวันได้ยึดกฟ้อำนงคดีไปเมื่อำนวันที่ 11 ก.พ. 59 โดยึดศาลอำน้างเหต เชิงเทคนิค คือำนเหต พนักงาน
สอำนบสวนขอำนงกอำนงบังคับการปราบปรามไม่มีอำนกานาจสอำนบสวน8 

นายอภิชาต พงษ์สวสัดิ์ และทนายความวันฟังคำาพิพากษาที่ศาลแขวงปทมมวัน

นอำนกจากนั้น ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 39/2557 ซอ่งก กาหนดเง่ือำนนไขการปล่อำนยึดตัวขอำนง
บ คคลที่มารายึดงานตัวต่อำนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และฉบับที่ 41/2557 ซอ่งก กาหนดให้การฝ่า่ฝ่ืนหรือำนไม่ปฏิบัติ
6 มาตรา 15 ทวิ พระราชบัญญัติกฎอัำนยึดการศอกพ.ศ. 2547 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝ่ายึดทหารมีเหต อำนนัควรสงสยัึดวาบ คคลใดจะเปน ราชศตัรูหรือำนไดฝ่า ฝ่นตอำนบทบญัญติัขอำนงพระราชบญัญติั        
น้ีหรือำนตอำนคกาสัง่ขอำนงเจาหนาท่ีฝ่ายึดทหารใหเจาหนาท่ีฝ่ายึดทหารมีอำนกานาจกกัตวับ คคล นั้นไวเพ่ือำนการสอำนบถามหรือำนตามความจกาเปนขอำนงทางราชการทหารไดแตตอำนงกกัไวไ้มเ่กิน            7 วัน
7หวัข้อำน “ข้อำนหา : ช มน มทางการเมือำนงเกิน 5 คน ฝ่่าฝื่นประกาศคสช. ฉบับที่ 7/2557 หรือำน ฝ่่าฝื่นคกาสัง่หัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 ข้อำน 12” http://freedom.ilaw.or.th/politically-
charged , เขา้ถองเมื่อำน 1 เม.ยึด.59
8คดีอำนภิชาต พงษ์สวัสดิ์ ดูรายึดละเอีำนยึดดที่ https://tlhr2014.wordpress.com/2016/02/11/aphichart_acquit/#more-3619 , เข้าถองเมื่อำนวันที่ 30 มี.ค. 59
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ตามคกาสั่งเรียึดกบ คคลให้มารายึดงานตัวเปกนความผิด โดยึดประกาศทั้งสอำนงฉบับมีเง่ือำนนไขเดียึดวกบัการปล่อำนยึดตัวผู้ถูก
รายึดงานตัว ซอ่งตามคกาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่อำนงให้บ คคลมารายึดงานตัวมีรัสยชองอบุคคลทีีงถญกเรัียกไป
รัสยงสน้ติ่วอยงสงเป็น้ทีสงกสรัใน้ชงวงสัสมเดออน้แรักหัล่งมีกสรัรั่ฐปรัะหัสรัจำสน้วน้ 472 คน้ รัวมคำสสั่งง 37 ฉบ่บ มีที่้ง
น้่กกสรัเมออง น้่กวฉชสกสรั น้่กกฉจกรัรัม กลุงมกสรัเมอองฝงสยติงสงๆ โดยสังวน้ใหัญงเป็น้น้่กกสรัเมออง รัะบ ุเหัตุิผลใน้กสรั
เรัียกติ่ววงส “เพิองอใหัามสติรักสรัรั่กษสควสมสังบเป็น้ไปดาวยควสมเรัียบรัาอย”

อำนกานาจขอำนงฝ่่ายึดทหารตามกฎอำนัยึดการศอก  นอำนกจากควบค มตัวบ คคลได้ไม่เกินเจกดวันโดยึดไม่มีหมายึดศาล  ยึดัง
รวมถองการตรวจค้น  และยึดอด  โดยึดไม่ต้อำนงขอำนหมายึดศาล  และอำนกานาจที่จะห้ามกระทกาการใดๆ อำนีกหลายึดประการ เช่น
ห้ามอำนอำนกนอำนกเคหะสถาน เปกนต้น  ทั้งนี้   กฎอำนัยึดการศอกเปกนกฎหมายึดที่ประกาศใช้ยึดามศอกสงคราม  ซอ่งเปกนภาวะ
พิเศษ  ทกาให้ฝ่่ายึดทหารมีอำนกานาจเหนือำนพลเรือำนนและมีอำนกานาจมากกว่าปกติ  โดยึดไม่ต้อำนงขอำนให้ศาลตรวจสอำนบการใช้
อำนกานาจ คือำนการขอำนอำนอำนกหมายึดที่ศาลก่อำนนดังเช่นที่ก กาหนดไวใ้นกฎหมายึดวธิีพิจารณาความอำนาญา  

สัสรัะสัำสค่ญของคำสสั่งงหัว่หัน้าสคณะรั่กษสควสมสังบแหังงชสติฉฉบ่บทีีง 3/2558
ภสพิรัวมของคำสสั่งงหั่วหัน้าส คสัช.ฉบ่บทีีง 3/2558 เปกนการกกาหนดให้ทหารเปกนเจ้าพนักงานรักษาความสงบ

เรียึดบร้อำนยึด  ทกาให้ฝ่่ายึดทหารยึดังคงมีอำนกานาจในการตรวจค้น  ยึดอด  และควบค มตัวบ คคลไม ่เกินเจกดวัน  โดยึดไม่ต้อำนงมี
หมายึดขอำนงศาล  การใช้อำนกานาจดังกล่าวเปกนไปในลักษณะเดียึดวกบัการใช้อำนกานาจตามกฎอำนัยึดการศอก  ซอ่งให้เจ้าหน้าที่
ฝ่่ายึดทหารมีอำนกานาจเหนือำนเจ้าหน้าที่ฝ่่ายึดพลเรือำนน  จองแสดงให้เหกนอำนยึดา่งชัดแจ้งว่า  คสช.ประกาศคกาสั่งฉบับนี้ เพ่ือำนมา
ใช้แทนกฎอำนัยึดการศอก  ซอ่งได้ประกาศยึดกเลิกไปก่อำนนหนา้

