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สรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 

และแผนแนวทางดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
1.การชุมนุมสาธารณะ คืออะไร 

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) “การชุมนุมสาธารณะ คือ การ
ชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพ่ือเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย
แสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอ่ืนสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวน
หรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่” 

 ส่วน “ที่สาธารณะ หมายความว่า ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของแต่เป็นผู้ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ รวมตลอดท้ังทางหลวงและทางสาธารณะ” 

 ดังนั้น “การชุมนุม” ที่จะถือเป็นการชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมฯ จึงต้องประกอบด้วย 

(1) เป็นการชุมนุมในท่ีสาธารณะ 

(2) บุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมการชุมนุมนั้นได้ 

 การชุมนุมที่ไม่ครบองค์ประกอบดังกล่าวจึงไม่เป็นการชุมนุมที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้คือ การ
ชุมนุมในพ้ืนที่ส่วนบุคคล ในบ้าน โรงแรมเอกชน หรือหอประชุมส่วนตัว เป็นต้น รวมถึงการชุมนุมที่บุคคลอ่ืนไม่
สามารถเข้ารว่มได้ เช่น การประชุมหารือของสมาชิกองค์กรภายในหมู่บ้าน 

2. การชุมนุมสาธารณะแบบไหน ที่ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558  

 แม้ว่า พ.ร.บ.ชุมนุมฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แต่ ก็ไม่ใช้กับการชุมนุมทุกประเภท 
การชุมนุมบางประเภทจึงได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้ ท าให้ไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆที่
กฎหมายก าหนดไว้ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถอ้างอ านาจตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ มาใช้กับการชุมนุมดังกล่าวนี้ได้ ซึ่ง
ตามมาตรา 3 ได้ระบุถึงข้อยกเว้นไว้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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 1. การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
 2. การชุมนุมเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น 
 3. การชุมนุมเพ่ือจัดแสดงมหรสพ กีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอ่ืนเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น 
 4. การชุมนุมภายในสถานศึกษา 
 5. การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
 6. การชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกและ
การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง แต่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

3. การชุมนุมสาธารณะแบบไหน ที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ .ศ. 2558 
 การจัดการชุมนุมในบางพ้ืนที่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่ง หากฝ่าฝืนก็มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ1 พ้ืนที่ต้องห้ามดังกล่าว ได้แก่ 

 1. ภายในรัศมี 150 เมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์
ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระต าหนักหรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 
พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก หรือสถานที่พ านักของ
พระราชอาคันตุกะ  

 2. ภายในพ้ืนที่ของรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารและ
ศาลอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล เว้นแต่มีการจัดให้มีสถานที่เพ่ือใช้ส าหรับการชุมนุมสาธารณะภายใน
พ้ืนที่นั้น 

 3. ภายในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบสถานที่ของรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลทหาร และศาลอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล ตามประกาศของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
หรือผู้ได้รับมอบหมายเมื่อได้มีการประกาศห้ามชุมนุมรอบสถานที่ดังกล่าว 

 4. การชุมนุมสาธารณะที่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ 
ดังต่อไปนี้     
  (1) สถานที่ท าการหน่วยงานของรัฐ 
  (2) ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ 
                                                           
1 มาตรา 27 ของพระราชบัญญัตกิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
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  (3) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน 
  (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานที่ท าการองค์การระหว่างประเทศ 
  (5) สถานที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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ขั้นตอนการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ 

1.ใครเป็นผู้มีหน้าที่แจ้งการชุมนุมและต้องแจ้งต่อใคร 

 ตามมาตรา 10 วรรคแรกของพ.ร.บ.ชุมนุมฯ ผู้ประสงค์จัดการชุมนุมสาธารณะ เป็นผู้มีหน้าที่แจ้งการ
ชุมนุมสาธารณะต่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือบุคคลอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้งการชุมนุม 

2.แจ้งการชุมนุมต้องแจ้งอย่างไร 

 การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะ โดยท า
เป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนด2 โดยจะแจ้งเป็นหนังสือโดยตรง แจ้งทางโทรสาร หรือแจ้งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ก็ได้  

