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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2558ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาใช้พระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และมีผลใชบ้ังคบัเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2558  เป็นตน้มา   
จากการศึกษาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าวพบว่ ายงัมีปัญหาในเร่ืองของอ านาจศาล
(Jurisdiction) โดยในมาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่า “หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง   
ใหเ้จา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ี
ท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ (Public Assembly) เพ่ือมีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น   
ในระหว่างรอค าสั่งศาลให้เจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็นตาม
แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ทั้งน้ี  เพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและคุ้มครองการ
ชุมนุมสาธารณะ”  และมาตรา 21 วรรคทา้ย บญัญติัว่า “ให้เจา้พนักงานบงัคบัคดีปิดประกาศค าสั่ง
ศาลตามมาตราน้ีไวใ้นท่ีแลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะนั้น  และประกาศโดย
วิธีการใด ๆ เพ่ือใหชุ้มนุมและประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบค าสั่งศาลดงักล่าวดว้ย” และมาตรา 221 

                                                        
1 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ใหไ้ว ้ณ วนัที่ 9 กรกฎาคม  2558 เล่มที่ 32 ตอนที่ 63 ก หนา้ 25 
                   มาตรา 22 “เม่ือไดรั้บค าขอให้มีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21 ให้ศาล
พิจารณาค าขอนั้นเป็นการด่วน 

ในการพิจารณา หากความปรากฏต่อศาลว่ามีผูชุ้มนุมซ่ึงไม่ปฏิบติัตามประกาศของเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามมาตรา  21 ให้ศาลมีค าสั่งโดยออกค าบงัคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

ค าสั่งศาลตามวรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค าสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคใหเ้ป็นที่สุด 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค าสั่งศาลตามมาตราน้ีไวใ้นท่ีแลเห็นไดง่้าย ณ บริเวณที่มี 
การชุมนุมสาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูชุ้มนุมและประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบค าสั่งศาล
ดงักล่าวดว้ย” 
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เม่ือไดรั้บค าขอใหมี้ค าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 212 ให้ศาลพิจารณาค าขอ
นั้นเป็นการด่วน”  วรรคสอง  บญัญติัว่า  “ในการพิจารณา  หากความปรากฏต่อศาลว่ามีผูชุ้มนุมซ่ึง
ไม่ปฏิบติัตามประกาศของเจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21ใหศ้าลมีค าสัง่ออกค า
บงัคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด” วรรคสาม  บญัญติัว่า  
“ค าสัง่ศาลตามวรรคสอง  ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค  าสั่งศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์ภาคใหเ้ป็นท่ีสุด”  ตามบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้่ากระบวนพิจารณาใน
การขอใหศ้าลมีค าสัง่เลิกการชุมนุมตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  กฎหมาย
ได้บัญญัติให้ศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัเป็นศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาออกค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการ
ชุมนุมสาธารณะ และบญัญติัใหผู้ชุ้มนุมสามารถอุทธรณ์ค าสั่งของศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีไดส้ั่ง
ใหเ้ลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงเป็นศาลยติุธรรม
เพ่ือให้เพิกถอนค าสั่งของศาลแพ่งหรือศาลจังหวดันั้น  เป็นการถูกต้องกับหลกัการและทฤษฎี 
ของกฎหมายหรือไม่ ด้วยเหตุท่ีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  ซ่ึงเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญามีฐานะเป็นกฎหมายมหาชน (Public Law)  เพราะเป็นกฎหมาย 

                                                        
2 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ใหไ้ว ้ณ วนัที่ 9 กรกฎาคม  2558 เล่มที่ 32 ตอนที่ 63 ก หนา้ 25 

มาตรา 21 “ในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 14 หรือกรณีผูจ้ัดการ
ชุมนุมหรือผูชุ้มนุมฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 8  มาตรา 15  มาตรา  16  มาตรา 17  หรือมาตรา 18  
ใหเ้จา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา  14 หรือไม่เลิกการชุมนุมภายใน
ระยะเวลาที่ไดแ้จง้ไวต่้อผูรั้บแจง้ตามมาตรา 18 ใหป้ระกาศใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

(2) กรณีผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูชุ้มนุมฝ่าฝืนมาตรา  7 หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 16 
หรือมาตรา 17 ใหป้ระกาศใหผู้ชุ้มนุมแกไ้ขภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอ 
ต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีค  าสั่งให้ผู ้ชุมนุมเลิก 
การชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหว่างรอค าสั่งศาลให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการ 
ที่จ  าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะ  
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนและคุม้ครองการชุมนุมสาธารณะ 

แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง  ตอ้งก าหนดให้เจ้าพนักงานหลีกเลี่ยง
การใชก้  าลงั ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใชก้  าลงัได ้ใหใ้ชก้  าลงัและเคร่ืองมือควบคุมฝูงชนเพียงเท่าที่จ  าเป็น 

การด าเนินการของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตราน้ี ไม่ตดัสิทธิของผูอ้ื่นซ่ึงไดรั้บ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้นท่ีจะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัท่ีมีเขตอ านาจ
เหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีค  าสั่งใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุม” 
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ท่ีก  าหนดนิติสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน  โดยองคก์รของรัฐหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐอยูใ่นสถานะท่ีเหนือกว่าเอกชน แต่ศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัเป็นศาลยุติธรรมท่ีมี
อ  านาจในการพิจารณาคดีประเภทกฎหมายเอกชน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก  าหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง
เอกชนต่อเอกชนดว้ยกนัในฐานะเท่าเทียมกนั3 การท่ีมาตรา 21 วรรคสอง และมาตรา  22  วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558  บญัญติัให้เจา้พนักงานดูการชุมนุมสาธารณะ
ไปร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัเพ่ือใหศ้าลมีค าสัง่โดยออกค าบงัคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะภายในเวลาท่ีก  าหนดนั้น  เป็นการใชอ้  านาจของรัฐหรือองค์กรของรัฐ(State) ในสถานะ 
เป็น “ผูป้กครอง”  ฝ่ายเดียวร้องขอต่อศาลให้มีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะอนัเป็น 
การก่อนิติสัมพันธ์ (Relations) กับผู ้ชุมนุมซ่ึงเป็นเอกชนในฐานะเป็น “ผูอ้ยู่ใต้ปกครอง”   
โดยก าหนดความสมัพนัธใ์หรั้ฐหรือองคก์รของรัฐมีฐานะเหนือกว่าเอกชน  และวตัถุประสงค์ของ
นิติสัมพนัธ์ท่ีรัฐหรือองค์กรของรัฐก่อข้ึนเป็นไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
อนัเป็นประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม (Public  Interest) ต่างจากวตัถุประสงค์ของนิติสัมพนัธ์
ระหว่างเอกชนต่อเอกชนท่ีมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ ง  ดังนั้น การท่ีพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  บญัญติัใหเ้จา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะไปร้องขอต่อศาล
แพ่งหรือศาลจงัหวดั  เพ่ือใหศ้าลแพ่งหรือศาลจงัหวดัมีค  าสัง่ออกค าบงัคบัใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะภายในเวลาท่ีก  าหนดนั้นจะเป็นการถูกต้องเหมาะสมกับหลกัการและทฤษฎีในเร่ือง
ประเภทของกฎหมายดงัท่ีกล่าวมาหรือไม่   
 เน่ืองจากประเทศไทยไดมี้การจดัตั้งศาลปกครองข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  276  และมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  ข้ึนใชบ้งัคบัและไดจ้ดัตั้งและเปิดท าการศาลปกครองสูงสุด
และศาลปกครองกลางข้ึนเม่ือว ันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ. 2544  ศาลปกครองมีลักษณะพิเศษ 
ในการพิจารณาคดีโดยใชร้ะบบไต่สวนในการด าเนินคดี  ศาลมีอ  านาจแสวงหาขอ้เท็จจริงอ่ืนใดได ้ 
โดยไม่จ  าเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงเฉพาะของคู่กรณีทั้ งสองฝ่าย 4  เพราะคดีปกครองนั้ น  
ฝ่ายปกครองมีนิติสมัพนัธจ์ากการออกกฎเกณฑ ์ หรือออกค าสั่งทางปกครองท่ีสามารถด าเนินการ
ได้เองโดยฝ่ายเดียว  โดยไม่ได้อยู่บนหลกัการของความเสมอภาค  อีกทั้งพยานหลกัฐานต่าง ๆ  
ท่ีจะใช้ในศาลเกือบทั้งหมดอยู่ในความดูแลหรือครอบครองของฝ่ายปกครอง  จึงเป็นการยาก 