นอำนกจากนี้   ตามคกาสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 ข้อำน 12 ที่ก กาหนดห้ามการช มน มหรือำนมัว่ส มทางการเมือำนง
ตั้งแต่ 5 คนขอ้นไป ซอ่งบังคับใช้แทนประกาศ คสช.ฉบับที่ 7/2557 เรื่อำนงการช มน มมัว่ส มทางการเมือำนง และตามคกา
สั่งหัวหนา้คสช.ที่ 3/2558 ข้อำน 6  ได้ก กาหนดให้เจา้พนักงานรักษาความสงบเรียึดบรอ้ำนยึดมีอำนกานาจเรียึดกบ คคลให้รายึดงาน
ตัว  ซอ่งมีลักษณะเช่นเดียึดวกบัคกาสั่ง คสช.ที่เรียึดกให้บ คคลมารายึดงานตัวในช่วงแรกขอำนงการรัฐประหาร  และข้อำน 11
ให้อำนกานาจเจา้พนักงานรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึดมีอำนกานาจก กาหนดเง่ือำนนไขในการปล่อำนยึดตัว  และหากฝ่่าฝ่ืนเง่ือำนนไขกก
จะมีความผิดตามคกาสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558  ด้วยึด ซอ่งนกามาใช้แทนประกาศคสช. ที่ 39/2557 และ 40/2557  เรือ่ำนง
เง่ือำนนไขการปล่อำนยึดตัวบ คคลที่ถูกควบค มตัว
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เจาสพิน้่กงสน้รั่กษสควสมสังบเรัียบรัาอย9 เปกนเจ้าหน้าที่ทหารชั้นร้อำนยึดตรีที่ต้อำนงได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้า
คสช.หรือำนผู้ที่ได้รับมอำนบหมายึดจากหัวหน้าคสช. อำนยึดา่งไรกกตามตลอำนดระยึดะเวลาการบังคับใช้คกาสั่งที่ผ่านมาพบว่า
หลายึดกรณีเวลาปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ไม่ระบ ตัว และเจา้หนา้ที่ไม่ใส่เครื่อำนงแบบ ทกาใหป้ระชาชนไม่สามารถทราบได้
วา่บ คคลผู้ใดเปกนเจา้พนักงานรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึดจริงหรือำนไม่ ในบางกรณีเจา้หนา้ที่ปฏิเสธวา่ไม่มีการควบค ม
ตัว แต่ต่อำนมาปรากฏข้อำนเทกจจริงวา่เจ้าหน้าที่ทหารไดค้วบค มตัวไป ดังเช่นกรณีการควบค มตัวนายึดธเนตร อำนนนัตวงษ์
ไปจากโรงพยึดาบาลสิรนิธรเมื่อำนวนัที่ 13 ธนัวาคม 255810

นอำนกจากนี้   การจับก มและควบค มตัวยึดังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติในกรณีที่บ คคลดังกล่าวมหีมายึดจับ
แล้ว  กล่าวคือำนเมื่อำนเจ้าหน้าที่ทหารเข้าจับก มบ คคลใดจะอำน้างว่าใช้อำนกานาจตามคกาสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558  ทั้งที่
บ คคลดังกล่าวมีหมายึดจับตามประมวลกฎหมายึดวิธีพิจารณาความอำนาญาอำนยึดู ่  ซอ่งพนักงานตการวจสามารถใช้อำนกานาจ
จับก มบ คคลที่มีหมายึดจับได้อำนยึดู ่แล้ว  ในแต่หลายึดกรณี กกพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารมีการควบค มตัว 7 วัน ไว้ในค่ายึด
ทหารโดยึดไม่ดกาเนินการแจ้งข้อำนกล่าวหาตามขั้นตอำนนขอำนงกฎหมายึด  อำนีกทั้ง การควบค มตัวดังกล่าวเปกนการควบค ม
ตัวโดยึดไม่เปิดเผยึดสถานที่  ไม่อำนน ญาตให้ติดต่อำนบ คคลภายึดนอำนก อำนันเปกนการบังคับให้บ คคลสูญหายึดชัว่คราว  ทั้งนี้
การควบค มตัว 7 วัน ก่อำนนแจ้งข้อำนกล่าวหาและสอำนบปากคกา กกเปกนไปเพ่ือำนประโยึดชน์ในการดกาเนินคดีอำนาญาหรือำน
ประโยึดชนใ์นชั้นสอำนบสวนนัน่เอำนง  

คำสสั่งงหั่วหัน้าสคสัช. ทีีง 3/2558  จึงเป็น้คำสสั่งงทีีงน้ำสมสใชาเพิองอยกเวาน้กสรัปฏิบฉบ่ติฉติสมกฎหัมสยวฉธีพิฉจสรัณสทีีงมี
หัล่กปรัะก่น้สัฉทีธฉเสัรัีภสพิของผญาเสัียหัสย ผญาติาองหัส และจำสเลย  ที่้งทีีงป่จจุบน่้ปรัะเทีศก็กล่บคอน้สัญงภสวะปกติฉ  เพิรัสะไดา
มีกสรัปรัะกสศยกเลฉกกฎอ่ยกสรัศึกแลาว  และไมงมีเหัติุกสรัณ์ควสมรุัน้แรังใดทีีงกรัะทีบติงอควสมม่งน้คงของปรัะเทีศแติง
อยงสงใด

ตัวอำนยึดา่งกรณีการตรวจสอำนบการควบค มตัวไม่ชอำนบด้วยึดกฎหมายึดซอ่งประชาชนไม่สามารถกระทกาได้ภายึดใต้
การใช้อำนกานาจตามคกาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 นี้คือำน การที่ศาลอำนาญายึดกคการ้อำนงขอำนให้ศาลไต่สวนเนื่อำนงจากควบค ม
ตัวนายึดธเนตร อำนนันตวงษ์ไม่ชอำนบด้วยึดกฎหมายึดตามมาตรา 90 ประมวลกฎหมายึดวิธีพิจารณาความอำนาญา(habeas
corpus)โดยึดศาลอำน้างว่าการควบค มตัวเปกนการใช้อำนกานาจตามคกาสั่งคสช. 3/2558 จองชอำนบด้วยึดกฎหมายึดแล้ว ทั้งที่ยึดัง

9ตามคกาสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 5/58 เรื่อำนง แกไ้ขคกาสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 กกาหนดให้
“เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึด” หมายึดความวา่ ข้าราชการทหารซอง่มียึดศตั้งแต่ชั้นร้อำนยึดตรี เรือำนตรี เรือำนอำนากาศตรี ขอ้นไป ซอ่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติหรือำนผู้ที่ได้รับมอำนบหมายึดจากหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัตกิารตามคกาสัง่น้ี
“ผู้ช่วยึดเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึด” หมายึดความวา่ ข้าราชการทหารซอง่มียึดศตก่ากวา่ชั้นร้อำนยึดตรี เรือำนตรี เรือำนอำนากาศตรี ลงมา และให้

