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“จุดต่างแห่งอำนาจ 
ตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึกฯ พ.ร.ก.  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  
และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักรฯ”

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑.บทนำ   

	ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงอยู่ 
หลายฉบบัดว้ยกนัโดยเฉพาะกฎหมายทีเ่รามกัจะมกีารกลา่วอา้งในสงัคมหรอืไดห้ยบิยก 
มาพูดคุยกันจนคุ้นหูนั้นมีจำนวน	๓	 ฉบับ	 อันได้แก่	 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	
พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 
พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ซึ่งต่างก็มีหลักการหรือวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยที่จะกระทบต่อ 
ความมั่นคงของประเทศ	 และได้ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายประการ 
ในขณะที่สภาวะปกติไม่มีอำนาจที่จะกระทำเช่นนั้นได้	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อให้สามารถเข้า 
ดำเนนิการปอ้งกนัปราบปรามและรบัมอืกบัสถานการณต์า่ง	ๆ 	ทีร่ฐัไมอ่าจคาดการณไ์ด	้
โดยกฎหมายทัง้	๓	ฉบบันีม้ลีกัษณะพเิศษประการหนึง่	คอื	แมจ้ะมผีลบงัคบัใชแ้ลว้กต็าม	
แต่การที่จะใช้อำนาจหรือมาตรการต่าง	 ๆ	 ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้จะต้องให้ 
ผูม้อีำนาจดำเนนิการประกาศใชก้ฎอยัการศกึ	ประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิ	หรอืประกาศ 
พื้นที่ที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	แล้วแต่กรณี	
ในแตล่ะพืน้ทีก่อ่นเสมอ	นอกจากนีย้งัมหีลกัการบางสว่นทีค่ลา้ยคลงึกนัอยูบ่า้ง	ดงันัน้	 
การศกึษาถงึวตัถปุระสงคข์องการประกาศใชก้ฎหมาย	และเนือ้หาสว่นทีเ่ปน็สาระสำคญั	
จะทำให้ทราบถึงเจตนารมณ์	ลักษณะการบังคับใช้	และความแตกต่างของกฎหมาย 
แต่ละฉบับมากยิ่งขึ้น	 มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติฉบับนี้	 จึงขอนำเสนอความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงของประเทศทั้ง	๓	ฉบับ	ดังนี้
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๒. สาระสำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับ 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗๑ 

  ๑) ผู้มีอำนาจในการประกาศใช้กฎอัยการศึก	กฎหมายได้กำหนดไว้	ดังน้ี
   ๑.๑) พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ	์ในการทีพ่ระมหากษตัรยิ ์

จะประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึก	ทุกมาตราหรือบางมาตรา	หรือข้อความ 
ส่วนใดส่วนหนึ่งของมาตรา	ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขแห่งการบังคับใช้บทบัญญัตินั้น
บังคับในส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่วราชอาณาจักร	ต่อเมื่อเวลา 
มเีหตจุำเปน็เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยปราศจากภยัซึง่จะมมีาจากภายนอกหรอื 
ภายในราชอาณาจักร	และถ้าได้ประกาศใช้เมื่อใด	หรือ	ณ	ที่ใดแล้ว	บรรดาข้อความ 
ในพระราชบญัญตัหิรอืบทกฎหมายใด	ๆ 	ซึง่ขดักบัความของกฎอยัการศกึทีใ่หใ้ชบ้งัคบั 
ต้องระงับและใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับนั้นแทน	(มาตรา	๒)

   ๑.๒) ผูบ้งัคบับญัชาทหาร	ใหผู้บ้งัคบับญัชาทหาร	ณ	ทีน่ัน้	ซึง่มกีำลงั 
อยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่า	๑	กองพัน	หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด	ๆ	 
ของทหาร	ที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใด  
โดยกรณีนี้จะประกาศใช้กฎอัยการศึกได้เฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหาร 
เทา่นัน้	และการทีจ่ะเลกิใชก้ฎอยัการศกึแหง่ใด	จะเปน็ไปไดก้ต็อ่เมือ่มปีระกาศกระแส 
พระบรมราชโองการเสมอ	(มาตรา	๔,	๕)	

  ๒) กรอบการใชอ้ำนาจตามกฎหมาย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึ 
ในท้องที่ใดแล้ว	กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ	 การระงับปราบปราม	 หรือการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย	 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของ 
เจา้หนา้ทีฝ่า่ยทหาร	โดยใหเ้จา้หนา้ทีฝ่า่ยทหารมอีำนาจเตม็ในการตรวจคน้ตวับคุคล 
ในยานพาหนะ	เคหสถาน	หรือที่ใด	ๆ	และไม่ว่าเวลาใด	ๆ	ข่าวสาร	จดหมาย	ในเขตที่ 

