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บทนํา 
 
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล (Amnesty International) เปนขบวนการเคลื่อนไหวระดับโลกที่มีผูสนับสนุน ที่มี

สมาชิกและนักกิจกรรมมากกวา 10 ลานคนในกวา 150 ประเทศและเขตแดน ซึ่งรวมกันรณรงคเพื่อเคารพ คุมครอง เติม
เต็มสิทธิมนุษยชน และเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรง แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล ดําเนินงานอยางเปนกลาง
และเปนอิสระจากรัฐบาล อุดมการณทางการเมือง ผลประโยชน ทางเศรษฐกิจหรือศาสนาใด ๆ โดยวิสัยทัศนของแอมเนสต้ี 
อินเตอรเนชั่นแนล คือการใหบุคคลทุกคนสามารถเขาถึงสิทธิทุกประการตามที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและ
มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนที่ไดรับรองไว 

ในฐานะองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศที่เคล่ือนไหวและติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนทั่วโลก  แอม
เนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ดําเนินงานผานการเก็บขอมูลภาคสนาม การสื่อสารองคกร การรณรงคและหารือกับภาครัฐ 
รวมถึงวิเคราะหกฎหมาย โดยยึดกฎหมายและมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน รายงานฉบับนี้รวบรวม 
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อส่ือสารไปยังหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทยติดตามสถานการณการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนตอประชาชนในประเทศไทย ซึ่ง 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นไดแถลงประกาศใช พระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (จากนี้เรียกวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมสถานการณการ
ระบาดของการติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2563  ซึ่งใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 26 มีนาคม 
2563 ถึงสิงหาคม 2565 นับเปนการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร 
คราวที่ 19  หลังจากการประกาศสถานการณฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ออกขอกําหนดตามมา นับถึงเดือนมิถุนายน 2565 ไดถึง 47 ฉบับ แตละฉบับวางมาตรการใหมในการควบคุมโรคและแกไข
เปลี่ยนแปลงมาตรการเดิม เชน การประกาศหามออกนอกเคหสถานตามชวงเวลาที่กําหนด (เคอรฟว) การสั่งปดสถานที่ 
การหามทํากิจกรรม และรวมไปถึงการสั่ง "หามชุมนุม" เปนตน แอมเนสตี้ ประเทศไทย เห็นวา การประกาศบังคับใช 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการออกขอกําหนดดังกลาว เปนการประกาศใชขอบังคับในภาวะฉุกเฉินเกินความจําเปน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสงผลกระทบกับสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงของบุคคลสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการ
สมาคม สิทธิในเสรีภาพการชุมนุม และสิทธิมนุษยชนดานอ่ืนๆ  

ทั้งนี้ขอบเขตของการประกาศใชมาตรการในภาวะฉุกเฉินไดรับการรับรองไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ขอที่ 4 วรรค 1 ซึ่ง
ระบุวา “ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งเปนภัยตอความอยูรอดของชาติและไดประกาศเปนทางการแลว รัฐภาคีแหงกติกานี้
อาจใชมาตรการที่เปนการเลี่ยงพันธกรณีของตนภายใตกติกานี้ไดเพียงเทาที่จําเปนตามความฉุกเฉินของสถานการณ 
ทั้งนี้ มาตรการเชนวานั้นตองไมขัดแยงพันธกรณีอ่ืน ๆ ของตน ภายใตกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนการเลือกปฏิบัติ
แหงเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผาพันธุ ทางสังคม” 1 

 

 
1 ประเทศไทยเขาเปนภาคของ ICCPR โดยการภาคยานุวัติเม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2539  
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ภ า พ ร ว ม ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ พ ร ะ ร า ช กํ า ห น ด 
สถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคโควิด-19  
  
  กฎหมายลําดับรองหลายฉบับ เชน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่บังคับใชควบคุมโรคโควิด-19 ต้ังแตป พ.ศ. 2563 ถูกบังคับ
ใชและใหผลในทางกลับกันกับวัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหวางประเทศ เชน ICCPR ที่ตองมีการตีความ
เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนของปจเจกบุคคล โดยเฉพาะในกลุมสิทธิทางการเมือง เชน เสรีภาพในการสมาคม การชุมนมุ
โดยสงบ และการแสดงออก หรือการเขาถึงขอมูลขาวสาร เปนตน  
 มาตราการควบคุมโรคโควิด-19 ในจํานวน 47 ฉบับ ที่ออกตามความในมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษทาง
อาญาที่มีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพขางตนอยางไมสอดคลองกับหลักความจําเปนและหลักความไดสัดสวน โดยเฉพาะ
ความทับซอนกันของกฎหมายและโทษทางอาญาที่สูงเกินความเหมาะสม สงผลใหมีผูถูกดําเนินคดีจํานวนมาก อีกทั้ง
กฎหมายฉบับนี้ไดครอบคลุมไปถึงการคุมครองผูบังคับใชไมตองรับโทษทางแพง ทางอาญาหรือทางวินัย สงผลใหมีการ
เลือกปฏิบัติตอผูเห็นตางและการลอยนวลพนผิดของเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายโดยปราศจากการตรวจสอบ ทั้งนี้ยังเปน
การสรางบรรยากาศความหวาดกลัวใหแกผูใชเสรีภาพและยังสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนโดยรวม  
  แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย ไดทําการบันทึกขอมูลของผลกระทบ จากการประกาศใชพ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ผานการสัมภาษณ การเก็บขอมูลภาคสนามและการเก็บขอมูลผานโครงการ Mob Data Thailand ซึ ่งเปน
ความรวมมือระหวางแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย และโครงการอินเตอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปนโครงการที่เก็บขอมูลโดยอาสาสมัครและเจาหนาที่ทั้งสององคกรรวมสังเกตการณบันทึกและได
มีการตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลเพื่อนําเสนอขอมูลบางสวนซึ่งเกี่ยวกับสถานการณการใชสิทธิในเสรีภาพดังกลาว
ขางตนตอสาธารณะ ผานทางเว็บไซต  https://www.mobdatathailand.org/ 
 
  รายงานฉบับน้ีจะแบงวิธีการนําเสนอดังน้ี 

 1. การบังคับใชกฎหมายรองที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  
 2. การบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จํากัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 
 3. ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน  
 4. การยกเวนความรับผิดและการลอยนวลพนผิดของเจาหนาที่รัฐ 
 5. พันธกรณีระหวางประเทศ ผลกระทบจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  

6. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 

https://www.mobdatathailand.org%E0%B9%83/
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1. การบังคับใช้กฎหมายรองท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
 

มาตรา 5 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25602 ระบุวา 
“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมาย   
หรือขอบังคับหรือการกระทําใด ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ การกระทํานั้นเปนอันใชบังคับไมได”  

 
 พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนการเพิ่มอํานาจใหกับฝายบริหารโดยไมมีการตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติหรือตุลาการ    

จนนําไปสูการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากเกินสมควร มาตรา 9 เปนการเพิ่มอํานาจใหกับฝายบริหารโดยไมมี
การตรวจสอบจากฝายนิติบัญญัติหรือตุลาการจนนําไปสูการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากเกินสมควร ยัง
สงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอของสื่อมวลชนซึ่งไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากใหอํานาจ
นายกรัฐมนตรีในการออกขอกําหนดหามนําเสนอขาวได มาตรา 11 ใหอํานาจเจาหนาที่ในการจับกุมตัวผูตองสงสัยวาจะ
กระทําการไมสงบเรียบรอย จึงไมเปนไปตามหลักการ สันนิษฐานวาผูตองสงสัยเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีพิพากษา 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 29 ,วรรค2 2

3 นอกจากนี้ มาตรา 16 ยังเปนการตัดการ
ตรวจสอบจากอํานาจฝายตุลาการ โดยที่ไมสามารถตรวจสอบถวงดุลไดเลย 

เมื่อประกาศสถานการณฉุกเฉินแลว นายกรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 ที่มีขอกําหนดในเรื่องของการ
รวมกลุมและการชุมนุม การจํากัดขอหามในการเสนอขาว เชน  

• ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ขอที่ 1 ระบุวา “หามผูใด
เสนอขาว จําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใด ที่มีขอความอันอาจทําให
ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสาร ทําใหเกิดความเขาใจผิดใน
สถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉิน” 

• ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ขอที่ 2 ระบุวา “…การหาม
จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรโรค กิจกรรมการรวมกลุมของบุคคลที่ไมจําเปนตองขอ
อนุญาต…” 

ขอกําหนดดังกลาวถือเปนขอกําหนดที่เขาขายขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อยางนอย
ใน 3 มาตรา คือ 

• มาตรา 35 ระบุวา “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอน
เสรีภาพตามวรรคหนึ ่ง จะกระทํามิได การใหนําขาวสารหรือขอความใดๆ ที ่ผู ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนจัดทําขึ้นไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพสื่อใดๆ จะกระทํามิได เวนแต
จะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในสภาวะสงคราม” 

• มาตรา 42 ระบุวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน 
หรือหมูคณะอ่ืน” 

• มาตรา 44 ระบวุา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ” 
 

 

 
2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บังคับใชตั้งแต วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 
3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หนา 7, มาตรา 29 ,วรรค 2 
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2. การบังคับใช้พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีจํากัดสิทธิในเสรีภาพการชุมนุมและการสมาคม 
  

 ขอกําหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลายฉบับ มีเนื ้อหาและขอหามที่จํากัดการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ทั ้งนี้
นายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกขอกําหนดจํานวน 47 ฉบับ ที่อางการควบคุมการแพรระบาด
ของโควิด-19  ที่ ซึ่งในจํานวนนี้มี 12 ฉบับที่มีขอกําหนดหามชุมนุม ทั้งนี้ยังแตงตั้งใหผูบัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) 
เปน "หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับดานความมั่นคง" ที่มีอํานาจบังคับบัญชา
และส่ังการสวนราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหเปนไปตามทีก่ฎหมายในสวนที่เกีย่วของกับดาน
ความมั่นคง โดยมีผลในวันเดียวกันกับวันที่ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน จากนั้นผูบัญชาการทหารสูงสุดใชอํานาจใน
การออกคําสั่งควบคุมการชุมนุมรวมอีก 15 ฉบับ ซึ่งประกาศผูบัญชาการทหารสูงสุดที่สั่งหามการชุมนุมทุกฉบับ ที่
กําหนดโทษผูฝาฝนเทากัน คือโทษตามมาตรา 18 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จําคุกไมเกินสองป ปรับไมเกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ 
มาตรการตามประกาศของ ผบ.สส. ที่ออกมาหลายฉบับ ไดมีคําสั่งหามการชุมนุมโดยใชเกณฑตามเขตพื้นที่ของการ
ระบาดเปนหลัก ในชวงแรก มีการแบงพื้นที่ออกเปน 4 ประเภท คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝาระวังสูงและ
พื้นที่เฝาระวัง ตอมาจึงมีการเพิ่มพื้นที่บางประเภทเขาไปอีก 2 ประเภทเพื่อกําหนดมาตรการใหแตกตางกันตามประกาศ
ฉบับหลังที่ทยอยออกมา ไดแก พื้นที่ควบสูงสุดและเขมงวด และพื้นที่นํารองดานการทองเที่ยว อันเปนความพยายามใน
การดําเนินนโยบายปลดล็อกพื้นที่บางสวนเพื่อใหสามารถกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวได3 4  

ท ั ้งนี้ เม ื ่อว ันที ่  27 กรกฎาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ จ ันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและร ัฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ไดออกขอกําหนดนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 47 ขอที่ 3 กําหนดใหการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธเปนเสรีภาพของประชาชนที่ยอมกระทําได โดยใหนําหลักเกณฑการจัดและการแจงการชุมนุม รวมทั้งหนาที่
ของผูจัดและผูชุมนุมตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะมาใชโดยอนุโลม โดยใหศูนยปฏิบัติการแกไข
สถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง (ศปม.) กําหนดมาตรการขึ้นเปนการเฉพาะ “เพื่อคุมครองประชาชน รวมทั้งอํานวย
ความสะดวกและดูแลการชุมนมุ”5 ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565  พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสด์ิ ผูบัญชาการทหาร
สูงสุด(ผบ.สส.) หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับความมั่นคงออกประกาศฉบับที่ 13 5

6 
เกี่ยวกับการควบคุมการชุมนุม ซึ่งนํามาใชบังคับในคราวเดียวกัน 

การกําหนดมาตรการควบคุมการชุมนุมโดยการนํา พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะมาบังคับใชรวมกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใน
ลักษณะดังกลาวเปนการออกกฎหมายลําดับรองเพื่อไปเพิ่มโทษบุคคลที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ 
ซึ่งเปนกฎหมายระดับ พ.ร.บ. ที่ใหญกวาใหไดรับโทษหนักข้ึนเกินกวาที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เชน การไมแจง
การชุมนุมตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ จะตองโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือหากถูกกลาวหาวา ไมปฏิบัติตามหนาที่
ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะกําหนดโทษไวที่จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับเทานั้น ทวาขอกําหนดนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 47 และประกาศผูบัญชาการทหารสูงสุดฉบับที่ 15 ทํา
ใหแมการชุมนุมที่แจงการชุมนุมโดยไมชอบตามกฎหมายหรือถูกกลาวหาวา เปนผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมที่ไมปฏิบัติ
ตามหนาที่ที่กําหนดก็อาจทําใหตองรับโทษจําคุก 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งมากกวาที่ พ.ร.บ.
การชุมนุมสาธารณะ กําหนดไว 

