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บทคดัย่อ 

 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความไม่เหมาะสมและ 
ไม่สอดคลอ้งของบทบญัญติัเก่ียวกบัระยะเวลาในการแจง้การชุมนุมสาธารณะและการไม่ไดแ้จง้
การชุมนุมสาธารณะล่วงหน้าซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
ตามมาตรา 10 วรรคหน่ึง ท่ีวางหลกัว่า ผูใ้ดประสงค์จะจดัการชุมนุมสาธารณะ ให้แจง้ต่อผูรั้บแจง้
ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชัว่โมง และมาตรา 14  ซ่ึงวางหลักว่า  การชุมนุมสาธารณะ 
ท่ีไม่เป็นไปตาม มาตรา 6 หรือไม่แจง้การชุมนุมตามมาตรา 10 หรือผูท่ี้แจง้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ
ผูรั้บแจง้หรือท่ีผูรั้บแจง้มีค าสั่งหา้มการชุมนุมตามมาตรา 11 หรือท่ีจดัข้ึนหลงัจากท่ีผูย้ื่นค าขอไดรั้บ
หนงัสือแจง้ว่าไม่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะผ่อนผนั ให้ถือว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
นอกจากน้ี ยงัศึกษาถึงกรณีท่ีพระราชบญัญติัดงักล่าวยงัขาดมาตรการส าคญัท่ีควรก าหนดเพิ่มเติม
เพื่อคุม้ครองเสรีภาพในการชุมนุม (Liberties to Assembly) โดยศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎี 
และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 จากการศึกษาและพิเคราะห์พบว่า บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.  2558 (Public Assembly Act, B.E. 2558 (2015))  มาตรา 10 วรรคหน่ึง นั้ น ย ังบัญญัติไว ้
ไม่สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายในการตราพระราชบญัญติัดงักล่าว และยงัไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติั
คุม้ครองเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เน่ืองจากมาตรา 10 วรรคหน่ึง 
ก าหนดให้ผูป้ระสงค์จะจดัการชุมนุมตอ้งแจง้การชุมนุมต่อผูรั้บแจง้ก่อนเร่ิมการชุมนุมไม่น้อยกว่า 
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ยีสิ่บส่ีชัว่โมง ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาอนัสั้นซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัย (Security) แก่ผู ้ชุมนุม และการอ านวยความสะดวก 
(Accommodation) แก่ผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม ตลอดจนการเตรียมการและการจดัการปัญหา
เร่ืองการจราจร (Traffic)  และมาตรา 14 ซ่ึงวางหลกัว่า ในกรณีท่ีผูป้ระสงค์จะจดัการชุมนุมไม่แจ้ง 
การชุมนุมล่วงหน้า ตามมาตรา 10 ให้ถือว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Illegality) ) และ
ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจประกาศให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมได ้ซ่ึงเป็น
การจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ 
 ข้อเสนอแนะของการวิจยัท่ีได้จากการศึกษาน้ีจึงเห็นควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10  
วรรคหน่ึง โดยก าหนดให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม (Flexibility and Suitability) ซ่ึงอาจบญัญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมว่า “ผูใ้ดประสงค์จะจดัการชุมนุมสาธารณะ ให้แจ้งการชุมนุมต่อผูรั้บแจ้งก่อนเร่ิม 
การชุมนุมไม่นอ้ยกวา่ส่ีสิบแปดชัว่โมง” เพื่อผูรั้บแจง้จะไดมี้เวลาพอสมควรในการติดต่อประสานงาน
กบัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 14 โดยก าหนดว่า “มาตรา 14 การชุมนุม
สาธารณะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรา 6 หรือท่ีผูแ้จง้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูรั้บแจง้หรือท่ีผูรั้บแจง้มีค าสั่ง
ห้ามการชุมนุมตามมาตรา 11 หรือท่ีจดัข้ึนหลังจากท่ีผูย้ื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผล 
อนัสมควรท่ีจะผ่อนผนัก าหนดเวลาตามมาตรา 12 ให้ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” เพื่อให้บทบญัญติัในพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มีหลกัการคุม้ครอง
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ และไม่เป็นการขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ท่ีก าหนดใหก้ารรับรองและคุม้ครองเสรีภาพในการชุมนุมไว ้
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ABSTRACT 

This thematic paper is the output of studying and analyzing problems of inappropriate 
and inconsistent statutes of law providing notification period and omission to notify of public 
assembly in advance as provided in Public Assembly Act B.E. 2558 (2015), Section 10 first 
paragraph which stipulates that any person who intends to organize a public assembly must notify 
the competent notified person not less than 24 hours prior to its commencement, and Section 14 
which stipulates that any public assembly violates Section 6 or omission to notify of any public 
assembly under Section 10 or failure to observe the competent notified person’s order such as a 
prohibition of the public assembly under Section 11 or otherwise in case of the public assembly 
held after the informant received a reply informing of no reasonable ground of leniency are 
considered as illegal public assembly.  In addition, this Act is lack of a significant measure on 
protection of the liberty to assembly. This study is carried out based on various related concepts, 
theories and rules in comparison among Thailand and foreign countries. 

 This research finds that the provision of Public Assembly Act B.E. 2558 (2015), Section 
10 first paragraph is inconsistent with the Act’s intent and a provision of protection of the liberty 
to assembly provided in the Constitution of the Kingdom of Thailand.  As to Section 10 first 
paragraph requires any person who intends to organize a public assembly must notify the competent 
notified person not less than 24 hours prior to its commencement, such period of time may be 
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inadequate to prepare for the officials engaging in assurance of the participants’ security, 
management of the traffic condition, and facilitation of travel of those who are not involved in the 
assembly.  As for the provision of Section 14 which stipulates that omission to notify of any public 
assembly in advance under Section 10 being considered as illegal public assembly and an 
authorization of the official in charge of public assembly to proclaim cessation of the public 
assembly, these are a restraint of the liberty to public assembly. 
 The research suggests an amendment to the provision of Section 10 first paragraph for more 
flexibility and suitability i.e. “any person who intends to organize a public assembly must notify the 
competent notified person not less than 48 hours prior to its commencement.” in order that the 
competent notified person would have adequate period of time to coordinate with related officials. 
Another suggestion is an amendment to the provision of Section 14 to be “any public assembly 
violates Section 6 or failure to observe the competent notified person’s order such as a prohibition 
of the public assembly under Section 11 or otherwise in case of the public assembly held after the 
informant received a reply informing of no reasonable ground of leniency are considered as illegal 
public assembly.”  This amendments would have provisions of Public Assembly Act B.E. 2558 
(2015) adhered to the principle of protection of the liberty to public assembly, neither contradicted 
or conflicted with the Constitution of the Kingdom of Thailand recognizing and protecting the 
liberty to assembly. 
  