3. ต้องแจ้งการชุมนุมเมื่อไหร่ 

 เมื่อจะมีการจัดการชุมนุม ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมต้องท าตามมาตรา 10 วรรคแรกคือ จะต้องแจ้งการ
ชุมนุม “ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง”  

ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งการชุมนุมได้ทันก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ผู้ประสงค์จะจัดการ
ชุมนุมสาธารณะสามารถยื่นขอผ่อนผันก าหนดเวลาได้ โดยยื่นค าขอผ่อนผันพร้อมแบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะ  ใน
กรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอต่อผู้บังคับการต ารวจนครบาลผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอ่ืนให้
ยื่นค าขอต่อผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด3 

 หากมีการยื่นค าขอผ่อนผันก าหนดเวลาแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ผู้บังคับการต ารวจนครบาลหรือผู้บังคับ

การต ารวจภูธรแล้วแต่กรณี ก็จะต้องมีหนังสือแจ้งค าสั่งว่าอนุญาตให้ผ่อนผันตามที่ยื่นขอหรือไม่ พร้อมด้วยเหตุผล

โดยต้องแจ้งให้แก่ผู้ยื่นค าขอผ่อนผันทราบภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับค าขอ4 

กรณีผู้บังคับการต ารวจนครบาลหรือผู้บังคับการต ารวจภูธรมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ผ่อนผัน ผู้ประสงค์จะ

จัดการชุมนุม สามารถอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้ผ่อนผันนั้นได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาตรา 44 โดยยื่นต่อ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นของบังคับการต ารวจนครบาลหรือผู้บังคับการต ารวจภูธร

จังหวัด 
                                                           
2 ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวิธกีารแจ้งการชุมนุมสาธารณะ  สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดแบบดังกลา่วได้ที่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/279/4.PDF  ดูตวัอยา่งในภาคผนวก 
3 ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวิธกีารแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ข้อ 9 
4 มาตรา 12 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/279/4.PDF
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4.เมื่อแจ้งการชุมนุมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ 

ขั้นที่หนึ่ง เมื่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะแล้ว 

ต้องตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งสรุปสาระส าคัญในการชุมนุมสาธารณะให้ผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะทราบ

ภายใน 24 ชั่งโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งและอาจมีค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุมสาธารณะเพ่ือให้

ผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะปฏิบัติหรือแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดด้วยก็ได้5  

 ตัวอย่างเช่น กรณีกลุ่มพลเมืองโต้กลับได้จัดกิจกรรมร าลึกการเสียชีวิตของนายนวมทอง ไพรวัลย์ บริเวณ
ด้านหน้ากองทัพบก นายอานนท์ น าภา ผู้แจ้งการชุมนุม ก็ได้แจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้ก ากับการสถานีต ารวจ
นครบาลนางเลิ้ง ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่ที่มีการชุมนุม เมื่อผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้งได้รับ
หนังสือแล้ว ก็ได้ส่งสรุปสาระส าคัญการชุมนุมสาธารณะกลับมาให้แก่นายอานนท์ น าภา6  

 ในบางกรณีเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ (จพณ.) อาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งการชุมนุม

สาธารณะปฎิบัติตามก็ได้ แต่เงื่อนไขหรือค าสั่งนั้นจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการ (1) อ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม (2) รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุ

เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม (3) รักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุม (4) อ านวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการ

ชุมนุมและ บริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด7 เท่านั้น  

 หากก าหนดเงื่อนไขหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์อ่ืนก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้เป็นไปตามที่

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ให้อ านาจ เช่น ก าหนดเงื่อนไขหรือค าสั่งที่เกี่ยวกับเนื้อหาในการ

ชุมนุม8   

ขั้นที่สอง ในกรณีที่หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะที่เป็นผู้รับแจ้งการชุมนุม เห็นว่าการขุม

นุมสาธารณะที่ได้รับแจ้งนั้นเป็นการชุมนุมท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2 

 หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะก็จะมีค าสั่งให้ผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะแก้ไข

ภายในเวลาที่ก าหนด9   

                                                           
5 ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวิธกีารแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ข้อ 8 
6 ประมวลเหตุการณ์ : ร าลึกนวมทอง ไพรวัลย์ (https://tlhr2014.wordpress.com/2015/10/31/nuamthong-memorial/ เข้าถึงเมื่อ 25 

