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ตารางเปรียบเทียบการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามประมวลกฎหายวธิีพจิารณาความอาญา  

และพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

กรณีตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา กรณีตามพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

๑. การจบักมุและคุมขัง 
     กรณีทั-วไป การจบัตอ้งมีหมายจบั เวน้แต่  

- บุคคลนัNนกระทาํผิดซึ-งหนา้ที-เจา้พนกังานผูจ้บัเป็นผูเ้ห็นเอง หรือ  
- บุคคลนัNนมีพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอนัตรายแก่

บุคคลหรือทรัพยส์ินของผูอ้ื-น โดยมีเครื-องมือ อาวธุหรือวตัถุอยา่งอื-น หรือ
เป็นการจบัเพื-อป้องกนัมิใหม้ีการกระทาํผิดขึNนและไม่อาจขอหมายไดท้นั 

- มีเหตุด่วนจาํเป็นที-ไม่อาจขอใหศ้าลออกหมายจบัได ้ 
- การจับผู ้ต้องหาหรือจําเลยที-หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อย

ชั-วคราว 
ขอ้จาํกดั -  การจบักมุบุคคลไม่วา่จะมีหมายหรือไม่นัNน ห้ามจบัในที-รโหฐานเวน้แต่มี
หมายคน้และตอ้งคน้ในเวลากลางวนั ยกเวน้กรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ที-สามารถคน้ไดโ้ดยไม่
ตอ้งมีหมายศาลหรือขอ้ยกเวน้ที-อาจคน้ในเวลากลางคืน   
 

 

๑. การจบักมุและควบคุมตวั 
  การจบักมุตวับุคคลตอ้งสงสยั จะตอ้งขออนุญาตศาลใหอ้อกหมายจบัตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เวน้แต่ 

- บุคคลนัNนกระทาํผิดซึ-งหนา้ที-เจา้พนกังานผูจ้บัเป็นผูเ้ห็นเอง หรือ  
- บุคคลนัNนมีพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยส์ินของ

ผูอ้ื-น โดยมีเครื-องมือ อาวธุหรือวตัถุอยา่งอื-น หรือเป็นการจบัเพื-อป้องกนัมิให้มีการกระทาํผิดขึNนและ
ไม่อาจขอหมายไดท้นั 

- มีเหตุด่วนจาํเป็นที-ไม่อาจขอใหศ้าลออกหมายจบัได ้ 
     การจบักมุในที-รโหฐานนัNน สามารถเขา้ไปจบักมุไดโ้ดยอาศยัอาํนาจคน้ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ- งสามารถคน้ได้
ทัN งในเวลากลางวนัและในเวลากลางคืน แต่การจับกุมจะตอ้งมีหมายจับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือเป็นกรณีที-
สามารถจบัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา      
  หลายกรณีเป็นการจบักุมโดยอาศยัอาํนาจตาม พรก.ฉุกเฉิน ซึ- งต่อมาหากมีการแจง้ขอ้กล่าวหา เช่น ขอ้หาฝ่า
ฝืนประกาศตาม พรก. ฉุกเฉิน หรือ ขอ้กล่าวหาตาม พรบ.อาวุธปืน เป็นตน้ ผูต้อ้งสงสัยก็จะกลายเป็นผูถู้ก
กล่าวหา และตอ้งนาํตวัเขา้สู่กระบวนการฝากขงัต่อ ป.ว.ิอาญา หรือกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ทัNงนีN  การฝ่า
ฝืนประกาศตาม พรก.ฉุกเฉิน โทษสูงสุดจาํคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัNงจาํทัNงปรับ (แผนผงั
ลาํดบัที- 1) 



 

 
 