๑พระราชบัญญัตินี้ประกาศให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๖.
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ประกาศใชก้ฎอยัการศกึ	สิง่พมิพ	์หนงัสอืพมิพ ์การเกณฑพ์ลเมอืง	ยวดยาน	เสบยีงอาหาร	
เครือ่งศาสตราวธุ	เพือ่ใหช้ว่ยกำลงัทหารในกจิการ	การหา้มมัว่สมุประชมุกนั	เผยแพร่ 
สิ่งพิมพ์	วิทยุ	 ใช้ทางสาธารณะ	ใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธหรือสิ่งอื่นใด	ออกนอก 
เคหะสถาน	เขา้ไปหรอือยูอ่าศยัในทอ้งทีท่ีก่ำหนด การยดึสิง่ของหรอืสถานทีไ่วช้ัว่คราว  
การเขา้อาศยัทีใ่ด	ๆ 	ซึง่ราชการทหารเหน็วา่จำเปน็จะใชเ้ปน็ประโยชนใ์นราชการทหาร  
การทำลายหรอืเปลีย่นแปลงสถานที ่โดยมอีำนาจทีจ่ะเผาบา้นและสิง่ซึง่เหน็วา่จะเปน็ 
กำลังแก่ราชศัตรู	 ถ้าการสงครามหรือรบสู้เป็นรองราชศัตรู	 การขับไล่ผู้หนึ่งผู้ใด	 
ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอาศัยเป็นหลักฐาน	 ตลอดจนมีอำนาจกักตัวบุคคลไว้ในกรณีที่มี 
เหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นราชศัตร	ูหรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี ้
หรือต่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	เป็นกำหนดเวลาไม่เกิน	๗	วัน	เพื่อการสอบถาม
หรือตามความจำเป็นของทางราชการทหารได้	(มาตรา	๘	ถึงมาตรา	๑๕	ทวิ)	

  ๓) การเยยีวยาความเสยีหาย บคุคลหรอืบรษิทัใด	ๆ 	ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 
เนื่องจากการปฏิบัติการตามกฎอัยการศึกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใด ๆ	(มาตรา	๑๖)		

 ทีผ่า่นมาประเทศไทยไดม้กีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึ จนถงึปจัจบุนั จำนวน 
๑๓ ครั้ง ดังนี้

 ครัง้ที	่๑	ในสมยัพระยาพหลพลพยหุเสนา	เปน็นายกรฐัมนตรแีละผูบ้ญัชาการ 
ทหารบก	ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	
๑๒	ตุลาคม	๒๔๗๖	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์กบฏบวรเดช	

 ครั้งที่	๒	พระบรมราชโองการ	ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่	๒๔	จังหวัด	
ไดแ้ก	่เชยีงราย	นา่น	อตุรดติถ	์เลย	ชยัภมู	ิอดุร	หนองคาย	ขอนแกน่	นครพนม	รอ้ยเอด็	
มหาสารคาม	สกลนคร	นครราชสมีา	อบุลราชธาน	ีศรสีะเกษ	สรุนิทร	์บรุรีมัย	์ปราจนีบรุ	ี
ฉะเชงิเทรา	นครนายก	ระยอง	ชลบรุ	ีจนัทบรุ	ีและตราด		เมือ่วนัที	่๗	มกราคม	๒๔๘๔							
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สงครามอินโดจีน	(ประเทศอินโดจีนผรั่งเศสรุกรานไทย)

	ครั้งที่	 ๓	 พระบรมราชโองการ	 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	
เมือ่วนัที	่๑๐	ธนัวาคม	๒๔๘๔	อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณส์งครามเอเชยีบรูพา	ในสมยัที	่
จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เป็นนายกรัฐมนตรี	

 ครัง้ที	่๔	พระบรมราชโองการ	ประกาศใชก้ฎอยัการศกึในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนคร 
และจังหวัดธนบุรี	 เมื่อวันที่	 ๓๐	มิถุนายน	๒๔๙๔	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์กบฏ 
แมนฮัตตัน	ในสมัยที่	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เป็นนายกรัฐมนตรี

 ครั้งที่	 ๕	 พระบรมราชโองการ	 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	
เมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่จอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์	
ทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	
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	ครั้งที่	๖	ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	 เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	
๒๕๐๑	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์จอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์	ทำการรัฐประหารโค่นล้ม
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในขณะนั้น

 ครั้งที่	๗	ประกาศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒	ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	
เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๑๔	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์จอมพล	ถนอม	กิตติขจร	
ทำการรัฐประหารยึดอำนาจตนเอง

	ครัง้ที	่๘	คำสัง่ของคณะปฏริปูการปกครองแผน่ดนิ	ฉบบัที	่๑	ใหใ้ชก้ฎอยัการศกึ 
ทั่วราชอาณาจักร	เมื่อวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่พลเรือเอก	
สงัด	ชะลออยู่	ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

	ครัง้ที	่๙	ประกาศของคณะปฏวิตั	ิฉบบัที	่๒	ใหค้งใชก้ฎอยัการศกึตามประกาศ
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ฉบับที่	๑	อยู่ต่อไป	เมื่อวันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๒๐	
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์พลเรือเอก	สงัด	ชะลออยู่	ปฏิวัติ

	ครัง้ที	่๑๐	ประกาศคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแหง่ชาต	ิฉบบัที	่๔	เรือ่งการ 
ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	 เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๓๔	อันเนื่องมาจาก 
เหตุการณ์พลเอก	สุนทร	คงสมพงษ์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเอก	
ชาติชาย	ชุณหะวัณ	

	ครัง้ที	่๑๑	ประกาศกองทพัภาคที	่๔	เรือ่ง	การใชก้ฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ที ่
ของจังหวัดนราธิวาส	เฉพาะอำเภอบาเจาะ	อำเภอรือเสาะ	อำเภอตากใบ	อำเภอสุไหงปาดี 
อำเภอยีง่อ	และอำเภอสไุหงโก-ลก	จงัหวดัปตัตาน	ีเฉพาะอำเภอกะพอ้	และจงัหวดัยะลา	
เฉพาะอำเภอรามัน	เมื่อวันที่	๕	มกราคม	๒๕๔๗