กุมภาพันธ์ 2559) พร้อมดูตัวอย่างในภาคผนวก 
7 มาตรา 19 ของพระราชบัญญัตกิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
8 ดูตัวอยา่งในหนังสือสรุปสาระการชุมนมุในภาคผนวก 

https://tlhr2014.wordpress.com/2015/10/31/nuamthong-memorial/%20เข้า
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 หากผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะไม่ปฎิบัติตามค าสั่งของหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุม

สาธารณะที่ให้แก้ไขการชุมนุม หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะในฐานะผู้รับแจ้งก็จะต้องมี

ค าสั่งห้ามชุมนุมโดยแจ้งค าสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะ10 หมายความว่ากรณีนี้หากเจ้าพนักงาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะมีค าสั่งห้ามชุมนุม แต่ไม่แจ้งค าสั่งเป็นหนังสือ เช่น สั่งด้วยวาจา ก็จะต้องถือว่าเป็นค าสั่ง

ห้ามดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ขั้นที่สาม กรณีผู้แจ้งการชุมนุมสาธารณะไม่เห็นชอบด้วยกับค าสั่งห้ามชุมนุมของหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มี

การชุมนุมสาธารณะ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มี

การชุมนุมสาธารณะขึ้นไปหนึ่งชั้น11  

 ตัวอย่างเช่น กรณีเครือข่ายประชาชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะต่อผู้

ก ากับสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง แต่ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้งไม่อนุญาตให้มีการชุมนุม ทางกลุ่ม

เครือข่ายประชาชนฯ จึงได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมนั้น12 แต่กรณีตัวอย่างนี้ทางกลุ่มเครือข่าย

ประชาชนฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบางนางเลิ้ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ.2558 มาตรา 11 วรรคสี่ จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง

ขึ้นไปหนึ่งขั้น13 

 เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งห้ามชุมนุมของหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ ผู้รับ

อุทธรณ์ก็จะต้องวินิจฉัยและแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ค าวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นให้เป็นที่สุด14 

 ในระหว่างมีค าสั่งห้ามชุมนุม ระหว่างการอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็ให้งดการชุมนุม

สาธารณะ หากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดและมีโทษต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืน

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ15 

                                                                                                                                                                                           
9 มาตรา 11 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
10 มาตรา 11 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
11 มาตรา 44 ของพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง  พ.ศ.2542 
12 ดูตัวอยา่งหนังสืออุทธรณ์คัดค้านหนังสือสรุปสาระส าคัญการชุมนุมสาธารณะ ในภาคผนวก 
13 เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน ยื่นคัดค้านค าสั่งห้ามชุมนุม ด้านต ารวจชี้แจงไม่มีอ านาจตัดสินใจ 

(https://tlhr2014.wordpress.com/2016/02/26/pplnetwork/ เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ ์2559) 
14 มาตรา 11 วรรคสี่ ของพระราชบญัญัติการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ.2558 
15 มาตรา 29 ของพระราชบัญญัตกิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

https://tlhr2014.wordpress.com/2016/02/26/pplnetwork/
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5.ไม่แจ้งการชุมนุมต้องรับโทษเท่าใด? 

 เมื่อมีการจัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุม ต้องระวาง
โทษไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ข้อสังเกตคือไม่แจ้งการชุมนุมมีเพียงแค่โทษปรับเท่านั้น ไม่มีโทษจ าคุก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในกรณีมีการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

1.เมื่อมีการชุมนุมใครคือเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

(1) กรณีที่มีการชุมนุมสาธารณะในท้องที่เดียว หัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุม
สาธารณะเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ16 

  (2) กรณีมีการชุมนุมสาธารณะที่ต่อเนื่องหลายพ้ืนที่ ผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการต ารวจซึ่ง
รับผิดชอบพื้นท่ีการชุมนุม แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ17 

2.เมื่อเกิดการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะจะต้องด าเนินการอย่างไร 

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เมื่อมีการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ก าหนดให้เจ้า
พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะปฎิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่หนึ่ง เมื่อมีการชุมนุมสาธารณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะจะต้องด าเนินการ
ประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือแก้ไขการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
แล้วแต่กรณี 

กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานดูการชุมนุมสาธารณะจะต้องประกาศให้เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1. เมื่อการชุมนุมสาธารณะไม่เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ  หรือการใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมใน

ระหว่างการชุมนุมสาธารณะไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย18 

2. เมื่อมีการจัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมหนังสือต่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุม

สาธารณะ19 

                                                           
16 มาตรา 19 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
17 มาตรา 19 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
18 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
19 มาตรา 14 ประกอบ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
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3. เมื่อผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึ่งได้แจ้งการชุมนุม ต่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุม

สาธารณะ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะที่อาจขัดต่อ มาตรา 7 หรือมาตรา 8 หรือไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งห้ามชุมนุมของหัวหน้าสถานีต ารวจแห่งท้องที่ท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ20  

4. เมื่อมีการจัดการชุมนุมสาธารณะขึ้นหลังจากที่ผู้ประสงค์จัดการชุมนุมที่ยื่นค าขอผ่อนผันก าหนดเวลาแจ้งการ

ชุมนุมสาธารณะ ได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะผ่อนผันก าหนดเวลา21 

5. ไม่เลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้22  

กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะด าเนินการ จะต้องประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. เมื่อผู้จัดการชุมนุมหรือผู้ชุมนุมฝ่าฝืนเข้าชุมนุมในพ้ืนที่ต้องห้าม23 

2. เมื่อมีการจัดการชุมนุมสาธารณะกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ 

ต้องห้าม24 

3. เมื่อผู้จัดการชุมนุมไมป่ฏิบัติตามหน้าที่ หรือ ผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามหน้าทีใ่นการแจ้งและดูแลการชุมนุม25 

4. เมื่อผู้จัดการชุมนุมแจ้งการชุมนุมสาธารณะแต่มิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุม แล้วมีการ

เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าต่อหัวหน้าสถานีต ารวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการ

ชุมนุมสาธารณะ26 

5. เมื่อผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว้ต่อหัวหน้าสถานีต ารวจแห่ง

ท้องที่ท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ27    

                                                           
20 มาตรา 11 มาตรา 14 และมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
21 มาตรา 12 มาตรา 14 และ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัตกิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
22 มาตรา 21(1) ประกอบ มาตรา 18 ของพระราชบญัญัติการชมุนมุสาธารณะ พ.ศ.2558 

23 มาตรา 7 ประกอบ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
24 มาตรา 8 ประกอบ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

25 มาตรา 14 และมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
26 มาตรา 17 ประกอบ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
27 มาตรา 18 ประกอบ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
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6. เมื่อผู้จัดการชุมนุมที่แจ้งการชุมนุมสาธารณะไว้แล้ว จัดให้มีการชุมนุมต่อไปเกินกว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้ โดยไม่

แจ้งขอขยายระยะเวลาชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีต ารวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะภายในเวลา 24 

ชั่วโมง ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการชุมนุมท่ีได้แจ้งไว้28 

ขั้นทีส่อง หากผู้ชุมนุมไม่ปฎิบัติตามประกาศของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการ
ชุมนุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ ที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด แล้วแต่กรณีตาม
ขั้นตอนที่หนึ่ง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องร้องขอต่อศาลแพ่งและศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือ
สถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพ่ือมีค าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะนั้น29  

 เมื่อเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้เลิกการชุมนุม ผู้ชุมนุม
ก็มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งยกค าร้องของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ หรือ
ขอให้ศาลมีค าสั่งไม่ให้มีการเลิกการชุมนุมนั้นได้ 

 ในระหว่างรอค าสั่งศาลเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะก็จะมีอ านาจกระท าการตามที่จ าเป็นตาม
แผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

ขั้นทีส่าม หากศาลมีค าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม ตามที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะร้องขอในขั้นตอนที่
สอง เจ้าหน้าพนักงานบังคับคดีก็จะต้องน าค าสั่งศาลมาปิดประกาศไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการชุมนุม
สาธารณะนั้น และประกาศโดยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปทราบค าสั่งศาล30 และหากผู้ชุมนุม
ไม่เลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด “เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ” 
ก็จะต้องด าเนินการดังนี้  

