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บทคดัย่อ 

 สารนิพนธน้ี์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการใชอ้  านาจ
ของเจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ  โดยพิจารณาถึงความไม่เหมาะสมและไม่สอดคลอ้ง 
ของบทบัญญัติเก่ียวกับปัญหาในเร่ืองของอ านาจศาล (Jurisdiction) ซ่ึงมาตรา 21 วรรคสอง  
วางหลกัเกณฑ์ว่า หากผูชุ้มนุมท าการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายไม่เลิกการชุมนุม
ภายในระยะเวลาท่ีได้แจ้งไว้ หรือฝ่าฝืนกฎหมายตามท่ีบัญญัติ ไว ้ ให้ เจ้าพนักงานดูแล 
การชุมนุมสาธารณะร้องขอศาลแพ่ง (Civil Court) หรือศาลจังหวดั (Provincial Court) ท่ีม ี
เขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ (Public Assembly) เพ่ือมีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุม 
เลิกการชุมนุมสาธารณะ ในระหว่างรอค าสั่งศาลให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ  
(Public Assembly Officials) มีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ใหค้วามเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (Office of Royal Thai Police) และมาตรา 22 วางหลกัว่า เม่ือไดรั้บค าขอให้มีค  าสั่ง
ให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21 แลว้ ให้ศาลพิจารณาค าขอนั้นเป็นการด่วน  
และถา้ผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามประกาศของเจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้ศาลมีค าสั่งออก 
ค าบงัคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด  ค าสั่งศาลในกรณีน้ี  
ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค โดยค าสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
ใหเ้ป็นท่ีสุด  
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 สารนิพนธ์น้ีจะศึกษา พิเคราะห์ และเปรียบเทียบแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผลการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า บทบัญญัติ 
แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ในกรณีการขอใหศ้าลมีค าสัง่เลิกการชุมนุมนั้น  
กฎหมายไดบ้ญัญติัให้ศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัเป็นศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาออกค าสั่งให้ผูชุ้มนุม 
 (Demonstrators) เลิกการชุมนุมสาธารณะ และให้ผูชุ้มนุมสามารถอุทธรณ์ค าสั่งของศาลแพ่ง 
หรือศาลจังหวัดท่ีได้สั่งให้เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดต่อศาลอุทธรณ์หรือ 
ศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงเป็นศาลยุติธรรม (Court of Justice) เพ่ือให้เพิกถอนค าสั่งของศาลแพ่งหรือ 
ศาลจงัหวดันั้น  
 เน่ืองจากพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แมจ้ะเป็นพระราชบญัญติัท่ีมี
การก าหนดโทษอาญา (Punishment) แต่เป็นกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเสรีภาพในการชุมนุม 
(Liberties to Assembly) เป็นเสรีภาพท่ีบัญญัติรับรองและให้ความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจกัรไทย จึงเป็นกฎหมายมหาชน (Public Law)  การท่ีมาตรา 21 วรรคสอง และ 
มาตรา 22  วรรคสอง ไดบ้ัญญติัให้เจา้พนักงานดูการชุมนุมสาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือ 
ศาลจังหวัดเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งโดยออกค าบังคับให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน 
เวลาท่ีก  าหนดนั้ น เป็นการใช้อ  านาจของรัฐหรือองค์กรของรัฐในสถานะเป็นฝ่ายปกครอง 
(Administration) ซ่ึงมีอ  านาจแต่ฝ่ายเดียวท่ีจะร้องขอต่อศาลให้มีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะ โดยอ านาจดงักล่าวถือเป็นอ านาจทางปกครอง (Administrative Power)  ดงันั้น บทบญัญติั
ดงักล่าวจึงยงัไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของกฎหมายมหาชน และ
กฎหมายปกครอง 