 ครัง้ที	่๑๒	ประกาศกองทพัภาคที	่๔	เรือ่ง	การใชก้ฎอยัการศกึในบางเขตพืน้ที่
อำเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	อำเภอเมือง	อำเภอควนโดน	อำเภอลละงู	อำเภอท่าแพ	
จังหวัดสตูล	อำเภอเมือง	อำเภอหนองจิก	อำเภอยะหริ่ง	อำเภอมายอ	อำเภอยะรัง	
อำเภอแม่ลาน	 อำเภอสายบุรี	 อำเภอทุ่งยางแดง	 อำเภอโคกโพธิ์	 อำเภอไม้แก่น	
และอำเภอปะนาแระ	จงัหวดัปตัตาน	ีอำเภอเมอืง	และกิง่อำเภอกรงปนิงั	จงัหวดัยะลา	
เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๔๗
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	ครั้งที่	 ๑๓ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	 เมื่อวันที่	
๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	 อันเนื่องมาจากเหตุการณ์พลเอก	สนธิ	บุญยรัตกลิน	
ทำการรัฐประหารรัฐบาล	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร

	หมายเหตุ	:	ประกาศกองทัพภาคที่	๔	ตามประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งที่	๑๑	 
และครั้งที่	 ๑๒	 มิได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 แต่เป็นกรณีที่ได้มีการ 
นำรายงานรัฐบาลทราบแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๔๗

 ๒.๒ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘๒

   ๑) ผู้มีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน๓ กฎหมายได้กำหนดให้ 
เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร	ีที่จะประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางท้องที่ตามความ 
จำเป็นเมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร
ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ 
ฝา่ยทหารรว่มกนัปอ้งกนั แกไ้ข ปราบปราม ระงบั ยบัยัง้ ฟืน้ฟ ูหรอืชว่ยเหลอืประชาชน  
แต่ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ทันท่วงที	 นายกรัฐมนตรี 
อาจประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิไปกอ่น	แลว้จงึมาดำเนนิการเพือ่ใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีภายใน	๓	วัน	

		 	 	 ทั้งนี้ 	 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว	 ให้ใช้บังคับ 
ตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรี	กำหนดแต่ต้องไม่เกิน	๓	 เดือนนับแต่วันประกาศ	 
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นต้องขยายระยะเวลา	 ให้นายกรัฐมนตรี	 โดยความเห็นชอบ 
ของคณะรฐัมนตรมีอีำนาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัออกไปอกีเปน็คราว	ๆ 	 
คราวละไม่เกิน	 ๓	 เดือนและหากเมื่อใดที่สถานการณ์ฉุกเฉินได้สิ้นสุดลงแล้ว	 
หรอืเมือ่คณะรฐัมนตรไีมไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบ	หรอืเมือ่สิน้สดุกำหนดเวลาตามประกาศ	
ก็ให้นายกรัฐมนตรี	ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้	(มาตรา	๕)

๒พระราชกำหนดฉบับนี้ประกาศให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	๑๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	ขณะที่	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	
เป็นนายกรัฐมนตรี.	

๓“สถานการณ์ฉุกเฉิน”	หมายความว่า	สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ 
เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิด 
เกีย่วกบัการกอ่การรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา	การรบหรอืการสงคราม	ซึง่จำเปน็ตอ้งมมีาตรการเรง่ดว่นเพือ่รกัษาไวซ้ึง่การปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	เอกราชและบรูณภาพแหง่อาณาเขต	
ผลประโยชน์ของชาติ	การปฏิบัติตามกฎหมาย	ความปลอดภัยของประชาชน	การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน	การคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพ	ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม	หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ
อันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง	(มาตรา	๔)



จุดต่างแห่งอำนาจ	ตาม	พ.ร.บ.	กฎอัยการศึกฯ	พ.ร.ก.	การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	
และพ.ร.บ.	การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓132

   ๒) กรอบการใช้อำนาจตามกฎหมาย เมื่อได้มีการประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ใดแล้ว	 ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีของ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	สั่งการ	บังคับบัญชา	หรือช่วยในการป้องกัน	
แกไ้ข	ปราบปราม	ระงบัยบัยัง้ในสถานการณฉ์กุเฉนิหรอืฟืน้ฟหูรอืชว่ยเหลอืประชาชน	 
โอนมาเปน็อำนาจของนายกรฐัมนตรเีปน็การชัว่คราว และใหน้ายกรฐัมนตรมีอีำนาจ 
แตง่ตัง้บคุคลซึง่เปน็พนกังานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชกำหนดนี	้รวมทัง้ 
ในกรณีท่ีมีความจำเป็นคณะรัฐมนตรีอาจให้มีการจัดต้ังหน่วยงานพิเศษเป็นการเฉพาะ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้เป็นการชั่วคราวได้	รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรี 
มีอำนาจออกข้อกำหนดห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด	
(เคอร์ฟิว)	ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน	ณ	ที่ใด	ๆ	หรือกระทำการใดอันเป็น 
การยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	 ห้ามการเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชน 
เกิดความหวาดกลัวหรือเกิดความไม่สงบ	 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ 
ยานพาหนะทีก่ำหนด	หา้มใชอ้าคารหรอืเขา้ไปอยูใ่นสถานทีใ่ด	ๆ 	หรอือพยพประชาชน 
ออกจากพืน้ทีท่ีก่ำหนด	แตห่ากไดม้กีารประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง๔  
นอกจากนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการออกข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว กฎหมายยังได้
กำหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย 

