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บทคัดยอ 

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการ

ทีท่าํให การชมุนมุเปนไปดวยความสงบ เรยีบรอย และปลอดภยั แตเมือ่กฎหมายดงักลาวมบีทบญัญตัิ

ที่ตองตีความถึงในเรื่องตาง ๆ การตีความดังกลาวอาจมีความไมแนนอน ดังที่เกิดขึ้นกับการตีความวา 

การชมุนุม นดัหยดุงานของลกูจางตามกระบวนการแหงบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ 

พ.ศ. 2518 เปนการชุมนุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อันเปนการชุมนุมประเภทท่ี 3 ซ่ึงพระราช

บญัญัตกิารชมุชมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 บญัญตัขิอยกเวนไว การชมุนมุนดัหยดุงานของลกูจางกไ็มตอง

กระทําตามขั้นตอนที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แตหากตีความวา

มิไดเปนการชุมนุมประเภทที่เขาขอยกเวน ก็จะทําใหเกิดปญหาตามมาอยางตอเนื่องเช่ือมโยงกัน 

กลาวคือ 

 1. เมือ่วตัถปุระสงคของการชมุนมุนดัหยดุงานของลกูจางตามพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ 

พ.ศ. 2518 บัญญัติเพื่อกดดันใหนายจางยินยอมรับตามขอเรียกรองของลูกจาง ซึ่งไมอาจคาดหมาย

ไดวาจะสิน้สดุการกดดันในเวลาใด แตในขณะเดยีวกนั การชมุนมุสาธารณะตองมีการแจงการชมุนมุตอ

หัวหนาสถานีตํารวจในทองที่ที่ทําการชุมนุมกอนเริ่มการชุมนุม และตองระบุวัตถุประสงค วัน ระยะ

เวลา และสถานที่ การชุมนุมดวย โดยหากไมสามารถแจงการชุมนุมไดหรือมิอาจแจงระยะเวลา

การชุมนุมได พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ใหถือวาเปนการชุมนุมที่ไมชอบดวย

กฎหมาย

 2. เมื่อการนัดหยุดงานดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ตามหลักแรงงานสัมพันธจะไมมีผล

บังคับนายจางใหกระทําตามขอตกลงที่ไดมีการยินยอมกันไปแลว

 3. เมื่อการนัดหยุดงานไมอาจบังคับนายจางได ลูกจางซ่ึงอยูในฐานะเสียเปรียบนายจาง

อยูแลว ก็จะยิ่งเสียเปรียบมากยิ่งขึ้น เพราะขาดกระบวนการกดดันนายจาง

คําสําคัญ: การนัดหยุดงาน การแจงการชุมนุม การนัดหยุดงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย
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Abstract

 When Public Assembly Act B.E. 2558 is legislated for the purpose of building 

procedures causing peace, tidiness, calmness and safety of assembly but when

such Act consists of legislations which shall be interpreted for meanings in various 

matters, there may be uncertain interpretation standards, such as employee strike 

assembly in accordance with labor relations procedures, which is in line with

legislation of Public Assembly Act B.E. 2518, is the assembly in accordance with 

legislation exempted by the legislation of Public Assembly Act B.E. 2558. If such 

assembly is deemed exempted, employee strike assembly may not have to

comply with procedures legislated in such Public Assembly Act but if such strike 

assembly is not the type exempted, it may cause subsequent related problems,

namely, 

 1. Strike assembly in accordance with procedures legislated in Labour

Relations Act B.E. 2518 shall consist of notification of assembly to the chief of local 

police station at least 24 hours prior to the beginning of assembly. In such

notification shall be specified with objectives, date, period and assembly place, 

but employee strike assembly purposes to force employer to accept demands of 

employees, then the termination time will not able to be expected and if there is 

failure in notification of assembly or assembly period, it shall be deemed by Public 

Assembly Act B.E. 2558 that such assembly is unlawful. 

 2. When strike assembly is unlawful, employer will not be forced to perform

in accordance with consented agreement as legislated in Labour Relations Act

B.E. 2518. 

 3. When strike assembly is unlawful, employees who are already 

disadvantageous to employer will be more disadvantageous because employees

have no procedures to force employer at all. 

Keywords: strike, assembly notification, unlawful strike
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บทนํา

 นับตัง้แต พ.ศ. 2558 เปนตนมา ประเทศไทย

มีกฎหมายเกี่ยวกับการควมคุมการชุมนุมในที่

สาธารณะมาใชบังคับ โดยมีวัตถุประสงคใหเกิด

หลกัเกณฑในการรวมตัวกนัชมุนมุของประชาชนใน

สถานที่สาธารณะที่ชัดเจน อันเปนการจํากัดสิทธิ

เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน ซึ่งกระทําได

โดยกฎหมายเฉพาะที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคง

ของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ

เรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพือ่

คุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น1

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

2558 ดังกลาว กําหนดหลักเกณฑใหผูประสงคจะ

จัดการชุมนุมแจงการชุมนุมตอผูรับแจงกอนเริ่ม

การชุมนุม และตองระบุวัตถุประสงค วัน ระยะ

เวลา และสถานทีช่มุนมุ2 ตลอดจน ผูชมุนุมตองเลกิ

การชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีไดแจงตอ

ผูรับแจง3 และหากการไมมีการแจงการชุมนุมตาม

มาตรา 10 ใหถือวาเปนการชุมนุมสาธารณะโดย

ไมชอบดวยกฎหมาย4

 แตอยางไรก็ดี พระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558 นี้ บัญญัติขอยกเวนประเภท

