
สรุปค าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
ขอให้เพิกถอนค าสั่งกระทรวงยุติธรรมท่ี ๓๑๔/๒๕๕๘  

เรื่อง ก าหนดอาณาเขตเรือนจ าชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี  
 

สรุปเนื้อหาค าฟ้อง  
ข้อ ๑. นายพันธ์ศักดิ์  ศรีเทพ ผู้ฟ้องคดี  เป็นพลเรือนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามประมวลอาญามาตรา ๑๑๖ และอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลทหารกรุงเทพ ซ่ึงหากศาลทหารมีค าสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว หรือพิพากษาลงโทษ
จ าคุก ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะถูกน าตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจ าชั่วคราว
แขวงถนนนครไชยศรี  
 ผู้ถูกฟ้องคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นผู้ลงนามออกค าสั่งกระทรวงยุติธรรม 
ที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ ก าหนดอาณาเขตเรือนจ าชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี  
 
ข้อ ๒. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค าสั่งกระทรวงยุติธรรมฉบับที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายปกครอง ด้วยเหตุดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑  ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๑๔ /๒๕๕๘ มีข้อความ เนื้อหาที่มีความหมายไม่แน่นอน ชัดเจนเพียงพอให้
เข้าใจได้ ขัดต่อหลักทั่วไปของกฎหมายปกครอง และขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ.๒๕๓๙ 
มาตรา ๓๔  
 กล่าวคือค าสั่งกระทรวงยุติธรรมฉบับดังกล่าวใช้ข้อความว่า “คดีความผิดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ” โดยไม่ได้
อธิบายไว้ให้ชัดเจนว่าคดีความผิดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐคือคดีอะไร หมายความรวมถึงความผิดใดบ้าง ประกอบกับค าว่า 
“ความม่ันคงของรัฐ” เป็นค าที่มีลักษณะเป็นนามธรรมถูกน ามาใช้บ่อยอย่างกว้างขวาง ไม่มีหลักเกณฑ์ ชัดเจนแน่นอน  
 ส่วนข้อความที่ว่า “คดีอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง” อันเป็นส่วนขยายของคดีความผิดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ เม่ือค าว่าคดี
ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนและเป็นข้อความที่มีความหมายไม่ชัดเจนเพียงพอให้เข้าใจได้   ยิ่งท า
ให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าใจได้ ว่าค าว่า “คดีอ่ืนที่เก่ียวข้อง” มีความหมายอย่างไรและหมายถึงคดีใดบ้าง  
 ค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ ยังไม่ได้อธิบายว่าผู้ต้องขังในคดีความผิดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐและคดี
อ่ืนที่เก่ียวเน่ือง เป็นประเภทของผู้ต้องขังที่มีเหตุพิเศษอย่างไร แตกต่างไปจากคดีความผิดอ่ืนอย่างไร จึงได้น ามาคุมขังแยกไว้
โดยเฉพาะ เพราะในคดีความผิดอ่ืนก็มีความพิเศษเช่นกัน อาทิเช่น คดีความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิด
เก่ียวกับชีวิตร่างกาย ความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือความผิดอ่ืนๆ ก็ต่างมีลักษณะ
พิเศษในความผิดน้ัน  
 
 ๒.๒ เหตุผลเบื้องหลังในการออก ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๑๔ /๒๕๕๘ มีสาเหตุมาจากเหตุผลทางการเมือง
เป็นหลัก จึงเป็นค าสั่งที่ออกโดยไม่สุจริต 
 พลเอก  ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซ่ึงเป็นผู้ลงนามออกค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๑๔ /๒๕๕๘ ใน
ขณะเดียวกันยังด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท าการรัฐประหารเม่ือวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้รับรองสถานะให้
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยในการท ารัฐประหาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองไว้
ชัดเจนว่าต้องการใช้อ านาจจัดการกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ  ดังน้ัน เจตนารมณ์ที่แท้จริงในการออกค าสั่ง



 

 

๒ 

กระทรวงยุติธรรม ที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ จึงเป็นไปเพื่อตอบสนองเหตุผลทางการเมืองส่วนตนเป็นหลัก  อันเป็นการบิดเบือนการใช้
อ านาจไม่เป็นวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย  
 