หมายึดความรวมถอง ทหารประจกาการ ทหารกอำนงประจกาการและอำนาสาสมัครทหารพราน ซอ่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติหรือำนผูท้ี่ได้รับมอำนบหมายึด
จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามคกาสัง่น้ี”
10 ศนูย์ทนายเพื่อสิทธิมนษุยชนร้องศาลปล่อยตัวธเนตร ถูกคุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฟังผลพรุ่งนี้ บ่าย,https://tlhr2014.wordpress.com/2015/12/14/90-thanet-tlhr-new/
เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 30 มี.ค.59 แถลงการณก์รณเีธนตร
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ไม่มีการไต่สวนให้ได้รายึดละเอำนียึดดว่าใครเปกนผู้ควบค มตัว เปกนเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึดหรือำนไม่ และ
ควบค มตัวด้วยึดเหต ใด คดีนี้จองเปกนการยึดนืยึดันอำนีกครั้ งวา่ภายึดใต้มาตรา 44 นั้นประชาชนขาดซอ่งหลักประกนัสิทธิและ
เสรีภาพและขาดกลไกในการตรวจสอำนบการกระทกาขอำนงเจา้หนา้ที่11

อำสน้สจเจาสพิน้่กงสน้รั่กษสควสมสังบเรัียบรัาอยมีหนา้ที่ในการดกาเนนิการป้อำนงกนัและปราบปรามการกระทกา
อำนันเปกนความผิดเก่ียึดวกบัพระมหากษัตริยึด์ ความผิดเกี่ยึดวกบัความมัน่คง ความผิดเก่ียึดวกบัอำนาว ธ และความผิดเกี่ยึดว
กบัการฝ่่าฝ่ืนประกาศ คกาสั่ง คสช.และคกาสั่งหัวหน้า คสช.12 ซอ่งหน้าที่ดังกล่าวจกากดักว่าการใช้อำนกานาจตามกฎ
อำนัยึดการศอกซอ่งไม่ได้ระบ ฐานความผิดไว้ และการทกาหน้าที่ดังกล่าว เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึดมีอำนกานาจ
(1) ออกคำสสั่งงเรัียกใหัาบุคคลใดมสรัสยงสน้ติ่วหรือำนมาให้ถ้อำนยึดคกาหรือำนส่งมอำนบเอำนกสารหรือำนหลักฐาน (2) จับก มตัว
บ คคลที่กระทกาความผิดซอ่งหน้า และควบค มตัวผู้ถูกจับนกาส่งพนักงานสอำนบสวน (3) ชงวยเหัลออ สัน้่บสันุ้น้ หัรัออเขาส
รังวมใน้กสรัสัอบสัวน้ก่บพิน้่กงสน้สัอบสัวน้ (4) เข้าไปในเคหสถาน หรือำนสถานที่ใดๆ เพ่ือำนตรวจค้น รวมตลอำนดทั้ง
ค้นบ คคลหรือำนยึดานพาหนะใดๆ ทั้งนี้  เมื่อำนมีเหต อำนันควรสงสัยึด ประกอำนบกบัมีเหต อำนันควรเชื่อำนวา่เนื่อำนงจากการเนิ่นช้า
กว่าจะเอำนาหมายึดค้นมาได้ บ คคลนั้นจะหลบหนีไปหรือำนทรัพยึด์สินนั้นจะถูกโยึดกยึด้ายึด ซ กซ่อำนน ทกาลายึด หรือำนทกาให้
เปล่ียึดนสภาพไปจากเดิม (5) ยึดอดหรือำนอำนายึดัดทรัพยึด์สินที่ค้นพบ หรือำน(6) กระทกาการอำนื่นใดตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมอำนบหมายึด

กสรัใหัาอำสน้สจด่งกลงสวแกงฝงสยทีหัสรัถออเป็น้กสรัแทีรักแซงกรัะบวน้กสรัยุติฉธรัรัมทีสงอสญสติ่้งแติงช้่น้เรัฉงมติาน้
ใน้กสรัจ่บกุมคุมข่งและทีำสกสรัสัอบสัวน้ เมองอพิฉจสรัณสปรัะกอบก่บกสรักำสหัน้ดใหัาคดีควสมผฉดสัีงปรัะเภทีติาองน้ำสข้ึน้
พิฉจสรัณสใน้ศสลทีหัสรัแลาว จะเหั็น้ไดาวงสกรัะบวน้กสรัยุติฉธรัรัมภสยใติา คสัช.ขสดควสมอฉสัรัะและเป็น้กลสง อ่น้เป็น้
หัล่กกสรัพิอ้น้ฐสน้ของสัฉทีธฉมนุ้ษยชน้ใน้กรัะบวน้กสรัยุติฉธรัรัม คออสัฉทีธฉกสรัไดารั่บกสรัพิฉจสรัณสคดีทีีงเป็น้ธรัรัม (Fair
Trial)

โดยึดสร ปอำนาจกล่าวได้ว่าแม้จะยึดกเลิกการประกาศใช้กฎอำนัยึดการศอกแล้ว แต่เมื่อำนมีคกาสั่งหัวหน้า คสช.ที่
3/2558 ซอ่งโดยึดชื่อำนเรียึดกอำนาจเหกนว่าเปกนมาตรการที่เบากว่ากฎอำนัยึดการศอก หากเมื่อำนพิจารณาเนื้อำนหาขอำนงคกาสั่งแล้วกลับ
พบวา่ถ้อำนยึดคกาที่ปรากฏเปกนถ้อำนยึดคกาเดียึดวกนักบักฎอำนัยึดการศอกอำนยึดา่งชัดเจน  อำนีกทั้ง  สถานะขอำนงคกาสั่งหัวหน้า คสช. ไม่
สามารถใช้กลไกใดๆในการตรวจสอำนบได้ เนื่อำนงจากมาตรา  44  ขอำนงรัฐธรรมนูญแห่งราชอำนาณาจักรไทยึด (ฉบับ
ชัว่คราว) 2557  กกาหนดว่าให้คกาสั่งขอำนงหัวหน้าคสช.ที่อำนอำนกตามอำนกานาจขอำนงมาตรานี้ชอำนบด้วยึดกฎหมายึด  ซอ่งอำนาจจะ

11 ยกอีก! ศาลอ้างคุมตัวตามคำาสัง่ คสช. ชอบด้วยกฎหมาย  https://tlhr2014.wordpress.com/2015/12/17/thanet-4/  ,เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 30 มี.ค.59