ของการชุมนุมที่ไมตองอยูในบังคับไว 5 ประการ5

โดยหน่ึงในน้ัน ไดแก การชุมนุมตามบทบัญญัติ

ของกฎหมาย ซึ่งควรที่จะตีความรวมไปถึงการ

ชมุนุมนัดหยดุงานของลกูจางตามกระบวนการทาง

แรงงานสัมพันธดวย แตอยางไรก็ดี องคกรหรือ

หนวยงานหรือเจาพนักงานยังตีความแตกตางกัน

ออกไป ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ผลของการเปด

ชองวางใหตคีวามไดอยางกวางขวางดงักลาว ทาํให

เกิดปญหาตอการชุมนุมตามกระบวนการนัดหยุด

งานของลูกจางซึ่งเปนกระบวนการที่จําเปนทาง

แรงงานสัมพันธ อันจะบังคับนายจางตามกฎหมาย

ได ตองเปนไปตามขั้นตอนวิธีการตามกฎหมาย 

 หากการชมุนมุนดัหยดุงานมไิดเปนการชมุนมุ

ที่ไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558 แลว ผูชุมนุมตองทําตาม

บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตักิารชุมนมุสาธารณะ 

พ.ศ. 2558 มิฉะนั้น อาจเปนการชุมนุมที่ไมชอบ

ดวยกฎหมาย แตเมื่อพิจารณาตามจุดประสงคของ

การชุมนุมนัดหยุดงานของลูกจางแลวนั้น เปนการ

กดดันเพื่อตอรองใหนายจางยินยอมตามขอเรียก

รองของลกูจาง โดยอาศยัการท่ีนายจางไมมแีรงงาน

ในการทํางานให ซึ่งในกรณีเชนนี้ไมอาจกําหนด

เวลาไดวานายจางจะยินยอมเมื่อใด หรือลูกจางไม

สามารถทนหยุดงานโดยไมมีคาจางถึงเมื่อใด ทําให

ไมอาจกําหนดเวลาการเลิกชุมนุมนัดหยุดงานได 

การชุมนุมนัดหยุดงานดังกลาวอาจไมเปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย จึงเปนการชุมนุมนัดหยุด

งานที่ไมชอบดวยกฎหมาย ก็จะเกิดความเสียหาย

ตอกระบวนการแรงงานสมัพนัธและลกูจางกจ็ะไมมี

กระบวนการตอรองนายจางท่ีมีฐานะทางสังคมได

เปรียบลูกจาง ดังนั้น ลูกจางจะไมไดรับความเปน

ธรรมตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 44.
2 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 10.
3 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 18.
4 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 14.
5 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 3.
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กระบวนการทางแรงงานสัมพันธ

 “แรงงานสัมพันธ” หมายถึง ความสัมพันธ

ระหวางฝายนายจางและฝายลูกจาง โดยหากมี

ความขดัแยงหรอืขอพพิาททางแรงงานตอกนั กต็อง

มรีฐัเขามากาํหนดหลกัเกณฑโดยออกกฎหมายเพือ่

เปนกรอบใหนายจางและลูกจางตองปฏิบัติตาม6

เพื่อเปนหลักปฏิบัติในการแกปญหาขอขัดแยงทาง

แรงงานระหวางนายจางกับลูกจาง และเปนกฎ

เกณฑในการรกัษาความเปนธรรมในดานสงัคมและ

เศรษฐกิจ เชน หลกัเกณฑการยืน่ขอเรยีกรองเพือ่ให

กําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ

การจาง หลักเกณฑการเจรจาตอรอง เปนตน7

 กระบวนการทางแรงงานสัมพันธ เปนการ

เจรจาตอรองระหวางนายจางกับลูกจางเพื่อให

กําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ

การจาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้8

 1. นายจางหรือลูกจางยื่นขอเรียกรองเพื่อ

กําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ

การจางเปนหนังสือ9

 2. ฝายนายจางและฝายลกูจางเลอืกต้ังผูแทน

เขารวมเจรจาฝายละไมเกิน 7 คน10 และตองมี

การเจรจากันภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับขอ

เรียกรอง11

 3. ถาไมมีการเจรจากันภายใน 3 วัน หรือ

เจรจาแลวตกลงกันเองไมได ถือวาเกิดขอพิพาท

แรงงานข้ึน12 และตองใหพนักงานประนอมขอ

พิพาทแรงงานดําเนินการไกลเกลี่ย13 

 4. ถาไกลเกลี่ยแลวยังตกลงกันไมได ถือวา

เกิดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ขึ้นฝาย

นายจางหรือฝายลูกจางอาจใชกระบวนการกดดัน

อีกฝายหนึ่ง โดยฝายนายจางอาจใชวิธีการปดงาน

หรือฝายลูกจางอาจใชวิธีการนัดหยุดงานจนกวา

อีกฝายหนึ่งจะยินยอมตามขอเรียกรอง14

การปดงานและการนัดหยุดงานโดยชอบ

ดวยกฎหมายในประเทศไทย

 1. การปดงานโดยชอบดวยกฎหมาย 

 เปนการที่นายจางปฏิเสธไมยอมใหลูกจาง

ทํางานชั่วคราวเนื่องจากขอพิพาทแรงงาน15 โดย

นายจางมีวัตถุประสงคท่ีจะใหลูกจางไดรับความ

เดือดรอน เนื่องจากในระหวางปดงานลูกจางจะ

ไมไดทํางาน ดังนั้น ลูกจางก็จะไมไดรับคาจาง อัน

6 การสงเสรมิแรงงานสัมพนัธ. (2552). แรงงานสัมพนัธ, สวัสดกิารและคุมครองแรงงานอุดรธาน,ี http://www.oocities.org/udorn