นอกจากนั้นแลว การบังคับใชหลักการแจงการชุมนุมในลักษณะดังกลาวตามขอกําหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 
47 ถือเปนการใชผิดวัตถุประสงคในการแจงการชุมนุม  โดยขอวินิจฉัย (General Comment) ของคณะกรรมการสิทธิ-
มน ุษยชน ส ําน ักข าหลวงใหญ เพ ื ่ อส ิทธ ิมน ุษยชนแห งสหประชาชาต ิ  (Office of the United Nations High 
Commissioner:OHCHR) ฉบับที่ 37 เรื่องสิทธิการชุมนุมโดยสงบ ตาม มาตรา 21 ของ ICCPR ในขอที่ 70 ระบุวา “การ
ที่กําหนดใหตองมีการขออนุญาตทําการชุมนุมตอเจาหนาที่เปนการบั่นทอนแนวคิดที่วาการชุมนุมเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน 

 
4 https://ilaw.or.th/node/6104 
5 ราชกิจจานุเบกษา เลม 139 ตอนพิเศษ 135 ง หนา 169 ขอที่ 3  วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 
6 ราชกิจจานุเบกษา เลม 139 ตอนพิเศษ 177 ง หนาที่ 14 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 
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ระบบแจงการชุมนุมที่กําหนดใหบุคคลผูประสงคที่จะจัดการชุมนุมโดยสงบตองทําการบอกกลาวแกเจาหนาที่ลวงหนา
เพื่อที่จะใหเจาหนาที่สามารถอํานวยความสะดวกใหสามารถจัดการชุมนุมโดยสงบไดอยางราบรื่นและเพื่อปกปองสิทธิของ
บุคคลอ่ืน โดยขอกําหนดดังกลาวนี้จะตองไมถูกนําไปใชโดยมิชอบเพื่อที่จะขัดขวางการชุมนุมโดยสงบ” 7 

ซึ ่งการออกมาตรการตางๆ ตามที่ระบุขางตนในลักษณะคลุมเครือ ซึ ่งขัดตอหลักความชอบดวยกฎหมาย 
(Principle of Legality) ถือเปนพื้นฐานของหลักกฎหมายทั่วไปและหลักนิติธรรม ซึ ่งสามารถปรับใชไดกับทุกระบบ
กฎหมายทั่วโลก โดยหลักดังกลาวประกอบดวยหลายขอยอย ซึ่งรวมถึงหลักความแนนอนและความชัดเจนทางกฎหมาย 
(Lex Certa) หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลังของความผิด ซึ่งหมายความวา ความผิดตองถูกกําหนดไวโดยชัดเจนและถูก
อธิบายในกฎหมายกอนที่บุคคลจะถูกลงโทษตามความผิดดังกลาว (Lex Praevia) รวมถึงหลักการปรับใชกฎหมายอาญา
โดยเครงครัด (Lex Stricta) หลักการทั้งหมดถูกสะทอนในมาตรา 15 ของ ICCPR รวมถึงแหลงอ่ืน ๆ หากหลักความชอบ
ดวยกฎหมายไมไดรับการเคารพ บุคคลที่กฎหมายบังคับใชจะไม สามารถประพฤติตนใหสอดคลองตอกฎหมายซึ่งไมไดถูก
บัญญัติไวโดยชัดเจนได 

 
ตั้งแตเริ่มการชุมนุมของ “เยาวชนปลดแอก” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มี

ประชาชนที่ถูกดําเนินคดีจากสถานการณชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไปแลวอยางนอย 
1,853 คน ในจํานวน 1,120 คดี  ในจํานวนนี้ เปนกลุมเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 282 ราย ในจํานวนคดีเหลานี้ มีผูถูก
ดําเนินคดีขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผูถูกกลาวหาอยางนอย 1,467 คน ในจํานวน 647 คดี แยกเปนคดีในระหวางการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในชวงวันที่ 15 ถึง 22 ตุลาคม2563 จํานวน 24 คดี7 8 
ซึ่งมีเยาวชนถูกดําเนินคดีในขอหาดังกลาวทั้งสิ้น 241 คน 157 คดี 8 9 ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น เปนขอหาที่ถูกดําเนินคดีกบัผู
ชุมนุมประทวงมากที่สุด 

จากสถานการณดังกลาวถือเปนการปฏิบัติที่ขัดตอหลักกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ขอ 21 กําหนดวา  “สิทธิในการชุมนุม
โดยสงบยอมไดรับการรับรอง การจํากัดการใชสิทธินี้จะกระทํามิได นอกจากจะกําหนดโดยกฎหมายและเพียงเทาที่จําเปน
สําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื ่อประโยชนแหงความมั ่นคงของชาติหรือความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย การ
สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 10 

 ขอวินิจฉัย (General Comment) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สํานักขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ (OHCHR) ฉบับที่ 37 เรื ่องสิทธิการชุมนุมโดยสงบ ตาม มาตรา 21 ของ ICCPR วาดวยการชุมนุมใน
ระหวางที่มีสถานการณฉุกเฉินและการขัดแยงกันทางอาวุธ ในขอที่ 95 ระบุวา “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบนั้นมิไดถูก
กําหนดใหเปนหนึ่งในสิทธิที่รัฐภาคีมิอาจเล่ียงพันธกรณีของตนได (Non-derogable Rights) เวนแตสามารถแสดงใหเห็น
ไดวาเหตุการณดังกลาวกอใหเกิดการคุกคามตอความอยูรอดของชาติ” 11 
 
 แอมเนสต้ี อนเตอรเนชั่นแน ประเทศไทย ไดลงพืื้นที่สัมภาษณ ผูชุมนุมประทวงสวนหนึ่งไดใหความเห็นผลกระทบ
ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังนี้ 

พชร คําชํานาญ จากภาคี Save บางกลอย ผูถูกดําเนินคดีขอหา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการชุมนุมเพื่อเรียกรองใหรัฐแกไข
ปญหาของชาวบานบางกลอยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 เปดเผยวา  

 “การแจงขอหา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แกชาวบานนั้น มีผลกระทบกับชาวบานที่อยูในพื ้นที่
หางไกล แลวตองเดินทางมารับทราบขอกลาวหาที่กรุงเทพฯ เราเองก็ตองเดินทางมากรุงเทพฯ 
ทุกเดือนเปนเวลานาน 3 เดือนแลว แทนที่ชาวบานจะไดใชเวลาไปกับการไปทํามาหากิน อยูกับ
ครอบครัว หรือใชชีวิตแบบมีความสุขอยูในที่ดินของเขา กลายเปนวาเขาตองรับภาระที่เกิดข้ึนจาก
การแจงขอหาพวกนี้หมดเลย ทั้งที่พวกเขาแคตองการออกมาเรียกรองใหรัฐบาลทําตามสัญญา 

