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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๐ - ๑๑/๒๕๕๓

เรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๒
เรื่องพิจารณาที่ ๒๔/๒๕๕๒
วันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และ
มาตรา ๑๑ (๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓ หรือไม่
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒๑ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลมิให้ถูกจับกุม คุมขัง ค้นตัว หรือทรมานทารุณกรรม หรือลงโทษ
ด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณ เว้นแต่จะมีเหตุให้กระทําได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามคําพิพากษา
๑

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทํามิได้ แต่การลงโทษตามคําพิพากษา
ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเช่นว่านั้น รวมทั้งจะกําหนดวิธีการ
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ก
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คําสั่ง หรือหมายของศาล ส่วนมาตรา ๓๙๒ เป็นบทคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจําเลยในคดีอาญาให้
ได้ รับ การสั นนิ ษ ฐานไว้ ก่อ นว่า มิไ ด้ ก ระทํา ผิด จนกว่ าจะมีคํ าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด แสดงว่ าเป็น ผู้ ก ระทํา ผิ ด
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่มีการกระทําของผู้ต้องหาและจําเลยนั้น และโทษที่จะลงแก่บุคคลดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายด้วย สําหรับมาตรา ๖๓๓ เป็นบทคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ แต่ก็มีข้อยกเว้นให้มีการจํากัดเสรีภาพนั้นได้โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ
ในกรณีการชุมนุมสาธารณะเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยในระหว่ า งเวลาที่ ป ระเทศอยู่ ใ นภาวะสงคราม หรื อ ในระหว่ า งเวลาที่ มี ป ระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทั้งสามมาตรานี้ ล้วนแต่มีข้อยกเว้นให้รัฐสามารถตรากฎหมายออกมา
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้เท่าที่จําเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒)๔ เป็น
กฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพื่อใช้แก้ไข “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ให้ยุติลงโดยเร็ว หรือเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์
๒

มาตรา ๓๙ บุ คคลไม่ต้องรับ โทษอาญา เว้นแต่ไ ด้กระทํา การอั นกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทํ านั้นบัญญัติ
เป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทํา
ความผิดมิได้
ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มคี วามผิด
ก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้
๓
มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณี
การชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
๔
มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเป็นบุคคล ซึ่งได้รับยกเว้น
(๒) ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทําการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ฯลฯ
ฯลฯ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ก
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ร้ า ยแรงมากขึ้ น ส่ ว นมาตรา ๑๑ ๕ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ เ พิ่ ม ระดั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลให้
มากยิ่งขึ้นได้ “ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีการก่อการร้าย หรือมีการใช้กําลังประทุษร้ายต่อชีวิต
หรือ ทรัพย์สิ น หรือมี เหตุอั นควรเชื่อ ได้ว่า มีการกระทําที่ มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่ นคงของรั ฐ

๕

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใช้กําลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

หรือมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่ามีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐ
หรือบุคคล และมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง และให้นําความในมาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว นอกจากอํานาจตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ให้
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทําการให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทําเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่มีเหตุจําเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทําการหรือร่วมมือกระทําการใด ๆ อันจะทําให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง
(๒) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํา นาจออกคําสั่ง เรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
มาให้ถ้อยคําหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
(๓) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์
หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้ใช้หรือจะใช้สิ่งนั้น เพื่อการกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําให้เกิดเหตุ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
(๔) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือ
สิ่ ง กีด ขวาง ตามความจํ า เป็น ในการปฏิบั ติหน้า ที่ เพื่อ ระงับเหตุ ก ารณ์ ร้ า ยแรงให้ยุติโ ดยเร็ว และหากปล่อยเนิ่น ช้า จะทํา ให้
ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
(๕) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือ
การสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง
โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม
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ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที” ถึงแม้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลให้สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลต้องถูกจํากัดตัดรอนลงบ้าง แต่ก็เป็นความจําเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือป้องกันมิให้
เหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม ทั้งมาตรการที่กฎหมายนี้บัญญัติให้นํามาใช้ ก็เป็นไปเท่าที่จําเป็น
และมิได้กระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจนเกินไป ถือว่าเป็นบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่อยู่ในขอบเขตของข้อยกเว้นตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓
ให้กระทําได้ จึงมิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ส่วนบรรดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อกําหนดที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น มิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ จึงไม่อยู่ในขอบอํานาจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยให้ได้
(๖) ประกาศห้ามมิให้กระทําการใด ๆ หรือสั่งให้กระทําการใด ๆ เท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน
(๗) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
การออกไปนอกราชอาณาจักรจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ
(๘) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งการให้คนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทําให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๙) ประกาศให้การซื้อ ขาย ใช้ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ สินค้า เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์
หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๑๐) ออกคําสั่งให้ใช้กําลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุม
สถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับอํานาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ โดยการใช้อํานาจหน้าที่ของฝ่ายทหารจะทําได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้กฎอัยการศึก
เมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศตามมาตรานี้โดยเร็ว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

อาศัยเหตุดังกล่าวมาข้างต้น จึงเห็นว่าพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๑๑ (๑) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๖๓
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