12ความผิดดงักล่าวเปกนประเภทความผิดซอ่งคสช.ประกาศให้ดกาเนินคดีในศาลทหาร ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 37/57 ฉบับที่ 38/57 และฉบับที่ 
50/57
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ก่อำนให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยึดรัฐร นแรงยึดิง่กวา่ขณะประกาศใช้กฎอำนัยึดการศอก เนือ่ำนงเพราะ ศาลยึดังสามารถเขา้
มาตรวจสอำนบการกระทกาใดๆ ที่ไม่ชอำนบด้วยึดกฎอำนัยึดการศอกได้13

สัถสน้กสรัณ์ภสยหัล่งกสรัปรัะกสศคำสสั่งงหั่วหัน้าสคณะรั่กษสควสมสังบแหังงชสติฉฉบ่บทีีง 3/2558
กสรัจำสก่ดเสัรัีภสพิใน้กสรัแสัดงออก
คกาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เปกนเครื่อำนงมือำนอำนันสกาคัญขอำนง คณะรักษาความสงบแห่งชาติในการจกากดั

เสรีภาพในการแสดงความคิดเหกนและแสดงอำนอำนกขอำนงบ คคล คสช.ได้ใช้มาตรการต่างๆ ในการจกากดัสิทธิและ
เสรีภาพการแสดงอำนอำนกขอำนงประชาชน ทั้งการเรียึดกรายึดงานตัวและการห้ามช มน มทางการเมือำนง รวมไปถองการบังคับ
ใช้ร่วมกบัพระราชบัญญัติการช มน มสาธารณะ พ.ศ.2558  การดกาเนินคดีตามกฎหมายึดอำนาญา มาตรา 116  เรื่อำนงการ
ยึด ยึดงปล กปั่นใหเ้กิดความกระด้างกระเดื่อำนงในหมู่ประชาชน  และการดกาเนินคดีตามกฎหมายึดอำนาญา มาตรา 112 เรื่อำนง
การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริยึด์ ประกอำนบพระราชบัญญัติว ่าด้วยึดการกระทกาความผิดเกี่ยึดวกบัคอำนมพิวเตอำนร์ พ.ศ.
2550 ซอ่งถูกนกามาตคีวามบังคับใช้อำนยึดา่งกวา้งขวาง  เกินขอำนบเขตบทบัญญัติขอำนงกฎหมายึด

กรณีการห้ามช มน มทางการเมือำนง ศูนยึด์ทนายึดความเพ่ือำนสิทธิมน ษยึดชนพบว ่ามีบุคคลอยงสงน้าอย 26 รัสยจสก
5 คดี14 ถญกดำสเน้ฉน้คดีจสกกสรัฝงสฝอน้ขาอ 12 ของคำสสั่งงหั่วหัน้าสคสัช.ทีีง 3/2558 ซึงงกำสหัน้ดหัาสมชุมนุ้มทีสงกสรัเมออง
ติ่้งแติง 5 คน้ข้ึน้ไป อำนาทิเช่นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นักศอกษาขอำนงมหาวิทยึดาลัยึดขอำนนแก่นจกานวน 7 คน ซอ่งเปกน
สมาชิกกล ่มดาวดิน ได้ไปชูป้ายึดคัดค้านการรัฐประหาร ณ อำนน สาวรียึด์ประชาธิปไตยึดจังหวัดขอำนนแก่น ทกาให้ถูก
ดกาเนนิคดีตามคกาสัง่หัวหนา้คสช.ที่ 3/2558 นอำนกจากนี้ ในวนัเดียึดวกนักล ่มนักศอกษาและประชาชนซอ่งไปทกากิจกรรม
บริเวณลานด้านหน้าหอำนศิลปวัฒนธรรมกร งเทพกกถูกควบค มตัวตามคกาสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 และมีบ คคล 9
รายึดถูกดกาเนินคดีข้อำนหาห้ามช มน มทางการเมือำนงจากเหต การณ์ดังกล่าว ต่อำนมาทั้งสอำนงกล ่มได้ร่วมกนัในนามขบวน
ประชาธิปไตยึดใหม่ทกากิจกรรมและช มน มโดยึดสงบที่อำนน สาวรียึด์ประชาธิปไตยึดในวันที่ 25 มิถ นายึดน 2558 ทกาให้มี
นักกิจกรรมนักศอกษา 14 คนถูกควบค มตัวและดกาเนินคดีข้อำนหาช มน มทางการเมือำนงฝ่่าฝ่ืนตามคกาสั ่งหัวหน้าคสช.ที่
3/2558 และยึด ยึดงปล กปั่น มาตรา 116 ประมวลกฎหมายึดอำนาญาเปกนอำนีกหนอง่คดีภายึดใต้อำนกานาจศาลทหาร

ปัญหาสกาคัญจากการใช้ข้อำน 12 ขอำนงคกาสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 คือำนเจาสหัน้าสทีีงรั่ฐติีควสม “กสรัชุมนุ้ม
ทีสงกสรัเมออง” อยงสงกวาสงขวสงทีำสใหัากสรัชุมนุ้มเกออบทีุกปรัะเภทีเขาสขงสยฝงสฝอน้คำสสั่งงฉบ่บน้ี้ ทั้งการเคล่ือำนนไหวเพ่ือำน

