การชุมนุมสาธารณะ

“การชุ ม นุม สาธารณะ” หมายความว า การชุมนุ มของบุ คคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร อง สนับสนุ น
คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกตอประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถ
รวมการชุมนุมนั้นได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม

ทั้งนี้ กฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ ไมใชบังคับกับการชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีหรืองานรัฐพิธี พิธีกรรม
ทางศาสนาหรือตามประเพณีหรือวัฒนธรรมแหงทองถิ่น การจัดแสดงมหรสพ กีฬา การทองเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น
เพื่อประโยชนทางการคาปกติของผูจัดนั้น การชุมนุมภายในสถานศึกษาหรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ การชุมนุมในระหวางที่มีการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชนในการ
หาเสียงเลือกตั้งในชวงที่มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น (มาตรา 3)
หลักการทั่วไป  การชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ การใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุม
ในระหวางการชุมนุมสาธารณะตองอยูภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย (มาตรา 6)

สถานที่สําหรับการชุมนุม
 หามมิใหจัดการชุมนุมสาธารณะในระยะรัศมี 150 เมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระ
รั ช ทายาทหรื อ ของพระบรมวงศ ตั้ ง แต ส มเด็ จ เจ า ฟ า ขึ้ น ไป พระราชนิ เ วศน พระตํ า หนั ก หรื อ จากที่ ซึ่ ง
พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป หรือผูสําเร็จราชการแทน
พระองค ประทับหรือพํานัก หรือสถานที่พํานักของพระราชอาคันตุกะ
 หามมิใหจัดการชุมนุมภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล ศาล ทั้งนี้ เพื่อการรักษาความปลอดภัย
และความสงบเรียบรอย ผบ.ตร. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจประกาศหามชุมนุมในรัศมีไมเกิน 50 เมตร
(มาตรา 7)
 ตองไมกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใชบริการสถานที่ทําการของหนวยงานรัฐ
ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประเทศ หรือสถานที่ทําการองคการระหวางประเทศ (มาตรา 8)
 สถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดไวสําหรับการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 9

.

การแจงการชุมนุมสาธารณะ
กรณีปกติตาม ม.10 กอนการชุมนุม 24 ชม.
- ระบุวัตถุประสงค วัน ระยะเวลา และสถานที่
ม.11

ไมแจง

ผูรับแจง

(หัวหนาสถานีตํารวจ)
1.สงสรุปสาระสําคัญตาม พ.ร.บ.การชุมนุมฯ
ใหผูแจงทราบภายใน 24 ชม.
2.หากเห็นวาอาจขัดตอ ม.7,ม.8

กรณีขอผอนผันตาม ม.12 กอนการชุมนุม
- ระบุวัตถุประสงค วัน ระยะเวลา และสถานที่
- คําขอผอนผันกําหนดเวลา
ผูรับคําขอ

(ผูบังคับการตํารวจผูร ับผิดชอบพื้นที่)

ออกคําสั่ง
ใหแกไข

มีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล
ใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 24 ชม.

ไมแกไข
หากไมเห็นชอบดวยใหยื่นหนังสืออุทธรณ
ตอผูบังคับบัญชาเหนือผูรับแจงขึ้นไปหนึ่งชั้น

ออกคําสั่ง
หามชุมนุม

ไมปฏิบัติ
ตามคําสั่ง

จัดการชุมนุมภายหลังจากที่ไดรับแจงวา
ไมมเี หตุผลอันสมควรที่จะผอนผัน

ผูรับอุทธรณวินิจฉัย
และแจงคําวินิจฉัย ภายใน 24 ชม.
ม.14 การชุมนุมที่ไมเปนไปตาม ม.6 / ไมแจงตาม ม.10 /ไมปฏิบัติตามคําสั่งตาม ม. 11 /
จัดขึ้นหลังจากไดรับแจงวาไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะผอนผัน ใหถือเปนการชุมนุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย
หนาที่ตามกฎหมายในการชุมนุม
ผูจัดการชุมนุม ม.15

ผูชุมนุม ม.16

เจาพนักงานดูแลการชุมนุม ม.19

1.ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมใหเปนไปโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ ภายใตรัฐธรรมนูญ
2.ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมไมใหขดั ขวางประชาชน
ที่จะใชที่สาธารณะ
3.แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหนาที่ตาม ม.16 และ
เงื่อนไขหรือคําสั่งเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
4.ใหความรวมมือแกเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
5.ไมยุยงสงเสริมหรือชักจูงผูชุมนุมใหฝาฝน ม.16
6.ไมปราศัยหรือจัดกิจกรรมโดยใชเครื่องขยายเสียง
เวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น.ของวันรุงขึ้น
7.ไมใชเครื่องขยายเสียงที่มีระดับเสียงเกินกวา
115 เดซิเบลเอ*
(ตามประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่
23 กันยายน 2558)