    (๑)		 ประกาศใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจจบักมุและควบคมุตวั
บคุคลทีส่งสยัวา่จะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	หรือเป็นผู้ใช้	ผู้โฆษณา	
ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่าน้ัน

    (๒)		 ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ 
บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบหลักฐาน 
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสถานการณฉ์กุเฉนิ	ออกคำสัง่ยดึหรอือายดัอาวธุ	หรอืวตัถอุืน่ใด	ในกรณทีี่

๔สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	ได้แก่	สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการก่อการร้าย	การใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย	
หรอืทรพัยส์นิ	หรอืมเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่มกีารกระทำทีม่คีวามรนุแรงกระทบตอ่ความมัน่คงของรฐั	ความปลอดภยัในชวีติหรอืทรพัยส์นิ 
ของรัฐหรือบุคคล	และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที	(มาตรา	๑๑)
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มเีหตอุนัควรสงสยัวา่ไดใ้ชห้รอืจะใชส้ิง่นัน้	เพือ่การกระทำการหรอืสนบัสนนุการกระทำ 
ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	

    (๓)		 ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งตรวจค้น	
รื้อ	ถอน	หรือทำลายซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	หรือสิ่งกีดขวาง	ตรวจสอบจดหมาย	
หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด	ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการ
สื่อสารใด	และการสั่งห้ามมิให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักร	 ให้คนต่างด้าวออกไป 
นอกราชอาณาจักร

    (๔)		 ประกาศห้ามมิให้กระทำการใด	ๆ	หรือสั่งให้กระทำการใด	ๆ	 
เท่าท่ีจำเป็นแก่การรักษาความม่ันคงของรัฐ	ความปลอดภัยของประเทศ	หรือความปลอดภัย 
ของประชาชน

    (๕)		 ประกาศให้การซื้อ	ขาย	ใช้	หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ	 
หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย 
ต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ 
นายกรัฐมนตรีกำหนด

    (๖)		 ออกคำสั่งให้ใช้กำลังทหารช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือ 
ตำรวจระงับเหตุการณ์ร้ายแรง	หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วน

    โดยเมื่อใดที่เหตุการณ์ร้ายแรงได้ยุติลงแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรี 
ดำเนินการประกาศยกเลิกประกาศที่ออกโดยอาศัยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
อยา่งรา้ยแรงนีโ้ดยเรว็	ถา้หากมกีารจบักมุและควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยตามประกาศ (๑)  
ดังกล่าว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำเนินการร้องขอต่อศาลทีม่เีขตอำนาจหรอืศาลอาญา 
เพือ่ขออนญุาตกอ่น	หากศาลอนญุาตกใ็หพ้นกังานเจา้หนา้ทีม่อีำนาจจบักมุและควบคมุ 
ตัวได้ไม่เกิน	 ๗	 วัน	 และต้องควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่กำหนดซึ่งไม่ใช่สถานีตำรวจ	
ทีค่มุขงั	ทณัฑสถาน	หรอืเรอืนจำ	แตจ่ะปฏบิตัติอ่บคุคลนัน้ในลกัษณะเปน็ผูก้ระทำผดิ 
มิได้	และหากจำเป็นต้องควบคุมตัวต่อ	ก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลา 
การควบคุมตัวต่อได้อีก	คราวละ	๗	วัน	แต่รวมระยะเวลาท้ังหมดต้องไม่เกินกว่า	๓๐	วัน  
โดยเมือ่ครบกำหนดแลว้หากจะตอ้งควบคมุตอ่ไป	ใหด้ำเนนิการตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	(มาตรา	๗,	๙,	๑๑,	๑๒)

		 	 	 ทั้งนี้	 ให้ผู้ที่ได้ทำการฝ่าฝืนข้อกำหนด	 ประกาศ	 หรือคำสั่งที่ 
ออกตามกฎหมายนี	้ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๒ ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ ๔๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๘)

   ๓) การเยียวยาความเสียหาย ผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้	มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตาม 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	(มาตรา๑๗)	
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ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จนถึงปัจจุบัน 
จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่	๑ ในสมัย	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๒๐	
กรกฎาคม	๒๕๔๘	รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	ในเขตท้องที ่
จงัหวดันราธวิาส	จงัหวดัปตัตาน	ีและจงัหวดัยะลา	และมคีำสัง่ใหข้ยายระยะเวลาตอ่มา 
อีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน

 ครัง้ที	่๒ ในสมยันายสมคัร	สนุทรเวช	เปน็นายกรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๒	กนัยายน	
๒๕๕๑	รฐับาลประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิในเขตทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร	อนัเนือ่งมาจาก 
สถานการณ์ที่ผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	ปะทะกับผู้ชุมนุม 
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ	บริเวณถนนราชดำเนิน

ครั้งที่	๓ ในสมัยนายสมชาย	 	วงศ์สวัสดิ์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๒๗	
พฤศจกิายน	๒๕๕๑	รฐับาลประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิทีม่คีวามรา้ยแรง	ในเขตทอ้งที ่
เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	และอำเภอบางพลี	และอำเภอ 
บางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตร 
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้ายึดท่าอากาศยานดอนเมือง	 และท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ	เพื่อขับไล่รัฐบาล

