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HUMAN RIGHTS ASPECTS OF
THAILAND’S DRAFT ASSEMBLY ACT
The following is an analysis of the human rights aspects of Thailand’s Draft Assembly Act (the
Draft Act), which Royal Thai Police submitted to the NCPO and later will pass to the Cabinet
and National Legislative Assembly.
Each section of the analysis is followed by short recommendations. Because under the
current legal situation in Thailand protection of the right to freedom of peaceful assembly
cannot be ensured by changes to the Draft Act alone, some of these recommendations are for
legislative and other measures beyond this Draft Act.
The analysis and recommendations relate to Amnesty International’s key concerns and do not
cover each and every provision or human rights aspect of the Draft Act.

1. THE INTERNATIONAL AND CONSTITUTIONAL LEGAL FRAMEWORK
1.1. INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW

The right to freedom of peaceful assembly, together with the closely related rights of freedom
of association and freedom of expression, is enshrined in human rights treaties to which
Thailand is a party, in particular the International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR).
Article 21 of the ICCPR provides:
The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the
exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are
necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety,
public order (order public), the protection of public health or morals or the protection of
the rights and freedoms of others.
In a communication received by the UN on 8 July 2014, Thailand informed the UN Secretary
General that it had invoked Article 4 of the ICCPR1 on 20 May 2014 to derogate from, that is
suspend or restrict, its treaty obligations, on a variety of rights provided in the ICCPR, among
them the right to peaceful assembly.2
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Article 4 provides that in a time of public emergency that threatens the life of the nation and the existence of
which is officially proclaimed, state parties may take measures derogating from some of their obligations
under the ICCPR, to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures
are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination.
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Letter by Permanent Mission of Thailand to the Secretary-General of the UN, received by the UN on 8 July
2014.

Amnesty International would reiterate that under Article 4 of the ICCPR, in times of
emergency, only measures derogating from the Covenant’s provisions that are “strictly
required by the exigencies of the situation” are allowed. The Human Rights Committee has
explained that: “…the obligation to limit any derogations to those strictly required by the
exigencies of the situation reflects the principle of proportionality which is common to
derogation and limitation powers. Moreover, the mere fact that a permissible derogation from
a specific provision may, of itself, be justified by the exigencies of the situation does not
obviate the requirement that specific measures taken pursuant to the derogation must also be
shown to be required by the exigencies of the situation.”3 The Committee also emphasised
that “Measures derogating from the provisions of the Covenant must be of an exceptional and
temporary nature.”4
Amnesty International believes that restrictions on the right to freedom of peaceful assembly
imposed since the imposition of Martial Law in Thailand – as well as on the related rights to
freedom of expression and association – fail to meet these requirements. Measures curbing
the right to freedom of assembly are far too arbitrary and sweeping, both in scope and in
substance, to be considered proportional or exceptional. Moreover, with these measures still
in place and implemented more than five months after they were imposed, they can no longer
be considered “temporary” either.
Amnesty International supports the view of the Human Rights Committee that the restrictions
within Article 21 itself are sufficient, so there is no justification for any derogations from
these provisions even in time of emergency.5
Amnesty International’s recommendation:


Withdraw all derogations from the ICCPR.

1.2. CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY

At the outset Amnesty International would like to stress that the human right to peaceful
assembly, like all other key human rights, is best protected domestically when provided for
both in specific legislation and in basic laws such as Constitutions.
The 2007 Constitution of Thailand did include, among many other provisions for human
rights, a specific provision protecting the right to peaceful assembly6 as well as provisions for
the closely related freedom of opinion and expression.7 In contrast, the Interim Constitution,
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Human Rights Committee, General comment no. 29: States of emergency (article 4), UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), para. 5.
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Ibid., para. 2.
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Human Rights Committee, General comment no. 29: States of emergency (article 4), UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), para. 5.
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See Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007), Article 63 Text available for instance at
http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/index.html.
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Articles 36, 45, 46, 56 and 57.

enacted in July 2014 and currently in place,8 does not contain any provisions on specific
rights. Instead, Article 4 provides a general protection:
Subject to the provisions of this Constitution, human dignity, rights, freedoms and
equality of all Thais, which have been protected under the customary practices of the
government of Thailand under the democratic regime with the King as Head of State and
under existing international obligations of Thailand, shall remain protected under this
Constitution.
As noted by Amnesty International previously,9 the organization is concerned that the Interim
Constitution provides much weaker protection of human rights than its predecessor. In
addition to the absence of any detailed listing of key rights to be protected, making the
protections in Article 4 “subject to the provisions of this Constitution,” means that human
rights and Thailand’s international obligations are subjugated to and trumped by the Interim
Constitution. It should be noted that under customary international law,
a state may not invoke provisions of its internal law as justification for its failure to perform a
treaty.10
Amnesty International’s recommendations:



Reinstate Constitutional provisions protecting human rights;
Ensure that all domestic legislation accords with Thailand’s international human
rights obligations.

2. KEY HUMAN RIGHTS CONCERNS IN THE DRAFT ACT
2.1. EVEN THE LIMITED PROTECTIONS OF THE DRAFT ACT WILL NOT BE AVAILABLE UNDER
MARTIAL LAW

Article 4 of the Draft Act provides that “public assembly during the time when emergency
situation is declared or Martial Law is imposed, and any public assembly for the benefit of
election campaign can be conducted in accordance with the relevant applicable laws.”
This means that the Draft Law, even if adopted, would as things stand be immediately
suspended pending the repeal of Martial Law. Currently, under National Council for Peace
and Order (NCPO) Announcement No. 7/2557 from May 2014, “all political gathering or
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Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim Edition), B.E. 2557 (2014), enacted on 22 July B.E. 2557
(2014) [unofficial translation]. Available at:
http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Kingdom_of_Thailand_(Interim),_Buddhist_Era_2557_(201
4)#4.
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See Thailand: Attitude Adjustment - 100 Days Under Martial Law, AI Index: ASA 39/011/2014, September
2014, pp. 16-17. http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/011/2014/en.
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Vienna Convention on the Law of Treaties, A/CONF.39/27 (1969), adopted 22 May 1969, entered into force
23 May 1980, para. 27. This treaty is widely considered to reflect rules of customary international law which
obliges all states irrespective of whether or not they are parties to a relevant treaty.

assembly of more than 5 persons are prohibited” and “Violation of this order is punishable by
imprisonment not exceeding one year, or a fine not exceeding 20,000 baht, or both.”11
Under Thailand’s Interim Constitution, this and all other NCPO orders continue to be in place
and have the force of law.12 In other words, the Draft Law is powerless to change anything on
the ground until either Martial Law or NCPO Announcement No. 7/2557 is lifted.
Amnesty International’s recommendation:



Repeal all provisions of the Martial Law which adversely affect human rights;
Repeal all NCPO orders and announcements which restrict human rights in general,
and the right to freedom of peaceful assembly in particular.