 labour/ relationlabour.htm (สืบคนเมื่อ 28 เมษายน 2562).
7 ดุสิต ภูตระกูล. (2535). แรงงานสัมพันธ, นครสวรรค: สี่แควการพิมพ, หนา 12.
8 การสงเสริมแรงงานสัมพันธ, เรื่องเดิม.
9 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 13.
10 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 13.
11 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 16.
12 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 21.
13 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 22.
14 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 22.
15 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 5.
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เปนวธิกีารกดดนัใหลกูจางยนิยอมตามขอเรยีกรอง

ของนายจาง16

 ปจจุบันไมมีบทบัญญัติเปนการเฉพาะไวใน

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 แต

อยางไรก็ดี ปจจุบันมีรูปแบบของการปดงานที่เปน

ที่ยอมรับโดยทั่วไปอยู 2 รูปแบบ คือ17

 (1) การปดงานบางสวน เปนกรณีที่นายจาง

ปดงานแตเพียงบางสวนหรือบางแผนกหรือบาง

กลุม และอาจดําเนินกิจการในสวนอื่น ๆ ตามปกติ

ได18

 (2) การปดงานทัง้กจิการ ไดแก การทีน่ายจาง

สั่งใหลูกจางท้ังหมดไมตองมาทํางานหรือไมตอง

ปฏิบัติหนาที่ และปดสถานประกอบกิจการ เนื่อง

ดวยขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได

 2. การนัดหยุดงานโดยชอบดวยกฎหมาย

 การนัดหยุดงาน เปนการที่ลูกจางรวมกันไม

ทาํงานชัว่คราวเนือ่งจากขอพิพาทแรงงาน19 อนัเปน

วิธีการที่ลูกจางไดรวมกันเพื่อกดดันหรือบีบบังคับ

ใหนายจางยินยอมตามขอเรียกรองที่ตนกําหนด

ไว และวิธีการนี้จะกดดันจนกวาลูกจางจะสม

ประโยชน20 

 โดยองค การแรงงานระหว างประเทศ 

(International Labour Organization: ILO) ได

รับรองวาสิทธินัดหยุดงานเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของ

ผูใชแรงงาน และเปนสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีเปนเครื่องมือเพื่อผูใชแรงงานใชรักษา

ผลประโยชนของฝายตน21

 การนัดหยุดงานนั้นมิได มีการกําหนดถึง

รูปแบบของการนัดหยุดงานไวในกฎหมาย แตการ

นัดหยุดงานท่ีจะเปนการหยุดงานท่ีชอบดวย

กฎหมายได นั้น ต องปฏิบัติตามข้ันตอนตาม

กฎหมายอยางถูกตองครบถวน ตลอดจนไมมี

ลกัษณะของการกระทาํความผดิตามกฎหมายอืน่ ๆ 22

 2.1 รูปแบบการนัดหยุดงาน23

  (1) การนัดหยุดงานระยะสั้น ไดแก การ

ท่ีลูกจางจะตกลงกันนัดหยุดงานเปนระยะเวลา

16 บทความ-กฎหมาย. (2557). การปดงานและการนัดหยุดงาน, ทนายคลายทุกข, https://www.decha.com/article/section/

 relieve_lawyer/ 10691 (สืบคน 29 เมษายน 2562).
17 กิตติพงศ หังสพฤกษ, (2553). การรวมเจรจาตอรอง, ใน ประมวลสาระชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง เลม 2 

 หนวยที่ 10 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร, พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนา 10-49.
18 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3433-3434/2530 และ 1389/2531.
19 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518, มาตรา 5.
20 บทความ-กฎหมาย. (2557). การปดงานและการนัดหยุดงาน, ทนายคลายทุกข, https://www.decha.com/article/section/

 relieve_lawyer/ 10691 (สืบคน 29 เมษายน 2562).
21 International Labour Office. (2006). Freedom of Association : Digest of decisions and principle of the Freedom 

 of Association Committee of the Governing Body of the ILO, Geneva : International Labour Office, Fifth (revised) 

 edition, 109.
22 กิตติพงศ หังสพฤกษ. (2538). รูปแบบการนัดหยุดงานและการปดงาน, วารสารศาลแรงงาน, 11(4): 35.
23 กิติพงศ หังสพฤกษ. (2553). รูปแบบการนัดหยุดงานและการปดงาน: 35-43.
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เทาใดก็ได เชน 1 วัน หรือหลายวันก็ได แตตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว การนัด