๒. สิทธิของผู้ถูกจบักมุและถูกคุมขัง 
-สิทธิไดร้ับการแจง้ขอ้หาและรายละเอียดแห่งการจบั รวมถึงผูจ้บัตอ้งแสดงหมายต่อ
ผูถู้กจบั (หากมี) 
-สิทธิแจง้ใหญ้าติหรือผูซ้ึ- งตนไวใ้จทราบถึงการจบักมุในโอกาสแรก 
-เจา้พนักงานผูจ้ ับตอ้งแจง้แก่ผูถู้กจบัถึงสิทธิที-จะไม่ให้การและถอ้ยคาํที-พูดอาจใช้
เป็นพยานหลกัฐานไดใ้นชัNนพิจารณา 
-สิทธิที-จะพบและปรึกษาทนายความ 
-สิทธิไดร้ับการรักษาพยาบาล ในกรณีจาํเป็น 
-สิทธิในการใหท้นายความและผูท้ี-ไวใ้จเขา้ร่วมฟังการสอบปากคาํ 
-สิทธิที-จะมีล่าม หากไม่เขา้ใจภาษาไทย 
-สิทธิขอสาํเนาคาํใหก้าร 
-สิทธิในการยื-นคาํร้องขอประกนัตวัต่อพนกังานสอบสวน 
-สิทธิยื-นคาํร้องต่อศาลขอใหป้ล่อยตวัหากมีการคุมขงัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

๓. ระยะเวลาในการควบคุมตวั 
  การควบคุมตวัที-สถานีตาํรวจได้ไม่เกิน ๔๘ ชั-วโมง หากจะทาํการควบคุมตวัต่อ 
จะต้องนําผูถู้กจับกุมไปยงัศาลเพื-อขออนุญาตควบคุมตัวต่อโดยออกหมายขัง ณ 
เรือนจาํหรือสถานที-อื-นที-ศาลกาํหนด ทัNงนีN  ศาลอาจออกหมายขงัไดไ้ม่เกินครัN งละ ๑๒ 
วนั  และศาลจะตอ้งไต่สวนทุก ๑๒ วนัเพื-อพิจารณาวา่ยงัมีเหตุอนัควรควบคุมตวัอยู่
หรือไม่ 
-สาํหรับความผิดที-มีโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกิน๖เดือน ศาลจะออกหมายขงัรวมกนัได้
ไม่เกิน๗วนั 
-สาํหรับความผิดที-มีโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกิน๑๐ปี ศาลจะออกหมายขงัรวมกนัไดไ้ม่
เกิน๔๘วนั 
-สาํหรับความผิดที-มีโทษจาํคุกอยา่งสูง๑๐ปีขึNนไป ศาลจะออกหมายขงัรวมกนัไดไ้ม่
เกิน๘๔วนั 

 

๒. สิทธิของผู้ถูกจบักมุและถูกควบคุมตวั 
-สิทธิไดร้ับแจง้ขอ้เท็จจริงและเหตุแห่งความสงสยัวา่มีความเกี-ยวขอ้งกบัการทาํใหเ้กิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
-การจบักมุตวั พนกังานเจา้หนา้ที-ตอ้งแสดงหมายจบัตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินแก่บุคคลผูต้อ้งสงสยัก่อนเขา้จบักมุ 
-เมื-อมีการจบักุม พนกังานเจา้หนา้ที-ตอ้งจดัทาํรายงานการจบักุมเสนอต่อศาลที-ออกหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื-อให้
ญาติของผูถู้กจบัสามารถตรวจสอบได ้
-สิทธิในการพบญาติหรือบุคคลที-ผูต้อ้งสงสยัไวใ้จ 
-สิทธิในการพบและปรึกษาทนายความเป็นการส่วนตวั 
-สิทธิไดร้ับการรักษาพยาบาล เมื-อเจ็บป่วย 
-สิทธิในการใหท้นายความและผูท้ี-ไวใ้จเขา้ร่วมฟังการสอบปากคาํ 
-สิทธิที-จะมีล่าม หากไม่เขา้ใจภาษาไทย 
-สิทธิขอสาํเนาบนัทึกการซกัถาม 
-สิทธิยื-นคาํร้องต่อศาลขอใหป้ล่อยตวัหากมีการคุมขงัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

 