13ทกาความเข้าใจผลขอำนงการยึดกเลิกกฎอัำนยึดการศอก คกาสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 3/2558 ซอ่งนกามาบังคับใชแ้ทน ดีกวา่จริงหรือำนไม่ 
https://tlhr2014.wordpress.com/2015/04/02/ทกาความเข้าใจผลขอำนงการยึดก/ เขา้ถองเมื่อำนวันที่ 30 มี.ค.58
14คดีช มน มอำนน สาวรียึด์ประชาธิปไตยึด 22 พ.ค.58 7 รายึด, คดีช มน มหน้าหอำนศิลป์ 22 พ.ค.58  9 รายึด, คดีช มน มอำนน สาวรียึด์ประชาธิปไตยึด 25 มิ.ยึด.58 14 รายึด (ท้ัง 14 คนมีคดีช มน ม
อำนน สาวรียึด์ประชาธิปไตยึดและคดีช มน มหน้าหอำนศิลป์),คดแีถลงการณ์มหาวิทยึดาลัยึดไม่ใช่ค่ายึดทหาร 2 รายึด(เดิมมีนักวิชาการถูกกล่าวห่ท้ังหมด  8 รายึด แต่ 6 รายึดยึดินยึดอำนมลงชื่อำนตาม
เงื่อำนนไขท้ายึดคกาสั่งหัวหน้าคสช.ท่ี 3/58 จองไม่ถูกดกาเนินคดี), และคดีนัง่รถไฟไปอำน ทยึดานราชภักดิ์ 7 ธ.ค.58 11 รายึด (2 ใน 11 รายึดมคีดีช มน มหน้าหอำนศิลป์และ 1 รายึดหนีประกนั) 
รวมท้ังหมด 24 รายึด
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เรียึดกร้อำนงสิทธิทางการเมือำนงโดยึดตรง การเคล่ือำนนไหวในประเดกนส่ิงแวดล้อำนมทรัพยึดากร หรือำนการเรียึดกร้อำนงกรณีเฉพาะ
อำนาทิเช่น การยึดื่นหนังสือำนขอำนงกล ่ม“ขอำนคืนผังเมือำนง” 15 ,การช มน มเพ่ือำนเข้ายึดื่นหนังสือำนให้มีการติดตั้งไฟแดงตลาดต้นดู่
ที่จังหวัดเชียึดงใหม่ เมื่อำนวันที่ 25 ต ลาคม 2558 การเลือำนกตั้งคณะกรรมการสภาทนายึดความ16 หรือำนการจัดผ้าป่าเพ่ือำน
ระดมท นต่อำนสู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในเขตพ้ืนที่เหมือำนงบกาเหนกจณรงค์ จังหวัดชัยึดภูมิ17กกถูกเจ้าหน้าที่ตีความ
วา่การกระทกาดังกล่าวนั้นการช มน มทางการเมือำนง18 

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ชมมนมมคัดค้านการรัฐประหารและการละเมิดสิทธเิสรีภาพการแสดงออกที่อนมสาวรีย์ประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.58 

กสรัเรัียกรัสยงสน้ติ่ว
ในช่วงเดือำนนแรกหลังรัฐประหาร ลักษณะการเรียึดกให้ไปรายึดงานตัวนั้น คสช.ได้มีคกาสั่งเรียึดกบ คคลเข้า

รายึดงานตัวโดยึดการผ่านทางโทรทัศน์และวิทยึด ให้ไปรายึดงานตัว ณ สโมสรทหารบก เทเวศน์ กร งเทพฯ อำนยึด ่างไร
กกตามนอำนกจากการประกาศอำนยึดา่งเปกนทางการ เจ้าหน้าที่ทหารยึดังใช้อำนกานาจตามกฎอำนัยึดการศอกเรียึดกตัวและควบค มตัว
บ คคลโดยึดไม่มีคกาสั่งอำนยึดา่งเปกนทางการ โดยึดการโทรศัพท์นัดหมายึดให้ไปพบหรือำนไปควบค มตัวมาจากที่บ้าน ซอ่งรูป
แบบดังกล่าวยึดังคงเกิดขอ้นอำนยึด่างต่อำนเนื่อำนงเมื่อำนประกาศใช้คกาสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 และไม่พบการอำนอำนกหนังสือำน

15 เครือำนข่ายึดประชาชนเพือ่ำนการพัฒนาที่ยัึดง่ยืึดน ย่ืึดนคัดค้านคกาสัง่ห้ามช มน ม ด้านตการวจชี้แจงไม่มีอำนกานาจตัดสิน
ใจ https://tlhr2014.wordpress.com/2016/02/26/pplnetwork/ เข้าถองเม่ือำนวันที่  30 มี.ค.59

16 “ICJ เเละศูนยึด์ทนายึดความฯเรียึดกร้อำนงให้สภาทนายึดความมีการเลือำนกตั้งเปกนไปอำนยึดา่งยึด ติธรรมและปราศจากการแทรกเเซงขอำนงรัฐบาลทหาร” 
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/22/icj-tlhr-statement-lct/

17ชาวบ้านบกาเหนกจฯ ล้อำนมวงค ยึดในท่ีส่วนบ คคล ตการวจยึดังขู่คนให้ใชพ้ื้นท่ีจัดกิจกรรมมีความผิด https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/28/bamnet_policethreat/
18 เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาท่ียัง่ยนื ยื่นคัดค้านคำาสัง่ห้ามชุมนุม ด้านตำารวจชี้แจงไม่มีอำานาจตัดสิน
ใจ https://tlhr2014.wordpress.com/2016/02/26/pplnetwork/ เข้าถึงเม่ือวันท่ี  30 มี.ค.59
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เรียึดกรายึดงานตัวอำนยึดา่งเปกนทางการอำนีก โดยติ่้งแติงรั่ฐปรัะหัสรัมีบุคคลทีีงถญกเรัียกไปรัสยงสน้ติ่วและมเีจาสหัน้าสทีีงทีหัสรัไป
พิบทีีงบาสน้อยงสงน้าอย 904 คน้19 

ศูนยึด์ทนายึดความเพ่ือำนสิทธิมน ษยึดชนมีข้อำนสังเกตว่าการเรียึดกรายึดงานตัวตามคกาสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 นั้น
ไม่ได้ระบ รูปแบบและวิธีการเรียึดกแต่อำนยึดา่งใด ซอ่งหากเจ้าหน้าที่ต้อำนงการควบค มตัวบ คคลใดกกสามารถอำนอำนกคกาสั่ง
เรียึดกบ คคลไปรายึดงานตัวต่อำนหน้าบ คคลดังกล่าวได้ทันที และสามารถจับก มบ คคลได้หากฝ่่าฝ่ืนกกมีโทษ ทกาให้เจ้า
หน้าที่ทหารมักใช้อำนกานาจดังกล่าวข่มขู่บ คคลซอ่งอำนอำนกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงอำนอำนกว่าตนสามารถใช้มาตรา
44 ควบค มตัวหรือำนนกาตัวไปปรับทัศนคติได้ในทันที ทกาให้ทั้งมาตรา 44 และคกาสั่งหัวหนา้คสช.ที่ 3/2558 กลายึดเปกน
เครื่อำนงมือำนในการข่มขู่ทางการเมือำนง ที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้กล่าวอำน้างในการระงับยึดับยึดั้งการแสดงอำนอำนกและการช มน มขอำนง
ประชาชนอำนยึดา่งกว้างขวาง อำนาทิเช่น การควบค มตัวนายึดวัฒนา เมือำนงส ขไปจากบ้านพักกรณีการวิจารณ์ คสช.20 การ
ควบค มตัวนายึดวรชัยึด เหมะ นักการเมือำนงพรรคเพ่ือำนไทยึด21 การควบค มตัวนายึดสราว ฒิ บการ งกิตติค ณ  แอำนดมินเพจเปิด
ประเดกน22