หยุดงานดังกลาวลูกจางยังคงอยูในสถานที่ทํางาน 

ดงัน้ัน ถากอใหเกิดความเสยีหายแกนายจาง ลกูจาง

จะมิไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

  (2) การนดัหยดุงานบางสวน ซึง่กฎหมาย

ไทยไดกําหนดใหการนัดหยุดงานอาจกระทําเพียง

บางสวนกไ็ด เนือ่งดวยกฎหมายมไิดกาํหนดจาํนวน

ลูกจางในการนัดกันหยุดงานไว 

  (3) การนดัหยดุงานแบบสกัดก้ันสายการ

ผลิตหรือการนัดหยุดงานแบบจุกขวด เปนการนัด

หยุดงานบางสวนและมีความสําคัญตอขั้นการผลิต

ลําดับถัดไป เปนการทําใหลูกจางกลุมอื่นไมอาจ

ทํางานหรือดําเนินการผลิตตอไปได 

  (4) การนัดหยุดงานแบบหมุนเวียน เปน

การนดัหยดุงานในรปูแบบหมนุเวียนจากแผนกหนึง่

ไปยังอีกแผนกหนึ่งหรือจากโรงงานแหงหนึ่งไปยัง

อีกแหงหนึ่ง

  (5) การนัดหยุดงานในระดับชาติ ไดแก 

การนัดหยุดงานดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ มีวัตถุ

ประสงคในการเรียกรอง ตอตาน หรือประทวง

นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยสหภาพ

แรงงานในหลายสถานประกอบกจิการรวมกนัตกลง

นดัหยดุงาน หากไมประสบความสําเรจ็ การนดัหยดุ

งานดงักลาวจะไมไดรบัความคุมครองตามกฎหมาย

  (6) การนัดหยุดงานโดยการชุมนุมหนา

สถานทีป่ระกอบกจิการหรอืสถานท่ีใกลเคียง ไดแก 

การนัดหยุดงานนอกสถานที่ประกอบการ ตอง

กระทาํโดยสนัต ิจะใชกาํลงัรนุแรงเพือ่ขดัขวางหรอื

ขมขูไมได เพราะอาจจะไมไดรับความคุมครองและ

เปนความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ได

 2.2 กรณีหามนัดหยุดงาน 

  กรณทีีล่กูจางจะนัดหยดุงานไมได24 ไดแก

  (1) สถานประกอบกิจการนั้นไมเคยมี

ขอตกลงหรือคําชี้ขาดใด ๆ  มากอนเลย และยังไมมี

การแจงขอเรียกรอง

  (2) มีการแจงขอเรียกรองแลว แตขอ

เรียกรองนั้นยังอยูในระหวางการดําเนินการตาม

กฎหมายแรงงานสัมพันธ เชน ระหวางเจรจา ไกล

เกลี่ย หรือระหวางวินิจฉัยหรือช้ีขาดขอพิพาท

แรงงาน

  (3) อยู ในระหวางการใชบังคับตามขอ

ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจาง หรอือยูในระหวางการ

ใชบังคับตามคําวินิจฉัยหรือตามคําชี้ขาดขอพิพาท

แรงงาน และทัง้นายจางและลกูจางยงัคงปฏบิตัติาม

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง คําวินิจฉัย หรือ

คําชี้ขาดนั้น

  (4) ยังมิได แจ งให พนักงานประนอม

ขอพิพาทแรงงานหรืออีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา

 จากลักษณะของการปดงานและการนัด

หยุดงาน เปนวิธีการกดดันฝายตรงกันขามให

ยินยอมตาม ขอเรียกรองเพื่อกําหนดหรือแกไขเพิ่ม

เติมขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางท่ีเกิดจากการ

แจงขอเรียกรอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนัดหยุด

งานของลูกจางนั้น มักชุมนุมกันจนกวานายจางจะ

24 เกษมสันต วิลาวรรณ. (2555). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน, พิมพครั้งที่ 18, เรื่องเดิม, หนา 272.
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ยินยอมตามขอเรียกรองของลูกจาง ดังนั้น เมื่อเกิด

พระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 ขึน้ 

จึงกอใหเกิดปญหาตอการนัดหยุดงานในลักษณะ

การนดัหยดุงานโดยการชมุนมุหนาสถานทีป่ระกอบ

การหรอืสถานทีใ่กลเคียง เนือ่งจากพระราชบญัญตัิ

ดังกลาวมีการจํากัดหรือกําหนดหลักเกณฑในการ

ชุมนุมตาง ๆ

กระบวนการชุมนุมสาธารณะตาม

พระราชบญัญัตกิารชมุนมุสาธารณะ พ.ศ.

2558

 1. ความหมายของ “การชุมนมุสาธารณะ”

 “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การ

ชมุนมุของบคุคลในทีส่าธารณะเพือ่เรยีกรอง สนบัสนนุ

คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งโดยแสดงออกตอประชาชนทั่วไป และบุคคล

อื่นสามารถรวมการชุมนุมน้ันได ไมวาการชุมนุม

นัน้จะมกีารเดนิขบวนหรอืเคลือ่นยายดวยหรอืไม25

2. ขอยกเวนในพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558

 การชุมนุมที่ได รับการยกเวนในพระราช

บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 นี้ สามารถ

กระทําไดเลยโดยไมตองเปนไปตามขั้นตอนที่

กําหนดในพระราชบัญญัตินี้26

 2.1 ประเภทการชุมนุมสาธารณะที่ไดรับ

การยกเวน27

  (1) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธี

และงานรัฐพิธี

  (2) การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตาม

วัฒนธรรมแหงทองถิ่น

  (3) การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา

สงเสริมการทองเท่ียว หรือกิจกรรมอืน่เพือ่ประโยชน

ทางการคาปกติของผูจัดการชุมนุมนั้น

  (4) การชุมนุมภายในสถานศึกษา

  (5) การชุมนุมหรือการประชุมตามบท

บัญญัติแหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มี

วัตถุประสงคทางวิชาการ

  (6) การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลา

ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎ

อัยการศึกและการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อ

ประโยชนในการหาเสยีงเลอืกตัง้ในชวงเวลาทีม่กีาร

เลือกตั้ง แตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

 2.2 พื้นที่ตองหามการชุมนุมสาธารณะ ตาม

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 255828

25 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 5.
26 เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์. (2561). กฎหมายหามชุมนุมในรัฐทหาร 2, ประชาไท, https://prachatai.com/journal/2018/03/76117 