๓. ระยะเวลาในการควบคุมตวั 
  บุคคลผูต้อ้งสงสยัตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะถูกควบคุมตวัไว ้ณ สถานที-ตามคาํสั-งศูนยอ์าํนวยการแกไ้ขสถานการณ์
ฉุกเฉินได้ไม่เกินคราวละ ๗ วนั แต่หากพนักงานเจ้าหน้าที- เห็นว่ายงัมีเหตุในการควบคุมตวัต่อ พนักงาน
เจา้หนา้ที-จะตอ้งนาํตวับุคคลผูต้อ้งสงสยันัNนไปยงัศาลเพื-อใหอ้นุญาตใหค้วบคุมตวัต่อ ทัNงนีN  รวมระยะเวลาทัNงสิNน
ตอ้งไม่เกิน ๓๐ วนั เมื-อพน้ระยะเวลา ๓๐ วนัแลว้จะตอ้งไดร้ับการปล่อยตวั แต่หากมีหมายจบัตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็อาจถูกจบักุมตามกระบวนการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ต่อไป 



๔. สถานที�ควบคุมตวั 
   ๑) สถานีตาํรวจ (กรณีควบคุมก่อนฝากขงั) 
  ๒) เรือนจาํ (กรณีขอฝากขงัต่อศาลและศาลอนุญาต หรือขงัระหวา่งพิจารณาคดี) 
 

   กรณีขอฝากขงัต่อศาลอาญาหรือศาลแขวงในกรุงเทพฯ แมเ้ป็นกรณีการจบักุมโดย
อาศยัอาํนาจตาม พรก.ฉุกเฉิน หากต่อมาถูกแจง้ขอ้กล่าวหาและนาํตวัไปขอฝากขงัต่อ
ศาลตามขอ้ ๓ ผูถู้กกล่าวหาจะถูกนาํไปควบคุมตวัที- 
  ๑) เรือนจาํพิเศษกรุงเทพฯ 
  ๒) ทณัฑสถานหญิงกลาง 

๔. สถานที�ควบคุมตวั 
ตามประกาศ ศอฉ. 
  ๑) บก.ตชด.ภ.1 จ.ปทุมธานี 
 ๒) บก.ตชด.13 จ.กาญจนบุรี  
 ๓) บก.สนบัสนุนทางอากาศ  
 ๔) บก.ตชด.จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ศูนยท์หารมา้ จ.สระบุรี  
 ๕) กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี และ 
 ๖) กองบญัชาการช่วยรบที-1 จ.ชลบุรี 
  หากไม่มีการแจง้ขอ้กล่าวหาและนาํตวัผูถู้กควบคุมตวัฝากขงัต่อศาลตามกระบวนการตาม ป.วิ.อาญา ก็จะตอ้ง
ปล่อยตวั เวน้แต่ศาลจะอนุญาตใหค้วบคุมตวัตาม พรก.ฉุกเฉิน ต่อได ้ตามขอ้ ๓ 
 

๕. การค้น 
        ห้ามทาํการคน้ตวับุคคลในที-สาธารณสถาน เวน้แต่กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า
บุคคลนัNนมีสิ-งของในความครอบครองเพื-อจะใชใ้นการกระทาํความผิด หรือซึ- งไดม้า
โดยการกระทาํความผิดหรือซึ-งมีไวเ้ป็นความผิด 
        หา้มทาํการคน้ในที-รโหฐานโดยไม่มีหมายคน้ซึ-งออกโดยศาล เวน้แต่ 

- มีพฤติการณ์ที-แสดงวา่มีเหตุร้ายเกิดในที-รโหฐาน 
- ปรากฎความผิดซึ-งหนา้ในที-รโหฐาน 
- เมื-อบุคคลที-ทาํความผิดซึ-งหนา้ ขณะถูกไล่จบัหนีเขา้ไปซ่อน 
- เมื-อมีพยานหลกัฐานตามสมควรวา่ สิ-งของที-มีไวเ้ป็นความผิดหรือไดม้าโดย

การกระทาํความผิดหรือได้ใช้หรือมีไวเ้พื-อจะใช้ในการกระทาํความผิด 
หรืออาจเป็นพยานหลกัฐานพิสูจน์การกระทาํความผิดได้ซ่อนอยู่ในนัNน 
โดยมีเหตุอนัควรเชื-อวา่หากรอไปดาํเนินการขอหมายคน้ สิ-งของนัNนจะถูก
โยกยา้ยหรือทาํลาย 

