
 

บทที่ 4 
 

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม 

 ประเทศไทยไดม้ีการตราพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อก  าหนด
หลกัเกณฑใ์นการจ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะในท่ีสาธารณะ ในภาวะท่ีบา้นเมืองเป็นปกติ
ออกมาใชบ้งัคบัเป็นคร้ังแรก และเม่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีกฎหมายฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัก็พบว่าไดมี้
ผลใช้บังคับ เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558  ประกอบกับกฎหมายฉบับน้ีได้ตราข้ึนในสมยั 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีท าหน้าท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร  วุฒิสภา และรัฐสภา ด้วยข้อจ ากดัของ 
การตรากฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะข้ึนใชบ้ังคบัเป็นคร้ังแรก และใชบ้งัคบัได้ไม่นาน 
รวมทั้งการพิจารณากลัน่กรองร่างพระราชบญัญติัเพ่ือใชบ้ังคบัเป็นกฎหมายของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ ซ่ึงเป็นสถาบนัการเมืองเดียวท่ีท าหน้าท่ีในดา้นนิติบญัญติัของประเทศดงักล่าว  จึงท าให้
บทบัญญติัของกฎหมายฉบับน้ีมีสาระส าคัญท่ียงัไม่ละเอียดรอบคอบเท่าท่ีควร การบัญญติัหรือ 
ตรากฎหมายว่าดว้ยการชุมนุมสาธารณะจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากดัสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ จะกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลไม่ได ้
และตอ้งระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวด้ว้ย รวมทั้งตอ้งมีผลบงัคบัเป็น
การทัว่ไป ไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง  อนัส่งผลใหเ้กิด
ปัญหาในการบังคับใช้และข้อจ ากัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะอยู่หลายประการ   
โดยสามารถจ าแนกออกได ้ดงัน้ี 