                                                        
3 ชูชยั งามวสุลกัษณ์. (2546). ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับศาลปกครอง. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ.์ หนา้ 3. 
4 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2550). ศาลปกครองไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และ 
การบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนี. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. หนา้ 7. 
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ท่ีเอกชนหรือประชาชนทั่วไปจะหาหรือน าพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ยืนยนัขอ้อา้งหรือขอ้โตแ้ยง้ 
ของตนได้  หากยึดหลกัเคร่งครัดว่าคู่กรณีจะต้องพิสูจน์ข้ออา้งหรือข้อโต้แยง้ของตนเหมือน 
การพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม  อาจก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ คู่กรณีฝ่าย เอกชนได ้  
ส่วนการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมนั้นใชร้ะบบกล่าวหาในการด าเนินคดี  ศาลยุติธรรมจะรับฟัง
เฉพาะข้อเท็จจริงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายน ามาแสดงต่อศาลเท่านั้น  ศาลยุติธรรมจะไม่พิจารณา
ขอ้เท็จจริงนอกฟ้องนอกส านวน  เม่ือไดจ้ดัตั้งศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางข้ึนมาแลว้  
จึงเป็นการเร่ิมตน้ท่ีประเทศไทยไดเ้ปล่ียนจากการใชร้ะบบศาลเด่ียวมาเป็นระบบศาลคู่ 

 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายมี  2  ประเภท  คือ  กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  
กฎหมายมหาชนมีหลกัเกณฑแ์ตกต่างกบักฎหมายเอกชนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของคู่กรณีในกฎหมาย
มหาชนคู่กรณีฝ่ายหน่ึงตอ้งเป็นรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐอย่างน้อยฝ่ายหน่ึง  
กบัเอกชนอีกฝ่ายหน่ึง  เร่ืองของเน้ือหาหรือความมุ่งหมายโดยกฎหมายมหาชนมีความมุ่งหมาย 
เพือ่ประโยชน์สาธารณะ  ไม่มุ่งหวงัเร่ืองผลก าไร  ส่วนกฎหมายเอกชนมีความมุ่งหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนตวั  ในเร่ืองรูปแบบกฎหมายมหาชนมีลกัษณะเชิงบงัคบัในรูปแบบของค าสั่งหรือ 
ขอ้หา้มและเป็นการใชอ้  านาจฝ่ายเดียว5  ส่วนกฎหมายเอกชนตั้งอยู่บนหลกัพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาค  ในเร่ืองนิติวิธี (Legal Method) กฎหมายมหาชนจะสร้างหลกักฎหมายมหาชนข้ึนมาใชเ้อง  
ส่วนกฎหมายเอกชนเน้นเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนและมุ่ งรักษาประโยชน์ของเอกชน
ดว้ยกนั และสุดทา้ยความแตกต่างในเร่ืองนิติปรัชญา ซ่ึงกฎหมายมหาชนมุ่งประสานประโยชน์
สาธารณะกบัการคุม้ครองเสรีภาพของบุคคล  แต่กฎหมายเอกชนเน้นความยุติธรรมท่ีเท่าเทียมกนั
และตั้งอยู่บนความสมคัรใจของคู่กรณี  จากความแตกต่างดงักล่าวส่งผลให้เกิดความแตกต่างใน
เร่ืองเขตอ านาจศาล (Jurisdiction) ท่ีจะมีอ  านาจในการพิจารณาคดีท่ีเกิดข้ึนตามประเภทของ
กฎหมายและเน่ืองจากประเทศไทยไดใ้ชร้ะบบศาลคู่ดงัท่ีกล่าวมา6  ดงันั้น จึงไดแ้ยกปัญหาในดา้น
กฎหมายมหาชนใหศ้าลพิเศษ ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญและศาลปกครองมีอ  านาจพิจารณาพิจารณาปัญหา
กฎหมายมหาชน คดีปกครอง ซ่ึงเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนปัญหาในดา้นกฎหมายเอกชนให้ศาลยุติธรรม ไดแ้ก่ ศาลแพ่งและ
ศาลอาญามีอ  านาจพิจารณากฎหมายเอกชน ดังนั้น  การท่ีกฎหมายก าหนดให้ศาลแพ่งหรือศาล
จงัหวดัเป็นผูท่ี้มีอ  านาจมีค าสัง่ตามค าขอของเจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะโดยออกค าบงัคบั
                                                        
