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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  กําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ 

 

 

โดยที่การจัดการชุมนุมสาธารณะไม่ต้องมีการขออนุญาต  แต่ต้องแจ้งการชุมนุมสาธารณะนั้น
ต่อผู้รับแจ้งตามกฎหมาย  จึงสมควรกําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ  ให้เกิดความสะดวกแก่ผู้แจ้ง
และเป็นข้อมูลแก่ผู้รับแจ้ง  เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  ไม่กระทบต่อ
ความม่ันคงของชาติ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  ตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชน  หรือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ  และไม่กระทบสิทธิ
และเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๐  วรรคสาม  และมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“การแจ้ง”  หมายความว่า  การแจ้งความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งผู้รับแจ้งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้รับผิดชอบ 

ในการรับหรือส่งหนังสือ  หรือดําเนินการเก่ียวกับการรับแจ้งการชุมนุมสาธารณะของหน่วยงาน 
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้รับแจ้งซึ่งเป็น

หัวหน้าสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะตามแบบท้ายประกาศนี้  ก่อนเริ่มการชุมนุม 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง 

กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะในท้องที่ของสถานีตํารวจต่าง ๆ  เกินกว่าหนึ่งท้องที่ 
ซึ่งมีเขตต่อเนื่องกัน  ให้แจ้งการชมุนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้งในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดก็ได้ 

ข้อ ๓ ภายใต้บังคับของข้อ  ๒  การแจ้งให้ดําเนินการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง 
(๒) แจ้งทางโทรสาร 
(๓) แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๔ การแจ้งโดยตรงต่อผู้รับแจ้ง  ให้ผู้แจ้งย่ืนหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้รับแจ้ง

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ที่ทําการของผู้รับแจ้ง  ทั้งนี้  ในการแจ้งโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  
เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งแล้ว 

ข้อ ๕ การแจ้งทางโทรสาร  ให้ส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังหมายเลขโทรสาร
ของที่ทําการของผู้รับแจ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  แล้วให้ส่งต้นฉบับ
ของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยังผู้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยพลัน 

เม่ือได้ส่งหนังสือทางโทรสารแล้ว  ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลข 
ที่กําหนดไว้ในประกาศของสาํนักงานตํารวจแห่งชาติโดยเร็ว  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
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การส่งตามวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งต่อเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งที่ทําการของผู้รับแจ้ง
ได้รับเอกสารตามโทรสารครบถ้วน 

ข้อ ๖ การแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ให้ส่งหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะไปยัง 
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของที่ทําการผู้รับแจ้งตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม  โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิง
หรือเข้าถึงเพื่อนํากลับมาใช้ในภายหลังและยังคงความครบถ้วนของข้อความในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
รวมทั้งสามารถระบุตัวผู้ส่งได้ 

เม่ือได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ให้ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมายเลข 
ที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยเร็ว  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

การแจ้งตามวรรคหน่ึงให้ถือว่าผู้รับแจ้งได้รับแจ้งต่อเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

ในกรณีมีข้อสงสัย  ผู้รับแจ้งอาจสั่งให้ผู้แจ้งส่งต้นฉบับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ ๗ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว  ให้รีบนําเสนอ
ผู้รับแจ้งเพื่อพิจารณาโดยเร็ว  ในกรณีที่เป็นการแจ้งโดยวิธีตามข้อ  ๓  (๒)  และ  (๓)  และพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีข้อสงสัย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้แจ้ง  ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง 
การชุมนุมสาธารณะเพื่อตรวจสอบตัวผู้แจ้งและความถูกต้องของหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะด้วย 

ข้อ ๘ เม่ือผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่ง
สรุปสาระสําคัญในการชุมนุมสาธารณะให้ผู้แจ้งทราบภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งและอาจมี
คําแนะนําเพิ่มเติมเก่ียวกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะเพื่อให้ผู้แจ้งปฏิบัติหรือแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด
ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ทันกําหนดเวลาตามข้อ  ๒  ผู้แจ้ง 
อาจขอผ่อนผันกําหนดเวลาดังกล่าวก่อนเริ่มการชุมนุม  โดยย่ืนคําขอผ่อนผันพร้อมแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ท้ายประกาศนี้โดยตรง  ในกรุงเทพมหานครให้ย่ืนคําขอต่อผู้บังคับการตํารวจนครบาลผู้รับผิดชอบพื้นที่
ในกรุงเทพมหานคร  ในจังหวัดอื่นให้ย่ืนคําขอต่อผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติวางระเบียบหรือคําสั่งกําหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ 
                                                                                                                      ทําที่ ....................................... 
                                                                                      วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................. 
เรียน  หัวหน้าสถานีตํารวจ ...................................../ผู้รับแจ้ง 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................เลขประจําตัวประชาชน ---- 
ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร .................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ............................ หมายเลขโทรสาร ............................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Email) ............................... 
ขอแจ้งความประสงค์เพ่ือจัดการชุมนุมสาธารณะ ดังน้ี 
๑. วัตถุประสงค์ของการชุมนุม 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
๒. ลักษณะการชุมนุมสาธารณะ 
 กรณีไม่มีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ชุมนุม 
จํานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยประมาณ ............................ คน  
ที่อยู่ของสถานที่ชุมนุม ........................................................................................................................................................................ 
ระยะเวลาการชุมนุม ............ วัน เร่ิมการชุมนุมต้ังแต่เวลา ...................... ของวันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. ............ 
ถึงเวลา ..................... ของวันที่ .............. เดือน ..............................  พ.ศ.  .................. 
 กรณีมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ชุมนุม 
จํานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมโดยประมาณ ............................ คน  
วันและเวลารวมตัว .................................. จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนขบวนการชุมนุม ....................................................................... 
เร่ิมขบวนในเวลา ..................................  ของวันที่ ....................... เดือน .........................................  พ.ศ.  .................................... 
รายละเอียดเส้นทาง (รวมจุดพัก) ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 
๓. รายละเอียดที่เป็นประโยชน์สําหรับการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
การใช้ยานพาหนะ ประเภท ...................................................................................... จํานวน ........................................................... 
การใช้เคร่ืองขยายเสียง  ขนาดกําลังไฟฟ้า..........วัตต์  จํานวน..........ตัว   ลําโพงขนาด...........วัตต์  จํานวน...........ตัว 
การใช้สิ่งอ่ืน ๆ .................................................................................................................................................................................... 
๔. รายช่ือผู้ประสานงาน 
 (๑) ช่ือ – นามสกุล ............................................................ เลขประจําตัวประชาชน ----  
 หมายเลขโทรศัพท์ ......................... หมายเลขโทรสาร ......................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) .................................. 
 (๒) ช่ือ – นามสกุล .............................................................เลขประจําตัวประชาชน ----  
 หมายเลขโทรศัพท์ ......................... หมายเลขโทรสาร ......................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) .................................. 
  ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และขอรับรองว่าข้อมูล
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 ลงช่ือ ............................................................. 
       ( ........................................................... ) 

 

ด้านหน้า



 
 
๕. รายละเอียดเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

ด้านหลัง