   แมว้่ากฎหมายจะก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูท่ี้ประสงค์จะจดัการชุมนุมตอ้งแจง้ล่วงหน้า
ก่อนการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมงก็ตาม แต่ในกรณีท่ีผูจ้ดัการชุมนุมไม่สามารถแจง้ล่วงหน้า 
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวด้งักล่าว อาทิ กรณีการชุมนุมสาธารณะท่ีเกิดข้ึนแบบทนัทีทนัใด 
เช่น การประทว้งผูน้  าของประเทศ หรือกรณีการชุมนุมท่ีระยะเวลาท่ีไดแ้จง้ไวเ้ดิมไดส้ิ้นสุดลง
แลว้แต่ไม่ไดเ้ลิกการชุมนุมตามเวลาท่ีไดแ้จง้ไว ้ซ่ึงกรณีน้ีก็ถือว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้
หรือแจง้การชุมนุมไม่ครบ 24 ชัว่โมงเช่นกนั โดยหลกัการแลว้ตอ้งถือว่า แมไ้ม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้หรือ
มีการขยายเวลาการชุมนุมแต่แจง้การชุมนุมไม่ครบ 24 ชัว่โมง การชุมนุมนั้นควรไดรั้บการคุม้ครอง
ตราบเท่าท่ีเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่ส าหรับผูจ้ดัการชุมนุมท่ีจงใจ ไม่สุจริต 
หรือไม่มีเหตุผลเพียงพอ อาจจะตอ้งรับผดิเป็นการส่วนตวัและใหถื้อว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะนั้น
เป็นการชุมนุมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
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นอกจากน้ี ตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ยงัก  าหนดอ านาจหน้าท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีไวเ้ป็นจ านวนมาก อาทิ มีค  าสั่งห้ามการชุมนุมในพ้ืนท่ีห้ามจดัการชุมนุม หรือพ้ืนท่ี
ควบคุมการชุมนุมสาธารณะ ก าหนดเง่ือนไขหรือมีค าสัง่ใหผู้จ้ดัการชุมนุม ผูชุ้มนุม หรือผูอ้ยูภ่ายใน
หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ีชุมนุมใหต้อ้งปฏิบติัตาม มีค  าสัง่ใหปิ้ดหรือปรับเส้นทางการจราจร 
ประกาศใหผู้ชุ้มนุมเลิกชุมนุมหรือแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด และการร้องขอต่อศาลเพื่อให้มี
ค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามประกาศ รวมทั้งในกรณีท่ี 
ผูชุ้มนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัง่ศาลภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด เจา้หน้าท่ีมีอ  านาจ
ประกาศก าหนดให้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะและปริมณฑลของพ้ืนท่ีนั้นเป็นพ้ืนท่ี
ควบคุม ซ่ึงเม่ือประกาศพ้ืนท่ีควบคุมแลว้ เจา้หน้าท่ีจะมีอ  านาจประกาศให้ผูชุ้มนุมออกจากพ้ืนท่ี
ควบคุมภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด และห้ามบุคคลใดเขา้ไปในพ้ืนท่ีควบคุมโดยมิไดรั้บอนุญาต
รวมทั้งมีอ  านาจคน้หรือจบัผูซ่ึ้งยงัอยูใ่นพ้ืนท่ีควบคุมหรือยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีใชห้รือมีไวเ้พ่ือใช ้
ในการชุมนุมสาธารณะได้ ตลอดจนมีค าสั่งห้ามมิให้กระท าการใด  ๆ เพื่อประโยชน์ใน 
การด าเนินการ ให้มีการเลิกชุมนุม เป็นตน้ ซ่ึงอ  านาจหน้าท่ีต่าง ๆ ของเจา้หน้าท่ีเหล่าน้ี พิจารณา
แล้วจะเห็นว่ามีลักษณะเป็น  การกระท าทางปกครอง  แต่ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดแห่ง
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ชุ้มนุมซ่ึงเป็นผูรั้บค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์โตแ้ยง้ค  าสั่งภายใน
ฝ่ายปกครอง หรือก าหนดให้มีการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง  
โดยศาลปกครอง อนัเป็นองคก์รตุลาการท่ีมีความเช่ียวชาญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองซ่ึง
ระบบกฎหมายของประเทศไทยท่ีเป็นระบบศาลคู่ไดก้  าหนดให้มีข้ึนโดยเฉพาะ แต่กลบัก าหนดให้
ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค ซ่ึงเป็นศาลยุติธรรมมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยหรือตรวจสอบ
ความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งของเจา้หน้าท่ี และก าหนดให้ค  าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด  
ซ่ึงค าว่า เป็นท่ีสุด น้ี เมื่อพิจารณาแลว้จะเห็นว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์ใหถื้อเป็นท่ีสุดในทางตุลาการ 
กล่าวคือ ไม่สามารถจะตรวจสอบการใชอ้  านาจได ้หรืออีกนยัหน่ึงคือ ผูชุ้มนุมไม่สามารถน าคดีไป
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพ่ือขอใหต้รวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ท่ีเจา้หนา้ท่ีออกมาใช้
บงัคบักบัการชุมนุมสาธารณะไดเ้พราะคดีไดถึ้งท่ีสุดท่ีศาลอุทธรณ์แลว้นัน่เอง ดงันั้น หากเจา้หนา้ท่ี
ไดใ้ชอ้  านาจออกประกาศหรือค าสั่งใด ๆ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะแลว้  ในทาง
ปฏิบติั ผูชุ้มนุมยอ่มจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ทั้ง ๆ ท่ีการใชอ้  านาจของเจา้หน้าท่ี
นั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได ้ แต่ด้วยปัญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการใช้อ  านาจหน้าท่ี
ดงักล่าวจึงเป็นขอ้จ ากดัในการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมสาธารณะของบุคคลอีกประการหน่ึง 
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4.1 วเิคราะห์ปัญหาเขตอ านาจศาลที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ค าส่ังของเจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุม 