 
7 ICCPR/Article 21 
8 ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 23 มีนาคม 2565, กุมภาพันธ 65: สถิติคดีทางการเมืองรวมอยางนอย 1,027 คดี ผูถูกกลาวหาไมนอยกวา 1,787 ราย 
9 ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 23 มีนาคม 2565, สถิติเยาวชนถูกดําเนินคดีจากการแสดงออกและการชมุนุม ป 2563-65 
10 ICCPR/Article 21 
11 OHCHR/General comment 37/95 

https://tlhr2014.com/archives/24941
https://bit.ly/3yxMdWm
https://bit.ly/3yxMdWm
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แลวการโดนคดีสําหรับชาวบานมันไมใชเรื่องเล็ก สถานการณในขบวนภาคประชาชนจะตึงเครียด
มากขึ้นแนนอนถายังมีการดําเนินคดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยางที่รับทราบขอกลาวหาวันที่ 1 มีนาคม 
2565 ชาวบานโดนแจงขอกลาวหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 16 คน หนึ่งในนั้นเปนเด็กอายุ 16 ป” 

ดวงพร วิรัตนธัญญารักษ นักกิจกรรมเยาวชนกลุมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรมหรือ P-Move ผูถูก
ดําเนินคดีขอหา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการจัดกิจกรรมภาคี Save บางกลอย ไดกลาวถึงผลกระทบของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มีตอ
ตัวเธอวา 

“ เพราะยังมีสถานะเปนเยาวชนเยาวชนจึงตองพึ่งผูปกครองในการเซ็นเอกสารหรือเวลาที่ตองไป
ศาลและสถานีตํารวจ ทําใหผูปกครองเสียเวลาในการทํางาน เราเองก็รูสึกวากฎหมายอยางเชน 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เปนเหมือนการกลั่นแกลงฝายตรงขามมากกวา เพราะในขณะที่การเคลื่อนไหว
รวมตัวของกลุมปกปองสถาบัน ขบวนไลแอมเนสต้ี ไมมีใครโดนคดีอะไรเลย”  

สุวรรณา ตาลเหล็ก นักเคล่ือนไหวทางการเมืองกลุม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ผูถูกดําเนินคดีในขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
อยางนอย 10 คดี ก็เปนอีกคนหนึ่งที่ไดรับความเดือดรอนจากการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไมใชเฉพาะในแงของผูถูก
ดําเนินคดีเทานั้น แตในแงการใชชีวิตประจําวันก็ไดรับผลกระทบดวยเชนเดียวกัน 

“พี่ทํางานรับจางทั่วไป หลังๆ มาไมไดทําแลวเพราะเศรษฐกิจแยจนคนจางลงมือทําเอง ทําให
รายไดเราลดลง และไดรับความลําบากเรื่องการเดินทางชวงเคอรฟวดวย พี่รูสึกวากฎหมายบาน
เรามันไมมีบรรทัดฐาน เวลาที่เราโดนคดี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีกฎหมายอื่นพวงมาดวย เชน พ.ร.บ.
ชุมนุมสาธารณะ พี่จะรูสึกวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนี่ย มันเปนตัวมากดเรา เพื่อสรางความชอบธรรมให
พวกเขามากกวา ดังนั้น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สําหรับพี่ เปนกฎหมายที่ใชควบคุมไมใหเรามีปากเสียงใน
เรื่องที่รัฐบาลทําผิดเทานั้น” 

อาจารยเอกรินทร ตวนศิริ อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

“ดวยตัวกฎหมายเองถาพูดถึงในสถาบันการศึกษาเล่ียงไมไดที่จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะจํานวนคนเยอะ ๆ มันสุมเสี่ยงที่จะไปละเมิดทาง
กฎหมาย ส่ิงที่เจอกับตัวเองและนักศึกษาเจอเวลาจัดการชุมนุมก็จะมีกฎหมายนี้เขามาขมขูหรือ
เขามาบอกหาม ไมวาจะจัดในมหาวิทยาลัยหรือจัดในสาธารณะขางนอกมหาวิทยาลัยก็ตาม” 

 ในสวนของการดําเนินคดีผูที่ออกมาชุมนุมดวยขอหา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พบวา สัดสวนการดําเนินคดีสวนใหญจะเปน
กลุมที่มีความเห็นที่ไมตรงกับรัฐบาลฝาย สะทอนใหเห็นถึงนัยสําคัญวาขอกําหนดภายใต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือทางการเมืองเพื่อปดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกและการวิพากษวิจารณภาคร ัฐของประชาชนและเปนการเลือก
ปฏิบัติภายใตกฎหมายเดียวกัน ขัดตอหลักกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเม ือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ในขอที่ 26 ที่ระบุวา “บุคคลทั้งปวงยอมเสมอกัน
ตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ และตองประกันการคุมคลองบุคคลทุกคนอยางเสมอภาคและเปนผล
จริงจังจากการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลใด เชน เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อ่ืนใด เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ” 

3. ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน  
รัฐบาลอางวา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใชเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงออกมาตรการตางๆ เชน การส่ัง

เปด-ปด สถานที่ กําหนดมาตรการเคอรฟว และมีขอกําหนดในการเดินทางขามจังหวัด มาตรการเหลานี้ลวนสงผลกระทบ
ตอประชาชนที่ตองออกมาใชชีวิตและทํามาหาเลี ้ยงชีพ แตกลับไมมีแนวทางการเยียวยาประชาชนที่เพียงพอ ทําให
มาตรการควบคุมที่ออกมาโดยภาครัฐกลายเปนส่ิงที่ซํ้าเติมประชาชนในหวงวิกฤต รวมถึงความไมแนนอนของประกาศแต
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ละฉบับที่ออกมาในชวงเวลาใกลเคียงกัน  การเพิ่มเติมและยกเลิกประกาศฉบับกอนหนาอยางฉับพลัน ลวนสรางความ
สับสนและสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนอยางเปนวงกวาง  

ตน วินมอเตอรไซค กลาววา กอนที่จะมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และมีการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ตามมา เขามีรายไดประมาณ 700-800 บาทตอวัน แตเมื่อมีมาตรการควบคุมโรคตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกมา ทําใหรายได
ของเขาลดลง เหลือวันละไมถึง 300 บาท เวลาในการทํางานก็ลดลงแมจะรับจางขับมอเตอรไซคผานแพลตฟอรมออนไลน
“แกร บ (Grab)” เพ ิ ่ม ก ็ ไม ไดท ําให รายร ับเพ ิ ่มมากขึ ้น“ค ิดว า พ.ร.ก.ฉ ุกเฉ ิน ไม  ได ช วยควบคุมโรคแนนอน 
เพราะโรคมันไมเลือกเวลา ติด เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ ถาจะแกที่ตนเหตุจริงๆ ควรไปดูเรื่องวัคซีนมากกวา” 

พรทิพย จันทรแจมศรี แมคายานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วา 