2.2. DEFINITIONS GRANTING WIDE POWERS TO THE AUTHORITIES TO PROHIBIT PEACEFUL
ASSEMBLIES

Article 7 of the Draft Act provides, among other things:
Any public assembly, which has led to obstruction or prevention of normal use of public
highway or public way by general public, or which takes place without permission from
the authority in charge of the public way, or which has resulted in nuisance beyond
reasonable expectation and without any due causes, or which has led to infringement of
the rights and liberties of other people, or which includes any act that causes disruption
and public disorder, shall not be considered a peaceful public assembly.
While the ICCPR allows for the exercise of the right to freedom of peaceful assembly, as well
as certain other rights (including freedom of association and freedom of expression), to be
subject to some restrictions, any such restrictions are only permissible if they are, first,
provided by law; second, placed for the purpose of protecting certain public interests
(national security or public safety, public order, protection of public health or morals) or the
rights and freedoms of others; and, third, demonstrably necessary for that purpose.13 Any
restrictions imposed which do not meet all elements of this “three-part test” constitute
violations of the right.14
Amnesty International is deeply concerned that Article 7 grants the authorities extensive
powers to prohibit the holding of peaceful protest, powers which do not meet the above
criteria. Of particular concern is the fact that under this Article, a peaceful assembly would
“not be considered a peaceful assembly” – opening the door to prosecution and the use of
11

Announcement of the National Peace and Order Maintaining Council No. 7/2557, Subject: Prohibition of
Political Assembling. Announced on 22 May B.E. 2557 (2014).
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Interim Constitution, Art. 47.
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See Article 21 of the ICCPR, quoted above.
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See, for example, Human Rights Committee, General comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and
expression, UN Doc. CCPR/C/GC/34 (2011), para. 27. The Committee has clarified that this general comment
also provides guidance with regard to elements of the right to freedom of peaceful assembly – see
Communication no 1790/2008 Govsha, Syritsa, and Mezyak v. Belarus, Views adopted 27 July 2012, para. 9.4.

force by police - for the sole reason that the assembly “led to… prevention of normal use of
public highway or public way by the general public.” Where people gather in some numbers
to demonstrate peacefully on, say, a street or a square within a city, such “prevention of
normal use” is inevitable, so this provision would allow the authorities to ban or disperse
practically any assembly they are unhappy with, however peaceful. Similarly, the term
“disruption” is extremely wide and can be used to suppress peaceful assemblies arbitrarily.
Other Articles use the term “inconvenience”, which is similarly open to be used to restrict
peaceful assembly arbitrarily (“Causing inconvenience to people when using, entering or
exiting a public venue”, Article 12(1), and similarly in Article 18(1)).15
Amnesty International’s recommendations:



Rephrase Article 7 and all other provisions imposing restrictions on the right to
freedom of peaceful assembly so as to limit restrictions to those allowed by Article 21
of the ICCPR;
Ensure, through legislation, regulations and specific instructions, that such
restrictions are narrowly interpreted in law and in practice, while observing the
principles of necessity and proportionality.

2.3. OBLIGATION ON ORGANIZERS TO SEEK PERMISSION

Article 11 of the Draft Act provides:
Anyone desires to organize a public assembly and given that the assembly may affect the
maintenance of national security, public safety, public order, moral high ground or public
health or the convenience of people when using public property or the protection of the
rights and liberties of other people, is obliged to inform the authorized body via a written
application at least 24 hours in advance before the assembly takes place.
The Article goes on to provide, among other things, that “The application for organizing a
public assembly must contain description of the public assembly and must be written
according to the format set out by the Minister.”
Article 12 sets out the circumstances under which Article 11 would apply, which again
include “Causing inconvenience to people when using, entering or exiting a public venue.”
While some of the restrictions listed in Articles 11 and 12 correspond to those of Article 21
of the ICCPR, the Draft Act adds that permission to hold an assembly must be sought also
when it “may affect… the convenience of people using public property.”16 As noted,
“convenience” is an extremely wide and vague term, and Amnesty International is concerned
that the requirement to seek permission whenever there is mere potential (“may”) that the
public’s “convenience” would be affected is in effect a demand that each and every planned
peaceful assembly must first be approved by the authorities.
15

And see further discussion of this and other terms below.
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And see similarly Article 12(1), as noted.

The UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association
has stated that peaceful intentions of assemblies should be presumed.17 The Special
Rapporteur has stressed that no authorisation should be required to assemble peacefully.18
The exercise of the right to freedom of peaceful assembly should be governed at most by a
regime of prior notification, which should not be burdensome, the rationale of which is to
allow state authorities to facilitate the exercise of the right and take measures to ensure
public safety and order and the rights and freedoms of others.19 The Special Rapporteur has
recommended that notice should be subject to a proportionality assessment, and should only
be required for large assemblies or those where a certain degree of disruption is anticipated.20
Amnesty International’s recommendations:



Rephrase Article 11 so as to remove any requirement to apply for permission;
Limit the requirements from organizers’ to simple prior notification in cases where the
assembly is likely to cause a certain degree of disruption.