	ครัง้ที	่๔ ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์		เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๑๑	เมษายน	๒๕๕๒	 
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี	 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงบุกเข้าไปในบริเวณที่มีการจัด 
การประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

 ครัง้ที	่๕ ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์		เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๑๒	เมษายน	๒๕๕๒	
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	 ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร	
จังหวัดนนทบุรี	 อำเภอเมืองสมุทรปราการ	 อำเภอบางพลี	 อำเภอพระประแดง	
อำเภอบางบอ่	อำเภอบางเสาธง	จงัหวดัสมทุรปราการ	อำเภอธญับรุ	ีอำเภอลาดหลมุแกว้	
อำเภอสามโคก	อำเภอลำลกูกา	อำเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธาน	ีอำเภอพทุธมณฑล	
จงัหวดันครปฐม	และอำเภอวงันอ้ย	อำเภอบางปะอนิ	อำเภอบางไทร	อำเภอลาดบวัหลวง	
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงปิดถนน 
ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเพื่อขับไล่รัฐบาล

	ครั้งที่	๖ ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	เมื่อวันที่	๗	เมษายน	๒๕๕๓	
รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	 ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร	
จังหวัดนนทบุรี	 อำเภอเมืองสมุทรปราการ	 อำเภอบางพลี	 อำเภอพระประแดง	
อำเภอพระสมุทรเจดีย์	อำเภอบางบ่อ	และอำเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	
อำเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม	และอำเภอวงันอ้ย	อำเภอบางปะอนิ	อำเภอบางไทร	
และอำเภอลาดบัวหลวง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ 
การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงปิดถนนบริเวณแยกราชประสงค์	และบุกรัฐสภา

๒.๓ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๑๕

   ๑) ผู้มีอำนาจประกาศ กฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะ 
รัฐมนตรีที่จะประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักรโดยจะมีมติมอบหมายให้กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายใน  
(กอ.รมน.)๖ เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	และแก้ไขหรือ 
บรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได	้ 
ต่อเมื่อปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่ยังไม่มี 
ความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไป

		 	 	 โดยในกรณีที่ เหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักรสิ้นสุดลงหรือสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามอำนาจหน้าที่ของ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามปกติ	 ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้อำนาจหน้าที่ของ	
กอ.รมน.	ที่ได้รับมอบหมายสิ้นสุดลง	และให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว	(มาตรา๑๕)

   ๒) กรอบการใช้อำนาจตามกฎหมาย ในการดำเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย	ให้กอ.รมน. มีอำนาจหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข 
หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ได้รับ 
มอบหมาย	และให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ 

 ๕พระราชบัญญัตินี้ประกาศให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ขณะที่พล.อ.	 สุรยุทธ์	 จุลานนท์	
เป็นนายกรัฐมนตรี.

๖กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)	มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร	มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เปน็ผูอ้ำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	ผูบ้ญัชาการทหารบกเปน็รองผูอ้ำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	 
และให้เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ	กอ.	รมน.	มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานอำนวยการและธุรการของ	กอ.รมน.	(มาตรา	๕)
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รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร๗	เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบ	กำกบั	ตดิตาม	และเรง่รดั 
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือบูรณาการในการ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	และสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมว่าจะเป็นภัย 
ตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรหรอืเปน็อปุสรรคตอ่การรกัษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กำหนด	

		 นอกจากนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ใด 
พืน้ทีห่นึง่	กฎหมายยงัไดก้ำหนดใหผู้อ้ำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	 
(ผอ.รมน.)	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ มอีำนาจจดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการหรอื 
หนว่ยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่เพือ่ปฏบิตัภิารกจิเปน็การเฉพาะกไ็ด	้ตลอดจนกำหนดให ้
ผอ.รมน. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจออกข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

		 (๑)	ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด

		 (๒)	ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่	 อาคาร	 หรือสถานที่ที่กำหนด 
ในห้วงเวลาปฏิบัติการ	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลซึ่ง 
ได้รับการยกเว้น

		 (๓)	ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด
		 (๔)	ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน
		 (๕)	หา้มการใชเ้สน้ทางคมนาคมหรอืการใชย้านพาหนะ	หรอืกำหนดเงือ่นไข 

การใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
		 (๖)	ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต	ร่างกาย	
หรือทรัพย์สินของประชาชน	(มาตรา	๑๕,	๑๖,	๑๗)

๗คณะกรรมการอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร	 มีอำนาจหน้าท่ีหลักในการกำกับ	ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ 
ต่อ กอ.รมน.	 ในการปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของ	กอ.รมน.	ประกอบด้วย	นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี 
มอบหมายเป็นประธาน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน	และกรรมการ 
โดยตำแหน่ง	จำนวน	๑๘	คน	โดยมีเลขาธิการกอ.รมน.	เป็นกรรมการและเลขานุการ	(มาตรา	๙)
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		 ทัง้นี	้ใหผู้ท้ีไ่ดท้ำการฝา่ฝนืขอ้กำหนดทีอ่อกตาม	(๒)	–	(๖)	ตอ้งระวางโทษ 
จำคุก ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๒๔)

