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ข้อเท็จจริ งโดยย่อ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (คปค.) ทําการรัฐประหารและยึดอํานาจการปกครอง ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีการ
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญชัวคราว
่
มีสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) ทําหน้าที่ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา และรัฐสภา วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีพระบรมราชโองการแต่งตัง้ สนช. ๒๔ สิงหาคม
๒๕๕๐ ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ๒๕๕๐ มีบทเฉพาะกาลให้ สนช.ทําหน้าทีเ่ ป็น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา ในรัฐสภาต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ใหม่และประชุมรัฐสภาเป็นครัง้ แรก
ต่อมาปลายปี ๒๕๕๐ ได้มกี ลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยและ
คัดค้านการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง สนช.ว่าไม่ควรเร่งพิจารณาออกกฎหมายความสําคัญและกระทบสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ควรรอให้มกี ารเลือกตัง้ ให้รฐั สภาทีเ่ ป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเป็นผูพ้ จิ ารณา
กฎหมายดังกล่าว ซึ่งมีการกําหนดวันเลือกตัง้ ไว้แล้วในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๘.๐๐ น. มีกลุ่มบุคคลประมาณ ๕๐๐ คน มาชุมนุมที่
หน้ารัฐสภาเพื่อคัดค้านการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสนช. รวมทัง้ คัดค้านการพิจารณาออกกฎหมายสําคัญ ๑๑ ฉบับ
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ั่
โดยกลุ่มผูช้ มุ นุมใช้รถบรรทุกหกล้อติดเครื่องขยายเสียงเป็นเวทีปราศรัยอยู่รมิ ถนนอู่ทองในฝงสวนสั
ตว์ดุสติ
และมีตวั แทนจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ขึน้ ผลัดเปลีย่ นกันขึน้ ปราศรัย ซึ่งจําเลยทัง้ สิบมาร่วมชุมนุมด้วย
ในการชุมนุมมีจําเลยที่ ๗ เป็นผูด้ ําเนินรายการปราศรัยให้ผรู้ ่วมชุมนุมทราบถึงวัตถุประสงค์ในการ
ชุมนุม เชิญตัวแทนผูช้ มุ นุมแต่ละกลุ่มขึน้ ปราศรัยแสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็นทีต่ นได้รบั ผลกระทบโดย
จําเลยที่ ๒ และที่ ๔ ใช้โทรโข่งพูดนําว่า “สนช. ” และกลุ่มผูช้ มุ นุมพูดตามว่า “ออกไป ”อยู่หลายครัง้
แต่เจ้าหน้าทีป่ ระจํารัฐสภาและพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูและนําห่วงโซ่มาคล้องทีป่ ระตุเพื่อ
ปิดกันการเข้าออกรัฐสภา
ต่อมาเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. เศษผูช้ มุ นุมบางคนนําบันไดไม้ไผ่พาดรัว้ รัฐสภา นําเหล็กปลาย
แหลมครอบรัว้ แล้วผูช้ มุ นุมประมาณ ๑๐๐ คน พากันปีนบันไดข้ามรัว้ เข้าไปในรัฐสภา ซึ่งจําเลยที่ ๑-๖
ที่ ๘-๑๐ ปีนเข้าไปด้วย กลุ่มผูช้ มุ นุมประมาณ ๕๐ คนวิง่ เข้าไปบริเวณหน้าห้องโถงหน้าห้องประชุม
รัฐสภาและผลักประตูกระจกเข้าไปให้หอ้ งโถงหน้าประชุมรัฐสภา อาคารที่ ๑ ชัน้ ๒ ซึ่งเป็นสถานทีป่ ระชุม
สนช. และ สนช.กําลังประชุมพิจารณาออกกฎหมายต่างๆ อยู่ โดยจําเลยที่ ๑-๖ ที่ ๘ ที่ ๙ เข้าไปในห้อง
โถงดังกล่าวด้วย ซึ่งกลุ่มผูช้ มุ นุมทีอ่ ยู่ในห้องโถงและนอกห้องโถงก็ได้นงลงในบริ
ั่
เวณดังกล่าว ส่วนจําเลยที่
๑๐ อยู่บริเวณนอกประตูกระจกหน้าห้องโถง
ต่อมามีการพูดคุยกับ สนช. และพลตํารวจโทอัศวิน ขวัญเมือง ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจนครบาล
จนประธาน สนช.แถลงข่าวยกเลิกการประชุมและเลื่อนการประชุมออกไป กลุ่มผูช้ มุ นุมจึงพากันเดินออก
จากรัฐสภาจากนัน้ มีการขึน้ เวทีแถลงผลการชุมนุมให้ผชู้ มุ นุมทราบก่อนจะแยกย้ายกันกลับไป
จากพฤติ การณ์ ดงั กล่าว พนักงานอัยการจึงฟ้ องจําเลยทัง้ สิ บ ในข้อหาดังต่อไปนี้
1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖
2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕
3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒, ๓๖๔, และ ๓๖๕
คําพิ พากษาศาลอาญา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้ทส่ี าธารณะ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาทีป่ ระเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือ
ในระหว่างเวลาทีม่ ี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
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1. ประเด็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖

มาตรา ๑๑๖ ผูใ้ ดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธอี ่นื ใดอันมิใช่เป็นการ
กระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
(๑) เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กําลังข่มขืนใจ
หรือใช้กําลังประทุษร้าย
ั ่ ว่ น หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดทีจ่ ะก่อความ
(๒) เพื่อให้เกิดความปนป
ไม่สงบขึน้ ในราชอาณาจักร หรือ
(๓) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี

i.

คําพูดปราศรัยและการกระทําของจําเลยทัง้ สิบและกลุ่มผูช้ มุ นุมแม้จะกระทบต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
โดยตรงก็ตาม (พูดในเชิงให้ สนช ออกไป) แต่กถ็ อื ได้วา่ เป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและแสดง
ความคิดเห็นตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตริ บั รองไว้
ii. พยานโจทก์และภาพเหตุการณ์กไ็ ม่ปรากฏว่ามีการยืนยันว่าจําเลยทัง้ สิบได้พูดปราศรัยด้วยถ้อยคําหรือ
กระทําการใดๆอันมีลกั ษณะเป็นการยุยง หรือสั ่งการให้กลุ่มผูช้ มุ นุมปีนเข้าไปในรัฐสภา
iii. แม้จําเลยที่ ๗ กล่าวถ้อยคําปราศรัยบนเวทีวา่ “ประกาศประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าทีร่ ฐั สภา เรียนเชิญพี่
น้องประชาชนเจ้าของรัฐสภาทีเ่ สียภาษีเข้าไปเยีย่ มชมการทํางานของรัฐสภาได้เลยพีน่ ้อง” เมื่อ
พิจารณาเหตุการณ์ปรากฏว่าเป็นการพูดปราศรัยในขณะทีก่ ลุ่มผูช้ มุ นุมปีนรัว้ เข้าไปในรัฐสภาแล้ว
จึงไม่ใช่สาเหตุโดยตรงทีท่ ําให้กลุ่มผูช้ มุ ุนมปีนรัว้ เข้าไปในรัฐสภา
iv. การทีจ่ ําเลยทัง้ สิบมาร่วมชุมนุมและขึน้ พูดปราศรัยแสดงความคิดเห็นบนเวที ยังถือว่าเป็นการใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมุนมทีอ่ ยู่ในภายกรอบของกฎหมาย
v. โจทก์ยงั ไม่มพี ยานหลักฐานมาสืบแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจําเลยทัง้ สิบมีความเชือ่ มโยงในการตระเตรียม
บันไดไม้ไผ่และเหล็กทีใ่ ช้ครอบปลายแหลมของรัว้ มาในวันเกิดเหตุ
vi. การปีนรัว้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังก็เป็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เฉพาะหน้า ซึ่งถือเป็นการกระทําและตัดสินใจของ
ผูช้ มุ นุมแต่ละคนเท่านัน้ ดังจะเห็นได้วา่ ยังมีผชู้ มุ นุมอีกจํานวนมากทีไ่ ม่ได้ปีนเข้าไปในรัฐสภา
vii. พยานหลักฐานของโจทก์จงึ ยังไม่มนี ้ําหนักมั ่นคงเพียงพอรับฟงั ไม่ได้วา่ จําเลยทัง้ สิบเป็นผูย้ ุยง สังการ
่
ให้กลุ่มผูช้ มุ นุมปีนรัว้ รัฐสภา หรือมีส่วนเกีย่ วข้องในการตระเตรียมบันไดไม่ไผ่ และเหล็กทีใ่ ช้ครอบ
ปลายแหลมของรัว้ มาใช้ในการปีนเข้าไปในรัฐสภา
การกระทําของจําเลยทัง้ สิ บจึงยังไม่ถือได้ว่าเป็ นการกระทําด้วยวาจา หนังสือ หรือวิ ธีอื่นใด อันมิ ใช่
เป็ นการกระทําภายในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ หรือมิ ใช่เพื่อแสดงความคิ ดเห็น หรือติ ชมโดย
สุจริ ต เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิ ดกฎหมายแผ่นดิ นตามฟ้ อง จําเลยทัง้ สิ บจึงไม่มีความผิดในข้อหานี้
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2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕

มาตรา ๒๑๕ ผูใ้ ดมัวสุ
่ มกันตัง้ แต่สบิ คนขึน้ ไป ใช้กําลังประทุษร้าย ขูเ่ ข็ญว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้ายหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิด การวุน่ วายขึน้ ในบ้านเมือง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ถ้าผูก้ ระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูท้ ก่ี ระทําความ ผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีพ่ นั บาท หรือ ทัง้ จําทัง้ ปรับ
ถ้าผูก้ ระทําความผิดเป็นหัวหน้า หรือเป็นผูม้ หี น้าทีส่ ั ่งการในการ กระทําความผิดนัน้ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
i.

ii.

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการชุมนุมของจําเลยทัง้ สิบในวันเกิดเหตุเป็นการชุมนุมสาธารณะ จําเลยทัง้ สิบ
และผูม้ าร่วมชุมนุมทุกคนต้องชุมนุมด้วยความสงบและไม่ไปละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื โดยเฉพาะบริเวณ
ของรัฐสภาซึ่งเป็นสถานทีร่ าชการและเป็นทีใ่ ช้อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตอิ นั เป็นหนึ่งในสามอํานาจอธิปไตยของ
ประเทศ ถือได้วา่ เป็นสถานทีส่ ําคัญ อันบุคคลทั ่วไปพึงให้ความเคารพ แต่พฤติการณ์ทก่ี ลุ่มผูช้ มุ นุมนํา
โซ่มาล่ามคล้องประตูเข้าออกรัฐสภาและล็อคกุญแจ ใช้บนั ไดไม้ไผ่มาพาดรัว้ รัฐสภาและผูช้ มุ นุมประมาณ
๑๐๐ คน ปีนเข้าไปในรัฐสภามีการผลักดันกันระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั สภาหรือเจ้าพนักงานตํารวจกับกลุ่มผู้
ชุมนุมทีเ่ ข้ามาบริเวณริมรัว้ รัฐสภา ผูช้ มุ นุมจํานวนมากหลายสิบคนผลักดันประตูกระจกยือ้ กับเจ้าหน้าที่
รัฐสภาแล้วพากันเข้าไปนังอยู
่ ่กนั เต็มบริเวณห้องโถงหน้าห้องประชุมรัฐสภา ใช้โทรโข่งพูดตะโกนส่ง
เสียงดังกันบริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา แม้จะยังไม่มกี ารปะทะกันอย่างรุนแรง แต่กเ็ ห็นได้อย่างชัด
แจ้งว่าเกิดความวุน่ วายขึน้ ในบริเวณดังกล่าวแล้ว และการทีก่ ลุ่มผูช้ มุ นุมนําโซ่มาล่ามคล้องประตูทางเข้า
รัฐสภาและการทีก่ ลุ่มผูช้ มุ นุมกว่า ๑๐๐ คน ปีนรัว้ เข้าไปในบริเวณรัฐสภาจึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิใน
การครอบครองสถานทีข่ องสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรอย่าง
เห็นได้ชดั
การทีก่ ลุ่มผูช้ มุ นุมใช้กําลังผลักดันประตูกระจกขณะทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั สภาดันประตูกระจกไว้ไม่ให้กลุ่ม
ผูช้ มุ นุมเข้าไปในห้องโถงหน้าห้องประชุมดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการใช้กําลังประทุษร้ายอยู่ในตัว
การชุมนุมของกลุ่มผูช้ มุ นุมและจําเลยทัง้ สิ บแม้ตอนเริ่ มต้นจะเป็ นการชุมนุมโดยสงบและเป็ นการ
ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อต่อมาเกิ ดความวุ่นวายขึน้ ทัง้ มีการใช้กาํ ลังประทุษร้ายและเป็ น
การละเมิ ดต่อสิ ทธิ ในการครอบครองสถานที่ของสํานักงานเลขาธิ การวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร การชุมนุมดังกล่าวจึงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธที่
จะได้รบั ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอีกต่อไป และยังเป็ นการใช้สิทธิ เสรีภาพในการนชุมนุม
สาธารณะที่เกิ นสัดส่วนอันกระทบต่อสิ ทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่นเกิ นสมควร จําเลยทัง้ สิ บจึง
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จะอ้างความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ย่อมมิ ได้ จําเลยทัง้ สิ บจึงมีความผิดตามมาตรา
๒๑๕ วรรคแรกและพฤติ การณ์ ของจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ที่ ๗ และที่ ๘ ได้แสดงออกให้เห็นอย่างชัด
แจ้งว่า มีบทบาทในการชุมนุมมากกว่าผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมคนอื่นๆ โดยทั ่วไป จําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔
ที่ ๗ และที่ ๘ เป็ นหัวหน้ าหรือเป็ นผูม้ ีหน้ าที่ส ั ่งการของกลุ่มผูช้ มุ นุม ถือเป็ นผูก้ ระทําความผิด...
ตามมาตรา ๒๑๕ วรรคสาม
3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๒, ๓๖๔, และ ๓๖๕