2.4. CRIMINALISATION OF ORGANIZING A PEACEFUL ASSEMBLY

Article 30 of the Draft Act provides:
The organizer of public assembly which may affect the maintenance of national security,
public safety, public order, moral high ground or public health or the convenience of
people when using public property or the protection of the rights and liberties of other
people, who fails to notify the authorized body as per Article 11, shall be liable to
imprisonment for a term of not exceeding six months or to a fine of not exceeding ten
thousands baht or to both.
The Draft Act goes on to impose a range of penalties on organizers, those who help them and
in some cases participants, for breaches of provisions of the Draft Act, with imprisonment
ranging from one month to ten years and fines from 1,000 baht (USD 30) to 200,000 (USD
6,200).21
While states may legitimately, in the defence of the rights of their population, criminalise
certain acts such as acts of violence, including when committed by protestors, Amnesty
International is deeply concerned that criminalising organizers and participants of peaceful
assemblies would adversely affect the human right to freedom of peaceful assembly and the
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See Report of the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
UN Doc. A/HRC/23/39, 24 April 2013, para. 25.
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See Report of the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
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closely related rights to freedom of expression and association. The organization notes that
what Article 30 of the Draft Act criminalises is the simple failure to notify the authorities, and
that failure concerns an assembly that “may affect”, among other things “the convenience of
the public using public property”. This coupling of mere potentiality with the wide scope of
public “convenience,” already noted, provides the authorities with wide-ranging powers to
arrest and prosecute organizers of peaceful assemblies almost at whim.
The UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association
has stressed that “should the organizers fail to notify the authorities, the assembly should not
be dissolved automatically and the organizers should not be subject to criminal sanctions, or
administrative sanctions resulting in fines or imprisonment.”22
Amnesty International’s recommendations:



Remove all provisions imposing criminal or administrative sanctions, including
imprisonment or fines, on organizers for lack of notification of an assembly;
Remove all provisions criminalising actions by organizers or protestors, bearing in
mind that general criminal legislation would apply to protestors as to any other
person.

CONCLUSIONS
Currently, freedom of peaceful assembly, in particular involving political activities, is severely
restricted, and Amnesty International appreciates the effort being made by the authorities to
draft a law that would provide for peaceful assemblies to be held lawfully.
However, the current Draft Assembly Act is deeply flawed and fails to meet Thailand’s
obligations under international human rights law, in particular the provision for the right to
freedom of peaceful assembly in Article 21 of the International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) and the related provisions for freedom of expression (Article 19) and
association (Article 22).
Amnesty International is particularly concerned that the Draft Act contains definitions which
have the effect of granting wide powers to the authorities to prohibit peaceful assemblies;
obliges organizers to apply for permission to hold peaceful assemblies; and criminalises a
variety of vaguely and broadly worded acts by organizers and participants in peaceful
assemblies.
This proposed legislation comes against a deeply worrying background of ongoing human
rights violations, including sweeping legal restrictions on human rights in Thailand in general,
and on the right to freedom of peaceful assembly in particular. Thailand has stated that it is
derogating from Article 21 of the ICCPR, and the military has repealed the 2007 Constitution
with its extensive protections for human rights; imposed Martial Law; and issued orders
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Report of the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, UN
Doc. A/HRC/23/39, 24 April 2013, para. 51.

severely restricting peaceful assemblies, orders that would not be affected by the Draft Act
becoming law.
Amnesty International urges the Thai authorities to revise the Draft Act extensively so as to
ensure that it fully accords with Thailand’s international human rights obligations, as detailed
in this document. The organization also calls upon the Thai authorities to remove other
obstacles to the full enjoyment of the right to freedom of peaceful assembly, in particular by
withdrawing its derogations from the ICCPR, restoring Constitutional protections of human
rights and repealing military orders that have made peaceful assemblies involving “political”
activities virtually impossible to hold legally.

