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กระทู้ถามที่ ๙๒๖ ร.
สภาผู้แทนราษฎร
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปราบปรามผู้มาชุมนุมเรีย กร้องประชาธิปไตยและการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องปราม
การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
จากเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยให้รัฐบาลยุบสภาคืนอํานาจให้กับประชาชน ในช่วง
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลได้มีการดําเนินการด้านบุคลากรทหาร ตํารวจ รวมถึงอาวุธ
เพื่อใช้ในการป้องกันปราบกลุ่มชุมนุมเรียกร้องดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนเป็นจํานวนมากที่ต้องการทราบถึงสถิติข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอเรียนถามว่า
๑. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการใช้บุคลากรในการป้องปราม เช่น ทหารมีจํานวนเท่าใด
และตํารวจมีจํานวนเท่าใด และผู้ใดเป็นผู้สั่งการ ขอทราบรายละเอียด
๒. เหตุ การณ์ที่ เกิ ด ขึ้น มีก ารใช้อ าวุธ ชนิ ด ใดบ้า ง เช่ น ปืน ลูกซอง สไนเปอร์ เอ็ ม ๑๖
และเอเค ๔๗ จํานวนเท่าใด เบิกปืนแต่ละชนิดเท่าใด เบิกกระสุนปืนแต่ละชนิดเท่าใด และใช้ลูกกระสุน
ของอาวุธแต่ละชนิดที่ใช้ยิงมีจํานวนเท่าใด ขอทราบรายละเอียด
๓. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะจํานวนเท่าใด ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนเท่าใด
และค่าเบี้ยเลี้ยงของทหารและตํารวจจํานวนเท่าใด โดยตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์จนถึงการป้องปรามสงบลง
และรวมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงินงบประมาณเท่าใด ขอทราบรายละเอียด มีสถานที่ที่มีการปราบปรามผู้ชุมนุม
ณ ที่ใดบ้าง แต่ละที่มีผู้เสียชีวิตเท่าใด บาดเจ็บเท่าใด ทําการปราบปรามฝูงชนผู้มาเรียกร้องนานเท่าใด
มีเจ้าหน้าที่จับกุมฝูงชนไปคุมขังไว้เท่าใด ตํารวจได้ดําเนินคดีกับผู้ใดบ้าง การพิสูจน์ หรือการชันสูตรพลิกศพ
ได้ทําการทันทีหรือทําหลังจากนั้น ขอทราบรายละเอียด
๔. ปัจจุบันคดีมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง มีการจับกุมผู้ที่ทําให้ต ายและบาดเจ็บไปบ้าง
หรือไม่ อย่างไร ถ้ามี มีผู้ใดบ้างและผลการดําเนินการทางรูปคดีอยู่ในขั้นตอนใด
๕. ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามผู้มาร้องเรีย น ผู้มาเรีย กร้อง เช่น ค่าเบี้ย เลี้ย ง พาหนะ
กระสุนปืนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณเท่าใด ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
นิยม วรปัญญา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
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คําตอบกระทู้ถามที่ ๙๒๖ ร.
ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง การปราบปรามผู้มาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องปราม
การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓
ข้าพเจ้า พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม เรื่อง การปราบปรามผู้มาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการป้องปรามการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓ ข้าพเจ้า
ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติดังนี้
คําตอบข้อที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
ขอเรียนว่า จากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมทราบว่า จากเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย
ในช่ว งเดือนมีน าคม ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ในส่ว นของกระทรวงกลาโหม ซึ่งประกอบด้ว ย
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ได้ใช้จ่ายงบประมาณในการป้องปรามการชุมนุมเรียกร้องดังกล่าว
สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลด้านงบประมาณในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก
ในการรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ยระหว่า งการชุมนุ มของกลุ่ มมวลชน ในห้ว งเดื อนมี น าคม
ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อให้สถานการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นยุติลงโดยเร็วที่สุด ธํารงไว้ซึ่งอํานาจรัฐในการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ทั้งนี้ การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
เป็นไปตามหลักสากลเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยเห็นว่าผู้ชุมนุมเป็นประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกัน
ดังนั้น การดําเนินการจึงมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นหลัก โดยเริ่มต้นจากการเจรจา
สร้างความเข้าใจ สําหรับการใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนนั้นจะกระทําเฉพาะกรณีที่จําเป็นอย่างยิ่ง เช่น
เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน ของประชาชนผู้บริสุท ธิ์ร วมทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนก่อนทุกครั้งและใช้อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนัก
ตามขั้นตอนกฎการใช้กําลัง ไม่ใช่การดําเนินการในลักษณะของการปราบปรามแต่อย่างใด
การปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรีย บร้อย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๓ ตาม
การร้องขอของเจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต่อมาจึงเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจะต้องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐ บาล เนื่ องจากหน่ว ยต่า ง ๆ ภายใต้ การอํา นวยการของศูน ย์อํ านวยการรั กษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ย (ศอ.รส.) และศู น ย์ อํ า นวยการแก้ ไ ขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (ศอฉ.) ไม่ ไ ด้
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ตั้ง งบประมาณไว้ในแผนประจําปี และภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นภารกิจพิเศษที่ได้รับ
มอบหมายโดยแยกการขอรับการสนับสนุนได้ดังนี้
๑. การปฏิบัติห้วงก่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามการร้ องขอของเจ้ าหน้าที่ ตํารวจในฐานะผู้ช่ว ยเหลือ เจ้าพนักงานในพื้น ที่ ต่าง ๆ
ทั่ว ประเทศ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง วัน ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๕๓ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพ บก กองทัพเรือ และกองทัพ อากาศ
เป็นเงิน ๑๔๒,๔๙๘,๕๙๔ บาท ประกอบด้วย
๑.๑ ค่าตอบแทนและค่าอาหารเหมาจ่าย
จํานวน ๑๓๖,๖๒๘,๗๖๐ บาท
๑.๒ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน ๕,๘๖๙,๘๓๔ บาท
๒. การปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้ง แต่วัน ที่ ๑๑ มีน าคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นเงิน จํานวน ๔๘๔,๔๐๔,๒๒๕ บาท
ประกอบด้วย
๒.๑ ค่าตอบแทนและค่าอาหารเหมาจ่าย
จํานวน ๓๙๔,๘๘๕,๐๓๑ บาท
๒.๒ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน ๔๓,๔๒๘,๖๘๐ บาท
๒.๓ งบปฏิบัติการ/งบบริหาร
จํานวน ๑๙,๑๙๙,๕๐๐ บาท
(งบการข่าว การปฏิบัติการ การเช่ารถเครื่องขยายเสียง)
๒.๔ การจั ด หาวั ส ดุ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านและทดแทนการรองจ่ า ย จํ า นวน
๒๖,๘๙๑,๐๑๔ บาท (จัดหาแบตเตอรี่แห้ง ยาและเวชภัณฑ์ เสบียงสําเร็จรูป เครื่องแต่งกายที่จําเป็น
การปรับปรุงอาคารสถานที่รองรับการปฏิบัติภารกิจ)
๓. การปฏิบัติภารกิจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด สมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น
จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
จัง หวั ด หนองบั ว ลํ าภู จั งหวั ด มหาสารคาม จั งหวัด ร้ อยเอ็ ด จั งหวัด สกลนคร จัง หวัด มุก ดาหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปาง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดน่าน
ตั้งแต่วัน ที่ ๘ เมษายน ถึงวั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็น เงิ น ๑,๔๔๒,๖๖๒,๔๐๗ บาท
ประกอบด้วย
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๓.๑ ค่าตอบแทนและค่าอาหารเหมาจ่าย
จํานวน ๙๒๓,๓๖๖,๑๒๐ บาท
๓.๒ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน ๑๐๕,๐๒๖,๘๐๙ บาท
๓.๓ งบปฏิบัติการ/งบบริหาร
จํานวน ๙๔,๐๐๗,๗๕๘ บาท
(งบการข่าว การปฏิบัติการข่าวสาร การประชาสัมพันธ์)
๓.๔ การจั ด หาวั ส ดุ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านและทดแทนการรองจ่ า ย จํ า นวน
๓๒๐,๒๖๑,๗๒๐ บาท (จัด หาแบตเตอรี่แ ห้ง ยาและเวชภัณ ฑ์ เสบีย งสําเร็จรูป เครื่องแต่งกาย
ที่จําเป็น เครื่องกีดขวาง วัสดุการจัดตั้งด่าน ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน กระสุน ลูกซองยาง แก๊สน้ําตา
การปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ร องรั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ และการซ่ อ มแซมยานพาหนะที่ เ สี ย หายจาก
การปฏิบัติภารกิจ)
ข้อมูลด้านงบประมาณในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ
๑. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) จัดกําลังรักษาความสงบขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ
กองกํา ลั งรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อย (กกล.รส.) รั ก ษาความปลอดภัย บริเ วณโรงพยาบาลศิริ ร าช
แม่น้ําเจ้าพระยา และสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ จนเสร็จสิ้นภารกิจในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังนี้
๑.๑ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย (กําลัง ๖ ร้อย.รส.) ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน (นย.๓ ร้อย.รส.) ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท. ๒ ร้อย.รส.) และกรมสารวัตรทหารเรือ
(กรม สห.ทร. ๑ ร้อย.รส.)
