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๑. การจับกุมและคุมขัง
๑. การจับกุมและควบคุมตัว
กรณี ทว-ั ไป การจับต้องมีหมายจับ เว้นแต่
การจับกุมตัวบุคคลต้องสงสัย จะต้องขออนุญาตศาลให้ออกหมายจับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิ น เว้นแต่
- บุคคลนัNนกระทําผิดซึ-งหน้าที-เจ้าพนักงานผูจ้ บั เป็ นผูเ้ ห็นเอง หรื อ
- บุคคลนัNนกระทําผิดซึ-งหน้าที-เจ้าพนักงานผูจ้ บั เป็ นผูเ้ ห็นเอง หรื อ
- บุคคลนัNนมีพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่าน่ าจะก่อเหตุร้ายให้เกิ ดอันตรายแก่
- บุคคลนัNนมีพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่าน่ าจะก่อเหตุร้ายให้เกิ ดอันตรายแก่บุคคลหรื อทรัพย์สินของ
ผูอ้ ื-น โดยมีเครื- องมือ อาวุธหรื อวัตถุอย่างอื-น หรื อเป็ นการจับเพื-อป้ องกันมิให้มีการกระทําผิดขึNนและ
บุคคลหรื อทรัพย์สินของผูอ้ ื-น โดยมีเครื- องมือ อาวุธหรื อวัตถุอย่างอื-น หรื อ
ไม่อาจขอหมายได้ทนั
เป็ นการจับเพื-อป้ องกันมิให้มีการกระทําผิดขึNนและไม่อาจขอหมายได้ทนั
- มีเหตุด่วนจําเป็ นที-ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้
- มีเหตุด่วนจําเป็ นที-ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้
- การจับ ผู ้ต ้อ งหาหรื อ จํา เลยที- ห นี ห รื อ จะหลบหนี ใ นระหว่า งถู ก ปล่ อ ย
การจับกุมในที-รโหฐานนัNน สามารถเข้าไปจับกุมได้โดยอาศัยอํานาจค้นตามพ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น ซึ- งสามารถค้นได้
ชัว- คราว
ทัNงในเวลากลางวันและในเวลากลางคื น แต่การจับกุมจะต้องมี หมายจับตามพ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น หรื อเป็ นกรณี ทีข้อจํากัด - การจับกุมบุคคลไม่วา่ จะมีหมายหรื อไม่นN นั ห้ามจับในที-รโหฐานเว้นแต่มี สามารถจับได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมายค้นและต้องค้นในเวลากลางวัน ยกเว้นกรณี เข้าข้อยกเว้นที-สามารถค้นได้โดยไม่ หลายกรณี เป็ นการจับกุมโดยอาศัยอํานาจตาม พรก.ฉุ กเฉิ น ซึ- งต่อมาหากมีการแจ้งข้อกล่าวหา เช่น ข้อหาฝ่ า
ต้องมีหมายศาลหรื อข้อยกเว้นที-อาจค้นในเวลากลางคืน
ฝื นประกาศตาม พรก. ฉุ กเฉิ น หรื อ ข้อกล่าวหาตาม พรบ.อาวุธปื น เป็ นต้น ผูต้ อ้ งสงสัยก็จะกลายเป็ นผูถ้ ูก
กล่าวหา และต้องนําตัวเข้าสู่กระบวนการฝากขังต่อ ป.วิ.อาญา หรื อกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ทัNงนีN การฝ่ า
ฝื นประกาศตาม พรก.ฉุกเฉิ น โทษสู งสุ ดจําคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรื อทัNงจําทัNงปรับ (แผนผัง
ลําดับที- 1)