   เน่ืองจากพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้ก  าหนดให้ศาลเข้ามา  
มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการชุมนุมสาธารณะหลายประการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การบญัญติัเฉพาะเจาะจงให้ ศาลแพ่ง หรือ ศาลจงัหวดั ท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุม  
มีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัคดีเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงหากพิจารณาเขต
อ านาจของศาลปกครองซ่ึงหมายความถึงศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคท่ีตั้งอยู่ตาม
จงัหวดัต่าง ๆ ของประเทศตามท่ีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 ก าหนดไวจ้ะเห็นว่ากฎหมายไดก้  าหนดให้ศาลปกครองมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดี
พิพาทระหว่างรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน ซ่ึงคู่กรณีในคดีจะมีสถานะท่ีไม่เท่าเทียมกนั โดย
รัฐจะอยูใ่นสถานะ หรือมีอ  านาจท่ีเหนือกว่าเอกชนในขณะท่ีศาลยติุธรรมโดยเฉพาะในส่วนคดีแพ่ง
ซ่ึงหมายความรวมถึงศาลจงัหวดัจะมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างรัฐกบัเอกชนหรือ
เอกชนดว้ยกนั โดยคู่กรณี ทั้งสองฝ่ายจะมีสถานะท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึงหลกัการของพระราชบญัญติัการ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ท่ีมีสาระส าคญัในการก าหนดกรอบหรือหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
เพื่อใหก้ารชุมนุมสาธารณะเป็นไปดว้ยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของ
ชาติ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ตลอดจนสุขอนามยัของ
ประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช ้ท่ีสาธารณะ1 
    พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  ซ่ึงเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีโทษ 
ทางอาญามีฐานะเป็นกฎหมายประเภทกฎหมายมหาชน (Public Law) เพราะเป็นกฎหมายท่ีก  าหนด
นิติสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน โดยองค์กรของรัฐหรือเจา้หน้าท่ี
ของรัฐอยู่ในสถานะท่ีเหนือกว่าเอกชน แต่ศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัเป็นศาลยุติธรรมท่ีมีอ  านาจ 
ในการพิจารณาคดีประเภทกฎหมายเอกชน ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีก  าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชน
ต่อเอกชนด้วยกันในฐานะเท่าเทียมกัน การท่ีมาตรา 21 วรรคสองและมาตรา  22  วรรคสอง   
แห่งพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558  ไดบ้ญัญติัใหเ้จา้พนกังานดูการชุมนุมสาธารณะ
ไปร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัเพ่ือใหศ้าลมีค าสัง่โดยออกค าบงัคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะภายในเวลาท่ีก  าหนดนั้ น  เป็นการใช้อ  านาจของรัฐหรือองค์กรของรัฐในสถานะ  

                                                             
1 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558. หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติั. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 132  
ตอนที ่63 ก. 14 กรกฎาคม 2558. หนา้ 29.   
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เป็นผูป้กครอง ฝ่ายเดียวร้องขอต่อศาลให้มีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะอนัเป็น 
การก่อนิติสมัพนัธ ์(Relations) กบัผูชุ้มนุมซ่ึงเป็นเอกชนในฐานะเป็นผูอ้ยู่ใตป้กครองโดยก าหนด
ความสมัพนัธใ์หรั้ฐหรือองคก์รของรัฐมีฐานะเหนือกว่าเอกชน  และวตัถุประสงค์ของนิติสัมพนัธ์ 
ท่ีรัฐหรือองคก์รของรัฐก่อข้ึนเป็นไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนอนัเป็นประโยชน์
สาธารณะโดยส่วนรวม ต่างจากวัตถุประสงค์ของนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชน  
ท่ีมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ง   
 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558 มาตรา 21 ในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะ 
ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 142 หรือกรณีผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูชุ้มนุมฝ่าฝืนมาตรา 73 หรือไม่
ปฏิบติัตามมาตรา 84  มาตรา 15  มาตรา  16  มาตรา 17  หรือมาตรา 18 ให้เจา้พนักงานดูแล 
การชุมนุมสาธารณะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

                                                             
2 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
 “มาตรา 14 การชุมนุมสาธารณะที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 6 หรือไม่แจง้การชุมนุมตามมาตรา 10 หรือที่ผู ้
แจง้ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูรั้บแจง้หรือท่ีผูรั้บแจง้มีค  าสั่งหา้มการชุมนุมตามมาตรา 11 หรือท่ีจัดข้ึนหลงัจากท่ีผู ้
ยื่นค าขอไดรั้บหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอนัสมควรที่จะผ่อนผนัก าหนดเวลาตามมาตรา  12 ให้ถือว่าเป็นการ
ชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย” 
3 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
 “มาตรา 7 การจดัการชุมนุมสาธารณะในรัศมีหน่ึงร้อยหา้สิบเมตรจากพระบรมมหาราชวงัพระราชวงั 
วงัของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าข้ึนไป พระราชนิเวศน์ พระต าหนักหรือจาก 
ที่ซ่ึงพระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าข้ึนไป หรือผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค ์ประทบัหรือพ านกั หรือสถานที่พ  านกัของพระราชอาคนัตุกะ จะกระท ามิได ้

การจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นท่ีของรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล และศาลจะกระท ามิไดเ้วน้แต่ 
มีการจดัใหมี้สถานท่ีเพื่อใชส้ าหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นท่ีนั้น 

ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารและศาลอื่น
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งศาล 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภยัสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายมีอ  านาจประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกินห้าสิบ
เมตรรอบสถานที่ตามวรรคสอง ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมและพฤติการณ์ในการชุมนุมดว้ย” 
4 พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
 “มาตรา 8 การชุมนุมสาธารณะตอ้งไม่กีดขวางทางเขา้ออก  หรือรบกวนการปฏิบติังานหรือการใช้
บริการสถานที่ ดงัต่อไปน้ี 

(1) สถานที่ท  าการหน่วยงานของรัฐ 
(2) ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ 
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(1) กรณีการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 14 หรือไม่เลิกการชุมนุม
ภายในระยะเวลาท่ีไดแ้จง้ไวต่้อผูรั้บแจง้ตามมาตรา 18 ใหป้ระกาศให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมภายใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนด 

(2) กรณีผูจ้ดัการชุมนุมหรือผูชุ้มนุมฝ่าฝืนมาตรา 7 หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 8 มาตรา 15 

มาตรา 16 หรือมาตรา 17 ใหป้ระกาศใหผู้ชุ้มนุมแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบัติตามประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ
เพ่ือมีค  าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหว่างรอค าสั่งศาลให้เจา้พนักงานดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ทั้งน้ี เพื่อคุม้ครอง
ความสะดวกของประชาชนและคุม้ครองการชุมนุมสาธารณะ 

 แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง  ต้องก าหนดให ้
เจ้าพนักงานหลีกเล่ียงการใชก้  าลงั  ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงการใช้ก  าลงัได้ ให้ใช้ก  าลงัและ
เคร่ืองมือควบคุมฝงูชนเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น 

 การด าเนินการของเจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตราน้ี ไม่ตดัสิทธิของ
ผูอ่ื้นซ่ึงไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนั้นท่ีจะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือ
ศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเพ่ือมีค  าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุม 

                   ในมาตรา 21 วรรคสอง บญัญติัว่า หากผูชุ้มนุมไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ให้เจา้พนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุม
สาธารณะ (Public Assembly) เพ่ือมีค  าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น ในระหว่างรอ
ค าสัง่ศาลให้เจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็นตามแผนหรือแนว
ทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  ทั้งน้ี  เพ่ือคุม้ครองความสะดวกของประชาชนและคุม้ครองการชุมนุมสาธารณะ  
วรรคทา้ย บญัญติัว่า ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีปิดประกาศค าสั่งศาลตามมาตราน้ีไวใ้นท่ีแลเห็นได้
ง่าย ณ บริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะนั้น  และประกาศโดยวิธีการใดๆ เพ่ือใหชุ้มนุมและประชาชน
ทัว่ไปไดรั้บทราบค าสัง่ศาลดงักล่าวดว้ย และมาตรา 22 เม่ือไดรั้บค าขอใหมี้ค าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการ
ชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21 ให้ศาลพิจารณาค าขอนั้น เป็นการด่วน วรรคสอง  บัญญัติว่า   
                                                                                                                                                                              

(3) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน 
(4) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานที่ท  าการองคก์ารระหว่างประเทศ 
(5) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 
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ในการพิจารณา  หากความปรากฏต่อศาลว่ามีผูชุ้มนุมซ่ึงไม่ปฏิบติัตามประกาศของเจา้พนกังานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 21ใหศ้าลมีค าสั่งออกค าบงัคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
ภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด วรรคสาม  บญัญติัว่า  ค  าสั่งศาลตามวรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค  าสัง่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นท่ีสุด  ตามบญัญติัแห่ง
กฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากระบวนพิจารณาในการขอให้ศาลมีค าสั่งเลิกการชุมนุมตาม
พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  กฎหมายไดบ้ญัญติัใหศ้าลแพ่งหรือศาลจงัหวดัเป็น
ศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาออกค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ และบัญญัติให้ผูชุ้มนุม
สามารถอุทธรณ์ค าสั่งของศาลแพ่งหรือศาลจังหวดัท่ีไดส้ั่งให้เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาท่ี
ก  าหนดต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซ่ึงเป็นศาลยุติธรรมเพ่ือให้เพิกถอนค าสั่งของศาลแพ่ง
หรือศาลจงัหวดันั้น   