1.ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนที่จะใช
ที่สาธารณะ
2.ไมปดบังหรืออําพรางตนโดยจงใจมิใหระบุตัว
บุคคลได เวนแต ตามปกติประเพณี
3.ไมพาอาวุธ ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน หรือ
สิ่งอาจใชไดอยางอาวุธ เขาไปในทีช่ ุมนุม
4.ไมบุกรุก ทําใหเสียหาย หรือทําลายทรัพยสินผูอื่น
5.ไมทําใหผูอื่นกลัววาจะเกิดอันตราย
6.ไมใชกําลังประทุษรายหรือขูเ ข็ญวาจะใชกําลัง
ประทุษรายผูชุมนุมหรือผูอื่น
7.ไมขัดขวางหรือกระทําการใดๆอันเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
8.ไมเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมระหวาง
18.00 น. ถึง 06.00น. ของวันรุงขึ้น เวนแตไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
9.ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งเจาพนักงานฯ

1.อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะใชที่
สาธารณะอันเปนที่ชุมนุม
2.รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก หรือ
บรรเทาเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นซึ่งอยูใกลเคียง
3.รักษาความปลอดภัยหรืออํานวยความสะดวก
แกผูชุมนุมในสถานที่ชุมนุม
4.อํานวยความสะดวกในการจราจรและการขนสง
สาธารณะในบริเวณที่ชุมนุม
5.กําหนดเงื่อนไขหรือมีคําสั่งใหผูจดั การชุมนุม
ผูชุมนุม หรือผูอยูภายในสถานที่นนั้ ปฏิบัติตาม
เพื่อประโยชนในการปฏิบัตหิ นาที่

การดําเนินการของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมฯ
“เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ” ตาม ม.19
ทองที่เดียว คือ หัวหนาสถานีตํารวจทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ
ตอเนื่องหลายพื้นที่ คือ ผูบังคับการหรือผูบัญชาการตํารวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่

*กรณีเห็นสมควร ผบ.ตร.อาจแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจอื่นเพิ่มหรือแทนก็ได

การดําเนินการในกรณีทั่วไป
1.แจงพนักงานฝายปกครอง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานประชาสัมพันธในทองที่ที่มีการชุมนุมนั้น เพื่อทราบ
2.ในการปฏิบัติหนาที่ อาจมีคําสั่งใหปดหรือปรับเสนทางการจราจรเปนการชั่วคราวได เพื่อความสะดวกของประชาชนหรือการดูแลการชุมนุม
3.กอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ให สํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐ จัดหรือประสานให
มีการประชาสัมพันธ เปน ระยะเพื่อใหป ระชาชนทราบถึงการชุมนุม และแนะนําเสนทางจราจรหรือระบบขนสงสาธารณะ เพื่อให
ประชาชนไดรับผลกระทบนอยที่สุด
กรณีการชุมนุมไมเปนไปตามกฎหมาย
• การชุมนุมที่ไมชอบดวยกฎหมายตาม ม.14
• ไมเลิกชุมนุมภายในระยะเวลาตาม ม.18
ประกาศใหเลิกชุมนุม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

• ฝาฝน ม.7
• ไมปฏิบัตติ าม ม.8, ม.15, ม.16, ม.17
หากผูชุมนุมไมปฏิบัตติ ามประกาศ

ประกาศใหแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ม.21 ว.2 ใหรองขอตอศาลแพง
หรือศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจ
เพื่อใหมีคําสั่งใหเลิกการชุมนุม

ระหวางนี้เจาพนักงานฯ มีอํานาจ
ที่จําเปนตามแผนหรือแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ*

ม.22 เมื่อไดรับคําขอใหศาลพิจารณาเปนการดวน หากเห็นวา
ผูชุมนุมไมปฏิบตั ิตาม ม. 21 ใหศาลมีคําสั่งโดยออกคําบังคับ
ใหเลิกการชุมนุม ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เจาพนักงานบังคับคดี ปดประกาศคําสั่งบริเวณทีม่ ีการชุมนุม

กรณีไมเลิกการชุมนุม

ม.23 ใหเจาพนักงานฯ 1.รายงานใหศาลและรัฐมนตรีทราบ
2.ประกาศกําหนดใหที่ชุมนุมเปนพื้นที่ควบคุม
3.ประกาศใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กําหนดและ
หามบุคคลใดเขาพื้นที่โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานฯ

หากไมเห็นดวย
ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรือ
ศาลอุทธรณภาค คําสั่งศาล
อุทธรณ/ภาคใหเปนที่สุด

ให ผบช.น. ในกทม. หรือ ผวจ.
ในจังหวัดอื่น หรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนผูควบคุมสถานการณ

ม.24 เมื่อลวงเวลาหากมีผูฝาฝนใหถือวา “กระทําความผิดซึ่งหนา” และใหผูควบคุมฯ
และผูซ ึ่งที่ไดรับมอบหมายดําเนินการใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล
โดยมีอํานาจจับผูฝ าฝน คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินในการชุมนุมฯ กระทําการเทาที่จําเปน
ตามแผนหรือแนวทาง (ม.21) หรือ มีคําสั่งหามมิใหกระทําการๆ เพื่อประโยชนในการเลิกการชุมนุม
*แผนดูแลการชุมสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2558

กรณีการชุมนุมที่มีความรุนแรง
ม.25 กรณีที่ผูชุมนุมกระทําการใดๆ ที่มลี ักษณะรุนแรง
และอาจเปนอันตราย จนเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง
ใหเจาพนักงานฯ สั่งยุติการกระทํานั้น

หากไมเห็นดวย ใหยื่นคํารองคัดคานตอศาลแพงหรือศาลจังหวัด
ที่มีเขตอํานาจภายใน 30 วัน

หากผูชุมนุมไมปฏิบัตติ าม

คําสั่งศาลใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
คําสั่งศาลอุทธรณใหเปนที่สุด

ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมฯ และผูควบคุมสถานการณ
และผูซึ่งไดรับมอบหมายมีอํานาจดังนี้
ม.23 ใหเจาพนักงานฯ 1.รายงานใหศาลและรัฐมนตรีทราบ
2.ประกาศกําหนดใหที่ชุมนุมเปนพื้นที่ควบคุม
3.ประกาศใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กําหนดและ
หามบุคคลใดเขาพื้นที่โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานฯ

ให ผบช.น. ในกทม.หรือ ผวจ.
ในจังหวัดอื่น หรือรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนผูควบคุมสถานการณ

ม.24 เมื่อลวงเวลา หากมีผฝู าฝนใหถือวา “กระทําความผิดซึ่งหนา” และใหผูควบคุมฯ
และผูซ ึ่งที่ไดรับมอบหมายดําเนินการใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล
โดยมีอํานาจจับผูฝ าฝน คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินในการชุมนุมฯ กระทําการเทาที่จําเปน
ตามแผนหรือแนวทาง (ม.21) หรือ มีคําสั่งหามมิใหกระทําการๆ เพื่อประโยชนในการเลิกการชุมนุม

บทกําหนดโทษ
ม.27

ฝาฝนสถานที่ชุมนุมตาม ม.7 หรือ ม.8

จําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท

ม.28

ฝาฝนไมแจงการชุมนุมตาม ม.10,ม.12,ม.17,ม.18

ปรับไมเกิน 10,000 บาท

ม.29

ฝาฝนคําสั่งหามการชุมนุมตาม ม.11

จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท

ม.30

ผูจัดการชุมนุมไมปฏิบตั ิตาม ม.15 (1),(2),(3) หรือผูชุมนุมไมปฏิบัตติ าม ม.1 (1),(2)

ปรับไมเกิน 10,000 บาท

ม.31

ผูจัดการชุมนุมไมปฏิบตั ิตาม ม.15 (4),(5),(6),(7) หรือผูชุมนุมไมปฏิบัติตาม
ม.16 (3),(4),(5),(6),(7),(8)
วรรค2 ถากระทําตอระบบขนสงสาธารณะ การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบผลิตหรือสงไฟฟา
ประปา หรือสาธารณูปโภคอื่นทําใหใชการไมได
ม.32 ไมปฏิบตั ิตามคําสั่งศาลหรือประกาศของเจาพนักงานฯ ตาม ม.19(5) หรือ ม.23
- ถาผูนั้นเปนผูจดั การชุมนุมหรือผูช ุมนุม
- ถาเปนผูอยูภายในสถานที่ชุมนุม
ม.33 ไมปฏิบตั ิตามคําสั่งของผูควบคุมฯ หรือผูไดรับมอบหมายตาม ม.24, ม.25

จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท

- จําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท
- ปรับไมเกิน 10,000 บาท
จําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท

ม.34 พาอาวุธเขาไปในที่ชุมนุม
วรรค2 ถาเปนอาวุธปน วัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นใดในสภาพคลายคลึง

จําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท
จําคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 100,000 บาท

จําคุกไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 200,000 บาท

แบบคําขอ