5 ภพพิสิษฐู  สุขพิสิษฐ์, พทัธเนติห์ สุขะพิสิษฐ์ และมหเศรษฐ์  เลี้ ยวรุ่งโรจน์. (2555). คู่ มือเตรียมสอบตรง
นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: พิมพอ์กัษร. หนา้ 8. 
6 ฤทยั หงส์สิริ. (2554). ศาลปกครองและการด าเนินคดีในศาลปกครอง . กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณัฑิตยสภา. หนา้ 25. 
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ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในเวลาท่ีก  าหนดดงัท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 21 วรรคสอง และ
มาตรา 22 วรรคหน่ึงและวรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 นั้น จะ
ถูกตอ้งตามหลกัการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนหรือไม่  อีกทั้งการใชอ้  านาจตามกฎหมายออก
ค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงค าสั่งให้เลิกการชุมนุม
ดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองนั้นเป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายของฝ่ายบริหาร  การท่ีกฎหมาย
บญัญติัใหศ้าลแพ่งเป็นผูม้ีหน้าท่ีตดัสินความผิดถูกของการใชอ้  านาจตามกฎหมายโดยก าหนดให้
ศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัเป็นผูมี้ค  าสัง่โดยออกค าบงัคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะซ่ึงเป็น
ค าสั่งทางปกครองเสียเองจะถูกตอ้งตามทฤษฎีและหลกัการของกฎหมายหรือไม่  และศาลท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเพื่อตรวจสอบการใชอ้  านาจของฝ่าย
บริหารควรจะเป็นศาลใด  สารนิพนธฉ์บบัน้ีจะไดท้ าการศึกษาคน้ควา้กนัต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายในกรณีเขตอ านาจศาล 
ท่ีเก่ียวกับการอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานของเจ้าพนักงานในการดูเเลการชุมนุมสาธารณะ  
ตามกฎหมายชุมนุมสาธารณะ 
 2. เพื่อศึกษาเเนวคิดทฤษฎีกฎหมายมหาชนเเละกฎหมายอาญาโดยเฉพาะประเด็น 
ท่ีเก่ียวกบัอ านาจของศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัในการพิจารณาค าขอของเจา้พนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะเพ่ือมีค  าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ  และการอุทธรณ์ค าสั่งศาลแพ่งหรือศาล
จงัหวดัท่ีใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะว่าค  าสัง่ดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองหรือไม่ 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของเจา้พนกังานดูแลการชุมนุม ว่า
หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 ไดก้  าหนดใหเ้จา้พนกังานดูเเลการชุมนุมสาธารณะเป็นผูท่ี้ร้องขอต่อศาลเเพ่ง
เเละศาลจงัหวดัตลอดถึงกรณีท่ีใหผู้ชุ้มนุมสามารถอุทธรณ์ค าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
ต่อศาลอุทธรณ์เเละศาลอุทธรณ์ภาค   
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใชอ้  านาจของศาลเเพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีค  าสั่งตามค าร้องขอ 
ของเจา้พนักงานดูเเลการชุมนุมสาธารณะให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะว่าเป็นการถูกตอ้ง
หรือไม่  เน่ืองจากองค์กรตุลาการเป็นผูท่ี้ใช้อ  านาจในตรวจสอบการใช้อ  านาจกฎหมายของ  
ฝ่ายบริหาร  ดังนั้น  ผูใ้ดหรือองค์กรใดควรจะเป็นผูท่ี้มีหรือใชอ้  านาจออกค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิก
ชุมนุมสาธารณะภายในเวลาท่ีก  าหนดตามหลกัของกฎหมายท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง 
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 5. เพื่อค้นหาเเนวทางเเก้ไขท่ีเหมาะสมเเละเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  ต่อไป 