“ชวงโควิดปาเปนหนี้ เพราะทํามาหากินไมได ขาวจะหุงกินยังไมมีดวยซํ้า ติดหนี้คานํ้า คาไฟ  ไม
อยากใหรัฐบาลใชมาตรการปดสถานที่ตางๆ ควรใหประชาชนทํามาหากินดวยตัวเขาเอง ไมตอง
เอาเงินทองมาชวยเขา เพราะที่รัฐบาลชวยไมไดชวยใหประชาชนมีกิน คนจน คนรวยไดเหมือนกัน
หมด แตคนที่จนไมมีความรู เขาทําอะไรไมได บางคนไมมีโทรศัพท เขาก็ไมไดเลย ปาเองก็ไมมี
ความรู ที่เขาแจกเงินตาง ๆ หรือบัตรคนจน ปาไมเคยไดทํา คนสวนมากจะเปนแบบปาเยอะ” 

ไพศาล จันปาน อาชีพขับแท็กซี่กลาวเชนเดียวกันวา   

“ในมาตรการบริหารบานเมืองตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินในชวงโรคระบาดสงผลกระทบตอผมมาก      
ผมโดนยึดรถไปคันหนึ่งชวงนั้นผมทํางานที่วัดธรรมกายซึ่งพอมีมาตรการตางๆ ก็ทําใหไมมงีาน 
ซึ่งก็มีปญหาในการสงงวดรถซึ่งเปนผลกระทบที่ชัดเจนกับผมมาก ตอนโรคมีแรกๆ รัฐไมไดดูแล
อะไรพอโรคกระจายก็สงผลกระทบกับงาน ซึ่งแบกรับภาระไมไหว” 

 ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับประชาชนทุกคน ขณะอยูในระหวางการบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือผลกระทบดานการงาน 
และรายไดทีล่ดลงจากมาตรการตางๆ ที่รัฐนํามาใชในการควบคุมโรค ไมวาจะเปนการส่ังเปด-ปดสถานที่เส่ียงตอการแพร
ระบาด และการกําหนดชวงเวลาเคอรฟว มาตรการเหลานี้ทําใหประชาชนไมสามารถออกมาใชชีวิตไดตามปกติ  
 แมวารัฐบาลจะตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และออกมาตรการเยียวยาเพื่อชวยเหลือประชาชนในชวงเวลา
ดังกลาว เชน การสนับสนุนเงินเดือนเดือนละ 5,000 บาท เปนเวลา 3 เดือน ใหกับลูกจางที่ถูกเลิกจางจากการส่ังปดสถานที่
เส่ียงตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยใหลงทะเบียนเปนจํานวน 3,000,000 คน ลดภาระการจายคานํ้าคาไฟ ลดเงิน
สมทบเขากองทุนประกันสังคมเหลือ 7% เปนตน 11

12 แตมาตรการเยียวยาเหลานั้นก็ไมทั่วถึงและไมเพียงพอตอคาใชจายใน
การดํารงชีวิตของประชาชน เพราะบางมาตรการตองใชการลงทะเบียนออนไลนเทานั้นถึงจะไดรับสิทธิตางๆ ซึ่งทําให
ประชาชนที่ไมมีโทรศัพทมือถือหรือเขาไมถึงเทคโนโลยี ไมสามารถรับการเยียวยาใด ๆ จากรัฐบาลไดเลย ทั้งที่ประชาชน
กลุมดังกลาวเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มากที่สุด 

 ซึ่งจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนขางตน จะเห็นไดวา การขยายประกาศการใช พ.ร.ก ฉุกเฉินอยาง
ไมมีขอบเขตของเวลา ทําใหไปกระทบในสิทธิพื้นฐานตางๆ เกินความจําเปน ตามที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights:UDHR ) เชน สิทธิในการศึกษาที่จะเขาถึงการศึกษาพื้นฐาน
12

13 สิทธิในการทํางานในเง่ือนไขที่ยุติธรรมและเอ้ืออํานวยตอการทํางาน13

14 สิทธิในการมีชีวิต สิทธิที่จะไดรับการดูแลจากรัฐ 
และสิทธิอ่ืนๆ 

 สิทธิในการมีชีวิตและสิทธิที่จะไดรับการดูแลจากรัฐ นอกจากการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีขอจํากัดเรื่อง
ความแออัดและมาตรการภายใต พ.ร.ก.ฉุกเฉินแลว ซึ่งยังมีผลสํารวจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติการดูแล

 
12 วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมทองถิ่น : ปที่ 5 ฉบับที่ 3 (2564) หนา 169 
13 UDHR/Article 26 
14 UDHR/Article 23 
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นักโทษในขณะที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19และบังคับใช พ.ร.ก ฉุกเฉิน ซึ่งผลสํารวจออกมาวา “ยังมีความลาชา
และไมสามารถดูแลผูปวยไดอยางทั่วถึงในชวงแรก ซึ่งเกิดจากจํานวนเจาหนาที่พยาบาล และจํานวนเจาหนาที่เรือนจํานอย
กวาจํานวนผูตองขังที่ติดเชื้อ”  ทั้งนี้ UDHR ในขอ 3 ไดรับรองวา “ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหง
บุคคล” 14

15 ดังนั้นสิทธิในการมีชีวิต จึงเกี่ยวของโดยตรงกับหนาที่ของรัฐ ที่จะตองคุมครองบุคคลใหรอดพนจากภาวะการ
เเพรระบาดของโรคโควิด-19 ดวยการดําเนินทุกมาตรการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเเละจัดสรรใหบุคคลเขาถึงการบริการ
ทางสาธารณสุขรวมถึงวัคซีนอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เเละไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุเเหงเชื้อชาติ สัญชาติ หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจเเละสังคม ปจจุบันประชาชนเกิดความกังวลตอหนาที่และมาตรการของรัฐบาลที่จะนํามาใชเพื่อคุมครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในสิทธิที่จะดํารงชีวิตตามสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงมาตรการอื่นๆ เชน สุขาภิบาล และการเขาถึงสิทธิดานการ
บริการรักษา หรือการปองกันและจํากัดการแพรระบาดของโรคดังกลาว ที่สงผลกระทบตอสิทธิในการมีชีวิตของประชาชน 
อีกทั้ง UDHR ขอที่ 22 ยังระบุอีกวา “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเขาถึงหลักประกันทางสังคม” 15

16  ซึ่งหมายถึงหลักประกันทาง
สุขภาพ การดํารงชีพ ความปลอดภัยในชีวิต เพื่อใหพัฒนาตนเองไดอยางอิสระเเละสามารถบรรลุสิทธิอื่นทางเศรษฐกิจ 
สังคม เเละวัฒนธรรม อันจําเปนอยางยิ่งตอการคงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง สิทธิที่จะไดรับการดูแลจากรัฐเปน
สิ ่งที ่สําคัญในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากการสงเสริมงานดานสาธารณสุขอยางเต็ม
ความสามารถ เพื่อคุมครองทั้งบุคลากรทางการเเพทยเเละบุคคลทั่วไปเเลว หลักประกันทางสังคมอื่น เชน การชวยเหลือ
ผูประกอบการ การเยียวยาแรงงาน การจัดสรรใหเด็กเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ และการไมปดกั้นสิทธิใน
การเขาถึงขอมูลขาวสาร จึงเปนส่ิงที่รัฐบาลตองดําเนินการอยางเรงดวน รวมถึงรัฐบาลตองสรางความเชื่อมั่นใหแกบุคคล 

4. การยกเว้นความรับผิดและการลอยนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 หนึ่งในบทบัญญัติของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจากใหอํานาจเจาหนาที่รัฐในการออกมาตรการตางๆ แลว ยังมี
บทบัญญัติยกเวนความรับผิดของเจาหนาที่ที่ใชอํานาจตามกฎหมายนี้  
  

"มาตรา 17 พนักงานเจาหนาที ่และผู มีอํานาจหนาที ่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที ่ตาม          
พระราชกําหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ในการระงับหรือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย หากเปนการกระทําที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ      
และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะ
เร ียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่" 17 

   
มาตรานี ้ตีความไดวา พนักงานเจาหนาที่ที ่ใชอํานาจตามที่ไดรับมอบหมาย จะไมตองรับผิดทั ้งทางแพง            

ทางอาญา หรือทางวินัย แมในกรณีที่ "เกินสมควรแกเหตุ” ก็ยังตองรับผิดอยู แตการที่จะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นเกิน
สมควรแกเหตุหรือไมจะกลายเปนภาระของประชาชนที่ไดรับความเสียหายตองเปนผูพิสูจนเอง 

 จากขอมูล Mob Data Thailand พบวามีหลายกรณีที ่การชุมนุมโดยสงบ ถูกมองวาเปนการชุมนุมที่ขัดตอ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นํามาสูการสลายการชุมนุมทั้งหมดอยางนอย 50 ครั้ง (ขอมูลจนถึง เดือนกรกฎาคม .2565) โดยเจาหนาที่
ใชอุปกรณทั้งกระสุนยาง แกสนํ้าตา และรถฉีดนํ้าแรงดันสูง เขาจัดการกับผูชุมนุมโดยไมเเยกแยะระหวางผูชุมนุมประทวง
เเละบุคคลซึ่งตองสงสัยวาอาจใชความรุนเเรง ซึ่งขัดตอหลักการตามความเห็นทั่วไปฉบับที่ 37 ซึ่งออกโดยคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติ(United Nations Human Rights Council:UNHRC) ประกอบการตีความขอบทที่ 21 ของ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง ซึ่งระบุวาเจาหนาที่ตองอํานวยใหการชุมนุมเปนไปอยาง

 
15 UDHR/Article 3 
16 UDHR/Article 22 
17 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ,มาตรา 17 
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สงบ มาตรการที่ใชเพื่อยุติความรุนเเรงจึงตองใชเเตเฉพาะบุคคลที่กอความรุนเเรงเทานั้น ตามหลักความจําเปนเเละได
สัดสวน  

 อีกทั้งแนวปฏิบัติในการควบคุมตัวผูชุมนุมประทวงนั้น ยังกลายเปนปฏิบัติการที่ทําใหเจาหนาที่สามารถจับกุม
เเละควบคุมตัวผูชุมนุมหรือผูที่อยูในที่ชุมนุมไดโดยพลการ ทั้งการจับกุมผูชุมนุมโดยระบุวากระทําความผิดซึ่งหนา การนํา
ตัวไปควบคุมไวในกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 (บก.ตชด.ภาค1) จังหวัดปทุมธานี และกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) รวมแลวกวา 335 คน อีกทั้งยังไมมีการตรวจสอบวาผูถูกจับกุมเปนเด็กหรือ
เยาวชนหรือไม ทําใหมีเด็กเเละเยาวชนถูกควบคุมตัวรวมกับผูใหญในสถานที่ดังกลาวซึ่งความชวยเหลือทางกฎหมายเเละ
สิทธิในการพบผูปกครองถูกปดกั้น ทั้งนี้ในวันนี้ 5 สิงหาคม 2564 ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาล ไดเผยแพรประกาศ
เตือนการชุมนุมที่เปนการรวมกลุมของคนจํานวนมากจะเปนการเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคและเขาขายมีความผิดตาม 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อางอิงจากรายงานจากศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มีผูไดรับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุม
ในชวงดังกลาวคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน พ.ศ.2564 อยางนอย 200 คน และยังไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริง
ทางกฎหมายแตอยางไร   

สุดทายเเลว มาตรา 16 ประกอบกับมาตรา 17 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังกําหนดยกเวนความรับผิดทาง
กฎหมายเเละทางวินัยใหเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควร 
แกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจําเปน ซึ่งนํามาสูการสรางวัฒนธรรมลอยนวลพนผิดใหแกเจาหนาที่ซึ่งอาจกระทําการดวย
ความรุนเเรงจนเกินสมควรแกเหตุในการสลายการชุมนุม จับกุมเเละควบคุมตัวผูชุมนุมตามรายละเอียดขางตน 
 ทั้งนี้ การใชอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นเปนการใชอํานาจทางปกครอง รัฐจะเปนฝายออกคําสั่งใหประชาชน
ปฏิบัติตาม  ในสถานการณปกติ ศาลปกครองมีหนาที่ตรวจสอบวารัฐใชอํานาจทางปกครองอยางเหมาะสมหรือไม แต
กลไกนี้กลับไมอยูในบทบัญญัติของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมาตรา 16 ระบุไววา 
 
 "มาตรา 16 ขอกําหนด ประกาศ คําส่ัง หรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" 18 
  