 (สืบคน 29 เมษายน 2562).
27 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 3.
28 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 7.
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เปนการจํากัดการชุมนุมในบางพื้นที่ ซึ่งหากฝาฝน

จะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน

หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

  (1) ภายในรัศมี 150 เมตร จากพระบรม

มหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือ

ของพระบรมวงศต้ังแตสมเด็จเจาฟาขึน้ไป พระราช

นิเวศน พระตําหนัก หรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย 

พระราชนิ ีพระรชัทายาท พระบรมวงศต้ังแตสมเดจ็

เจาฟาข้ึนไป หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ประทับหรือพํานัก หรือสถานที่พํานักของพระราช

อาคันตุกะ

  (2) ภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทําเนียบ

รฐับาล ศาลรฐัธรรมนญู ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง 

ศาลทหารและศาลอืน่ตามกฎหมาย วาดวย การจดั

ตั้งศาล เวนแตมีการจัดใหมีสถานที่เพื่อใชสําหรับ

การชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่นั้น

  (3) ภายในรัศมีไมเกิน 50 เมตร รอบ

สถานทีข่องรฐัสภา ทาํเนียบรัฐบาล ศาลรฐัธรรมนญู 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอื่น

ตามกฎหมาย วาดวย การจัดตั้งศาล ตามประกาศ

ของ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูไดรับมอบ

หมายเมื่อไดมีการประกาศหามชุมนุมรอบสถานท่ี

ดังกลาว

 จะเห็นไดวา ถาพิจารณาตามประเภทการ

ชมุนมุทีเ่ปนขอยกเวนกฎหมายการชมุนุมสาธารณะ

น้ี กรณีการนัดหยุดงานโดยการชุมนุมของลูกจาง

เพื่อกดดันใหนายจางยินยอมรับขอเรียกรองนั้น 

นาจะอยูในขอยกเวนของประเภทของการชุมนุม

หรือการประชุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่ง

การนัดหยุดงานของลูกจางนาจะถือเปนการชุมนุม

ตามบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ 

พ.ศ. 2518 ดังนั้น การชุมนุมของลูกจางดังกลาวจึง

ไมอยูในหลกัเกณฑหรือขอกาํหนดของกฎหมายการ

ชุมนุมสาธารณะนี้

3. การแจงการชุมนุมสาธารณะ

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

2558 กําหนดใหตองมีการแจงการชุมนุม ดังนี้29

 3.1 ผูประสงคจัดการชุมนุมสาธารณะ ตอง

แจงกอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 

 3.2 ผู ประสงคจัดการชุมนุมตองแจงการ

ชุมนุมตอผูรับแจงการชุมนุมสาธารณะ ซ่ึงไดแก 

หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองที่ที่มีการชุมนุม

สาธารณะหรือบุคคลอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 

 3.3 ในการแจงการชุมนุมจะตองระบุวัตถุ

ประสงค วัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุม 

 3.4 ชองทางการแจงการชุมนุม ไดแก แจง

เปนหนังสือโดยตรง แจงทางโทรสาร หรือแจงทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

 3.5 ในกรณทีีก่ารชมุนมุสาธารณะ ไมเปนไป

ตามมาตรา 6 คือ ไมชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ หรือไมแจงการชุมนุม หรือไมแจงกอน

การชมุนมุตามมาตรา 10 คอื ไมแจงการชมุนมุ หรอื

ไมแจงการชุมนุมไมนอยกวา 24 ชั่วโมงกอนเริ่ม

การชุมนุม หรือไมไดระบุวัตถุประสงค วัน ระยะ

เวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะ ใหถือวาเปน

29 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558. มาตรา 10.
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การชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย30

 3.6 ถาผู จัดการชุมนุมไมแจงการชุมนุม

หรือไมระบุเรื่องตาง ๆ ในการแจงการชุมนุมตามที่

กําหนดมาตรา 10 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

หมื่นบาท31

การใชสิทธินัดหยุดงานและการชุมนุม

สาธารณะในตางประเทศ

1. การใชสิทธินัดหยุดงานและการชุมนุม

สาธารณะในประเทศฝรั่งเศส32

  1.1 การใชสทิธนิดัหยดุงานในกจิการของ

เอกชนในประเทศฝรั่งเศสไมมีกฎหมายกําหนดวา

ตองมีการแจงถึงการนัดหยุดงานลวงหนา ดังนั้น

จึงใชสิทธินัดหยุดงานเมื่อใดก็ได

  1.2 การชุมนุมสาธารณะในประเทศ

ฝรั่งเศส ไดรับการรับรองภายใตสาธารณรัฐท่ี 3 

ของประเทศฝรั่งเศส โดยรัฐบัญญัติฉบับวันที่ 30 

มิถุนายน ค.ศ. 1881 ไดกําหนดหลักเกณฑและ

รับรองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ33 มีการ

ยกเลิกเงื่อนไขการแจงการชุมนุมตอเจาหนาที่รัฐ

ลวงหนา ทําใหการชุมนุมสามารถทําไดทันทีโดย

ไมตองมกีารแจงลวงหนา แตตองเคารพเงือ่นไขตาง ๆ  

ที่กฎหมายกําหนดไว34

2. การใชสิทธินัดหยุดงานและการชุมนุม

สาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกา

  2.1 การใชสทิธนิดัหยดุงานของลกูจางใน

ภาคเอกชน ซ่ึงลูกจางสามารถใชการนัดหยุดงาน

เปนเครื่องมือตอรองกับฝายนายจางไดโดยชอบ

ดวยกฎหมายตามรฐับญัญตั ิวาดวย แรงงานสมัพนัธ

ภาคเอกชน (Labor Management Relations 

Act, 1947)35

  2.2 การชุมนุมสาธารณะในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยใชหลักเกณฑตามกฎหมาย