1.3 สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 

 ตามมาตรา 21 วรรคสอง ตามพระราชบญัญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 บญัญัติว่า 
หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ตามมาตรา 14 หรือกรณีผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูชุ้มนุมฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 8 
มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ให้เจา้พนักงานผูดู้แลการชุมนุมร้องขอต่อศาลแพ่ง
หรือศาลจังหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ ในระหว่างรอค าสั่งศาล 
ใหเ้จา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแล
การชุมนุมสาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็บชอบตามข้อเสนอแนะของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จากบทบัญญติัดงักล่าวท่ีก  าหนดให้เจา้พนักงานผูดู้แลการชุมนุมสาธารณะตอ้งร้องขอ  
ต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัในการออกค าสั่งยกเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้ น ท าให้เกิดปัญหา 
ความล่าช้า เจ้าพนักงานผูดู้แลการชุมนุมควรใชดุ้ลพินิจในการตัดสินใจว่าจะยกเลิกการชุมนุม 
ท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขของกฎหมายนั้นเอง และการใชอ้  านาจดงักล่าวเป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายของ
ฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นค าสั่งทางปกครอง  การท่ีกฎหมายบัญญัติให้ศาลแพ่งเป็นผูมี้หน้าท่ีตัดสิน
ความผดิถูกของการใชอ้  านาจตามกฎหมายโดยก าหนดใหศ้าลแพ่งหรือศาลจงัหวดัออกค าสั่งยกเลิก
การชุมนุมสาธารณะนั้นยงัไม่ถูกตอ้ง  พิจารณาแลว้ จึงเห็นควรท่ีจะศึกษาเพื่อคน้หาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวใหม้ีความเหมาะสมต่อไป 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีมุ่งศึกษาถึงแนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน  และความแตกต่างระหว่ างระบบศาลคู่และศาลเด่ียวทั้ งของ
ต่างประเทศและในประเทศ  เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์ว่า  การใชอ้  านาจของศาลแพ่ง
หรือศาลจงัหวดัมีค  าสั่งตามค าร้องขอของเจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะโดยออกค าสั่งให ้
ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 21 วรรคสองและมาตรา  22  วรรคหน่ึง
และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  ตลอดถึงอ  านาจของ  
ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคดังท่ีบัญญัติไว ้ในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกนันั้นมีความถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการและทฤษฎีแบ่งแยกประเภทของกฎหมายหรือไม่  
ค าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะเป็นค าสัง่ประเภทใด  และผูใ้ดหรือองค์กรใดควรจะเป็นท่ี
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ควรจะเป็นผูท่ี้มีอ  านาจออกค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะดงักล่าว  จึงไดท้ าการศึกษา
แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอก ชน  
และความแตก ต่างของการมีอ  านาจพิ จ ารณาคดีตามประเภทของกฎหมายของศาล 
ในระหว่างระบบศาลคู่กบัศาลเด่ียว  รวมทั้งความหมายของค าสั่งทางปกครองเพื่อจะได้ท าการ
แกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  ให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับ
หลกัการ  และทฤษฎีทางกฎหมายต่อไป 

1.5 วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีใชว้ิธีด  าเนินการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลแนวคิด  หลกัการ  
และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนและเอกชน  เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ  
ค  าสัง่ทางปกครอง  การโตแ้ยง้ค  าสัง่ทางปกครอง  รวมถึงความแตกต่างของอ านาจศาลในระบบศาล
คู่ และระบบศาล เ ด่ี ย วทั้ ง ข อง ต่ า งประ เทศและ ในประ เทศ   ด้ว ย ก า ร วิ จั ย เ อกสา ร 
(Documentary  Research)  โดยไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ  ต  ารา  บทความ  รายงาน  
การวิจยัทั้งของต่างประเทศและในประเทศ  และพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  
เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการศึกษาและวิเคราะห์ใหง้านสารนิพนธฉ์บบัน้ีเกิดความสมบูรณ์ 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิด หลักการและทฤษฎีการแบ่งแยกความแตกต่าง
ระหว่างกฎหมายมหาชนกบักฎหมายเอกชน รวมถึงความแตกต่างของอ านาจศาลในระบบศาลคู่
และระบบศาลเด่ียว 
 2. ศาลท่ีมีอ  านาจในการพิจารณาคดีตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซ่ึง
เป็นกฎหมายมหาชน ควรจะเป็นศาลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีตามกฎหมาย
มหาชน 
 3. ผูชุ้มนุมซ่ึงได้รับผลกระทบต่อเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะจากค าสั่งให้เลิก 
การชุมนุมสาธารณะสามารถอุทธรณ์ต่อศาลซ่ึงอยู่ในระบบท่ีถูกต้องท าการตรวจสอบได้และ  
จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมตามหลกันิติรัฐ 
 4. น าไปแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ในเร่ืองเก่ียวกบัการ
ออกค าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะใหม้ีความถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัการและ
ทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน 
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 5. การใชอ้  านาจของศาลเเพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีค  าสั่งตามค าร้องขอของเจา้พนักงานดูเเล
การชุมนุมสาธารณะใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ เน่ืองจากองค์กรตุลาการเป็นผูท่ี้ใชอ้  านาจ
ในตรวจสอบการใชอ้  านาจกฎหมายของฝ่ายบริหารอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
 