กสรัควบคุมติว่โดยมฉชอบและบง่ค่บใหัาบุคคลสัญญหัสย
แม้คกาสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 ให้อำนกานาจควบค มตัวบ คคลได้ไม่เกินเจกดวันกกตาม แต่โดยึดหลักการ

ควบค มตัวและหลักการพิจารณาคดีที่เปกนธรรมตามข้อำน 923 และข้อำน 1424 ขอำนงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยึดสิทธิ
พลเมือำนงและสิทธิทางการเมือำนง(ICCPR)ซอ่งประเทศไทยึดเปกนภาคีและมีพันธกรณีต้อำนงปฏิบัติตามได้ระบ อำนยึดา่งชดัแจ้ง
วา่การจับก มและควบค มตัวจะเปกนไปโดยึดอำนกาเภอำนใจไม่ได้ บ คคลมีสิทธิทีจ่ะทราบเหต แห่งการควบค มตัวและทราบ
ข้อำนกล่าวหา สิทธิในการได้รับเยึดี่ยึดมญาติ สิทธิที่จะมีทนายึดความและการนกาตัวไปศาลโดยึดพลัน แต ่การควบค มตัว
ตามคกาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 กลับไม่เปกนไปตามหลักการดังกล่าว กล่าวคือำนมีการควบค มตัวบ คคลในสถานที่
ปิดลับ บ คคลทัว่ไปหรือำนแม้กระทัง่ญาติและทนายึดความไม่สามารถเข้าถองหรือำนตรวจสอำนบการควบค มตัวบ คคลที่ถูก
ควบค มตัวได้ ซอ่งเปกนการควบค มตัวไม่ชอำนบ(arbitrary detention) ตามข้อำน 9 ICCPR  และพิฤติฉกสรัณ์ด่งกลงสวถออ

19“ปิด-แทรกแซง 5 งานเสวนารัฐธรรมนูญ จนท.ปรามการช มน มต่อำนเนื่อำนง 'ยึดกฟ้อำนง'คดีช มน มต้านรัฐประหาร”2559 
http://freedom.ilaw.or.th/february2016report เข้าถองเมื่อำน 1 เม.ยึด.59
20“ทหารเชิญวัฒนา เมือำนงส ขเข้า มทบ.11 - หลงัโพสต์พาดพิง พล.อำน.ประวิตร” http://prachatai.org/journal/2016/03/64376 เขา้ถองเมื่อำน 1 เม.ยึด.59
21“คสช.เรียึดก 'วรชยัึด' ปรับทัศนคติ”" http://prachatai.org/journal/2016/03/64878 เขา้ถองเมื่อำน 1 เม.ยึด.59
22“แถลงการณ์ต่อำนการบังคับใหสู้ญหายึด นายึดสราว ธ บการ งกิตติค ณ” https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/14/press/ เขา้ถองเมื่อำน 1 เม.ยึด.59
23 ข้อ 9 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอ าเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรภีาพของตนมิได้
ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็ นไปตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวใ้นกฎหมาย

24 ข้อ 14 บุคคลท้ังปวงยอ่มเสมอกนัในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงตนต้องหาว่ากระทำาผิด หรือการพิจารณาคดีเก่ียวกบั สิทธิ
และหน้าท่ีของตน บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิไดร้ับการพิจารณาอยย่า่ง เปิดเผยและเป็ ธรรม โดยคณะตุลาการซ่ึงจัดตั้งตามกฎหมาย มีอำานาจ มีความเป็นอิสระและเป็นก
ลาง
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เป็น้กสรัละเมฉดติงอพิ่น้ธกรัณีของอนุ้สั่ญญสมฉใหัาบ่งค่บบุคคลสัญญหัสย25เน้ององจสกมีกสรัควบคุมติ่วใน้สัถสน้ทีีงล่บและ
ปกปฉดทีีงจะทีรัสบชะติสกรัรัรัมโดยเจาสหัน้าสทีีงรั่ฐทีำสใหัาบุคคลอยญงภสยน้อกควสมคุามครัองของกฎหัมสย 26อำนาทิเช่น กรณี
การควบค มตัวนายึดฐนกร ศิริไพบูลยึด์ 27 หรือำนกรณีการควบค มตัวนายึดสราว ธ บการ งกิตติค ณ แอำนดมินเพจเปิด
ประเดกน28เปกนต้น และปรากฏมีการร้อำนงเรียึดนวา่มีการข่มขู่ หรือำนทการ้ายึดร่างกายึดระหว่างการควบค มตัว ตัวอำนยึดา่งเช่น
การควบค มตัวนายึดสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ไปจากมหาวิทยึดาลัยึดธรรมศาสตร์เมื่อำนวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยึดเจ้าหน้าที่
ทหารอำนยึด่างน้อำนยึดแปดรายึดซอ่งปิดบังใบหน้าขณะควบค มตัว ปิดตาผู้ถูกควบค มตัว ไม่ได้แจ้งเหต ในการควบค มตัว
ไม่มีการแจง้สิทธิและสถานที่ซอ่งควบค มตัวไป อำนนัถือำนเปกนการควบค มตัวไม่ชอำนบและเปกนการละเมิดสิทธิมน ษยึดชน
ขั้นรา้ยึดแรง 

สิรวชิญ์ เสรธีิวัฒน์ (ซ้้ายสมด) ขณะทำากิจกรรมนั่งรถไฟไปอมทานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกงเมื่อวันที่ 7
ธ.ค.2558 ภายหลังเหตมการณ์เขาถูกเจา้หนา้ที่ทหารควบคมมตัวจากที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตกลางดึก

อำนีกทั้ ง  ยึดังมีกรณีที่ศูนยึด์ทนายึดความฯ เหกนว่าการควบค มตัวบ คคลขอำนงเจ้าหน้าที่ทหารหลายึดกรณีนั้น
เปกนการควบค มตัวโดยึดไม่ชอำนบด้วยึดคกาสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 อำนีกด้วยึด เนื่อำนงจากอำนกานาจการจับก มตามคกาสั่งดัง
กล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ทหารจะทกาการจับก มได้เมื่อำนเปกนการกระทกาความผิดซอ่งหน้าเท่านั้น แต่ข้อำนเทกจจริงปรากฏว่าเจ้า
หนา้ที่ทหารจะอำน้างคกาสัง่หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 เขา้ควบค มตัวบ คคลก่อำนนจะทกาการอำนอำนกหมายึดจับและส่งมอำนบตัวให้
พนักงานสอำนบสวน ดังเช่นกรณีขอำนงนายึดฐนกร ศิริไพบูลยึด์29

