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ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 63 

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  มีเจตนารมณ์ส�าคัญ

เพื่อการก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะ

ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืงทีป่ระเทศไทย

เป็นภาคี และเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย

ความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม 

สุขอนามัยของประชาชน รวมทั้ง เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ

เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นท่ีไม่

เกี่ยวข้อง โดย พ.ร.บ. นี้ประกอบด้วย 35 มาตรา รวม

จ�านวน 5 หมวด ได้แก่

สาระส�าคัญ
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5

หมวดที่ บทท่ัวไป เป็นการกล่าวถึง ลักษณะ

ของการชมุนมุสาธารณะทีถ่กูต้องตาม

กฎหมาย

หมวดที่

หมวดที่

หมวดที่

หมวดที่ บทก�าหนดโทษ กล่าวถึง โทษของ 

ผู้จดัการชมุนุมและผู้ชมุนุมทีไ่ม่ปฏบิตัิ

ตามที่กฎหมายก�าหนด 

การคุ้มครองความสะดวกของประชาชน

และการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ก�าหนดหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุมและ 

ผู้ชุมนุม

การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
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ของการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
ตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ

พ.ศ.2558

ประกำรแรก บทบัญญัติของกฎหมายท่ีมุ ่งจ�ากัด

เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ด้วยการนิยาม 

ความหมายและขอบเขตของการชุมนุมสาธารณะ 

ที่อยู ่ภายใต้กฎหมายให้สามารถตีความได้อย่าง 

กว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมแทบทุกประเภทให้

กลายเป็นการกระท�าที่อยู ่ภายใต้การบังคับของ 

พ.ร.บ. และเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีร่ฐัสามารถ

ใช้อ�านาจในการจ�ากัดเสรีภาพได้ในขณะเดียวกัน

สภาพปัญหา

1

ประกำรที่สำม สถานการณ์การเมืองภายใต้ระบอบ

อ�านาจนิยม ซึ่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

พ .ศ .2558 ได ้ ถู กประกาศใช ้ ในห ้ ว ง เวลาที่ 

คณะรัฐประหารยังคงมีอ�านาจในทางการเมือง 

ผ ่ านการ ใช ้ อ� านาจอย ่ า ง เบ็ ด เส ร็ จ เ ด็ ดขาด 

ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ  (พ.ศ. 2557) 

การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีร่ฐัในห้วงเวลาดงักล่าว

ย่อมไม่อาจด�าเนินไปได้อย่างเป็นอิสระ หรือเป็น 

การท�าหน้าท่ีท่ีวางอยู ่บนหลักการทางกฎหมาย 

เพียงอย่างเดียว 

ประกำรที่สอง หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่มีความเข้าใจ

และไม่ตระหนักถึงเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ 

เพราะหลายคร้ังท่ีเจ ้าหน ้าที่ รัฐที่ เกี่ยวข ้องให ้

ความส�าคัญกับการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ

มากกว่าการปกป้องเสรีภาพในการชุมนุม และยังมี

การน�าเอากฎหมายอืน่ ๆ  หรอืค�าสัง่คณะรฐัประหาร

ที่มุ ่งจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาบังคับใช ้

อันเป็นการสร้างความยุ่งยากให้แก่การใช้เสรีภาพใน

การชุมนุมสาธารณะ
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ข้อเสนอระยะสัน้ต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจ : ซึง่หน่วยงาน

ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการชุมนุมสาธารณะ

ตาม พ.ร.บ. นี้ คือ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ซึ่งมีอ�านาจ

อย่างกว้างขวางทั้งในการตีความ การใช้อ�านาจ 

ตามกฎหมาย การสัง่ห้ามการชมุนมุ เป็นต้น ดงัน้ัน 

ควรมีการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการชุมนุม

สาธารณะแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง 

ควรมีการปรับปรุงการด�าเนินการในรายละเอียด

เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ 

ที่ไม่ได้เป็นการท�าลายเสรีภาพของประชาชน 

กฎหมายที่รับรองเสรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะ

ข้อเสนอแนะ

ก.