    ผูว้ิจยัเห็นว่า พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ในส่วนอ านาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีท่ีจะมีสถานะและอ านาจหน้าท่ีท่ีเหนือกว่าประชาชนผูชุ้มนุม 
และเป็นเร่ืองในทางปกครอง เช่น การออกค าสั่งห้ามการชุมนุม การพิจารณาค าขอผ่อนผนั
ก าหนดเวลายื่นขอชุมนุม การก าหนดเง่ือนไขหรือมีค าสั่งให้ผูจ้ ัดการชุมนุม ผูชุ้มนุม หรือ 
ผูอ้ยู่ภายในหรือบริเวณใกลเ้คียงกับสถานท่ีชุมนุมต้องปฏิบัติตามค าสั่งให้ปิดหรือปรับเส้นทาง
การจราจร และการประกาศก าหนดให้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการชุมนุมสาธารณะเป็นพ้ืนท่ีควบคุม เป็น
ตน้ และเร่ืองพิพาทท่ีเกิดข้ึนระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับประชาชนผูชุ้มนุมจึงควรไดรั้บการพิจารณา
วินิจฉยัโดยศาลปกครองซ่ึงเป็นศาลท่ีเขตอ านาจโดยตรง    

4.2 วิเคราะห์ปัญหาการใช้อ านาจของศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดในการออกค าส่ังเลิก
ชุมนุมสาธารณะตามค าขอของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม 

   การท่ีกฎหมายก าหนดใหศ้าลแพ่งหรือศาลจงัหวดัเป็นผูท่ี้มีอ  านาจมีค าสัง่ตามค าขอของ 
เจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะโดยออกค าบงัคบัให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน
เวลาท่ีก  าหนดดังท่ีบัญญัติไวใ้น มาตรา 21 วรรคสอง และมาตรา 22 วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 นั้ น จะถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี 
ทางกฎหมายมหาชนหรือไม่  อีกทั้งการใชอ้  านาจตามกฎหมายออกค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุม
สาธารณะท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงค าสัง่ใหเ้ลิกการชุมนุมดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครองนั้น
เป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายของฝ่ายบริหาร  การท่ีกฎหมายบัญญติัให้ศาลแพ่งเป็นผูม้ีหน้าท่ี
ตัดสินความผิดถูกของการใช้อ  านาจตามกฎหมายโดยก าหนดให้ศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด  
เป็นผูมี้ค  าสัง่โดยออกค าบงัคบัใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะซ่ึงเป็นค าสั่งทางปกครองเสียเอง
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จะถูกตอ้งตามทฤษฎีและหลกัการของกฎหมายหรือไม่  และศาลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเพื่อตรวจสอบการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารควรจะเป็นศาลใด   

   กฎหมายก าหนดให้กรณีท่ีผูชุ้มนุมไม่ยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งให้เลิกการชุมนุมของ
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุว่าค  าสัง่ใหเ้ลิกการชุมนุมเน่ืองจากไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ใหค้รบ 24 ชัว่โมง
ก่อนเร่ิมการชุมนุมและไมไดรั้บการผอ่นผนั ซ่ึงผูชุ้มนุมรู้สึกว่าการ ท่ีเจา้หน้าท่ีไม่อนุญาตผ่อนผนั
หรือไม่ใหชุ้มนุมนั้นเป็นการไม่ชอบธรรม เจา้หนา้ท่ีสามารถร้องขอให้ศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมี
เขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมมีค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมได้ จะเห็นว่าไม่มี 
การเปิดโอกาสใหศ้าลใชดุ้ลพินิจในการตรวจสอบค าร้องขอของเจา้หน้าท่ี เพราะเมื่อศาลรับค าขอ
แลว้ก็จะสัง่การโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก  าหนดในพระราชบญัญติั และสั่งการ
เท่านั้นโดยออกเป็นค าบงัคบั จึงเท่ากบัศาลตอ้งสั่งการไปตามค าขอของเจา้หน้าท่ีโดยไม่มีอ  านาจ  
ในการชัง่น ้ าหนกัดุลพินิจของฝ่ายปกครอง และแมว้่ากฎหมายจะก าหนดให้ค  าสั่งศาลดงักล่าวอาจ
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคข้ึนไปไดอี้กชั้นหน่ึง และค าสัง่ของศาลอุทธรณ์ให้เป็น
ท่ีสุด ก็มีขอ้สังเกตว่าศาลยุติธรรมซ่ึงมิได้ถูกบ่มเพาะให้มีประสบการณ์ทางการบริหารราชการ
แผ่นดินและมีความรู้ความเช่ียวชาญในคดีปกครองมากนักจะสามารถพิจารณาวินิจฉัยในเร่ือง
เหล่าน้ีไดดี้เพียงใด  