25การบังคับบ คคลให้สูญหายึด ได้แก่ การจับ ควบค มตัว ลักพาตัว หรือำนวิธีการอ่ืำนนใดในการทกาให้บ คคลสูญเสียึดอิำนสรภาพ กระทกาโดยึดตัวแทนขอำนงรัฐ บ คคลหรือำนกล ่มบ คคลโดยึด
การอำนน ญาต การสนับสน น หรือำน การรูเ้หกนเปกนใจจากรัฐ และรฐัปฏิเสธการกระทกาน้ัน หรือำนโดยึดปกปิดชะตากรรม หรือำนสถานท่ีอำนยึดูข่อำนงบ คคลน้ัน ทกาให้บ คคลน้ันต้อำนงตกอำนยึดู่
ภายึดนอำนกความค ้มครอำนงขอำนงกฎหมายึด
26 บ คคลต้อำนงถูกบังคับให้ต้อำนงตกอำนยูึดน่อำนกความค ้มครอำนงขอำนงกฎหมายึด หรือำน ตกอำนยูึดใ่นสถานะที่ไม่อำนาจอ้ำนางสิทธิใดๆตามกฎหมายึดได้จนกวา่จะขอำนให้ศาลสัง่วา่เปกน “คนสาบสูญ” 
27แถลงการณ์ต่อำนการบังคับให้สูญหายึดนายึดฐนกร ศิริไพบลูย์ึด https://tlhr2014.wordpress.com/2015/12/11/thanakorn-force-to-disappear-statement/ เขา้ถองเมื่อำน 1 เม.ยึด.59
28แถลงการณ์เจ้าหน้าที่ทหารปล่อำนยึดตัวนายึดสราว ธ บการ งกิตติค ณแลว้ https://tlhr2014.wordpress.com/2016/03/16/sarawut/  เขา้ถองเมื่อำน 1 เม.ยึด.59
29นายึดฐนกรถูกจับและควบค มตัวไปโดยึดเจ้าหน้าท่ีนอำนกเครื่อำนงแบบตั้งแต่วันท่ี 8 ธันวาคม 2558 ทนายึดความพยึดายึดามติดตามตัวนายึดฐนกร แต่ไม่ได้รับการแจ้งข้อำนมูลท่ีเปกน
ทางการจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียึดวขอ้ำนง และไม่ทราบวา่เจ้าหน้าท่ีทหารควบค มตัวนายึดฐนกรไว้ท่ีใดและมีชะตากรรมเปกนเช่นไร จนวันท่ี11 ธ.ค.58  ศูนยึด์ทนายึดความเพื่อำนสิทธิมน ษยึด
ชนจองได้จากเจ้าหน้าท่ีตการวจกอำนงบังคับการปราบปรามวา่ได้มีการมาแจ้งความและอำนอำนกหมายึดจับแล้วแต่ยึดังไม่มีการควบค มตัวโดยึดเจ้าหน้าท่ีตการวจแต่อำนยึดา่งใด
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อยงสงไรัก็ติสมศญน้ย์ทีน้สยควสมฯ พิบวงสใน้บสงกฉจกรัรัมทีีงไมงไดาเป็น้กสรักรัะทีำสควสมผฉดติสมกฎหัมสยใดเลย
เจาสหัน้าสทีีงทีหัสรัไดาใชาวฉธีกสรัควบคุมติ่วบุคคลไปย่งสัถสน้ีติำสรัวจ เพิองอลงบ่น้ทีึกปรัะจำสว่น้และจ่ดทีำสปรัะว่ติฉโดยไมงมี
ฐสน้รัองรับ่ใดๆ ทีสงกฎหัมสย  อำนาทิเช่น การทกากิจกรรมรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนญูขอำนงกล ่มเส้นทางสีแดงเมื่อำนวนั
ที่ 6 มีนาคม 2559 ที่ผา่นมา หรือำนก่อำนอำน ปสรรคในการจัดงานเสวนาเช่น งานเสวนา “ห้อำนงเรียึดนประชาธิปไตยึดบทที่
สาม จอำนมพลสฤษดิ์ ศอกษา” ขอำนงขบวนการประชาธิปไตยึดใหม่ ที่มหาวิทยึดาลัยึดธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อำน
21 พ.ยึด.58 งานเสวนาสาธารณะ หัวข้อำน “รัฐธรรมนูญใหม่ เอำนาไงดีจ๊ะ?” กบังานประกวดการนกาเสนอำน PechaKucha
20×20 หวัข้อำน “รัฐธรรมนญู” ที่หอำนศิลปวฒันธรรมแห่งกร งเทพมหานคร เมื่อำนวนัที่ 28 ก.พ.59

คุกทีหัสรั: สังวน้ติงอขยสยเวลสของกสรัควบคุมติ่วติสมคำสสั่งงหัว่หัน้าสคสัช.ทีีง 3/2558
นอำนกจากคกาสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 จะให้อำนกานาจควบค มตัวบ คคลไม่เกิน 7 วัน ในระยึดะเวลาดังกล่าวผู้

ถูกควบค มตัวจะอำนยึดูใ่นความควบค มขอำนงเจา้หนา้ที่ทหารในสถานที่ใดกกได้ ที่ไม่ใช่สถานีตการวจที่ค มขัง ทัณฑสถาน
หรือำนเรือำนนจกา  หลังจากการควบค มตัว 7 วัน เจ้าหน้าที่ทหารต้อำนงปล่อำนยึดตัวหรือำนส่งมอำนบตัวให้พนักงานสอำนบสวน
ดกาเนินคดีต่อำนไป อำนยึด่างไรกกตามเมื่อำนวันที่ 11 กนัยึดายึดน 2558 รัฐมนตรีกระทรวงยึด ติธรรมได้อำนอำนกคกาสั่งกระทรวง
ยึด ติธรรมที่ 314/2557 ตั้งเรือำนนจกาชัว่คราวแขวงถนนนครไชยึดศรีเพ่ือำนใช้ควบค มผู้ต้อำนงขังคดีความมัน่คง ซอ่งมีที่ตั้งอำนยึดู่
ภายึดในค่ายึดมณฑลทหารบกที่ 11 ถนนนครไชยึดศรี  กร งเทพมหานครทกาให้เจ้าหน้าที่ทหารยึดังมีอำนกานาจควบค มตัว
บ คคลต่อำนไปอำนีก  โดยึดมีการตั้งเจ้าหน้าที่ทหารทกาหนา้ที่เปกน “ผูค้ มพิเศษ” ดูแลเรือำนนจกา 
 