 กฎหมายที่จะจัดท�าขึ้นต้องมุ่งให้การรับรอง 

และคุ ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมเป็นหัวใจส�าคัญ 

โดยต้องเป็นกฎหมายทีส่อดคล้องกับการรับรองเสรภีาพ 

ในการชุมนุมตามที่ได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ซึง่รับรองการชมุนมุทีด่�าเนนิไปอย่างสงบและปราศจาก

อาวุธ  ทั้งนี้ หากจะเปิดโอกาสให้มีการจ�ากัดการชุมนุม

สาธารณะได้ก็ต้องมีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอเชิงหลักการ

ข้อเสนอในระยะยาวต่อการจัดท�ากฎหมายที่มุ ่ง

รับรองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะมากกว่า 

การควบคุมเสรีภาพในการชุมนุม โดยสามารถแยก

ออกเป็น 3 ประเด็นส�าคัญ ดังต่อไปนี้

ข. 
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1. กระบวนการในการแจ้งการชุมนุมสาธารณะต้องมี

ข้ันตอนที่เป็นระบบ สะดวก และสามารถเข้าใจ 

ได้ง่าย ต้องอยู่ภายใต้ระบบการแจ้งเพื่อทราบมิใช่

เป็นระบบการขออนุญาต ซึง่ในทางปฏิบัตทิีเ่กดิขึน้

จริงด้วยการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างกว้าง

ขวาง ได้ท�าให้ระบบการแจ้งเพือ่ทราบในทางนตินิยั 

กลบักลายเป็นระบบการขออนญุาตในทางพฤตนิยั 

2. กระบวนการโต้แย้งการใช้อ�านาจในการสั่งห้าม 

การชุมนุมสาธารณะหรือการใช้อ�านาจในลักษณะ

อื่นๆ ที่มีผลเป็นการคุกคามหรือปิดกั้นการชุมนุม

สาธารณะในทุกขั้นตอน จะต้องมีการออกแบบ 

เชิงกระบวนการท่ีให ้ทางด้านผู ้จัดการชุมนุม

สามารถจะโต้แย้งได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกบั

ลักษณะพื้นฐานของการชุมนุมสาธารณะด้วย

ข้อเสนอเชิง
กระบวนการ

1. ต้องท�าให้บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการชุมนุมสาธารณะ

โดยตรงมีความชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนิยามของ 

การชุมนุมสาธารณะ พื้นที่การจัดการชุมนุม เป็นต้น 

เพราะหากปล่อยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ใช้อ�านาจ

ในการตีความ จะพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีแนวโน้มที่จะ

ขยายขอบเขตการใช้อ�านาจและส่งผลกระทบให้

เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะต้องถูกจ�ากัดหรือ 

ถูกคุกคามเป็นอย่างมาก 

2. ต้องท�าให้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะเป็นกฎหมาย

ฉบับเดียวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมนุม เนื่องจาก

ในปัจจุบัน แม้จะมี พ.ร.บ. ฉบับน้ีแต่ก็จะพบว่า 

เมื่อต้องการจัดการชุมนุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทางฝ่ายผู้จัดชุมนุมต้องด�าเนินการตามกฎหมาย 

อีกหลายฉบับและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย 

หน่วยงาน 

3. ต้องท�าให้หน่วยงานรัฐตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่ 

ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่การชมุนมุสาธารณะ 

มหีน้าทีใ่นการท�าให้เกิดการชมุนมุอย่างสงบทีเ่ป็นไป

ตามกรอบของกฎหมายและ ต้องตระหนักว่าบทบาท

หน้าที่ของตนมิได้อยู่ตรงกันข้ามกับผู้ชุมนุม

4. ควรยกเลิกโทษจ�าคุกใน พ.ร.บ. เพราะความผิด 

ที่ไม่ด�าเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดการ

ชุมนุม  ถู กก� าหนดโทษโดยการจ� าคุ ก  ทั้ งนี ้

การกระท�าความผิดดังกล่าวมิได้มีผลกระทบโดยตรง

หรือสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้บังเกิดข้ึน 

ต่อส่วนรวม ฉะนั้น การก�าหนดโทษจ�าคุกจึงเป็น 

การใช้มาตรการทางอาญาที่ไม่มีความสอดคล้องกับ

การรับรองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ  

ข้อเสนอเชิง
บทบัญญัติ
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