๒. สิทธิของผู้ถูกจับกุมและถูกคุมขัง
-สิ ทธิได้รับการแจ้งข้อหาและรายละเอียดแห่ งการจับ รวมถึงผูจ้ บั ต้องแสดงหมายต่อ
ผูถ้ ูกจับ (หากมี)
-สิ ทธิแจ้งให้ญาติหรื อผูซ้ - ึงตนไว้ใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
-เจ้าพนักงานผูจ้ ับต้องแจ้งแก่ผูถ้ ูกจับถึงสิ ทธิ ที-จะไม่ให้การและถ้อยคําที- พูดอาจใช้
เป็ นพยานหลักฐานได้ในชัNนพิจารณา
-สิ ทธิที-จะพบและปรึ กษาทนายความ
-สิ ทธิได้รับการรักษาพยาบาล ในกรณี จาํ เป็ น
-สิ ทธิในการให้ทนายความและผูท้ ี-ไว้ใจเข้าร่ วมฟังการสอบปากคํา
-สิ ทธิที-จะมีล่าม หากไม่เข้าใจภาษาไทย
-สิ ทธิขอสําเนาคําให้การ
-สิ ทธิในการยืน- คําร้องขอประกันตัวต่อพนักงานสอบสวน
-สิ ทธิยนื- คําร้องต่อศาลขอให้ปล่อยตัวหากมีการคุมขังไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๒. สิทธิของผู้ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัว
-สิ ทธิได้รับแจ้งข้อเท็จจริ งและเหตุแห่งความสงสัยว่ามีความเกี-ยวข้องกับการทําให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
-การจับกุมตัว พนักงานเจ้าหน้าที-ตอ้ งแสดงหมายจับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิ นแก่บุคคลผูต้ อ้ งสงสัยก่อนเข้าจับกุม
-เมื-อมีการจับกุม พนักงานเจ้าหน้าที-ตอ้ งจัดทํารายงานการจับกุมเสนอต่อศาลที-ออกหมายพ.ร.ก.ฉุ กเฉิ นเพื-อให้
ญาติของผูถ้ ูกจับสามารถตรวจสอบได้
-สิ ทธิ ในการพบญาติหรื อบุคคลที-ผตู ้ อ้ งสงสัยไว้ใจ
-สิ ทธิในการพบและปรึ กษาทนายความเป็ นการส่วนตัว
-สิ ทธิได้รับการรักษาพยาบาล เมื-อเจ็บป่ วย
-สิ ทธิในการให้ทนายความและผูท้ ี-ไว้ใจเข้าร่ วมฟังการสอบปากคํา
-สิ ทธิที-จะมีล่าม หากไม่เข้าใจภาษาไทย
-สิ ทธิขอสําเนาบันทึกการซักถาม
-สิ ทธิยนื- คําร้องต่อศาลขอให้ปล่อยตัวหากมีการคุมขังไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓. ระยะเวลาในการควบคุมตัว
การควบคุ มตัวที- สถานี ตาํ รวจได้ไม่เกิ น ๔๘ ชัว- โมง หากจะทําการควบคุ มตัวต่อ
จะต้องนํา ผูถ้ ู ก จับ กุม ไปยังศาลเพื- อ ขออนุ ญาตควบคุ มตัว ต่อ โดยออกหมายขัง ณ
เรื อนจําหรื อสถานที-อื-นที-ศาลกําหนด ทัNงนีN ศาลอาจออกหมายขังได้ไม่เกินครัNงละ ๑๒
วัน และศาลจะต้องไต่สวนทุก ๑๒ วันเพื-อพิจารณาว่ายังมีเหตุอนั ควรควบคุมตัวอยู่
หรื อไม่
-สําหรับความผิดที-มีโทษจําคุกอย่างสู งไม่เกิน๖เดือน ศาลจะออกหมายขังรวมกันได้
ไม่เกิน๗วัน
-สําหรับความผิดที-มีโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน๑๐ปี ศาลจะออกหมายขังรวมกันได้ไม่
เกิน๔๘วัน
-สําหรับความผิดที-มีโทษจําคุกอย่างสู ง๑๐ปี ขึNนไป ศาลจะออกหมายขังรวมกันได้ไม่
เกิน๘๔วัน

๓. ระยะเวลาในการควบคุมตัว
บุคคลผูต้ อ้ งสงสัยตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิ นจะถูกควบคุมตัวไว้ ณ สถานที-ตามคําสั-งศูนย์อาํ นวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นได้ไ ม่เกิ นคราวละ ๗ วัน แต่ห ากพนัก งานเจ้าหน้าที- เห็ น ว่า ยังมี เหตุ ในการควบคุ ม ตัวต่ อ พนัก งาน
เจ้าหน้าที-จะต้องนําตัวบุคคลผูต้ อ้ งสงสัยนัNนไปยังศาลเพื-อให้อนุญาตให้ควบคุมตัวต่อ ทัNงนีN รวมระยะเวลาทัNงสิNน
ต้องไม่เกิ น ๓๐ วัน เมื-อพ้นระยะเวลา ๓๐ วันแล้วจะต้องได้รับการปล่อยตัว แต่หากมีหมายจับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็อาจถูกจับกุมตามกระบวนการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ต่อไป