อาญากฎหมายแพง และคําพิพากษาของศาลสูง 

(Supreme Court)36 สหรัฐอเมริกาจะเนนความ

เปนอิสระและความเทาเทียมกัน ทําใหประชาชนมี

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ37

30 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 14.
31 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, มาตรา 28.
32 Arabella Stewart & Maek Bell. (2008). The Right to Strike: A Comparative Perspective, A study of national law 

 in six EU states, Liverpool: The Instutule of Employment Rights, p. 38.
33 อุษณีย เอมศิรานันท. (2557). กฎหมาย วาดวย เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและการประทวงในสาธารณรัฐฝรั่งเศส, 

 วารสารนิติสังคมศาสตร ปที่ 7 (ฉบับที่ 2/2557 กรกฎาคม-ธันวาคม): หนา 5.
34 เรื่องเดียวกัน, หนา 17-18.
35 Richard Keamey. (2009). Labour Relation in the Public Sector, New York: Taylor & Francis, p. 231. 
36 วินิจ เจริญชัยยงค. (2539). กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนา 41.
37 โกวิท วงศสุรวัฒน. (2544). รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศูนยสงเสริมและ

 ฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ, หนา 10-11.



119วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

ผูชวยศาสตราจารย ขวัญกมล ทิพยมโนสิงห

ปญหาเกี่ยวกับการชุมนุมนัดหยุดงาน

ในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ. 2558

จากการที่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกําหนด

หลักเกณฑหรือขอจํากัดในการท่ีประชาชนใชสิทธิ

รวมตัวชุมนุมตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยใหไว ซ่ึงไดแก พระราช

บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ทําใหเกิด

ปญหามาตรฐานที่แตกตางกันในการตีความของ

แตละบุคคลหรือ แตละองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใชสิทธิชุมนุมนัดหยุดงานของลูกจาง กลาวคือ 

การชุมนุมนัดหยุดงานของลูกจางตามขั้นตอนของ

พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 ควรเปน

การชุมนุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอันเปน

ประเภทของการชุมนุมที่ไดยกเวนไมตองถูกบังคับ 

ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 255838 แตเม่ือเปนการตีความ

จึงทําใหมีมาตรฐานการตีความที่แตกตางกันไป

ในแตละบุคคล เชน ในกรณีสหภาพแรงงานซันโค

โกเซ ประเทศไทย ที่มาชุมนุมที่กระทรวงแรงงาน

เพ่ือใหทางกระทรวงแรงงานชวยในการเจรจากับ

นายจาง แตกระทรวงแรงงานมีคําสั่งใหฝายลูกจาง

เลิกชุมนุม หากไมเลิกจะใชพระราชบัญญัติการ

ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จนทําใหประธาน

สหภาพแรงงานถกูจบักมุ39 และกรณสีหภาพแรงงาน

ผลติภณัฑยานยนตไทย จงัหวัดสมทุรสาคร ตองแจง

การชุมนุมใหเจาหนาท่ีตํารวจในทองท่ีทราบกอน

การชมุนมุ มฉิะนัน้ จะมโีทษทางอาญา ตามพระราช

บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 255840 เปนตน

ดังนั้น ถาตีความวาการนัดหยุดงานดวยการชุมนุม

ของลูกจางไมเปนการชุมนุมประเภทที่พระราช

บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 บัญญัติ

ยกเวนใหตามมาตรา 3(5) จะเปนเหตุใหการชุมนุม

นัดหยุดงานของลูกจางตองเปนไปตามขอกําหนด

หรือหลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558 ปญหาตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้นใน

ภายหลังอยางตอเนื่องกันเปนลูกโซ นั่นคือ

1. ปญหาในการไมอาจแจงระยะเวลาใน

การชมุนมุนดัหยดุงานตอผูรบัแจง ตามมาตรา 10 

แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

2558 ได

 เนื่องจาก การชุมนุมนัดหยุดงานของลูกจาง 

ซึ่งเปนกระบวนการทางแรงงานสัมพันธ ตาม

พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 นัน้ เปน

กรณีท่ีลูกจางรวมกันไมทํางานใหนายจางช่ัวคราว

เนื่องจากขอพิพาทแรงงาน โดยเปนการกดดันให

38 ขาวแรงงาน. (2559). แรงงานอาง กฎหมายชุมนมุสาธารณะกระทบสทิธแิรงงานสมัพนัธ, นกัสือ่สารแรงงาน, https://voicelabour.

 org/ %E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%

 89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%

 E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1/ (สืบคน 29 เมษายน 2562).
39 ขาว. (2559). สหภาพแรงงานซันโค โกเซ ชุมนุมกระทรวงแรงงานหลังเจรจานายจางลมเหลว, ประชาไท, https://prachatai.