เอกสารวิเคราะห์ แง่ มุมด้ านสิทธิมนุษยชนของ
ร่ างพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ
ต่อไปนี้เป็ นบทวิเคราะห์แง่มุมด้านสิทธิมนุ ษยชนของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุ มสาธารณะ
(ร่างพรบ.ฯ) ที่ทางสานักงานตารวจแห่งชาติได้จดั ส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาและ
จะส่งมอบให้ทางคณะรัฐมนตรี และสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพื่อพิจารณาในลาดับต่อไป
ในแต่ ล ะส่ ว นของบทวิเคราะห์ จ ะประกอบด้ ว ยข้อ เสนอแนะขนาดสัน้ ภายใต้ เงื่อ นไขด้า น
กฎหมายในปจั จุบนั ของไทย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลไม่
่
อาจมันใจได้
่
ว่าการแก้ไขร่างพรบ.ฯ ฉบับนี้
เพี ย งอย่ า งเดีย ว จะช่ ว ยคุ้ ม ครองสิท ธิท่ี จ ะมีเ สรีภ าพในการชุ ม นุ ม โดยสงบ ทางหน่ ว ยงานจึง มี
ข้อเสนอแนะบางส่วนในเรือ่ งข้อกฎหมาย และมาตรการอื่นนอกเหนือไปจากร่างพรบ.ฯ ฉบับนี้
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็ นผลมาจากข้อกังวลหลักของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่
แนล และอาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาในทุกมาตรา หรือไม่ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทุกด้านของร่างพรบ.ฯ
1. กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญ
1.1. กฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ
สิท ธิท่ีจะมีเสรีภ าพในการชุ ม นุ ม โดยสงบ รวมทัง้ สิท ธิท่ีจะมีเสรีภ าพในการสมาคมและการ
แสดงออกซึ่ง เกี่ย วข้อ งกัน อย่างใกล้ชิด เป็ น หลัก ประกัน ที่ได้ร บั การคุ้ม ครองตามสนธิส ัญ ญาสิท ธิ
มนุ ษยชนทีไ่ ทยเป็ นรัฐภาคี โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)
ข้อ 21 ของ ICCPR กาหนดว่า
สิทธิในการชุมนุ มโดยสงบย่อ มได้รบั การรับรอง การจากัดการใช้สทิ ธิน้ีจะกระทามิได้นอกจากจะ
กาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อ ประโยชน์ แห่งความ
มันคงของชาติ
่
หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
หรือการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ในจดหมายที่องค์การสหประชาชาติได้รบั เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 รัฐบาลไทยได้แจ้งต่ อ
เลขาธิก ารองค์ก ารสหประชาชาติว่ า ตามการอ้างอ านาจในข้อ 4 ของกติก า ICCPR1 เมื่อ วัน ที่ 20
พฤษภาคม 2557 เพื่อเลี่ยงพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญา โดยมีการชะลอการบังคับใช้ หรือการจากัดสิทธิ
หลายประการทีก่ าหนดไว้ในกติกา ICCPR รวมถึงสิทธิทจ่ี ะชุมนุมโดยสงบ2
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลต้
่
องการย้าว่า ตามข้อ 4 ของกติกา ICCPR ในภาวะฉุ กเฉินนัน้ รัฐ
ภาคีอาจใช้มาตรการที่เป็ นการเลี่ยงพันธกรณีของตนภายใต้กติกานี้ได้ “เพียงเท่าที่จาเป็ นตามความ
ฉุ กเฉินของสถานการณ์ ” ดังที่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษ ยชนของกติกาฯ นี้อธิบายว่า “…การเลี่ยงการ
ปฏิบตั ติ ามพันธกรณี ให้กระทาได้เท่าที่จาเป็ นตามความฉุ กเฉินของสถานการณ์ และจะต้องสะท้อนถึง
หลักความได้สดั ส่วน ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาหรับการเลี่ยงพันธกรณีและการใช้อานาจในการจากัดสิทธิใดๆ
นอกจากนัน้ จากข้อเท็จจริงทีว่ ่า การเลีย่ งพันธกรณีทาให้ไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดบางประการ อาจ
กระทาได้โดยอ้างเหตุความฉุ กเฉินของสถานการณ์ นัน้ อย่างไรก็ดตี ้องมีการแสดงให้เห็นถึงเหตุแห่ง
ความฉุ กเฉินของสถานการณ์ นัน้ ด้วย”3 คณะกรรมการฯ ยังเน้ นย้าว่า “มาตรการซึ่งเป็ นการเลี่ยงการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกติกา ต้องมีลกั ษณะทีเ่ ป็นเหตุยกเว้นและเป็นมาตรการชัวคราวเท่
่
านัน้ ”4
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลเห็
่
นว่า การจากัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบทีเ่ กิดขึน้
นับ ตัง้ แต่ ก ารประกาศใช้ก ฎอัย การศึก ในประเทศไทย รวมทัง้ การจ ากัด สิท ธิท่ีจ ะมีเสรีภ าพในการ
แสดงออกและการสมาคมที่เป็ นอยู่ ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังข้างต้น มาตรการจากัดเสรีภาพในการ
ชุมนุ มที่เป็ น อยู่ม ีล กั ษณะกระท าโดยพลการ และใช้อ านาจอย่างกว้างขวางมากเกิน ไปทัง้ ในแง่ของ
ขอบเขตและเนื้อหาสาระ จนไม่อาจถือได้ว่ามีสดั ส่วนเหมาะสมหรือเป็ นมาตรการที่เป็ นข้อยกเว้นได้
นอกจากนัน้ การบังคับใช้มาตรการเหล่านี้นานกว่าห้าเดือน ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็ นมาตรการ “ชัวคราว”
่
เช่นกัน
1

ข้ อ 4 กำหนดว่ำ ในภำวะฉุกเฉินสำธำรณะซึ่งคุกคำมควำมอยู่รอดของชำติ และได้ มีกำรประกำศภำวะนันอย่
้ ำงเป็ น
ทำงกำรแล้ ว รัฐภำคีแห่งกติกำนี ้อำจใช้ มำตรกำรที่เป็ นกำรเลี่ยงพันธกรณีของตนภำยใต้ ICCPR ได้ เพียงเท่ำที่จำเป็ นตำม
ควำมฉุกเฉินของสถำนกำรณ์ ทังนี
้ ้ มำตรกำรเช่นว่ำนันจะต้
้ องไม่ขดั แย้ งต่อพันธกรณีอื่นๆ ของตน ภำยใต้ กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ และไม่เป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิ
2

จดหมำยจำกผู้แทนถำวรประเทศไทยที่มีตอ่ เลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ รับไว้ โดยสหประชำชำติเมื่อวันที่ 8
กรกฎำคม 2557
3

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน, General comment no. 29: States of emergency (ข้ อ 4), UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), ย่อหน้ ำ 5
4

อ้างแล้ว, ย่อหน้ ำ 2

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลสนั
่
บสนุ นความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนของกติกาฯ นี้
ทีว่ ่า การจากัดสิทธิตามข้อ 21 นัน้ เพียงพอแล้ว จึงไม่มเี หตุผลมากเพียงพอทีจ่ ะต้องเลีย่ งพันธกรณีแม้ใน
ภาวะฉุกเฉิน5
ข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล:
่
 ถอนการประกาศเลีย่ งพันธกรณีตามกติกา ICCPR
1.2. ข้อกาหนดตามรัฐธรรมนูญที่ค้มุ ครองสิ ทธิ ที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
ในเบื้องต้น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลต้
่
องการย้าว่า เช่นเดียวกับสิทธิมนุ ษยชนหลักอื่นๆ
สิทธิมนุ ษยชนในการชุมนุ มโดยสงบจะได้รบั การคุ้มครองอย่างดีท่สี ุดในประเทศ เมื่อมีขอ้ กาหนดเป็ น
กฎหมายเฉพาะและเป็นกฎหมายพืน้ ฐานเช่นในรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2550 มีข้อ ก าหนดหลายประการเพื่อ คุ้ม ครองสิท ธิ
มนุ ษยชน รวมทัง้ ข้อกาหนดทีค่ ุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะชุมนุ มโดยสงบเป็นการเฉพาะ 6 และมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
สิทธิท่เี กี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออก 7 ในทางตรงกันข้าม รัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 และมีผลบังคับใช้อยู่ใน
ปจั จุบนั 8 ไม่มขี อ้ กาหนดเป็ นการเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ แม้มาตรา 4 จะให้ความคุ้มครองโดยรวม
โดยระบุว่า
ภายใต้บงั คับบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาค บรรดาทีช่ นชาวไทยเคยได้รบั การคุม้ ครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ

5

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน, General comment no. 29: States of emergency (ข้ อ 4), UN Doc.
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), ย่อหน้ ำ 5
6

โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550 มำตรำ 63 เช่นจำกที่
http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/index.html
7
8

มำตรำ 36, 45, 46, 56 และ 57

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัว่ ครำว) พ.ศ. 2557 ตรำไว้ เมื่อ 22 กรกฎำคม 2557 [แปลอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร]
http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Kingdom_of_Thailand_(Interim),_Buddhist_Era_2557_(2557)#
4

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
มีอยูแ่ ล้ว ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญนี้
ดังที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลเคยตั
่
ง้ ข้อสังเกตไว้ 9 ทางองค์การฯ กังวลว่า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
ให้การคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนทีอ่ ่อนแอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า
นอกจากจะไม่มเี นื้อหาทีช่ ดั เจนถึงสิทธิหลักทีต่ อ้ งได้รบั การคุม้ ครองแล้ว การกาหนดให้การคุม้ ครองตาม
มาตรา 4 อยู่ “ภายใต้บงั คับบทบัญ ญัติแห่ง รัฐธรรมนู ญ นี้” หมายความว่าสิทธิมนุ ษยชนและพันธกรณี
ระหว่างประเทศของไทยตกอยู่ในสถานะเป็ นรองเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัวคราว)
่
ทัง้ นี้ ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ รัฐไม่อาจอ้างกฎหมายในประเทศ
เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กบั การไม่ปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญา10
ข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
 นาข้อกาหนดตามรัฐธรรมนูญทีท่ ร่ี ะบุถงึ การปกป้อง คุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนอย่างชัดเจนกลับคืน
มาในรัฐธรรมนูญทีจ่ ะทาการจัดทาต่อไป
 ประกันว่ากฎหมายในประเทศทุกฉบับมีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนของไทย
2. ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนในร่างพรบ.ฯ
2.1. แม้แต่การคุ้มครองอย่างจากัดตามร่างพรบ.ฯ ก็ไม่อาจกระทาได้ภายใต้กฎอัยการศึก
มาตรา 4 ของร่ า งพรบ.ฯ ก าหนดว่ า “การชุ ม นุ ม สาธารณะในระหว่ า งเวลาที่ ม ีป ระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก และการชุมนุ มสาธารณะที่จดั ขึน้ เพื่อประโยชน์ในการ
หาเสียงเลือกตัง้ ในช่วงเวลาทีม่ กี ารเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ”
9

โปรดดู ประเทศไทย กำรปรับทัศนคติ: 100 วันภำยใต้ กฎอัยกำรศึก (Thailand: Attitude Adjustment - 100 Days
Under Martial Law), AI Index: ASA 39/011/2557, กันยำยน 2557, น. 16-17
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/011/2557/en
10

อนุสญ
ั ญำเวียนนำว่ำด้ วยกฎหมำยสนธิสญ
ั ญำ (Vienna Convention on the Law of Treaties), A/CONF.39/27
(1969) รับรองเมื่อ 22 พฤษภำคม 2512 มีผลบังคับใช้ เมื่อ 23 พฤษภำคม 2523 ย่อหน้ ำ 27 สนธิสญ
ั ญำดังกล่ำวถือว่ำ
สะท้ อนหลักกฎหมำยจำรี ตประเพณีระหว่ำงประเทศ ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตอ่ รัฐทุกแห่ง ไม่วำ่ จะเป็ นรัฐภำคีตอ่ สนธิสญ
ั ญำที่
เกี่ยวข้ องหรื อไม่ก็ตำม

หมายความว่า แม้จะมีการรับรองร่างพรบ.ฯ แล้ว ก็จะยังไม่มผี ลบังคับใช้ทนั ทีจนกว่าจะยกเลิก
กฎอัยการศึก ในปจั จุบนั ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7/2557 นับแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 ระบุว่า “ห้ามมิให้มวสุ
ั ่ ม หรือชุมนุ มทางการเมือง ณ ทีใ่ ด ๆ ทีม่ จี านวนตัง้ แต่ 5 คน ขึน้
ไป” และ “หากผูใ้ ดฝา่ ฝืนต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้
ปรับ”11
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
คาสังคสช.ฉบั
่
บนี้และทุกฉบับจะยังคงอยู่
และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย12 กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ร่างพรบ.ฯ จะไม่มอี านาจในการเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ในทางปฏิบตั ิ จนกว่าจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกหรือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ฉบับที่ 7/2557 เสียก่อน
ข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล:
่
 ยกเลิก ข้อ ก าหนดใดๆ ที่ป ระกาศตามกฎอัยการศึก ซึ่งส่ งผลกระทบในทางเสียหายต่ อ สิท ธิ
มนุษยชน
 ยกเลิกประกาศและคาสังคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกฉบับที่จากัดสิทธิมนุ ษยชน
โดยรวม และจากัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเป็ นการเฉพาะ
2.2. นิ ยามซึ่งให้อานาจอย่างกว้างขวางต่ อทางการในการสังห้
่ ามการชุมนุมโดยสงบ
มาตรา 7 ของร่างพรบ.ฯ มีเนื้อหาบางส่วนดังนี้
การชุมนุ มสาธารณะใดมีการขัดขวางหรือกีดขวางมิให้ประชาชนใช้ทางหลวงหรือทางสาธารณะได้
ตามปกติโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูม้ อี านาจหน้าทีด่ แู ลรักษาทางนัน้ หรือทาให้ประชาชนได้รบั ความ
เดือ ดร้อ นเกิน ที่พ ึงคาดหมายได้ว่ าเป็ น ไปตามปกติแ ละเหตุ อ ัน ควร หรือ มีก ารละเมิด สิท ธิห รือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือมีการกระทาการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึน้ ในบ้านเมืองไม่
เป็นการชุมนุมสาธารณะโดยสงบ

ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ฉบับที่ 7/2557 เรื่ องห้ ำมชุมนุมทำงกำรเมือง ประกำศเมื่อวันที่ 22
พฤษภำคม 2557.
11

12

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัว่ ครำว) มำตรำ 47.

