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คำสั ่งวิ ธีกำรชั ่วครำวก่อนกำรพิ พำกษำ
คดีพิพำทเกี่ยวกับกำรจัดชุมนุมสำธำรณะในกิ จกรรม “We Walk เดิ นมิ ตรภำพ”
ศาลมี ค าสั ง่ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารชั ว่ คราวก่ อ นการพิ พากษา ในคดี ห มายเลขด าที่ ๑๕๔/๒๕๖๑
ระหว่าง นายเลิ ศศักดิ์ คาคงศักดิ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ผู้ฟ้องคดี กับ สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๑ กับพวก
รวม ๗ คน ผูถ้ กู ฟ้ องคดี
คดีน้ีผู้ฟ้องคดีทงั ้ สีฟ่ ้ องว่า ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สีร่ ่วมจัดการชุมนุ มในนามเครือข่ายประชาชน People Go Network
ได้ร่วมจัดกิจกรรม “We Walk เดิน มิต รภาพ” จากมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศูน ย์รงั สิต มุ่ งหน้ าสู่จงั หวัดขอนแก่ น
เพื่อยืนยันสิท ธิหลักประกัน สุขภาพ สิทธิมนุ ษยชนตามกฎหมาย สิทธิชุมชน และนโยบายที่ไม่ทาลายความมันคง
่
ทางอาหาร โดยผูฟ้ ้ องคดีได้แจ้งการชุมนุ มต่อผู้ถูกฟ้ องคดีตาม พ.ร.บ.การชุมนุ มสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว แต่กลับ
ได้รบั การขัดขวางจากผู้ถูกฟ้ องคดี จึงขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ เจ็ดยุติการขัดขวางการชุมนุ ม ให้ดูแล
ความปลอดภัยในการชุมนุ ม และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ โดยผู้ฟ้องคดีทงั ้ สีม่ คี าขอวิธกี ารชัวคราวก่
่
อน
การพิพากษา ขอให้ศาลมีคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ เจ็ดยุตกิ ารขัดขวางการชุมนุม และให้ดแู ลความปลอดภัยในการชุมนุ ม
จนกว่าจะสิน้ สุดการชุมนุมตามทีแ่ จ้งไว้แก่เจ้าหน้าที่
ศาลพิเคราะห์แ ล้ว เห็น ว่ า เมื่อ ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า ขณะเริ่ม การชุ ม นุ ม เมื่อ วัน ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้ องคดีได้สงการให้
ั่
ผู้ฟ้องคดีกบั พวกรือ้ ค้นเสบียง เสือ้ ผ้า สัมภาระ มีการถ่ ายภาพบัตรประจาตัว
ประชาชน และสอบสวนผูฟ้ ้ องคดีกบั พวก จึงมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่า การปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวของผูถ้ ูกฟ้ องคดีในฐานะ
เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.การชุมนุ มสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ น่ าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และอาจ
มีการปิ ดกัน้ ขัดขวางเสรีภาพในการชุมนุ มของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สี่ และผู้ร่วมชุมนุ ม และน่ าเชื่อว่าจะมีการปิ ดกัน้ ขัดขวาง
อันเป็ นการกระทาซ้าหรือกระทาต่อไปในเหตุทม่ี กี ารฟ้ องร้อง ซึง่ ทาให้ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สีแ่ ละผูร้ ่วมชุมนุมได้รบั ความเสียหาย
ต่ อ ไปได้ และการมีค าสังก
่ าหนดวิธีก ารชัวคราวของศาลก็
่
ไม่ ท าให้เกิด ปั ญ หาและอุป สรรคแก่ก ารบริห ารงานของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ เจ็ดแต่อย่างใด
ศาลจึงมีคาสังก
่ าหนดวิธกี ารคุม้ ครองชัวคราวก่
่
อนการพิพากษา โดยมิให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีกระทาการใดๆ อันเป็ น
การขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุ ม สาธารณะของผู้ฟ้องคดีทงั ้ สีแ่ ละผู้ร่วมชุมนุ มภายในขอบเขตตามกฎหมาย
ให้ผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ เจ็ดอานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สีแ่ ละผู้ร่วมชุมนุ มจนถึง วันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อันเป็ นวันสิน้ สุดการชุมนุม แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีแ่ ละผูร้ ่วมชุมนุมกระทาการใด
ในการชุมนุ มสาธารณะทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุ มสาธารณะพิจารณากาหนดเงื่อนไข หรือมี
คาสัง่ หรือประกาศให้ผชู้ ุมนุ มเลิกการชุมนุ ม หรือแก้ไข หรือร้องขอต่อศาล ให้มคี าสังให้
่ เลิกการชุมนุ ม หรือดาเนินการ
อื่นใดตามอานาจหน้าทีเ่ พื่อบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือกฎหมายอื่นได้
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