มาตรา ๓๖๒ ผูใ้ ดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผูอ้ ่นื เพื่อถือการ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นนั ้
ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
หรือเข้าไป กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองพัน
บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
i. การทีจ่ ําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ จําเลยที่ ๘ ถึงที่ ๑๐ ปีนรัว้ เข้าไปในบริเวณอาคารรัฐสภา โดยผูช้ มุ นุมพยายาม
เข้าไปในห้องโถงหน้าห้องประชุมโดยใช้กําลังผลักดันประตูกระจกเข้าไป แล้วจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ ที่ ๘ ถึง
ที่ ๑๐ ร่วมกับผูช้ มุ นุมไปนั ่งอยู่บริเวณหน้าห้องโถงของอาคารรัฐสภาและนังอยู
่ ่หน้าห้องประชุมจนเต็ม
พืน้ ทีโ่ ดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ย่อมถือได้วา่ มีเจตนาร่วมกับผูช้ มุ นุมใน
การเข้าไปกระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาโดยปกติสุข
ii. บริเวณรัฐสภาถือเป็นสถานทีร่ าชการการและเป็นทีใ่ ช้อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตอิ นั เป็นหนึ่งในสามอํานาจ
อธิปไตยของประเทศ ถือได้วา่ เป็นสถานทีส่ ําคัญ อันบุคคลทัวไปพึ
่ งให้ความเคารพ จะเข้าออกหรือทํา
กิจกรรมใดในบริเวณอาคารรัฐสภา จะต้องได้รบั อนุญาตโดยต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา พ.ศ.๒๕๔๔ มิใช่เป็นทีส่ าธารณะทีป่ ระชาชนบุคคลทั ่วไปจะเข้าไป
ทําสิง่ ใดก็ได้ตามอําเภอใจ
มาตรา ๓๖๔ ผูใ้ ดโดยไม่มเี หตุอนั สมควรเข้าไป หรือซ่อนตัวอยู่ใน เคหสถาน อาคารเก็บรักษา
ทรัพย์หรือสํานักงานในความครอบครอง ของผูอ้ ่นื หรือไม่ยอมออกไปจากสถานทีเ่ ช่นว่านัน้ เมื่อผู้
มีสทิ ธิทจ่ี ะ ห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองพัน
บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
i. ในการพิจารณาออกกฎหมายแต่ละฉบับย่อมจะมีผเู้ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดา ซึ่งแต่ละฝา่ ย
ก็ย่อมจะมีเหตุผลเป็นของตนเอง แม้จําเลยทัง้ สิบจะมีความชอบธรรมทีจ่ ะมาชุมนุมแสดงความเห็นของ
ตน เพราะถือว่าเป็นเสรีภาพทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตริ บั รองไว้ แต่ ในการทีจ่ ะมาชุมนุมแสดงความคิดเห็น
นัน้ เพียงแต่การมาชุมนุมปราศรัยแสดงความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์ทบ่ี ริเวณ