๔. สถานทีควบคุมตัว
๑) สถานีตาํ รวจ (กรณี ควบคุมก่อนฝากขัง)
๒) เรื อนจํา (กรณี ขอฝากขังต่อศาลและศาลอนุญาต หรื อขังระหว่างพิจารณาคดี)

๔. สถานทีควบคุมตัว

ตามประกาศ ศอฉ.
๑) บก.ตชด.ภ.1 จ.ปทุมธานี
กรณี ขอฝากขังต่อศาลอาญาหรื อศาลแขวงในกรุ งเทพฯ แม้เป็ นกรณี การจับกุมโดย ๒) บก.ตชด.13 จ.กาญจนบุรี
อาศัยอํานาจตาม พรก.ฉุกเฉิ น หากต่อมาถูกแจ้งข้อกล่าวหาและนําตัวไปขอฝากขังต่อ ๓) บก.สนับสนุนทางอากาศ
๔) บก.ตชด.จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ศูนย์ทหารม้า จ.สระบุรี
ศาลตามข้อ ๓ ผูถ้ ูกกล่าวหาจะถูกนําไปควบคุมตัวที๕) กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี และ
๑) เรื อนจําพิเศษกรุ งเทพฯ
๖) กองบัญชาการช่วยรบที-1 จ.ชลบุรี
๒) ทัณฑสถานหญิงกลาง
หากไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและนําตัวผูถ้ ูกควบคุมตัวฝากขังต่อศาลตามกระบวนการตาม ป.วิ.อาญา ก็จะต้อง
ปล่อยตัว เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้ควบคุมตัวตาม พรก.ฉุกเฉิ น ต่อได้ ตามข้อ ๓
๕. การค้ น
๕. การค้ น
ห้ามทําการค้นตัวบุคคลในที- สาธารณสถาน เว้นแต่กรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
การค้นตัวบุคคลเป็ นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บุคคลนัNนมีส-ิ งของในความครอบครองเพื-อจะใช้ในการกระทําความผิด หรื อซึ- งได้มา
พนักงานเจ้าหน้า ที- มี อาํ นาจออกคํา สั-ง ตรวจค้น อาคาร ตามความจําเป็ นในการปฏิ บัติห น้า ที- เ พื-อ ระงับ
โดยการกระทําความผิดหรื อซึ-งมีไว้เป็ นความผิด
เหตุการณ์ร้ายแรงให้ยตุ ิโดยเร็ วและหากปล่อยเนิ-นช้าจําทําให้ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทนั ท่วงที
ห้ามทําการค้นในที-รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นซึ-งออกโดยศาล เว้นแต่
- มีพฤติการณ์ที-แสดงว่ามีเหตุร้ายเกิดในที-รโหฐาน
- ปรากฎความผิดซึ-งหน้าในที-รโหฐาน
- เมื-อบุคคลที-ทาํ ความผิดซึ-งหน้า ขณะถูกไล่จบั หนีเข้าไปซ่อน
- เมื-อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า สิ- งของที-มีไว้เป็ นความผิดหรื อได้มาโดย
การกระทําความผิดหรื อได้ใช้หรื อมี ไว้เพื-อจะใช้ในการกระทําความผิ ด
หรื ออาจเป็ นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทําความผิดได้ซ่อนอยู่ในนัNน
โดยมีเหตุอนั ควรเชื-อว่าหากรอไปดําเนิ นการขอหมายค้น สิ- งของนัNนจะถูก
โยกย้ายหรื อทําลาย
- กรณี ผจู ้ ะถูกจับเป็ นเจ้าบ้าน และการจับมีหมายจับหรื อเป็ นกรณี ที-จบั ได้โดย
ไม่ตอ้ งมีหมายจับ
การค้น ในที- ร โหฐานจะต้อ งทํา เฉพาะในเวลากลางวัน เว้น แต่ เ ป็ นกรณี ก ารค้น