1.รายงานให้ศาลทราบ 

 2.ประกาศก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะนั้นและปริมณฑลของพ้ืนที่นั้นตามควรแก่กรณี
เป็นพื้นที่ควบคุม ทั้งนี้ก็จะมีการตั้ง “ผู้ควบคุมสถานการณ์”31 ขึ้นมา  

                                                           
28 มาตรา 18 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 21 ของพระราชบัญญัตกิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
29 มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของผู้อื่นซ่ึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการชุมนุมสาธารณะ

นั้นที่จะร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจหรือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีค าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม 
30 มาตรา 22 วรรคสี่ ของของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
31 มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ .ศ. 2558 เมื่อมีการประกาศก าหนดพื้นที่ควบคุม ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลใน

กรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น หรือผู้ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบ จะถูกตั้งให้เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่ อให้มีการเลิกการ
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3.ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

4.ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และ 

5.ให้รายงานรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

ขั้นที่สี่ เมื่อเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะประกาศก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะและ
ปริมณฑลของพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ควบคุม พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้วตามขั้นตอนที่สาม หากพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ควบคุมแล้ว ยังมีผู้ชุมนุมอยู่ใน
พ้ืนที่ควบคุมหรือเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาต หรือมีบุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาต 
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะก็จะต้อง 

 1. ถือว่าผู้ชุมนุมนั้นกระท าความผิดซึ่งหน้า ท าให้เจ้าพนักงานมีอ านาจจับกุมได้ตามประมวลกฎหมายวิธิ
พิจารณาความอาญา และ 

 2. ผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์32 ก็จะด าเนินการให้มีการเลิก
การชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาล โดยผู้ควบคุมสถานการณ์และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ก็จะ
มีอ านาจ ดังต่อไปนี้33 

  (1) จับผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมหรือผู้ซึ่งเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 
  (2) ค้น ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น 
  (3) กระท าการที่จ าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๒๑ 
  (4) มีค าสั่งห้ามมิให้กระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม 

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นกรณีที่กฎหมายให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะต้อง
ปฎิบัติตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะจึงไม่อาจปฎิบัติข้ามข้ันตอนได้ หากเจ้า
พนักงานปฎิบัติข้ามขั้นตอนก็จะต้องถือว่ากระท าไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

 

                                                                                                                                                                                           
ชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาล และในกรณีจ าเป็น รัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ผู้อื่นรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์เพื่อให้มีการเลิกการชุมนุม

สาธารณะได้ 
32 มาตรา 19 วรรคเจ็ด ประกอบ มาตรา 24 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ .ศ. 2558ผู้ ควบคุมสถานการณ์และผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะและต้องแต่งเครื่องแบบ

เพื่อแสดงตน และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
33 มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
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3. ข้อยกเว้น ขั้นตอนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในกรณีมีการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 โดยหลักตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ในกรณีมีการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าพนักงานก็จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้ว แต่อาจมีข้อยกเว้นที่ท าให้เจ้าพนักงานไม่ต้องปฏิบัติ

ตามขั้นตอนดังกล่าว คือ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมกระท าการใดๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต 

ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง34 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

สาธารณะก็มีอ านาจที่จะด าเนินการดังต่อไปนี้  

 (1) สั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท านั้น  

 (2) หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผู้ควบคุมสถานการณ์ และผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมสถานการณ์ก็มีอ านาจด าเนินการประกาศก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณที่มีการชุมนุม

สาธารณะนั้นและปริมณฑลของพ้ืนที่นั้นตามควรแก่กรณีเป็นพ้ืนที่ควบคุม    

 (3) ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด และห้ามบุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่

ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

  (3.1) จับผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมหรือผู้ซึ่งเข้าไปในพื้นที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

  (3.2) ค้น ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการชุมนุมสาธารณะนั้น 

  (3.3) กระท าการที่จ าเป็นตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ   

  (3.4) มีค าสั่งห้ามมิให้กระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้มีการเลิกการชุมนุม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะที่สั่งให้ยุติการกระท า

ดังกล่าวที่มา ผู้ชุมนุมก็สามารถยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือสถานที่ที่มีการ

ชุมนุมสาธารณะเพ่ือพิจารณาภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะได้ 

ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค าสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค

ให้เป็นที่สุด 

                                                           
34 มาตรา 25 ของพระราชบัญญัตกิารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
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หมายเหตุ: หากผู้ชุมนุมไม่ได้กระท าการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือ

ทรัพย์สินของผู้อ่ืนจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะก็ไม่มีอ านาจสั่งให้ผู้

ชุมนุมยุติการกระท านั้น และยังจะต้องปฎิบัติตามข้ันตอนปกติด้วย 

แผนแนวทางดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 

แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ เป็นการจัดท าขึ้นโดยข้อเสนอแนะของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2558 ในเนื้อหาของแผนดังกล่าวได้ก าหนดทั้งหลักการดูแลการชุมนุม นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กรอบยุทธศาสตร์ มาตรการดูแลการชุมนุมสาธารณะ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะ ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ และการใช้ก าลัง เครื่องมือ อุปกรณ์และอาวุธ 
โดยแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกล่าวนี้จะเป็นกรอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในขณะที่เจ้าพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะรอค าสั่งของศาลที่ขอให้ศาลมีค าสั่งเลิกการชุมนุม หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ หรือผู้ควบคุมสถานการณ์ด าเนินการให้เลิกการชุมนุมหรือยุติการชุมนุม 

ซึ่งในส่วนนี้จะขออธิบายถึงแต่เพียง ขั้นตอนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ และ การใช้ก าลัง
เครื่องมือ อุปกรณ์และอาวุธ โดยจะสรุปสาระส าคัญในแต่ละหัวข้อเท่านั้น 

1.ขั้นตอนปฏิบัติการดูแลการชุมนุมสาธารณะ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ (ก่อนการชุมนุมสาธารณะหรือเมื่อรับทราบการรับแจ้งการชุมนุม) 

 - ด าเนินการด้านการข่าว วางแผนรวบรวมข่าวสาร ทั้ งข่าวสารพ้ืนฐาน และขยายข่ายงานข่าว 
ประสานงานข่าวกับหน่วยงานข่าวต่างๆ สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการรับแจ้งการชุมนุม หรือการจัดการชุมนุมที่อาจ
ยังไม่ได้มีการแจ้ง 

 - สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแกนน า ผู้สนับสนุน เครือข่าย ผู้จัดการชุมนุม ให้ทราบรูปแบบการชุมนุม จ านวน
ผู้ชุมนุม สถานที่เดินขบวน พฤติการณ์ แผนประทุษกรรมที่เคยเกิด แนวโน้มสถานการณ์ 

 - ติดต่อประสาน เจรจาต่อรอง และจัดเจ้าหน้าที่ประสานกับ ผู้แจ้งการชุมนุม แกนน าหรือผู้จัดการชุมนุม 

 - เตรียมพืน้ที่การชุมนุมสาธารณะให้ปลอดภัยและหรือสะดวกต่อการใช้พ้ืนที่ของบุคคลทั่วไป 
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 - จัดระเบียบสื่อมวลชน น รับลงทะเบียนหรือออกเครื่องหมายหรือบัตรแสดงตัวแก่สื่อมวลชน เพ่ือความ
ปลอดภัยและจัดระเบียบการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในพ้ืนที่เกี่ยวข้องการชุมนุมสาธารณะ รวมทั้งชี้แจงท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความปลอดภัยของสื่อมวลชน 

ขั้นที่ 2 ขั้นการเผชิญเหตุ (ขณะชุมนุมสาธารณะ)  

 เมื่อมีสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะเกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ จะด าเนินการตามข้อ
ปฏิบัติ ซึ่งข้อที่เป็นสาระส าคัญ ประกอบด้วย 

 - ให้ต ารวจท้องที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่ชุมนุมและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการแยกพ้ืนที่
ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ทั่วไป ตั้งจุดตรวจสกัดค้นอาวุธ สิ่งผิดกฎหมายรอบสถานที่ชุมนุมและตั้งจุดตรวจการณ์ 

 - ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน 
หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ชุมนุม จัดผู้แทนมารับทราบข้อเท็จจริง เจรจา ไกล่เกลี่ย หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ และให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