  ๓) การเยยีวยาความเสยีหาย ถา้การใชอ้ำนาจของ	กอ.รมน.	ในการปอ้งกนั	
ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร	ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต ให้ กอ.รมน.  
จดัใหผู้น้ัน้ไดร้บัการชดเชยคา่เสยีหายตามควรแกก่รณแีตต่อ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	(มาตรา	๑๙)	

ทีผ่า่นมาประเทศไทยไดม้กีารประกาศพืน้ทีป่รากฏเหตกุารณอ์นักระทบตอ่
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้

 ครัง้ที	่๑	ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ	์เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๙	กรกฎาคม	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	และทะเลอาณาเขต	๕	กิโลเมตร	 
รอบจังหวัดภูเก็ต	 เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร	เพ่ือปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 
อาเซียน	 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา	 
และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค 
เอเชีย	–	แปซิฟิก	ระหว่าง	๑๗		-	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๒	ณ	จังหวัดภูเก็ต	โดยให้มีผล
บังคับใช้ระหว่างวันที่	๑๐	–	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๒	

 ครัง้ที	่๒	ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์	เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๒๕	สงิหาคม	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่ปรากฏ 
เหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง 
วันที่	๒๙	สิงหาคม	ถึง	๑	กันยายน	๒๕๕๒	 เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษา 
ความสงบ	 ความปลอดภัย	 มีเอกภาพ	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะ 
ทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

 ครัง้ที	่๓	ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ	์เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่ปรากฏ 
เหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง 
วันที่	๑๘	กันยายน	ถึง	๒๒	กันยายน	๒๕๕๒	เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษา 
ความสงบ	 ความปลอดภัย	 มีเอกภาพ	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะ 
ทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

	ครั้งที่	๔	ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่ตำบลชะอำ	ตำบลดอนขุนห้วย	ตำบลเขาใหญ่	
ตำบลสามพะเยา	ตำบลไร่ใหม่พัฒนา	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	และตำบลหัวหิน	
ตำบลหินเหล็กไฟ	ตำบลทับใต้	ตำบลหนองแก	อำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
และทะเลอาณาเขตชายฝัง่	ตำบลชะอำ	อำเภอชะอำ	จงัหวดัเพชรบรุี	และตำบลหวัหนิ	
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ตำบลหนองแก	อำเภอหวัหนิ	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	เวน้เขตพระราชฐานวงัไกลกงัวล	
เปน็พืน้ทีป่รากฏเหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	เพือ่ปฏบิตั ิ
ภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	๑๕	และการประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง	ระหว่างวันที่	๒๑		-	๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๒	ณ	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	
และอำเภอหวัหนิ	จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์	โดยให้มีผลบังคบัใชร้ะหวา่งวนัที่	๑๒	–	๒๗	
ตุลาคม	๒๕๕๒

 ครั้งที่	๕	ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	เมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๒	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่ดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่ปรากฏ 
เหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง 
วันที่	 ๑๕	–	๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๒	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะทำการ 
เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร	 ขณะที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 
ที่อำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	ครั้งที่	๖	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่ปรากฏ 
เหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีลบงัคบัใชร้ะหวา่ง 
วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	–	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๒	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดง
จะทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร	

 ครั้งที่	๗	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	คณะรฐัมนตรมีมีตปิระกาศใหเ้ขตพืน้ทีอ่ำเภอจะนะ	อำเภอนาทว	ีอำเภอเทพา	
และอำเภอสะบ้าย้อย	 จังหวัดสงขลา	 เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 เพื่อให้การบริหารจัดการการรักษาความสงบและ 
ความปลอดภยัในเขตพืน้ทีด่งักลา่วมเีอกภาพและเกดิประสทิธภิาพอยา่งสงูสดุ	โดยให้
มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๒	–	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	

 คร้ังท่ี	 ๘	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ	 เวชชาชีวะ	 เม่ือวันท่ี	 ๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๓  
คณะรฐัมนตรมีมีตปิระกาศใหเ้ขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	จงัหวดันนทบรุ	ีอำเภอธญับรุ	ี 
อำเภอสามโคก	อำเภอลำลกูกา	อำเภอคลองหลวง	อำเภอลาดหลมุแกว้	และอำเภอเมอืง 
ปทุมธานี	จังหวัดปทุมธานี	อำเภอกระทุ่มแบน	และอำเภอเมืองสมุทรสาคร	
จงัหวดัสมทุรสาคร	อำเภอบางพล	ีอำเภอบางเสาธง	อำเภอบางบอ่	อำเภอพระประแดง	
และอำเภอเมืองสมุทรปราการ	 จังหวัดสมุทรปราการ	อำเภอพุทธมณฑล	
อำเภอสามพราน	 และอำเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	และอำเภอบางปะอิน	อำเภอบางไทร	อำเภอลาดบัวหลวง	
และอำเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบ 
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่	 ๑๑	 –	๒๓	
มีนาคม	๒๕๕๓	เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษาความสงบและความปลอดภัย



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 139

มีเอกภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะทำการ 
เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	

 ครั้งที่	 ๙	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 มีนาคม	
๒๕๕๓	 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	 อำเภอปากเกร็ด	
และอำเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 และอำเภอบางพลี	 อำเภอบางเสาธง 
อำเภอบางบอ่	อำเภอพระประแดง	และอำเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวดัสมทุรปราการ	
เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 โดยให้มี 
ผลบังคับใช้ระหว่างวันที่	 ๒๔	–	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๓	 เพื่อให้การบริหารจัดการใน 
การรักษาความสงบและความปลอดภัยมีเอกภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
เกิดความต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงยังคงชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ 
ในกรุงเทพมหานคร