แม้ว่ากติก า ICCPR จะอนุ ญ าตให้สทิ ธิท่จี ะมีเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบ รวมทัง้ สิทธิอ่นื ๆ
บางประการ (เช่น เสรีภาพในการสมาคมและเสรีภาพในการแสดงออก) อยู่ใต้ขอ้ จากัดบางประการ แต่
ข้อจากัดดังกล่าวจะกระทาได้กต็ ่อเมื่อในประการแรกคือมีกฎหมายกาหนดเอาไว้ ประการทีส่ อง คือเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (ความมันคงของชาติ
่
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรม
ของประชาชน) หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และประการที่สาม เมื่อเหตุผลดังข้างต้น
สามารถพิสูจน์ได้13 การจากัดสิทธิใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับทุกองค์ประกอบดังกล่าว หรือที่เรียกว่า “บท
ทดสอบสามประการ” (“three-part test”) ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิน้ี14
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลกั
่
งวลอย่างยิง่ ว่ามาตรา 7 ให้อานาจทางการอย่างกว้างขวางในการ
สังห้
่ ามการชุมนุ มประท้วงอย่างสงบ ซึง่ อานาจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขา้ งต้น เรามีขอ้ กังวล
โดยเฉพาะในเนื้อหาของมาตรานี้ทร่ี ะบุว่า การชุมนุ มโดยสงบอาจ “ไม่เป็ นการชุมนุ มสาธารณะโดยสงบ”
และเป็ นเหตุนาไปสู่การฟ้องร้องดาเนินคดีและการใช้กาลังของตารวจได้ เพียงเพราะการชุมนุ มนัน้ เป็ น
เหตุให้มกี าร “กีดขวางมิให้ประชาชนใช้ทางหลวงหรือทางสาธารณะได้ตามปกติ...” กรณีทเ่ี ป็นการชุมนุ ม
ขนาดเล็กอย่างสงบ เช่น การชุมนุมบนถนนหรือตามจัตุรสั ในเมืองนั น้ “การขัดขวางการใช้ประโยชน์ตาม
ปรกติ” เป็ นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ข้อกาหนดเช่นนี้ย่อมเปิ ดโอกาสให้ทางการสังห้
่ ามหรือสลายการ
ชุมนุ มได้ห ากไม่พ อใจแม้จะเป็ นการชุมนุ มโดยสงบก็ตาม ในทานองเดียวกัน คาว่า “การขัดขวาง” มี
ความหมายทีก่ ว้างมาก และอาจถูกใช้โดยพลการเพื่อปราบปรามการชุมนุ มโดยสงบ
มาตราอื่น ๆ ที่ใช้คาว่า “ความสะดวก” นัน้ เปิ ดโอกาสให้มกี ารใช้อานาจโดยพลการ เพื่อจากัด
การชุมนุ มโดยสงบ (“ขัดขวางความสะดวกของประชาชนที่จะใช้หรือเข้าออกที่สาธารณะนัน้ ตามปกติ ”
มาตรา 12(1) และในทานองเดียวกันในมาตรา 18(1))15
ข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
 เปลีย่ นถ้อยคาในมาตรา 7 และมาตราอื่น ๆ ทัง้ หมดทีจ่ ากัดสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุ มโดย
สงบ โดยให้เหลือเงือ่ นไขการจากัดสิทธิเท่าทีก่ ระทาได้ตามข้อ 21 ของกติกา ICCPR
13

โปรดดู ข้ อ 21 ของกติกำ ICCPR อ้ ำงแล้ วข้ ำงต้ น
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โปรดดู อย่ำงเช่น คณะกรรมกำรสิทธิ มนุษยชน, General comment No. 34, ข้ อ 19: เสรี ภำพด้ ำนควำมเห็นและกำร
แสดงออก, UN Doc. CCPR/C/GC/34 (2011), ย่อหน้ ำ 27 คณะกรรมกำรชี ้แจงว่ำควำมเห็นทัว่ ไปฉบับนี ้กำหนดแนวทำง
ในกำรตี ค วำมองค์ ป ระกอบของสิท ธิ ที่ จ ะมี เสรี ภำพในกำรชุม นุม โดยสงบ – โปรดดู Communication no 1790/2008
Govsha, Syritsa, and Mezyak v. Belarus, มีกำรรับรองควำมเห็นเมื่อ 27 กรกฎำคม 2555, ย่อหน้ ำ 9.4
15

และโปรดดู นิยำมของคำดังกล่ำวและคำอื่น ๆ เพื่อกำรอภิปรำยด้ ำนล่ำง

 ประกันว่า โดยการประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ และคาสังใด
่ ๆ การจากัดสิท ธิเหล่านี้ตอ้ งได้รบั
การตีความอย่างแคบทัง้ ในทางกฎหมายและในทางปฏิบตั ิ และเป็ นไปตามหลักความจาเป็ นและ
ความได้สดั ส่วน
2.3. ข้อกาหนดให้ผจ้ ู ดั การชุมนุมต้องขออนุญาต
มาตรา 11 ของร่างพรบ.ฯ กาหนดว่า
ผูใ้ ดประสงค์จะจัดการชุมนุ มสาธารณะและการชุมนุ มนัน้ อาจจะกระทบต่อการรักษาความมันคงของ
่
ชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อ ย หรือ ศีล ธรรมอันดีต ลอดจนสุ ขอนามัยของ
ประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ท่สี าธารณะ หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ให้มหี นังสือแจ้งการชุมนุมต่อผูร้ บั แจ้งก่อนเริม่ การชุมนุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ สีช่ วโมง
ั่
มาตราดังกล่าวยังก าหนดเพิ่มเติมว่า “หนังสือแจ้งการชุมนุ มสาธารณะ จะต้องมีรายละเอียด
เกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะ ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด”
มาตรา 12 ก าหนดเงื่อ นไขในการใช้อ านาจตามมาตรา 11 ซึ่งรวมถึงกรณี ท่ี “ขัดขวางความ
สะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้หรือเข้าออกทีส่ าธารณะนัน้ ตามปกติ”
แม้ว่าข้อจากัดตามมาตรา 11 และ 12 จะสอดคล้องกับเนื้อหาของข้อ 21 ของกติกา ICCPR แต่
ร่างพรบ.ฯ ฉบับนี้ยงั กาหนดเพิม่ เติมให้ประหนึ่งเหมือนต้องขออนุญาตในการจัดการชุมนุม ในกรณีทก่ี าร
ชุมนุ ม “อาจกระทบต่อความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ท่สี าธารณะ”16 ดังที่ตงั ้ ข้อสังเกตไว้ว่า คาว่า
“ความสะดวก” เป็ นคาที่มคี วามหมายกว้างขวางและคลุมเครือ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลกั
่
งวลว่า
การกาหนดให้ประหนึ่งเหมือนต้องขออนุ ญาตการชุมนุ ม ในกรณีทเ่ี พียงอาจเป็ นไปได้ (“อาจจะ”) ว่าการ
ชุมนุ มอาจจะกระทบต่อ “ความสะดวก” ของสาธารณะ เป็ นเงื่อนไขที่บงั คับให้การชุมนุ มสาธารณะโดย
สงบทุกครัง้ ต้องได้รบั การอนุญาตจากทางการเสียก่อน
ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิท่จี ะมีเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบและการสมาคม
ระบุว่า เราควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูช้ ุมนุ มมีเจตนาทีจ่ ะชุมนุ มโดยสงบ 17 ผูร้ ายงานพิเศษฯ ย้าว่าไม่ควร