 ๒.๓ ค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ เป็นกฎที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 
 ถึงแม้ตามมาตรา ๖  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙  จะให้อ านาจรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก าหนดเขต
เรือนจ าเพื่อคุมขังผู้ต้องขังเป็นกรณีพิเศษได้ แต่ในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับต่อความเสมอภาคที่มาตรา ๔  ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๗ มุ่งคุ้มครองอยู่  เน่ืองจากสาระส าคัญร่วมกันของผู้ต้องขัง คือ เป็นกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกพิพากษา
ว่ากระท าความผิดอาญาจึงต้องถูกคุมขังในเรือนจ าราชทัณฑ์ปกติแบบเดียวกัน ทั้งน้ีบรรดาความผิดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ
และความผิดเก่ียวเน่ืองโดยสาระส าคัญก็ล้วนแต่เป็นความผิดอาญาทั้งสิ้น การที่ค าสั่งดังกล่าวได้ก าหนดเขตเรือนจ าพิเศษขึ้นมา  
เพื่อใช้คุมขังผู้ต้องขังในความผิดต่อความม่ันคงของรัฐและความผิดเก่ียวเน่ืองไว้โดยเฉพาะ  เท่ากับว่ากระทรวงยุติธรรมจะใช้
อ านาจเลือกปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันให้แตกต่างกัน  

ในการเลือกปฏิบัติตามเน้ือหาของค าสั่งดังกล่าว หากพิเคราะห์ให้ละเอียดจะพบว่าความผิดต่อความม่ันคงของรัฐที่อยู่
ในลักษณะ ๑ ของประมวลกฎหมายอาญา  ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองโดยแท้  และความผิดเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ  ถือว่าเป็น
ความผิดทางการเมืองโดยจุดประสงค์  ผู้ต้องขังที่ถูกกล่าวหาและพิพากษาในความผิดดังกล่าวย่อมเป็นผู้ต้องขังความผิดทาง
การเมือง การแยกขังผู้ต้องขังประเภทน้ีไว้เป็นพิเศษจึงเป็นการเลือกปฏิบัติ  โดยเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็น
ทางการเมือง  

อีกทั้ง การมีค าสั่งก าหนดให้พื้นที่ในค่ายทหาร พัน.ร.มทบ.๑๑ เน้ือที่ ๑ ไร่ เป็นเรือนจ าชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี
เพื่อสถานที่คุมขังผู้ต้องขังความผิดทางการเมืองไว้โดยเฉพาะ  ต้องถือว่าเป็นว่าการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เน่ืองจากสภาพ
เรือนจ าและกฎระเบียบปฏิบัติภายในเรือนจ าดังกล่าว มีลักษณะมาตรการที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นอุปสรรคต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และสิทธิของผู้ต้องขังตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปน้ี 

(๑)  สภาพห้องขังที่เรือนจ าชั่วคราว ไม่ใช่ห้องขังเหมือนเรือนจ าปกติทั่วไป แต่ใช้อาคารที่ท าการของหน่วยทหาร ซ่ึงมี
ประตูทึบผนังปูน ๔  ด้าน โดยไม่มีช่องหน้าต่างให้ผู้ต้องขังได้มองออกไปมองทิวทัศน์ข้างนอกเพื่อให้พักผ่อนและเพลิดเพลิน
จิตใจ รวมถึงการคุมขังใช้ระบบขังเดี่ยวเป็นหลักอยู่ตลอดเวลา  เป็นผลให้ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังไม่มีโอกาสพบเจอและพูดคุยกับ
ผู้ต้องขังรายอ่ืน ถูกตัดขาดจากสังคม  ซ่ึงลักษณะการคุมขังดังกล่าวเป็นการทรมานผู้ต้องขังทางจิตใจอย่างร้ายแรงและกระท า
ต่อผู้ต้องขังเยี่ยงวัตถุ ถือว่าการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

 (๒)  เน่ืองจากเรือนจ าชั่วคราวดังกล่าวตั้งอยู่ภายในค่ายทหาร ผู้ต้องขังจึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงาน
เรือนจ าจากกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ทหารประจ าค่ายทหารดังกล่าว การถูกควบคุมจากเจ้าหน้าที่ทหาร  เป็นผลให้ผู้ต้องขัง
ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่จะได้มีโอกาสปรึกษาคดีเป็นการเฉพาะตัวกับทนายความ เพราะในระหว่างการปรึกษาคดีระหว่าง
ทนายความกับผู้ต้องขังจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทหารร่วมรับฟังทุกครั้ง  และการท าหน้าที่สอบถามข้อมูลทางคดีจากผู้ต้องขังเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยแก้ต่างในชั้นศาลของทนายความ ค าถามต่างๆ  ที่จะถูกใช้ในการสอบถามดังกล่าวจะต้อง
ถูกกลั่นกรองว่าเป็นค าถามที่สามารถถามได้หรือถามไม่ได้  โดยเจ้าหน้าที่ทหารที่ร่วมการรับฟังการปรึกษาก่อน หากเจ้าหน้าที่
ทหารเห็นว่าเป็นค าถามที่กระทบต่อความม่ันคง เจ้าหน้าที่ทหารจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ทนายความถามค าถามดังกล่าว  

ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น ค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ จึงมีเน้ือหาที่เป็นเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมโดยเพราะเหตุทางการเมือง ค าสั่งดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 



 

 

๓ 

๒.๔ การออกค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๓๑๔ /๒๕๕๘ เป็นกรณีที่กระทรวงยุติธรรมโดยรัฐมนตรีใช้ดุลพินิจไม่
สอดคล้องกับความพอสมควรแก่เหตุ 
 (๑) มาตรการในการก าหนดเขตเรือนจ าชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีขึ้นมาเพื่อคุมขังผู้ต้องขังในคดีความผิดเก่ียวกับ
ความม่ันคงของรัฐและความผิดเก่ียวเน่ืองเป็นพิเศษ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของค าสั่งในด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตของผู้ต้องขังได้ 

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมออกค าสั่งโดยอ้างเหตุผลเรื่องการรักษาความปลอดภัยต่อผู้ต้องขังในคดีความผิดเก่ียวกับ
ความม่ันคงของรัฐและความผิดเก่ียวเน่ือง จึงได้ก าหนดค่ายทหาร พัน.ร.มทบ.๑๑ เป็นเรือนจ าชั่วคราว แต่ปราก ฏว่าด้วยสภาพ
ห้องขังของเรือนจ าชั่วคราวได้ใช้อาคารที่ท าการของหน่วยทหารมาดัดแปลงท าเป็นห้องขัง มีประตูที่ทึบและผนังปูน ๔  ด้าน 
เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่สามารถตรวจตราผู้ต้องขังจากภายนอกได้ โดยหากจะตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตของ
ผู้ต้องขัง จะต้องกระท าโดยการเปิดประตูห้องคุมขังเข้าไปตรวจเท่าน้ัน ซ่ึงในกรณีที่เกิดเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย
ของผู้ต้องขัง อันเน่ืองมาจากเหตุต่างๆ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ย่อมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลชีวิตของผู้ต้องขังได้อย่างทันเวลา  

ประกอบกับการที่เรือนจ าชั่วคราวแห่งน้ีใช้ระบบขังเดียวตลอดเวลาย่อมท าให้ผู้ต้องขังไม่มีโอกาสกับผู้ต้องขังรายอ่ืนๆ  
ถูกตัดขาดจากสังคม อันเป็นการทรมานผู้ต้องขังทางจิตใจอย่างร้ายแรง ย่อมก่อให้เกิดการท าร้ายตัวเองของผู้ต้องขัง  จนกระทั่ง
เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้ต้องขังได้เสมอ ในกรณีของเรือนจ าชั่วคราวแห่งน้ีมีผู้ต้องขังอย่างน้อย ๑ รายแล้ว  ที่
เสียชีวิตในระหว่างการถูกคุมขัง คือ ข.ช ปรากรม วารุณประภา ผู้ต้องขังในระหว่างสอบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๑๒ ที่เสียชีวิตจากฆ่าตัวตายภายในเรือนจ า  และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังไม่อาจ
ด าเนินการตรวจตราและให้ความช่วยเหลือได้ทันการ 

 (๒) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสามารถเลือกมาตรการอ่ืนๆที่เหมาะสมที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังน้อยกว่า
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความปลอดภัยได้   

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในรักษาความปลอดภัยต่อผู้ต้องขังน้ัน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสามารถเลือกมาตรการอ่ืน 
โดยการเลือกใช้มาตรการตามมาตรา ๑๑  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ก าหนดให้แบ่งแยกประเภท ผู้ต้องขัง ในคดี
ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐและความผิดเก่ียวเน่ืองให้แยกขังไว้ต่างหาก ในเรือนจ าราชทัณฑ์ปกติแทน  

อีกทั้ง ในเรือนจ าราชทัณฑ์ปกติจะมีการจัดห้องให้ผู้ต้องขังและทนายความได้ปรึกษากันเป็นส่วนตัวและจะไม่มี
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มาร่วมรับฟัง หรือท าหน้าที่คัดกรองค าถามระหว่างทนายความและผู้ต้องขัง  เหมือนกับกรณีที่เจ้าหน้าที่
ทหารกระท าในเรือนจ าชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น  จึงแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่รัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมใช้ดุลพินิจเลือกใช้ เป็นมาตรการที่เกินจ าเป็นและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังจนเกินควร 

 
ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลรับคดีไว้พิจารณาและมีค าพิพากษาเพื่อ

เป็นบรรทัดฐานสร้างความเป็นธรรมแก่กฎหมายทั้งระบบ ตามค าขอนี้ 

๑. ขอให้เพิกถอนค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๓๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง ก าหนดอาณาเขตเรือนจ าชั่วคราวแขวงถนน

นครไชยศรี 