	ครั้งที่	 ๑๐	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 มีนาคม	
๒๕๕๓	 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 อำเภอปากเกร็ด	
และอำเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 และอำเภอบางพลี	 อำเภอบางเสาธง	
อำเภอบางบอ่	อำเภอพระประแดง	และอำเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวดัสมทุรปราการ	
เปน็พืน้ทีป่รากฏเหตกุารณอ์นักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีล
บังคับใช้ระหว่างวันที่	๓๑	มีนาคม	–	๗	เมษายน	๒๕๕๓	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน 
การปฏิบัติการป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยังยั้ง	และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่ 
กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงยังคง 
ชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

 ครัง้ที่	๑๑	ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์	เวชชาชวีะ	เมือ่วนัที	่๑	เมษายน	๒๕๕๓	
คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพื้นที่ตำบลชะอำ	 ตำบลทับใต้	 ตำบลหนองแก	
อำเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และทะเลอาณาเขตชายฝั่ง	 ตำบลชะอำ	
อำเภอชะอำ	 จังหวัดเพชรบุรี	 และตำบลหัวหิน	 ตำบลหนองแก	 อำเภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เว้นเขตพระราชวังไกลกังวล	 เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อัน 
กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่	๑	ระหว่างวันที่	๒	–	๕	เมษายน	
๒๕๕๓	ณ	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	และอำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่	๒	–	๖	เมษายน	๒๕๕๓	

	ครั้งที่	 ๑๒	 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อวันที่	 ๗	 เมษายน	
๒๕๕๓	 คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	 อำเภอปากเกร็ด	
และอำเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุรี	 และอำเภอบางพลี	 อำเภอบางเสาธง 
อำเภอบางบอ่	อำเภอพระประแดง	และอำเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวดัสมทุรปราการ	
เปน็พืน้ทีป่รากฏเหตกุารณ	์	อนักระทบตอ่ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	โดยใหม้ผีล 



จุดต่างแห่งอำนาจ	ตาม	พ.ร.บ.	กฎอัยการศึกฯ	พ.ร.ก.	การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	
และพ.ร.บ.	การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓140

บงัคบัใชร้ะหวา่งวนัที่	๘	–	๒๐	เมษายน	๒๕๕๓	เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งในการปฏบิตัิ 
การป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยังยั้ง	และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อ 
ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรในชว่งเวลาทีก่ลุม่ผูช้มุนมุเสือ้แดงยงัคงชมุนมุเคลือ่น
ไหวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

๓. ความแตกต่างของการใช้อำนาจตามกฎหมายในแต่ละฉบับ
 เมื่อพิจารณาจากสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง 

ของประเทศทั้ง	๓	ฉบับดังที่กล่าวมาในข้างต้น	จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการบังคับใช้ 
ที่แตกต่างกัน	 โดยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาด	รวดเร็ว	 โดยยึดความมั่นคงของ 
ประเทศเป็นหลัก	และได้ลดขั้นตอนและการบังคับบัญชาให้สั้นที่สุด	มีการตรวจสอบ 
น้อยที่สุด	 โดยเน้นการรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจ	 เพื่ออำนวยความสะดวกในการ 
ควบคุมสถานการณ์โดยไม่ชักช้า	สำหรับประเด็นข้อแตกต่างที่สำคัญของการใช้บังคับ
กฎหมายในแต่ละฉบับ	มีดังนี้

	(๑)	 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗	ได้กำหนดให ้
ฝา่ยทหารมอีำนาจเดด็ขาดเพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย	และมมีาตรการการบงัคบัใช ้
ทีร่นุแรงกวา่กฎหมาย	ทัง้	๒	ฉบบั	จงึเปน็เหตใุหใ้นทางปฏบิตักิารจะประกาศใชก้ฎหมาย 
ฉบบันี	้จะมไีดต้อ่เมือ่รฐับาลไมส่ามารถทีจ่ะใชม้าตรการตามกฎหมายฉบบัอืน่	ๆ 	ควบคมุ 
สถานการณไ์ดแ้ลว้	ซึง่จากประสบการณใ์นอดตีจะพบวา่เมือ่เกดิการปฏวิตัริฐัประหาร	 
รัฐบาลจะดำเนินการประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่เป็นประจำ

	(๒)	 พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เปน็กฎหมายทีใ่หอ้ำนาจแกร่ฐับาลเตม็ที ่ในการใชด้ลุยพนิจิทีจ่ะมอบอำนาจใหก้ำลงั 
ของฝา่ยไหนกไ็ดเ้ขา้มาควบคมุสถานการณฉ์กุเฉนิ	ซึง่จะประกาศใชไ้ดต้อ่เมือ่มคีวาม 
จำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว	