   ยงัมีขอ้สงัเกตว่าการท่ีกฎหมายก าหนดใหศ้าลแพ่งและศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือ
สถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ มีอ  านาจพิพากษาโทษทางอาญาตามท่ีก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
ฉบบัน้ี ศาลดงักล่าวซ่ึงเป็นศาลยุติธรรมในส่วนคดีแพ่งจะด าเนินกระบวนพิจารณาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เน่ืองจากกฎหมายมิได้
ก  าหนดใหน้ าบทบญัญติัของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วน ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั  

   รวมทั้งยงัมีการก าหนดให้ผูอ่ื้นซ่ึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการชุมนุม
สาธารณะ สามารถท่ีจะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุม
สาธารณะ เพ่ือมีค  าสัง่ใหผู้ชุ้มนุมเลิกการชุมนุมได ้ ซ่ึงพิจารณาโดยผวิเผนิก็เหมือนเป็นการฟ้องร้อง 
โดยอาศยัฐานความผิดเร่ืองละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์ ซ่ึงผูฟ้้องร้องจะตอ้ง
ขอใหศ้าลสัง่ใหผู้จ้ดัการชุมนุมหรือผูชุ้มนุมชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น แต่อย่างไรก็ตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ก  าหนดให้ศาลสั่งให้ผู ้ชุมนุมเลิกการชุมุนมได้เท่านั้ น  
และเม่ือพิจารณาในอีกแง่หน่ึงก็อาจจะเป็นวิธีการชัว่คราวก่อนพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เพ่ือให้ยุติการชุมนุมไวช้ัว่คราวก่อน แมก้ระนั้นก็ตาม ค าสั่งศาลในกรณีเช่นน้ี
ไม่ใช่ค  าสั่ง ช้ีขาดคดีหรือค าพิพากษา  แต่เ ป็นค าสั่งวิ ธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา  
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหย้ติุการกระท าท่ีเป็นมูลเหตุของคดีพิพาทคือ การกระท าละเมิดไวช้ัว่คราว
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ก่อน เพ่ือท่ีศาลจะไดพิ้จารณาในเบ้ืองตน้ว่าการกระท าน้ีเป็นละเมิดหรือไม่ หากใช่ จะไดพ้ิพากษา
สั่งไปตามค าขอของผูฟ้้องร้องคือ ให้ชดใชค่้าสินไหมทดแทน แต่ค าสั่งศาลท่ีสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิก 
การชุมนุมนั้น ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นการยติุการกระท าเป็นการชัว่คราว แต่เป็นการยุติการกระท าโดย
ส้ินเชิง จึงก่อให้เกิดขอ้สังเกตว่า ค าสั่งให้ผูชุ้มนุมเลิกการชุมนุมของศาลดงักล่าว ไม่ใช่ค  าสั่งของ
องค์กร ตุลาการ เพราะคดีพิพาทน้ีคือคดีละเมิด ซ่ึงค  าพิพากษาคือต้องสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไม่ใช่สัง่ใหเ้ลิกการชุมนุม แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัค าสัง่ทางปกครอง  
    ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการแกไ้ขบทบญัญติัดงักล่าวท่ีก  าหนดใหเ้จา้พนกังานดูแลการชุมนุม
สาธารณะตอ้งร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดั ท าใหเ้กิดอุปสรรค เกิดความล่าชา้ อาจไม่ทนัการ 
และเจา้หนา้ท่ีแลการชุมนุมก็เป็นเจา้หน้าทีท่ีคอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่ผู ้ชุมนุมอยู่แลว้ ย่อม
ประเมินสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี ในกรณีเร่งรีบอาจท าให้เสียเวลาในการร้องขอต่อศาลแพ่งหรือ
ศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ แมว้่ากฎหมายจะระบุว่าในระหว่าง
รอค าสัง่ศาลใหเ้จา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ  านาจกระท าการท่ีจ  าเป็นตามแผนหรือแนว
ทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะท่ีคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็บชอบตามขอ้เสนอแนะของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ก็ยงัไม่มีความชดัเจน อาจท าใหเ้จา้หน้าท่ีดูแลการชุมนุมเกิดความสับสนว่าจะตอ้ง
กระท าการใด มากนอ้ยเพียงใด ฉะนั้น เจา้พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะจึงควรเป็นผูม้ีอ  านาจ
พิจารณาการชุมนุมไดด้ว้ยตนเอง ไม่ควรไปร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจงัหวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 