 หมายความวา หากมีกรณีที่การออกคําสั่งดวยอํานาจของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กระทบสิทธิของประชาชนเกินสมควร 
หรือมีการใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมายกอใหเกิดความเสียหาย ประชาชนไมอาจฟองรองตอศาลปกครองได แต
สามารถยื่นฟองไดกับศาลแพง การที่ประชาชนไมสามารถเขาถึงกลไกของศาลปกครองและกฎหมายปกครองไดนั้นเปน
การลดทอนพื้นที่การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ผูที่ไดรับความเสียหายจากการใชอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของศูนย
อํานวยการบริหารสถานการณโควิด (ศบค.) ทําไดเพียงการฟอง "เรียกรองคาเสียหาย" ตอศาลแพง ย่ิงไปกวานั้นยังตอง
ตองพิสูจนวาเจาหนาที่กระทําผิด "เกินสมควรแกเหตุ" อีกดวย 
 อยางไรก็ตาม ที่ผานมาประชาชนไดพยายามตรวจสอบการกระทําของเจาหนาที่ผานกลไกตุลาการ ซึ่งยังพบวา
มีขอจํากัดเนื่องจากการยกเวนเขตอํานาจศาลปกครองและยกเวนความรับผิดของเจาหนาที่ดังกลาว อาทิเชน คดีฟองเพิก
ถอนสถานการณฉุกเฉินรายแรงเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งมีการดําเนินคดีเปนไปอยางลาชา และมีนัดชี้สองสถานในเดือน
มิถุนายน 2564 ในขณะที่คดีฟองละเมิดกรณีผูสื่อขาวถูกยิงขณะสลายการชุมนุมวันที่ 20 มีนาคม 2564 บริเวณถนน
ขาวสาร ศาลแพงไดยกฟองภายในวันเดียว โดยใหเหตุผลวา กระทําการหรือไมกระทําการใด ๆ ในเหตุการณการชุมนุม
สาธารณะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกครั้งที่จะมีการชุมนุม ซึ่งเปนคนละเหตุการณกับที่โจทกบรรยายฟองถึงการชุมนุม
สาธารณะเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2564 กรณีจึงเปนการขอใหบังคับเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตทั้งส้ิน ศาลจึงไมอาจบังคับตาม
คําขอทายฟองทั้งสองขอนี้ไดและเห็นวา การตั้งกรรมการสอบสวนเจาพนักงานตํารวจที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่    
โดยมิชอบดวยกฎหมายเพื่อลงโทษทางวินัยและหามมิใหปฏิบัติหนาที่จนกวาจะปรับปรุงพฤติกรรม เปนกระบวนการทาง
วินัยซึ่งเปนอํานาจบริหารงานบุคคลภายในหนาที่ของจําเลยทั้งสองในฐานะผูบังคับบัญชาของเจาพนักงานตํารวจที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย ศาลจึงยังไมอาจมีคําพิพากษาหรือคําสั่งบังคับใหจําเลยทั้งสองต้ัง
กรรมการสอบสวนเจาพนักงานตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําขอทายฟองโจทกจึงพิพากษายกฟอง 

 
18

 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ,มาตรา 16 
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 ทําใหเห็นวามาตรา 16 และมาตรา 17 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีเนื้อหาในการยกเวนความรับผิดของเจาหนาที่ และ
ตัดอํานาจศาลปกครองในการตรวจสอบคําสั่งของรัฐที่สงผลกระทบตอประชาชนวาชอบดวยกฎหมายหรือไม ซึ่งเปน
บทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินควร แตใหอํานาจรัฐในการออกคําสั่งเพื่อจํากัดสิทธิของประชาชน
อยางมาก และผลักภาระใหประชาชนในการพิสูจนวาคําสั่งนั้นสรางความเสียหายอยางไร และภายใตเงื่อนไขในมาตรา 17 
ประชาชนที่ตองการฟองรองคาเสียหายจะตองไปฟองรองที่ศาลแพงซึ่งมีกระบวนการที่ซับซอน ใชเวลายาวนานและมี
คาใชจายสูง ปจจัยเหลานี้กลายเปนส่ิงที่ผูรองตองพิจารณาอยางมากถึงปจจัยความเส่ียง ปจจัยทางการเงินและระยะเวลา
กอนที่จะดําเนินคดีตามกฎหมาย อยางไรก็ตามเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเขาขายเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรายแรงหรืออาชญากรรมภายใตกฎหมายระหวางประเทศ รัฐมีพันธกรณีในการดําเนินการสอบสวนอยางโปรงใส 
อิสระและเปนกลาง มีประสิทธิภาพและถี่ถวนในทันที่ และตองนําตัวผูกระทําความผิดเขาสูกระบวนการพิจารณาคดีที่เปน
ธรรม พันธกรณีดังกลาวตามทีก่ําหนดไวภายใต ICCPR ขอที่ 2(3)19 พิธีสารมินนิโซตาวาดวยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่
ตองสงสัยวาเปนการเสียชีวิตที่มิชอบดวยกฎหมาย (ค.ศ. 2016)19

20 และตามอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (ขอ7 ) 21  
ทั้งนี้ พฤติการณที่เปนขอยกเวนไมวาจะเปนการไรเสถียรภาพทางการเมืองหรือสถานการณฉุกเฉิน ไมใชขออาง

ในภาพกวางเพื่อยกเวนพนักงานผูบังคับใชกฎหมายจากการดําเนินการดานกฎหมาย การผลักภาระใหประชาชนเปน
ผูดําเนินการทางกฎหมายตอเจาหนาที่รัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไมสอบสวนและนําตัวผูละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง
รายแรงเพื่อมารับโทษอยางเหมาะสมยอมเปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศอยางหนึ่ง หลักปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่
บ ังคับใชกฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials) ที ่ได ร ับการรับรองโดยมติที ่ประชุมใหญ
สหประชาชาติที่ 34/169 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2522 ในขอที่ 8 ระบุวา  
 

“เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายตองเคารพกฎหมายและประมวลกฎหมายปจจุบัน จะตองปองกัน
และตอตานการฝาฝนอยางเครงครัดดวยสุดความสามารถ เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายที่มีเหตุ
ใหเชื่อไดวาการฝาฝนประมวลกฎหมายปจจุบันไดเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้น จะตองรายงาน
เรื่องนี้ตอผูมีอํานาจที่สูงกวา และหากจําเปนใหหนวยงานหรือหนวยงานที่เหมาะสมอื่นๆ ที่ไดรับ
อํานาจพิจารณาหรือแกไข” 22 
 

และมติที่รับรองจากสมัชชาใหญสหประชาชาติหลักการและแนวปฏิบัติพื้นฐานวาดวยสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือและ
การเยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดรายแรงตอกฎหมาย สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ 
องคการสหประชาชาติ (UN 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) ระบุถึงการเยียวยาตอการละเมิดรายแรงตอกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ ครอบคลุมถึงสิทธิของผูเสียหายซึ่งเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศดังตอไปนี้   
 

“การเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมและเปนผล  การเยียวยาโดยทันทีและเปนผลตอความเสียหาย
ที่เกิดข้ึน  การเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการละเมิดและกลไกการเยียวยาผูเสียหายจากการละเมิด
รายแรงตอกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ หรือกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ พึง
สามารถเขาถึงการเยียวยาดาน   ตุลาการที่เปนผลและอยางเทาเทียม ซึงเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายระหวางประเทศการเยียวยาผูเสียหายยังรวมถึงการเขาถึงหนวยงานฝายบริหารและอ่ืน ๆ 
รวมทั้งกลไก แนวทาง และข้ันตอนปฏิบัติที่เปนไปตามกฎหมายในประเทศ พันธกรณีทีเกิดข้ึนจาก

 
19  ขอ 2 ของ ICCPR , อธิบายเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาต,ิความเห็นทั่วไปฉบับที่ 31 ลักษณะของพันธกรณีของรฐัภาคีภายใตกติกา, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 
พฤษภาคม 25, ยอหนาที่ 1 
20  The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, New York/Geneva, 
2017. 
21 อนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษ ทีโ่หดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ําายีศักดิ์ศรี, มติของสมัชชา สหประชาชาติ ที่ 39/46 วันที่  10 ธันวาคม ค.ศ.1984 
22 OHCHR/General Assembly resolution 34/169 
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กฎหมายระหวางประเทศที่มุงคุมครองสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมและข้ันตอนปฏิบัติที่เปนธรรม
และไมลําเอียง22