 com/ journal/2016/01/63330 (สืบคืน 29 เมษายน 2562).
40 ขาว. (2559). จับเขาคุย จนท.รัฐแจง กม.ชุมนุมสาธารณะ – คนงานชี้กระทบสิทธิแรงงานสัมพันธ, ประชาไท, https://prachatai.

 com/journal/ 2016/03/64915 (สืบคืน 29 เมษายน 2562).
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นายจางยินยอมตามขอเรียกรองเพ่ือกําหนดหรือ

แกไขเพ่ิมเตมิขอตกลงเกีย่วกบัสภาพการจาง ดังนัน้ 

โดยสภาพของการกดดันเพื่อใหอีกฝายยอมรับ

ขอเสนอ กจ็ะตองกดดันไปเร่ือย ๆ  จนกวาฝายน้ันจะ

ยินยอมตามขอเรียกรองหรือยอมรับตามขอเสนอ 

ซ่ึงไมอาจทราบกําหนดระยะเวลาแนนอนไดวาจะ

ยอมรับขอเรียกรองเมื่อไหร แมแตฝายที่ถูกกดดัน

เองบางคร้ังก็ไมอาจทราบกําหนดเวลาที่แนนอน

ไดเชนกัน

 ดังนี้ ถาองคกรหรือหนวยงานหรือเจาหนาที่

ตาํรวจทีเ่กีย่วของ ตีความวา การชมุนมุนดัหยดุงาน

ของลูกจางไมเปนการชุมนุมตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย อันเปนประเภทของการชุมนมุทีไ่ดรบัการ

ยกเวน ตามมาตรา 3(5) แหงพระราชบัญญัติการ

ชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แลว แสดงวา ผูจัดการ

ชมุนมุนดัหยุดงานดังกลาว จะตองแจงการชมุนุมตอ

ผูรับแจงไมนอยกวา 24 ชั่วโมงกอนเริ่มการชุมนุม 

และตองระบุเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการ

ชุมนุมนัดหยุดงานดวย ดังที่กลาวมาแลววา โดย

สภาพของการชุมนุมนัดหยุดงานนั้น ไมอาจทราบ

กําหนดระยะเวลาแนนอนในการเลิกการชุมนุมได 

จงึไมอาจแจงใหผูรบัแจง การชมุนมุสาธารณะทราบ

ไดถึงเวลาสิ้นสุดของการชุมนุม ซึ่งอาจทําใหการ

ชุมนุมนัดหยุดงานดังกลาวเปนการชุมนุมที่ไมชอบ

ดวยกฎหมายได เมื่อการชุมนุมนัดหยุดงานไมชอบ

ดวยกฎหมาย ผูจัดการชุมนุมอาจมีความผิดและ

ตองไดรับโทษ

2. ปญหาการชุมนุมที่ไมชอบดวยพระราช

บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ทําให

เปนการชุมนุมท่ีไมชอบดวยพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

 การนัดหยุดงานของลูกจางจะชอบดวย

กฎหมาย ตอเม่ือการนัดหยุดงานดังกลาวเปนไป

ตามข้ันตอนท่ีระบุไวในกฎหมาย ซึ่งกอนท่ีจะมี

พระราชบัญญตักิารชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. 2558 นัน้ 

ก็เปนอันเขาใจไดวา การนัดหยุดงานที่จะชอบดวย

กฎหมายและมผีลบงัคบัตามกฎหมายนัน้ กฎหมาย

ดังกลาว ก็คือ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 

พ.ศ. 2518 แตเมื่อเกิดพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานการตีความยัง

ไมเปนมาตรฐานเดียวกันวาการชุมนุมนัดหยุดงาน

เขาขอยกเวนตามมาตรา 3(5) หรือไม ซ่ึงผลของ

การไมเข าขอยกเวนทําใหต องแจงระยะเวลา

การชุมนุม แตผูจัดการชุมนุมไมอาจแจงระยะเวลา

ของการชุมนุมตอผูรับแจงได ก็จะทําใหการชุมนุม

นัดหยุดงานนั้นเป นการชุมนุมท่ีไม ชอบด วย

กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ. 2558 ดังนั้น จะถือวาการนัดหยุดงานของ

ลูกจางในกรณีดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายอันจะ

ไมมีผลบังคับตามกฎหมายแรงงานสัมพันธหรือไม

3. ปญหาจากการทีก่ารนดัหยดุงานไมชอบ

ดวยกฎหมายดวยเหตุจากพระราชบัญญัติการ

ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

 หากมีการตีความใหการชุมนุมนัดหยุดงาน

ของลูกจางไมเปนประเภทของการชุมนุมที่เขาขอ

ยกเวน และการชุมนุมนัดหยุดงานมีผลเปนการ

ไมชอบดวยกฎหมายเพราะไมอาจแจงระยะเวลา

การชุมนุมได ทําใหการชุมนุมนัดหยุดงานเปนการ

ชุมนุมที่ไมอาจชอบดวยกฎหมายไดเลย และทําให

กระบวนการทางแรงงานสมัพนัธเพือ่ทีล่กูจางจะใช

ตอรองกับนายจางเสียไป 
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 โดยปกติลูกจางก็อยู ในฐานะที่เสียเปรียบ

นายจางอยูแลว และหากไมมีกระบวนการตอรอง

กับนายจางอีก ลูกจางก็จะไมไดรับความยุติธรรม 

หรืออาจถูกนายจางเอาเปรียบมากขึ้น

ขอเสนอแนะ

 แมพระราชบญัญติัการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ.