สมริยันต์ สมจริตพลวงษ์ หรือหมอหยองขณะถูกพนักงานสอบสวนนำาตัวไปขออำานาจศาลฝากขังที่ศาลทหารกรมงเทพฯ จากการถูก
กล่าวหาวา่แอบอ้างสถาบันกษัตริย์ในการเรียกรับผลประโยชน์ จากน้ันเขาถูกนำาตัวไปขังทีเ่รือนจำาชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี

ก่อนเสยีชีวิตภายในเรือนจำาเพียงไม่ก่ีวัน

ทั้ งนี้ นับแต่ก่อำนตั้ งเรือำนนจกามีผู้ต้อำนงขังอำนยึด่างน้อำนยึด 13 รายึด จาก 4 คดีที่ถูกควบค มตัวในเรือำนนจกาดังกล่าว
ปัจจ บันยึดังมีผู้ต้อำนงขังอำนยึดู ่อำนยึดา่งน้อำนยึด 4 รายึด30 ทนายึดความจะเข้าเยึดี่ยึดมผู้ต้อำนงขังได้เมื่อำนแต่งทนายึดความแล้วเท่านั้น และ
30คดีท่ีผู้ต้อำนงหาท่ีตการวจอำนขอำนศาลฝ่ากขังท่ีเรือำนนจกาแห่งน้ีท้ัง 4 คดี ได้แก่ คดีระเบิดศาลพระพรหมแยึดกราชประสงค์ คดี 112 กรณีนายึดส ริยึดัน ส จริตพลวงศ์(หมอำนหยึดอำนง คดี
วางแผนเตรียึดมป่วน  bike for dad และผู้ต้อำนงหาชาวจีนปล้นปืนท่ีเยึดาวราช
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ตลอำนดระยึดะเวลาการพูดค ยึดจะมีเจ้าหน้าที่ทหารอำนยึดู ่ร่วมด้วยึด นอำนกจากนี้ ยึดังมีข้อำนร้อำนงเรียึดนว่ามีการทรมานเกิดขอ้น
ภายึดในเรือำนนจกาดังกล่าวจากจกาเลยึดในคดีระเบิดราชประสงค์31 และมีผู้ต้อำนงขังเสียึดชีวิตระหวา่งควบค มตัวแล้ว 2 รายึด
โดยึดสาเหต การเสียึดชีวติมีเพียึดงเจา้หนา้ที่รัฐกล่าวอำนยึดูฝ่่า่ยึดเดียึดวและไม่มญีาติอำนยึดูร่่วมระหวา่งการชนัสูตรพลิกศพ 32 อำนาจ
ถือำนได้วา่เรอืำนนจกาดังกล่าวเปกนการขยึดายึดระยึดะเวลาการควบค มตัวโดยึดเจา้หนา้ที่ทหารต่อำนจากการควบค มตัวตามคกาสัง่
หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 อำนอำนกไปอำนยึดา่งไม่มีก กาหนด

บทีสัรุัปและขาอเสัน้อแน้ะ
โดยึดสร ป การใช้อำนกานาจขอำนงฝ่่ายึดทหารในฐานะเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึดไม ่ว่าจะเปกนการเรียึดก

บ คคลไปรายึดงานตัว การจับก มหรือำนค มขังบ คคลไม่เกินเจกดวัน การห้ามช มน มทางการเมือำนงตั้งแต่ห้าคนขอ้นไป แม้
จะมีเง่ือำนนไขจกากดัว่าผู้ใช้อำนกานาจต้อำนงเปกนเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับแต่งตั้งเปกนเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียึดบร้อำนยึด
และจกากดัเฉพาะฐานความผิดที่ต้อำนงขอ้นสู่การพิจารณาคดีขอำนงศาลทหารเท่านั้น แต่เมื่อำนบทบัญญัติมาตรา 44 ขอำนง
รัฐธรรมนูญชัว่คราว ไม่เปิดโอำนกาสให้มีการตรวจสอำนบได้ โดยึดรัฐธรรมนูญชัว่คราวได้รับรอำนงความชอำนบธรรมขอำนง
บทบัญญัติและการกระทกาตามคกาสั่งดังกล่าวตั้งแต่ต้นบทบัญญัติ ซอ่งมีลักษณะเปกนการละเมิดสิทธิเสรีภาพขอำนง
ประชาชนอำนยึดูแ่ล้ว ยึดิ่งถูกบังคับใช้อำนยึดา่งกวา้งขวางและเปกนไปโดยึดอำนกาเภอำนใจขอำนงเจ้าหน้าที่ เพราะปราศจากการตรวจ
สอำนบถ่วงด ลจากอำนงค์กรใดๆ

จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมน ษยึดชน และการใช้คกา สั ่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 ที่กล่าวมา ศูนยึด์
ทนายึดความเพ่ือำนสิทธิมน ษยึดชนจองยึดืนยึดันให้คสช.ยึด ติการใช้อำนกานาจตามมาตรา 44 ขอำนงรัฐธรรมนูญแห่งราชอำนาณาจักร
ไทยึด (ฉบับชัว่คราว) พ.ศ.2557 เนื่อำนงจากไม่มีเหต จกาเปกนใดที่จะต้อำนงประกาศใช้บังคับอำนยึดูอ่ำนีกต่อำนไป และยึดกเลิกคกาสั่ง
หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558  โดยึดให้กลับไปใช้กระบวนการขั้นตอำนนตามกฎหมายึดอำนาญาและวิธีพิจารณาความอำนาญาตาม
ปกติ

31 “จกาเลยึดคดีระเบิดแยึดกราชประสงค์ใหก้ารปฏิเสธ ทนายึดแถลงอำนาเดมถูกซ้อำนมและขู่ส่งกลับจีนระหวา่งสอำนบสวน” https://tlhr2014.wordpress.com/2016/02/17/ardem-
weapon/ เข้าถองเมือ่ำนวันท่ี1 เม.ยึด.59
32 “ความเหกนศูนยึด์ทนายึดความเพื่อำนสิทธิมน ษยึดชนต่อำนการตั้งเรือำนนจกาชัว่คราวแขวงถนนนครไชยึดศรี และต่อำนการตายึดขอำนงพันตการวจตรีปรากรม วาร ณประภา และนายึดส ริยึดัน 
ส จริตพลวงศ์” https://tlhr2014.wordpress.com/2015/11/11/tlhr_opinions/ เข้าถองเมือ่ำนวันท่ี1 เม.ยึด.59
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