16
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และโปรดดูมำตรำ 12(1) ในทำนองเดียวกัน ดังที่ตงข้
ั ้ อสังเกตข้ ำงต้ น

โปรดดู รำยงำนผู้รำยงำนพิเศษสหประชำชำติ ว่ำด้ วยสิทธิ ที่จะมีเสรี ภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและกำรสมำคม, UN
Doc. A/HRC/23/39, 24 เมษำยน 2556, ย่อหน้ ำ 25

กาหนดให้ต้องมีการขออนุ ญาตเพื่อการชุมนุ มโดยสงบ 18 การใช้สทิ ธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบ
ควรถูกควบคุมอย่างมากที่สุดด้วยเงื่อนไขให้ต้องมีการแจ้ งล่วงหน้าเท่านัน้ ซึ่งไม่ควรให้เป็ นภาระมาก
จนเกินไป โดยเหตุผลที่ต้องแจ้งล่วงหน้ าก็เพื่อให้ทางการสามารถอานวยความสะดวกต่อการใช้สทิ ธิ
ดังกล่ าว และใช้ม าตรการเพื่อ ประกัน ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อ ยของสาธารณะ รวมทัง้
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ 19 ผูร้ ายงานพิเศษฯ มีขอ้ เสนอแนะว่า ข้อกาหนดให้ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าควรเป็ นไปตามการประเมินตามสัดส่วนที่เหมาะสม และควรเป็ นข้อกาหนดเฉพาะเมื่อเป็ นการ
ั ่ ว่ นวุ่นวายในระดับหนึ่ง20
ชุมนุ มขนาดใหญ่ หรือกรณีทเ่ี ชื่อว่าอาจมีการสร้างความปนป
ข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
 เปลี่ยนถ้อยคาในมาตรา 11 เพื่อตัดเงื่อนไขที่กาหนดให้ประหนึ่งเหมือ นต้องขออนุ ญ าตก่อ น
จัดการชุมนุม
 จากัด เงื่อ นไขของผู้จ ดั การชุ ม นุ ม ให้เหลือ เพีย งการแจ้ง ล่ ว งหน้ า กรณี ท่ีก ารชุ ม นุ ม นั น้ อาจ
ั ่ ว่ นวุ่นวายในระดับหนึ่ง
ก่อให้เกิดความปนป
2.4. การเอาผิดทางอาญากับการจัดการชุมนุมโดยสงบ
มาตรา 30 ของร่างพรบ.ฯ กาหนดว่า
ผูจ้ ดั การชุมนุ มสาธารณะทีก่ ระทบต่อการรักษาความมันคงของชาติ
่
ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนที่
จะใช้ท่สี าธารณะ หรือคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งมิได้แจ้งการชุมนุ มตามมาตรา 11
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
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โปรดดู รำยงำนผู้รำยงำนพิเศษสหประชำชำติวำ่ ด้ วยสิทธิที่จะมีเสรี ภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและกำรสมำคม, UN
Doc. A/HRC/23/39, 24 เมษำยน 2556, ย่อหน้ ำ 51
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20

อ้างแล้ว

โปรดดู รำยงำนผู้รำยงำนพิเศษว่ำด้ วยสิทธิที่จะมีเสรี ภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและกำรสมำคม, UN Doc.
A/HRC/20/27, 21 พฤษภำคม 2555, ย่อหน้ ำ 28