2558 จะมีวัตถุประสงคเพื่อความสงบเรียบรอยใน 

การชุมนุมและเพ่ือความปลอดภัยของผูชุมนุมใน

ดานตาง ๆ  แตตราบใดที่พระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558 มิไดมีบทบัญญัติยกเวน

อยางชัดแจงใหมีการชุมนุมตามกระบวนการทาง

แรงงานสัมพันธไดโดยไมตองอยู ในบังคับตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ การชุมนุมนัดหยุดงาน

ตามบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ 

พ.ศ. 2518 ก็ยงัคงตองอยูภายใตบงัคบัของพระราช

บัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเกิด

ปญหาทีเ่ชือ่มโยงกนัดังกลาวขางตนได และอาจเกดิ

ความอยตุธิรรมตอลกูจางได ผูเขยีนจงึขอเสนอแนะ

เพื่อพยายามแกปญหาดังกลาว ดังนี้

 1. บทบัญญัติแหงกฎหมายหลาย ๆ  ฉบับมัก

จะเกิดขึ้นจากภาครัฐเปนผูยกรางโดยไมมี ภาค

ประชาชนเขามาเกีย่วของ ทัง้ ๆ  ทีก่ฎหมายดังกลาว

เกือบทกุฉบบันาํมาใชกบัประชาชนทัง้สิน้ ทาํใหเกดิ

สถานการณ “คนทําไมไดใช คนใชไมไดทํา” แลว

กฎหมายดงักลาวกจ็ะปญหาตามมาไมจบส้ิน ผูเขยีน

จงึมแีนวความคดิวา การยกรางกฎหมายแตละฉบบั

นั้น หากมีบทบัญญัติที่ตองเกี่ยวของกับประชาชน 

กค็วร เปดโอกาสใหประชาชนผูเกีย่วของมสีวนรวม

ดวย เชน เปนประชาพิจารณ เปนตน

 2. จากปญหาเรื่องการตีความบทบัญญัติ

แหงกฎหมายฉบับนี้ ควรจะมีการบัญญัติใหมีความ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน บัญญัติถึงขอยกเวนประเภท

ของการชุมนุมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก็

ควรบัญญัติใหชัดเจนยิ่งขึ้นวา การชุมนุมที่ได

รับการยกเวนนั้น เปนการชุมนุมตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายใดบาง เนื่องจากกระบวนการตาม

กฎหมายกมิ็ไดมลีกัษณะท่ีตองมกีระบวนการชุมนมุ

ในทุกเรื่องทุกฉบับ และโดยความเปนจริงอาจจะ

เปนสวนนอยเสียมากกวา

 3. จากปญหาเรื่องการตีความประเภทการ

ชุมนุมที่เปนขอยกเวนในมาตรา 3 แหงพระราช

บัญญัตกิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 อนัจะกอให

เกิดปญหาในประเด็นที่การชุมนุมนัดหยุดงานของ

ลกูจางตามกระบวนการแรงงานสมัพนัธ ไมสามารถ

กระทําการข้ันตอนแหงบทบัญญัติพระราชบัญญัติ

การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 กลาวคือ ผูจัดการ

ชุมนมไมอาจแจงระยะเวลาการชุมนุมไดเพราะ

ระยะเวลาสิ้นสุดของการชุมนุมนัดหยุดงานจะข้ึน

อยูกบัการตกลงใจรับขอเรยีกรองของลกูจาง จงึอาจ

ทาํใหการชมุนมุนดัหยดุงานดงักลาวเปนการชมุนมุ

ที่ไมชอบดวยกฎหมายได ดังนั้น ควรมีการบัญญัติ

กฎหมายในลกัษณะมกีารยกเวนหรอืผอนผนัในบาง

กรณเีพือ่ประโยชนแหงความยตุธิรรม โดยในมาตรา 

12 แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

2558 ควรบัญญัติวา “หากผูประสงคจะจัดการ

ชมุนมุสาธารณะไมสามารถแจงการชมุนมุใหเปนไป

ตามมาตรา 10 ใหแจงการชุมนุมพรอมขอผอนผัน

หรอืขอยกเวนในเรือ่งดงักลาวตอผูบงัคบัการตาํรวจ

ผูรับผิดชอบพื้นที่ที่จัดการชุมนุม” เปนตน



ปญหาความไมชอบดวยกฎหมายของการนัดหยุดงานในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

122

 ขอเสนอแนะดงักลาว อาจเปนเพียงสวนหนึง่

ของการพยายามหาทางออกเพื่อใหเกิดความเปน

ธรรมตอลูกจางซึ่งปกติเปนกลุมที่มีฐานะดอยกวา

นายจางอยูตลอดเวลาในสังคมแรงงาน แตอยางไร

ก็ดี ผูที่เปนตัวแทนของลูกจางในเรื่องตาง ๆ  นั่นคือ 

สหภาพแรงงานที่ลูกจางนั้นเปนสมาชิก ตองเปน

ที่พึ่งในทุก ๆ ดานของลูกจาง ไมวาจะเปนในเรื่อง

ความรูทางดานกฎหมาย การนําลูกจางไปชุมนุม 

ดังนั้น สหภาพแรงงานจึงจําเปนตองมีความรูและ

แสวงหาความรูเพิ่มเติมโดยเฉพาะในดานกฎหมาย 

เพื่อเปนที่พึ่งใหแกลูกจางและทําใหลูกจางอุนใจ

ในการทํางานตอไป
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