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หน้ารัฐสภาก็ย่อมจะเป็นการเพียงพอแล้วทีจ่ ะทําให้สาธารณชน สื่อมวลชนรวมทัง้ สมาชิก สนช. ได้รบั
ทราบความคิดเห็นและเหตุผลของจําเลยทัง้ สิบแล้ว ส่วนการที่ สมาชิก สนช.จะเห็นด้วยกับเหตุผลของ
จําเลยทัง้ สิบและยอมทําตามข้อเรียกร้องดังกล่าวหรือไม่ย่อมเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ii. หากจําเลยทัง้ สิบเห็นว่า สภา สนช.กระทําการใด ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญและต้องการบังคับ
ให้รฐั ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จําเลยทัง้ สิบจะต้องกระทําการโดยใช้สทิ ธิทางศาล ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรค ๓ บัญญัตไิ ว้ มิใช่กระทําโดยใช้กําลัง
และมวลชนโดยพลการ
iii. เมื่อจําเลยทัง้ สิบได้แสดงข้อเรียกร้องจนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สาธารณชนแล้ว แต่ยงั กระทําการถึงขัน้ ปีนรัว้
เข้าไปเพื่อต้องการให้สมาชิก สนช. ยอมปฏิบตั ติ ามความประสงค์ของตนให้จงได้นนั ้ ย่อมเป็นการกระทํา
ทีเ่ กินเลยไปกว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้มากเกิน
สมควร
มาตรา ๓๖๕ ถ้าการกระทําความผิดตาม มาตรา ๓๖๒ มาตรา ๓๖๓ หรือ มาตรา ๓๖๔ ได้
กระทํา
(๑) โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขูเ่ ข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย
(๒) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตัง้ แต่สองคน ขึน้ ไป หรือ
(๓) ในเวลากลางคืน
ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
i.

การทีก่ ลุ่มผูช้ มุ นุมใช้กําลังผลักดันประตูกระจกขณะทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั สภาดันประตูกระจกไว้ไม่ให้กลุ่มผู้
ชุมนุมเข้าไปในห้องโถงหน้าห้องประชุม ย่อมถือว่าเป็นการใช้กําลังประทุษร้ายอยู่ในตัว และเมื่อปรากฏ
ว่าการเข้าไปดังกล่าวมีการใช้กําลังผลักดันประตูกระจกกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั สภา อันถือได้วา่ เป็นการใช้กําลัง
ประทุษร้าย

การกระทําของจําเลยทัง้ สิ บจึงเป็ นการเข้าไปในสํานักงานในความครอบครองของสํานักงานเลขา
สภาผูแ้ ทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิ การวุฒิสภาโดย ไม่มีเหตุอนั สมควรและใช้กาํ ลังประทุษร้าย
การกระทําของจําเลยทัง้ สิ บจึงมีความผิดตามมาตรา ๓๖๕(๑)(๒)

สรุปโดย นายธนาธร ทนานนท์
ผูป้ ระสานงานฝ่ายวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุ ษยชน
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