 ขอ้เสนอแนะของการวิจัยท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี จึงเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัอ  านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานดูการชุมนุมสาธารณะ  
ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีท่ีมีสถานะและอ านาจหน้าท่ีอนัเหนือกว่าประชาชนผูชุ้มนุม และถือเป็นอ านาจ
ในทางปกครอง เช่น การออกค าสั่งห้ามการชุมนุม การพิจารณาค าขอผ่อนผนัก าหนดเวลายื่นขอ
ชุมนุม การก าหนดเง่ือนไขหรือมีค าสั่งให้ผูจ้ดัการชุมนุม ผูชุ้มนุม หรือผูอ้ยู่ภายในหรือบริเวณ
ใกลเ้คียงกบัสถานท่ีชุมนุมตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ใหปิ้ดหรือปรับเสน้ทางการจราจร และการประกาศ
ก าหนดให้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเป็นพ้ืนท่ีควบคุมเร่ืองพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีอ  านาจหน้าท่ีกับประชาชนผูชุ้มนุม ซ่ึงสมควรได้รับการพิจารณาวินิจฉัยโดย 
ศาลปกครองซ่ึงเป็นศาลท่ีเขตอ านาจโดยตรงกบัประเด็นเหล่าน้ี และจากการท่ีกฎหมายก าหนดให ้
เจา้พนกังานผูดู้แลการชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจด าเนินการทางปกครองดงักล่าว กรณีน้ีจึงเห็นควร
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ใหก้  าหนดอ านาจในฐานะเป็นผูม้ีอ  านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาการชุมนุมไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงไม่ควร
ไปร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดั  
 หากไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายตามขอ้เสนอแนะดงักล่าวแลว้ อาจท าให้การใชสิ้ทธิ
ชุมนุมสาธารณะตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เกิดความชดัเจนและสอดคลอ้ง
กบักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ท าให ้
ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และมีผลให้การชุมนุม
สาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย สมตามเจตนารมณ์ทางกฎหมาย (Will of Law)  
แห่งพระราชบญัญติัน้ี 
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ABSTRACT 

    This thematic paper aims at studying and analyzing legal problems of exercising power of 
the surveillance officers over public assembly in term of inappropriate and inconsistent statutes of 
court jurisdiction as stipulated in Section 21 paragraph two where the demonstrators unlawfully 
participate and does not adjourn the public assembly within notified duration or against the law, the 
surveillance officers shall request Civil Court or Provincial Court having jurisdiction over the place 
where the public assembly is held for the order to adjourn the public assembly.  During pending for 
such Court’s order, the surveillance officers shall have the power to take any necessary action in 
accordance with a plan or a guideline for surveillance of public assembly approved by the Cabinet and 
as proposed by the Royal Thai Police.  Section 22 stipulates that upon receiving the request for 
adjourning the public assembly under section 21, the Court shall urgently consider such request and 
where the demonstrators fail to comply with the surveillance officers’ notification and the Court shall 
issue an execution order to adjourn the public assembly within duration determined by the Court as 
well as such order may be appealed to Appeal Court or Regional Appeal Court whose order then shall 
be final.   
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   The researcher studies, compares and analyzes related concepts, theories and requirements 
among domestic and foreign countries, finding that the Public Assembly Act B.E. 2558 in respect of 
a request for adjourning the public assembly, Civil Court or Provincial Court having power to issue 
an order to adjourn the public assembly and such order may be appealed within prescribed period to 
Appeal Court or Regional Appeal Court which is the court of justice provided by law to repeal the 
order of Civil Court or Provincial Court.   

   Although the Public Assembly Act B.E. 2558 provides criminal penalty, the law relates to a 
liberty to assembly which is deemed as a public law that recognized and protected by the Constitution 
of Kingdom of Thailand.  As regards section 21 paragraph two and section 22 paragraph two provide 
the surveillance officers to file a request Civil Court or Provincial Court for adjourning the public 
assembly within a particular duration, it is a sole exercise of power of state or state agency in 
administrative over the people to request the court for adjourning the public assembly and such 
power is considered as the administrative powers.  As a result, such statutes of law are 
inappropriate and not in compliance with concepts, theories and principles of public law and 
administrative law. 

   This study suggests amending power and duty of the surveillance officers who are 
superior to the demonstrators being just common people, as it deemed as the administrative 
powers   such as an injunction to prohibit the public assembly, a consideration of extending time 
limit of filing a request for public assembly, setting condition or order requiring manager, 
demonstrators or those who are present in or nearby assembly place to observe the order of 
closure or alteration of traffic line and the proclamation to place of public assembly to be 
restricted area of dispute arisen between the competent officers and the people, demonstrators. 
These administrative powers deserve a perusal and decision of the Administrative Court having 
direct jurisdiction herein. Moreover, the surveillance officers should have power to take their own 
consideration of public assembly and should not regulated to file the request to Civil Court or 
Provincial Court. 

   Such suggested amendment will, hopefully, engender exercise of a right to public 
assembly under the Public Assembly Act B.E. 2558 being more definite and pursuance with the 
International Covenant on Civil and Political Rights in which Thailand is its signatory, being not 
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have impact on right, liberty and human dignity of the demonstrators as well as the public 
assembly then being in orderliness and compliance with intent of this Act. 