๑.๒ หน่วยเรือรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย เรือของกองทัพเรือ จํานวน ๒๑ ลํา
เรือของกรมเจ้าท่า จํานวน ๖ ลํา และเรือของตํารวจน้ํา จํานวน ๔ ลํา
๑.๓ ส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย กรมพลาธิการทหารเรือ กรมขนส่งทหารเรือ และ
กรมแพทย์ทหารเรือ
๒. การใช้จ่ายงบประมาณในการป้องปรามการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ประกอบด้วย
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ ค่าน้ํามัน ค่าบริหารหน่วย จํานวนทั้งสิ้น ๗๖,๓๑๑,๘๔๐ บาท
ข้อมูลด้านงบประมาณในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
๑. การปฏิบัติ ภารกิจรั กษาความสงบเรี ย บร้ อยของกองทั พ อากาศ เริ่มตั้ ง แต่ วัน ที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ในการสนับสนุนแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกาการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้รับงบประมาณส่ว นหนึ่งจากรัฐบาลผ่านศูน ย์อํานวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เนื่องจากการรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ย เป็ น ภารกิ จ พิ เ ศษที่ ไ ด้ รั บ มอบไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณไว้ ใ นแผนงานประจํ า ปี
โดยกองทัพอากาศ ได้สนับสนุนการปฏิบัติ ดังนี้
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๑.๑ จัดกําลังป้องกัน ที่ตั้งฐานทัพ อากาศดอนเมือง และดําเนินมาตรการด้านการข่าว
ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ สนับสนุนสารวัตรทหารอากาศและชุดปฏิบัติการภาคพื้นอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
๑.๓ สนับสนุนกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย ในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ในจุดที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ สนับสนุนอากาศยานในการเคลื่อนย้ายกําลังพลและยุทโธปกรณ์รวมทั้งการลาดตระเวน
ถ่ายภาพทางอากาศ
๑.๕ สนับสนุนยานพาหนะอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
๒. การใช้จ่ายงบประมาณที่สนับสนุนการปฏิบัติของศูนย์อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
(ศอ.รส.) ศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๓๑,๕๑๓.๑๙ บาท
ดังนี้
๒.๑ ค่ า ใช้ จ่ า ยเชื้ อ เพลิ ง หล่ อ ลื่ น และค่ า พั ส ดุ / อะไหล่ อ ากาศยาน รวมเป็ น เงิ น
๖,๙๒๓,๙๖๐.๐๙ บาท
๒.๒ ค่าอาหารประกอบเลี้ยงและค่าอาภรณ์ รวมเป็นเงิน ๙,๑๑๙,๖๗๕ บาท
๒.๓ ค่าวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติการ รวมเป็นเงิน ๒,๖๘๗,๘๗๘.๑๐ บาท
สําหรับในส่วนข้อมูลจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติทราบว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ได้ ใ ช้ กํา ลั ง ในการปฏิ บั ติ งานควบคุ ม ฝู งชนตลอดห้ ว งระยะเวลาที่เ กิ ด สถานการณ์ ฉุ กเฉิ น จนสิ้ น สุ ด
สถานการณ์ จํานวน ๗๔ กองร้อย หรือประมาณ ๑๑,๔๗๐ โดยขึ้นการปฏิบัติกับศูนย์อํานวยการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) และวางกําลังในพื้นที่ต่าง ๆ จํานวน ๑๑๗ จุด ตลอดสถานการณ์มีคดีเกิดขึ้น
จํานวน ๕๙๑ คดี แบ่งคดีที่ส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน ๒๕๙ คดี อยู่ในความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวน ๓๓๒ คดี ซึ่งคดีดังกล่าวทําการสอบสวนเสร็จสิ้น แล้ว ในชั้น พนักงานสอบสวน
และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการและศาล ในส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อ
การปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานการณ์ดงั กล่าวนัน้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับการจัดสรร
และใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบริหาร ทั้งสิ้น
๗๖๘,๑๕๕,๘๓๙.๓๔ บาท