ต่อเนื-อง หรื อ กรณี ฉุกเฉิ นอย่างยิงการค้น ในที- ร โหฐาน จะต้องกระทํา ต่ อหน้า ผูค้ รอบครองสถานที- หรื อบุ ค คลใน
ครอบครัวของผูน้ N นั ถ้าหาไม่ได้ให้ทาํ การค้นต่อหน้าพยานอย่างน้อย๒คน
เจ้าพนักงานผูค้ น้ จะต้องทําการบันทึ กรายละเอียดแห่ งการค้น และสิ- งของที-คน้ ได้
นัNนต้องมีบญ
ั ชี รายละเอียดไว้ แล้วอ่านให้ผูค้ รอบครองสถานที- บุคคลในครอบครัว
ผูต้ อ้ งหา จําเลย ผูแ้ ทน หรื อพยานแล้วแต่กรณี แล้วให้ผนู ้ N นั ลงลายมือชื-อรับรองไว้
๖. การคัดค้ านการควบคุมตัว
๖. การคัดค้ านการควบคุมตัว
ผูถ้ ูกคุมขัง สามี ภริ ยา ญาติ หรื อบุคคลอื-นเพื-อประโยชน์ของผูถ้ ูกคุมขัง มีสิทธิ ยื-น ผูถ้ ูกควบคุม สามี ภริ ยา ญาติ หรื อบุคคลอื-นเพื-อประโยชน์ของผูถ้ ูกควบคุม มีสิทธิ ยื-นคําร้องต่อศาลเพื-อขอให้
คําร้องต่อศาลเพื-อขอให้ศาลทําการไต่สวนความชอบด้วยกฎหมายของการคุมขัง หาก ศาลทําการไต่สวนความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุม หากศาลเห็นว่าการควบคุมเป็ นไปโดยไม่ชอบให้ส-ัง
ศาลเห็นว่าการคุมขังเป็ นไปโดยไม่ชอบให้สง-ั ปล่อยตัวทันที
ปล่อยตัวทันที
๗. การคัดค้ านการขอฝากขัง
ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ แถลงคัดค้านการขอฝากขังได้ หากปรากฏว่าไม่มีเหตุจาํ เป็ นต้อง
ฝากขังเพื-อการสอบสวนหรื อการฟ้ องคดี โดยทุกครัNงที-มีการขอฝากขัง ศาลจะถาม
ผูต้ อ้ งหาว่าจะคัด ค้านการขอฝากขังหรื อไม่ หากคัดค้าน ศาลอาจเรี ยกพนัก งาน
สอบสวนมาชีN แจงเหตุจาํ เป็ นหรื อเรี ยกพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาก็ได้
ทัNงนีN ผูต้ อ้ งหามี สิทธิ ตN งั ทนายความเพื-อแถลงข้อคัดค้านและซักถามพยานได้ ถ้า
ผูต้ อ้ งหาไม่มีทนายความ และผูต้ อ้ งหาร้องขอ ให้ศาลตัNงทนายความให้
๘. การขอปล่ อยตัวชัวคราว(ประกันตัว)
ผูต้ อ้ งหา จําเลย หรื อผูม้ ีประโยชน์เกี-ยวข้อง มีสิทธิยนื- คําร้องขอปล่อยชัว- คราว
(ประกันตัว) ต่อพนักงานสอบสวนหรื ออัยการ หรื อศาล แล้วแต่กรณี โดยพิจารณา 1)
ความหนักเบาของข้อหา 2)พยานหลักฐานที-ปรากฏแล้วมีเพียงใด 3)พฤติการณ์ต่างๆ
แห่งคดี 4)เชื-อถือผูร้ ้องขอประกันและหลักประกันได้เพียงใด 5) ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยมี
พฤติการณ์จะหลบหนีหรื อไม่ 6)ภัยอันตรายหรื อความเสี ยหายที-จะเกิดจากการปล่อย
ตัว 7)มีคาํ คัดค้านของพนักงานสอบสวน อัยการ โจทก์ หรื อผูเ้ สี ยหาย

๗. การคัดค้ านการขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อ
ในกรณี ที-มีการร้องขอต่อศาลเพื-อขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อ ผูถ้ ูกควบคุมตัวมีสิทธิ แถลงคัดค้านการ
ขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อได้ หากปรากฏว่าไม่มีเหตุจาํ เป็ นต้องควบคุมตัวต่อเพื-อประโยชน์ในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ น โดยทุกครัNงที-มีการขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัว ศาลจะถามผูถ้ ูกควบคุมตัวว่าจะ
คัดค้านการขอขยายฯหรื อไม่ หากคัดค้าน ศาลอาจเรี ยกเจ้าหน้าที-มาชีNแจงเหตุจาํ เป็ นหรื อเรี ยกพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณาก็ได้ ทัNงนีN ผูถ้ ูกควบคุมตัวมีสิทธิ ตN งั ทนายความเพื-อยื-นคําร้องคัดค้านการขอขยายระยะ
เวลาควบคุมตัวและซักถามพยานได้ ถ้าผูถ้ ูกควบคุมตัวไม่มีทนายความ และผูถ้ ูกควบคุมตัวร้องขอ ให้ศาลตัNง
ทนายความให้
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