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บรรณานุกรม 

กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560   
พระราชบญัญติัการชุมุนมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
พระราชบญัญติัโทรเลขและโทรศพัท ์พ.ศ. 2477 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2528  
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

กฎหมายต่างประเทศ 

The Universal Declaration of Human Right 1948) (UDHR)  
International Covenant on civil and Political Right 1966) (ICCPR).  
US Constitution and the First Amendment to the Constitution of the United States.  
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