ร่างพรบ.ฯ ยังกาหนดอัตราโทษหลายประการให้กบั ผูจ้ ดั การชุมนุ ม ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ และยัง
รวมถึงผู้เข้าร่วมในบางกรณี เมื่อมีการละเมิดข้อกาหนดตามร่างพรบ.ฯ รวมทัง้ มีโทษจาคุกตัง้ แต่หนึ่ง
เดือนถึง 10 ปี และโทษปรับตัง้ แต่ 1,000 บาทจนถึง 200,000 บาท21
แม้ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยรวม รัฐอาจเอาผิดทางกฎหมายกับการกระทาบาง
ประการ รวมทัง้ การกระทาทีร่ นุ แรงโดยผูป้ ระท้วง แต่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลกั
่
งวลอย่างยิง่ ว่า การ
เอาผิดทางกฎหมายกับผู้จดั การชุมนุ มและผู้เข้าร่วมการชุมนุ มโดยสงบ ย่อมส่งผลกระทบเสียหายต่อ
สิทธิมนุ ษ ยชนที่จะมีเสรีภ าพในการชุมนุ มโดยสงบ และสิทธิท่จี ะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการ
สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน ทางหน่ วยงานมีขอ้ สังเกตว่า มาตรา 30 ของร่างพรบ.ฯ กาหนดบทลงโทษแม้ใน
กรณีเพียงไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าให้ทางการทราบว่าจะมีการชุมนุ ม รวมถึงยังมีขอ้ กังวลทีว่ ่าการชุมนุ ม
“อาจกระทบ” ต่อ “ความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ท่สี าธารณะ” การอ้างเหตุผลที่อาจเป็ นเพียงความ
เป็นไปได้เช่นนี้ เมื่อรวมกับการอ้างคาว่า “ความสะดวก” ของสาธารณะตามข้อสังเกตข้างต้น เท่ากับเป็ น
การให้อ านาจอย่างกว้างขวางกับทางการที่จะจับกุ มและดาเนิน คดีกับผู้จดั การชุ มนุ ม อย่างสงบโดย
พลการ
ผูร้ ายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบและการสมาคมย้า
ว่า “กรณีทผ่ี จู้ ดั การชุมนุมไม่สามารถแจ้งให้ทางการทราบ ก็ไม่ควรเป็ นเหตุให้มกี ารสลายการชุมนุ มโดย
อัตโนมัติ และไม่ควรเป็ นเหตุให้ผจู้ ดั ต้องได้รบั โทษทางอาญาหรือทางปกครอง ทัง้ ทีเ่ ป็นค่าปรับหรือโทษ
จาคุก”22
ข้อเสนอแนะของแอมเนสตี้ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
 ให้ตดั เนื้อหาใด ๆ ที่มขี อ้ กาหนดให้ลงโทษทางอาญาหรือทางปกครอง ทัง้ ทีเ่ ป็ นโทษจาคุกหรือ
ค่าปรับ กรณีทผ่ี จู้ ดั การชุมนุมไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อนการชุมนุม
 ให้ตดั เนื้อ หาใด ๆ ที่มุ่งเอาผิดทางอาญากับผู้จดั และผู้ประท้วง โดยค านึงว่าควรใช้กฎหมาย
อาญาทัวไปกั
่ บผูป้ ระท้วง เช่นเดียวกับทีใ่ ช้กบั บุคคลอื่น ๆ
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มำตรำ 31 ของร่ำงพรบ.ฯ

รำยงำนของผู้รำยงำนพิเศษว่ำด้ วยสิทธิที่จะมีเสรี ภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและกำรสมำคม, UN Doc. A/HRC/23/39,
24 เมษำยน 2556, ย่อหน้ ำ 51

สรุป
ในปจั จุบนั มีการควบคุมจากัดอย่างมากต่อเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบ โดยเฉพาะการชุมนุ ม
ทางการเมือง และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลยิ
่
นดีทท่ี างการพยายามจัดทาร่างกฎหมายเพื่อกาหนดให้
การชุมนุมโดยสงบสามารถเกิดขึน้ ได้อย่างชอบด้วยกฎหมาย
อย่า งไรก็ดี ร่างพระราชบัญ ญัติก ารชุ ม นุ ม สาธารณะฉบับ ป จั จุ บ ัน ยัง มีข้อ บกพร่อ งและไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยที่มตี ่อกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข้อกาหนด
เกี่ย วกับ สิท ธิท่ีจ ะมีเสรีภ าพในการชุ ม นุ ม โดยสงบในข้อ 21 ของกติก าระหว่างประเทศว่าด้ว ยสิท ธิ
พลเมือ งและสิท ธิท างการเมือ ง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) และ
ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องด้านเสรีภาพในการแสดงออก (ข้อ 19) และการสมาคม (ข้อ 22)
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลกั
่
งวลอย่างยิง่ ว่า ร่างพรบ.ฯ ฉบับ นี้มคี านิยามซึ่งเป็ นการมอบ
อานาจอย่างกว้างขวางให้กบั ทางการในการสังห้
่ ามการชุมนุ มโดยสงบ เช่น กาหนดให้ผู้จดั ประหนึ่ง
เหมือนต้องขออนุญาตก่อนทีจ่ ะจัดการชุมนุ มโดยสงบ และการเอาผิดทางอาญากับผูจ้ ดั และผูเ้ ข้าร่วมการ
ชุมนุมโดยสงบ เมือ่ กระทาการบางอย่างทีม่ กี ารนิยามหรือใช้ถอ้ ยคาอย่างคลุมเครือในกฎหมายฉบับนี้
ร่างกฎหมายฉบับ นี้ ยงั ได้รบั การพิจารณา ในช่ว งที่มคี วามกังวลอย่างยิง่ ต่ อ การละเมิดสิท ธิ
มนุ ษยชนทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การออกกฎหมายทีใ่ ห้อานาจจากัดสิทธิมนุ ษยชนอย่างกว้างขวางในไทย และ
การควบคุมสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเป็ นการเฉพาะ รัฐบาลไทยได้แจ้งในจดหมายเพื่อขอ
เลี่ยงพันธกรณีโดยอ้างข้อ 21 ของกติกา ICCPR และทางกองทัพได้ยกเลิกรัฐธรรมนู ญพ.ศ.2550 ที่ม ี
มาตรการอย่างกว้างขวางเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน ทัง้ ยังมีการบังคับใช้กฎอัยการศึก และการออก
คาสังที
่ จ่ ากัดสิทธิในการชุมนุ มโดยสงบอย่างร้ายแรง ซึง่ เป็ นคาสังที
่ ไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบแต่อย่างใด แม้ว่า
ร่างพรบ.ฯ ฉบับนี้จะผ่านออกมาเป็นกฎหมายก็ตาม
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลเรี
่
ยกร้อ งให้ท างการไทยปรับ ปรุงร่างพรบ.ฯ ฉบับ นี้ ทัง้ นี้ เพื่อ
ประกันให้มเี นื้อหาสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุ ษยชนของไทย ดังที่กล่าวถึงใน
เอกสารฉบับ นี้ ทางองค์ก ารฯ ยังเรียกร้อ งให้ทางการไทยยกเลิก ข้อ จากัดใดๆ ต่ อ การใช้ส ิท ธิท่จี ะมี
เสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะให้ถอนจดหมายทีข่ อเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ในกติกา ICCPR รวมถึงให้นาข้อกาหนดตามรัฐธรรมนูญทีค่ ุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนกลับมาใช้ใหม่ และให้
ยกเลิกคาสังของคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติซ่งึ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถจัดการชุมนุ มโดยสงบ รวมทัง้
กิจกรรมทาง “การเมือง” อื่น ๆ ได้ตามกฎหมาย