 (๓)	 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  
เป็นกฎหมายที่เน้นการป้องกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจกัร	นอกจากนีย้งัมลีกัษณะเปน็การใชอ้ำนาจทีป่ระสานกนัระหวา่ง 
รัฐบาลกับทหาร	 โดยมีนายกรัฐมนตร	ี เป็น	ผอ.รมน.	ผู้บัญชาการทหารบก	เป็นรอง	
ผอ.รอน.	และเสนาธกิารทหารบก	เปน็เลขาธกิาร	กอ.รมน.	จงึเปน็กฎหมายฉบบัทีม่กีรอบ 
การใช้อำนาจที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด	กล่าวคือ	นอกจากจะ
ประกาศเขตความมั่นคงเฉพาะจุดเฉพาะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว	ยังกำหนดให้	
กอ.รมน.	จดัทำแผนปฏบิตักิารเฉพาะพืน้ทีน่ัน้มากอ่นดว้ย	และโครงสรา้งของ	กอ.รมน.		
ยังมีคณะที่ปรึกษาที่มาจากภาคเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้เมื่อ 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติการแล้วยังกำหนดให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ		
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	นอกจากนี้	 ยังมีประเด็นเรื่องอำนาจในการออกข้อกำหนด	 ซึ่งกฎหมาย 
ทั้ง	๓	ฉบับ	ได้ให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติในการที่จะออกข้อกำหนดต่าง	ๆ	 
เพื่อควบคุมแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงได้หลายประการ	 ซึ่งมีทั้งที่ 
ให้อำนาจเหมือนกันและแตกต่างกันออกไป	 โดยอำนาจในการออกข้อกำหนดที่
เหมือนกัน	 ได้แก่	 อำนาจในการห้ามออกนอกเคหสถาน	 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม	
หรอืยานพาหนะ	หา้มใชอ้าคารหรอืเขา้ไปในสถานทีใ่ด	หา้มหรอืงดเวน้การใชเ้ครือ่งมอื 
สื่อสาร	ห้ามประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนด	และห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน	
ส่วนอำนาจในการออกข้อกำหนดที่แตกต่างกัน	 จะเห็นได้ว่าในพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๕๗	 และพระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ได้ให้อำนาจในการที่จะห้ามชุมนุมหรือมั่วสุม
กัน	ห้ามเสนอข่าว	จำหน่าย	หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ	สิ่งพิมพ์	หรือสื่ออื่นใด				
การตรวจค้น	 โดยไม่ต้องขอหมายจากศาล	 การยึดอายัดอาวุธ	 และการจับกุม	
ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยไว้ได้	 แต่ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไม่ได้ให้อำนาจในกรณีดังกล่าวไว้	

	ดังนั้น	 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารในการที่จะรักษาความ 
สงบเรียบร้อยของประชาชน	และความมั่นคงของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 
และจำกดัสทิธขิองประชาชนใหน้อ้ยทีส่ดุ	รฐับาลจงึควรประกาศใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับการรักษาความมั่นคงของประเทศ	โดยพิจารณาจากความรุนแรงของสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	 โดยหากเป็นเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจกัร	กค็วรพจิารณาเลอืกทีจ่ะใชพ้ระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายใน 
ราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็นลำดับแรก	 และเมื่อเหตุการณ์มีความรุนแรงจน
มีความจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
รฐับาลควรจะใชพ้ระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	 
เป็นลำดับต่อมา	และถ้าหากสถานการณ์มีความรุนแรงถึงขนาดที่รัฐบาลไม่สามารถ 
ที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการที่มีอยู่ในกฎหมายทั้ง	๒	ฉบับได้แล้ว	 จึงพิจารณา 
จะประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้าย		

๔. บทสรุป
	จากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นอาจ 

กล่าวได้ว่ากฎหมายเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของประเทศทั้ง	 ๓	 ฉบับ	
อันได้แก่	พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชกำหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	 เป็นกฎหมายที่สำคัญ 
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และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการที่จะ 
นำมาบงัคบัใชใ้นแตล่ะสถานการณห์รอืในแตล่ะครัง้	ทัง้นี	้เพือ่รบัมอืกบัการแกไ้ขปญัหา 
ที่เกิดขึ้น	และแม้การใช้อำนาจตามกฎหมายทั้ง	๓	ฉบับดังกล่าวนี้	 อาจมีผลในทาง
จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญก็ตาม	แต่เพื่อให้บรรลุถึงภารกิจ 
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน	 รัฐบาลจึงควรต้อง 
พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วนก่อนว่าสถานการณ์ใดควรจะใช้กฎหมายใด 
เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 โดยการยึดหลักการพื้นฐาน 
ของความถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายให้มาก 
ที่สุด	รวมทั้ง	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือการปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย	 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา	๓	ที่ได้กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา	 
คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้ง	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานของรัฐ	ต้องเป็นไป 
ตามหลักนิติธรรม	

เอกสารอ้างอิง 

• กลุม่งานผลติเอกสาร	สำนกัประชาสมัพนัธ	์สำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร,	กฎอยัการศกึ	กรงุเทพฯ	:	สำนกังาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	๒๕๕๐.		

• สุทธิมาตร		จันทร์แดง,	สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑,	
คอลัมน์แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ	วารสารจุลนิติ	ปีที่	๖	ฉบับที่	๔	(ก.ค.	–	ส.ค.	๒๕๕๒)	น.	๘๙	-	๙๗.

• กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 สำนักกฎหมาย	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	 พระราชกำหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติ 
พระราชกำหนดดังกล่าวของรัฐสภา (ก.ป. ๓๓/๒๕๔๘) กรุงเทพฯ	:	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	๒๕๔๘.

• กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย	 สำนักกฎหมาย	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัต ิ
พระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. ๗๔/๒๕๕๑) กรุงเทพฯ	:	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,	๒๕๕๑.