23 

5. พันธกรณีระหว่างประเทศและผลกระทบจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
 ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ในบางโอกาสรัฐอาจตองใชมาตรการที่เปนขอยกเวนและชะลอ
การบังคับใชสิทธิบางประการ เมื่อเผชิญสถานการณฉุกเฉินที่คุกคามตอความอยูรอดของชาติ อยางไรก็ตาม ในการใช
มาตรการที่เปนขอยกเวน รัฐตองปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเชนกัน ดังที่คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล (International 
Commission of Jurists: ICJ) ไดแถลงไววา 23

24 นิยามของสถานการณฉุกเฉินตามที่ปรากฏใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินสามารถ
ตีความไดคอนขางกวาง 

 “สถานการณอันกระทบหรืออาจจะกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัยตอ
ความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน 
หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการ
สงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เอกราช และบูรณาภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชน การดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน        
การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอย หรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไข
เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง” 

 มาตรา 4 อนุญาตใหรัฐภาคียกเวนการประกันสิทธิบางอยางตาม ICCPR ได แตในการกระทําเชนนั้น  โดย รัฐ
จะตองประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ และแจงใหเลขาธิการองคการสหประชาชาติทราบถึงมาตราที่มกีาร
ยกเวนและเหตุผล แมวาประเทศไทยประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางเปนทางการ แตยังไมไดระบุมาตรการในการจํากัด
สิทธิบางประการใหชัดเจนในการประกาศขยายสถานการณฉุกเฉิน ตามมาตรา 4 ของ ICCPR ซึ่งระบุวา หากรัฐประสงคที่
จะยกเวนการปฏิบัติตามสิทธิบางประการ การไมแจงใหเลขาธิการองคการสหประชาชาติทราบถึงการขยายอํานาจฉุกเฉิน 
ยอมถือเปนการละเมิดพันธกรณีตามมาตรา 4 ยอหนา 3 ของ ICCPR”25 การยกเวนที่จะปฏิบัติตาม ICCPR ไมวาใน
สถานการณใด ควรดํารงอยูเทาที่จําเปนและตองเปนไป “เทาที่จําเปนตามความฉุกเฉินของสถานการณ”26 (มาตรา 4 
วรรค 1) และตองเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับสถานการณนั้น 
 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 รัฐบาลไทยแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติวา ราชอาณาจักรไทยเห็นวามีความ
จําเปนที่จะตองใชมาตรการเปนการเรงดวนและชั่วคราวเพื่อคุมครองสาธารณสุข ความปลอดภัย และความผาสุกของ
ประชาชน และเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และขอใชอํานาจในการจํากัดสิทธิบางประการตามความในขอที่ 4 
(3) ใน ICCPR โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 256326

27 อยางไรก็ตามในบันทึกจดหมาย
ฉบับนี้ไมไดปรากฏวาประเทศไทยไดดําเนินการแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติถึงการขยายระยะเวลาในการประกาศใช 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงทําใหอํานาจในการจํากัดสิทธิของประชาชนบางประการ ไดยุติลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิทธิเสรีภาพ
ใดๆ ที่รับรองไวใน ICCPR จะตองไดรับการคุมครองเหมือนเดิมและจะตองจัดหามาตรการเยียวยาความเสียหายใหแกผูซึ่ง
ไดรับความไมยุติธรรมแกชวงที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในขณะที่ปจจุบันวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รัฐบาลไทย
ยังคงประกาศบังคับใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักรไทย 

 
23 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 60/147 
9 More Power, Less Accountability: Thailand’s New Emergency Decree August 2005, ICJ, คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล 
10 Un Human Rights Committee, General Comment No.29, “State of Emergency (Art.4)”, CCPR/21/Rev.1/Add.11 of 31 August 2001, para. 17-พันธกรณีเปนประเด็นเฉพาะหนาและ
ครอบคลุมการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
26Un Human Rights Committee, General Comment No.29, para. 4 
27 https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2020/CN.194.2020-Eng.pdf 
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ทั้งนี้การประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยไมดําเนินการแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติ และรัฐภาคีไดรับทราบ 
ทําใหเกิดชองวางในการคุกคามสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการอางสถานการณฉุกเฉินเพื่อนําไปสูการใชอํานาจพิเศษใน
สถานการณฉุกเฉินในทางที่มิชอบ และไมสามารถตรวจสอบได ประเทศไทยมีพันธกิจตองปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ รวมทั้ง เปนภาคีของ ICCPR ควรพิจารณาพันธกรณีตาม ICCPR เชนเดียวกัน  

แมวาบทบัญญัติดังกลาวจะยอมรับใหรัฐแตละรัฐสามารถใชมาตรการที่เปนการเลี่ยงพันธกรณีภายใตกตกิาได 
แตกติกาฉบับนี้อธิบายโดยชัดแจงวาการเลี่ยงพันธกรณีไมสามารถกระทําไดในกรณีมาตรา 6 (สิทธิในชีวิต) มาตรา 7 
(หามทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดราย) มาตรา 8 (หามถูกเอาตัวลงเปนทาส การคาทาส และการถูกบังคับใหตกอยูในภาวะ
เย่ียงทาส) มาตรา 11 (หามถูกจําคุกเพียงเพราะเหตุวาไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได) มาตรา 15 (หลักความชอบดวย
กฎหมาย) มาตรา 16 (บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมาย) และมาตรา 18 (เสรีภาพทาง
ความคิด มโนธรรม และศาสนา) 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
1) ยุติการใชพระราชกําหนดในสถานการณฉุกเฉินดําเนินคดีอาญากับบุคคลที่ใชเสรีภาพในการแสดงออกและ

เสรีภาพในการชุมนุม อันเปนสิทธิที่พึงมีและไดรับการรับรองภายใตกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายของ
ไทย 

2) การจํากัด ยกเวนการปฏิบัติตามสิทธิที่ไดรับรองในกติกาสากลวาดวยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ควร
กระทําในชวงระยะเวลาที่จํากัดเทาที่จําเปน เครงครัด และไดสัดสวนที่เหมาะสมกับภัยคุกคามดานสาธารณสุข
เทานั้น 

3) กําหนดขอบเขตอํานาจของเจาพนักงาน และมีกําหนดที่ชัดเจนวาเจาพนักงานใดที่มีอํานาจในการบังคับใช
ขอบัญญัติตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉิน 

4) เจาพนักงานที่บังคับใชกฎหมายควรคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลและตองปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปของ
ประเทศไทย โดยไมมีการงดเวนความผิดในทางอาญา อันเนื่องมาจากที่เจาพนักงานใชอํานาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

5) สําหรับการตัดสินใจดําเนินงานของเจาพนักงานที่ใชอํานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินควรมีการตรวจสอบโดยตุลาการ 
  
  
  
 