- กรณีผูจ้ะถูกจบัเป็นเจา้บา้น และการจบัมีหมายจบัหรือเป็นกรณีที-จบัไดโ้ดย
ไม่ตอ้งมีหมายจบั 

  การค้นในที-รโหฐานจะต้องทําเฉพาะในเวลากลางวนั เวน้แต่เป็นกรณีการค้น

๕. การค้น 
     การคน้ตวับุคคลเป็นไปตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
       พนักงานเจ้าหน้าที-มีอาํนาจออกคาํสั-งตรวจคน้อาคาร ตามความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที- เพื-อระงับ
เหตุการณ์ร้ายแรงใหย้ตุิโดยเร็วและหากปล่อยเนิ-นชา้จาํทาํใหไ้ม่อาจระงบัเหตุการณ์ไดท้นัท่วงที 



ต่อเนื-อง หรือ กรณีฉุกเฉินอยา่งยิ-ง 
  การค้นในที-รโหฐาน จะต้องกระทาํต่อหน้าผูค้รอบครองสถานที-หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผูน้ัNน ถา้หาไม่ไดใ้หท้าํการคน้ต่อหนา้พยานอยา่งนอ้ย๒คน 
  เจา้พนักงานผูค้น้จะตอ้งทาํการบนัทึกรายละเอียดแห่งการคน้ และสิ-งของที-คน้ได้
นัNนตอ้งมีบญัชีรายละเอียดไว ้แลว้อ่านให้ผูค้รอบครองสถานที- บุคคลในครอบครัว 
ผูต้อ้งหา จาํเลย ผูแ้ทน หรือพยานแลว้แต่กรณี แลว้ใหผู้น้ัNนลงลายมือชื-อรับรองไว ้

๖. การคดัค้านการควบคุมตวั 
     ผูถู้กคุมขงั สามี ภริยา ญาติ หรือบุคคลอื-นเพื-อประโยชน์ของผูถู้กคุมขงั มีสิทธิยื-น
คาํร้องต่อศาลเพื-อขอใหศ้าลทาํการไต่สวนความชอบดว้ยกฎหมายของการคุมขงั หาก
ศาลเห็นวา่การคุมขงัเป็นไปโดยไม่ชอบใหส้ั-งปล่อยตวัทนัที 

๖. การคดัค้านการควบคุมตวั 
   ผูถู้กควบคุม สามี ภริยา ญาติ หรือบุคคลอื-นเพื-อประโยชน์ของผูถู้กควบคุม มีสิทธิยื-นคาํร้องต่อศาลเพื-อขอให้
ศาลทาํการไต่สวนความชอบดว้ยกฎหมายของการควบคุม หากศาลเห็นวา่การควบคุมเป็นไปโดยไม่ชอบให้สั-ง
ปล่อยตวัทนัที 

๗. การคดัค้านการขอฝากขัง 
     ผูต้อ้งหามีสิทธิแถลงคดัคา้นการขอฝากขงัได ้ หากปรากฏว่าไม่มีเหตุจาํเป็นตอ้ง
ฝากขงัเพื-อการสอบสวนหรือการฟ้องคดี  โดยทุกครัN งที-มีการขอฝากขงั     ศาลจะถาม
ผูต้อ้งหาว่าจะคดัคา้นการขอฝากขงัหรือไม่  หากคดัค้าน  ศาลอาจเรียกพนักงาน
สอบสวนมาชีNแจงเหตุจาํเป็นหรือเรียกพยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณาก็ได ้ 
ทัN งนีN   ผูต้อ้งหามีสิทธิตัN งทนายความเพื-อแถลงขอ้คดัคา้นและซักถามพยานได้  ถา้
ผูต้อ้งหาไม่มีทนายความ และผูต้อ้งหาร้องขอ  ใหศ้าลตัNงทนายความให ้  

๗. การคดัค้านการขอขยายระยะเวลาการควบคุมตวัต่อ 
     ในกรณีที-มีการร้องขอต่อศาลเพื-อขยายระยะเวลาการควบคุมตวัต่อ ผูถู้กควบคุมตวัมีสิทธิแถลงคดัคา้นการ
ขอขยายระยะเวลาการควบคุมตวัต่อได ้ หากปรากฏว่าไม่มีเหตุจาํเป็นตอ้งควบคุมตวัต่อเพื-อประโยชน์ในการ
แกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยทุกครัN งที-มีการขอขยายระยะเวลาการควบคุมตวั  ศาลจะถามผูถู้กควบคุมตวัวา่จะ
คดัคา้นการขอขยายฯหรือไม่ หากคดัคา้น  ศาลอาจเรียกเจา้หนา้ที-มาชีNแจงเหตุจาํเป็นหรือเรียกพยานหลกัฐานมา
ประกอบการพิจารณาก็ได ้ ทัNงนีN   ผูถู้กควบคุมตวัมีสิทธิตัNงทนายความเพื-อยื-นคาํร้องคดัคา้นการขอขยายระยะ
เวลาควบคุมตวัและซกัถามพยานได ้ ถา้ผูถู้กควบคุมตวัไม่มีทนายความ และผูถู้กควบคุมตวัร้องขอ  ให้ศาลตัNง
ทนายความให ้ 

๘. การขอปล่อยตวัชั�วคราว(ประกนัตวั) 
ผูต้อ้งหา จาํเลย หรือผูม้ีประโยชน์เกี-ยวขอ้ง  มีสิทธิยื-นคาํร้องขอปล่อยชั-วคราว 
(ประกนัตวั) ต่อพนกังานสอบสวนหรืออยัการ หรือศาล แลว้แต่กรณี โดยพิจารณา 1)
ความหนกัเบาของขอ้หา 2)พยานหลกัฐานที-ปรากฏแลว้มีเพียงใด 3)พฤติการณ์ต่างๆ
แห่งคดี 4)เชื-อถือผูร้้องขอประกนัและหลกัประกนัไดเ้พียงใด 5) ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมี
พฤติการณ์จะหลบหนีหรือไม่ 6)ภยัอนัตรายหรือความเสียหายที-จะเกิดจากการปล่อย
ตวั 7)มีคาํคดัคา้นของพนกังานสอบสวน อยัการ โจทก ์หรือผูเ้สียหาย 

 

 



 

แผนผงัลาํดบัที� 1 

 

 

จบัโดยอาศยัอาํนาจตาม พรก.ฉุกเฉิน 

ควบคุมตวัโดยไม่แจง้ขอ้กล่าวหา (สถานที-ควบคุมตวัตามประกาศ ศอฉ) แจง้ขอ้กล่าวหา เช่น ฝ่าฝืนประกาศ ศอฉ หรือ ขอ้หาตาม 
พรบ.อาวธุปืน หรือวางเพลิงเผาทรัพย ์เป็นตน้ 

ปล่อยโดยไม่แจง้ขอ้กล่าวหา หรือขออนุญาตควบคุมตวัต่ออีก 7 วนั และศาลอนุญาต แจง้ขอ้กล่าวหา/เขา้สู่กระบวนการตาม ป.วิ.อาญา
อาญา 

ประกนัตวั ปล่อยชั-วคราว 

สรุปสาํนวนส่งอยัการเพื-อสั-งคดี  
(ปล่อยชั-วคราว/ขงัระหวา่งพิจารณาคดี) 

ขอฝากขงัต่อศาล ควบคุมตวัที-เรือนจาํ  
(ขงัระหวา่งสอบสวน) 



Filename: (ร่าง๒) สิทธิ เปรียบเทียบ วอิ พรกฉุกเฉิน_Revise 
Directory: C:\Users\acer\Documents 

Template:

 C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.

dotm 

Title: กรณีตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
Subject:  

Author: 14oct-com1 

Keywords:  

Comments:  

Creation Date: 27/05/53 0:30:00 

Change Number: 24 

Last Saved On: 31/05/53 22:48:00 

Last Saved By: acer 

Total Editing Time: 157 Minutes 

Last Printed On: 31/05/53 22:49:00 

As of Last Complete Printing 

 Number of Pages: 5 

 Number of Words: 1,364 (approx.) 

 Number of Characters: 7,776 (approx.) 

 