 - ด าเนินการป้องกันเหตุแทรกซ้อนหรือการก่อเหตุร้ายในพ้ืนที่ชุมนุมและพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยให้หน่วย
ต ารวจในพ้ืนที่รับผิดชอบจัดก าลังเข้าป้องกัน ระงับยับยั้ง บังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดและภายใต้
หลักการใช้ก าลัง 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการใช้ก าลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ 

 การใช้ก าลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ จะแบ่งออกเป็นการใช้ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ กับ 
การใช้ก าลังของผู้ควบคุมสถานการณ์ 

 1.การใช้ก าลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการชุมนุม ในกรณีที่ผู้ชุมนุม
กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนจน
เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจสั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท า
นั้น และด าเนินการดังนี้ 

(1) เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังชุดควบคุมฝูงชนต้องรายงานให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติทราบ
ทันที หากในกรณีการชุมนุมมีการกระท าผิดกฎหมาย หรือกระท าการใดๆ ที่มีลักษณะรุนแรงหรืออาจเป็น
อันตราย ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมด าเนินการสั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการกระท า โดยต้องรายงานให้ศูนย์
ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ทราบ และในจังหวัดอ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานครให้
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
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(2) หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมด าเนินการดังนี้ 

   (2.1) ประกาศก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณที่มีการชุมนุมและปริมณฑลเป็นพ้ืนที่ควบคุม ซึ่ง
หมายถึงพ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่และห้ามบุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่  ใน
กรณีท่ีผู้ชุมนุมไม่เลิกการชุมนุมตามเวลาที่ก าหนดในค าสั่งศาล ซึ่งเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องรายงานให้ศาลทราบด้วย 
ตามมาตรา 23 

   (2.2) ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

   (2.3) ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

  (3) รายงานเหตุการณ์ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือทราบ และรายงานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ 

  (4) เมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศให้ผู้ขุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมแล้ว หากมีผู้ชุมนุมอยู่ในพ้ืนที่
ควบคุม หรือเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดซึ่งหน้า ให้ด าเนินการทาง
ยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เลิกการชุมนุมนั้น (ถ้าท าได้) โดยการท าความเข้าใจ ด้วยการประกาศ สั่งด้วย
วาจาให้ปฏิบัติตาม จับ ค้น ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะตาม
ความจ าเป็น ให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงการกระท า พอสมควรแก่เหตุนั้น 

  (5) หากจ าเป็นเพ่ือให้เลิกการชุมนุม หรือการจับกุม หรือป้องกันภยันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ให้
พิจารณาใช้ก าลังตามหลักการใช้ก าลัง 

  (6) กรณีผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เลิกการชุมนุม และอยู่
ระหว่างร้องขอต่อศาลขอให้เลิกการชุมนุม หากมีความจ าเป็น ให้ด าเนินการจัดให้มีการบันทึกภาพและ
รวบรวมบันทึกภาพพยานหลักฐานความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทางยุทธวิธีหรือใช้ก าลัง   ด าเนินการ
ทางยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักหรือตามความจ าเป็นตามสถานการณ์ หรือให้เป็นไปตามสัดส่วนตามหลักการใช้ก าลัง
ที่ก าหนด 

 2. การใช้ก าลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์ของผู้ควบคุมสถานการณ์ 

 กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ และได้มีการปิดค าสั่งศาล และประกาศให้ผู้ชุมนุม
ทราบแล้ว และเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะได้แจ้งให้ศาลทราบและประกาศพ้ืนที่ควบคุม แล้วให้
ด าเนินการดังนี้ 
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(1) เมื่อพ้นระยะเวลาที่ประกาศก าหนดให้ผู้ชุมนุมออกจากพ้ืนที่ควบคุม ให้ผู้ควบคุมสถานการณ์
ด าเนินการเพ่ือเลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสั่งศาล โดยด าเนินการทางยุทธวิธีตามความจ าเป็นและหลักการใช้
ก าลัง 

  (2) เมื่อรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีได้ใช้อ านาจประกาศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงเฉพาะเพ่ือ
รักษาความสงบแล้ว เจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือผู้ควบคุมสถานการณ์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามกฎหมายความมั่นคงเฉพาะนั้นก าหนด 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการฟื้นฟู (หลังการชุมนุมสาธารณะ) 

 ขั้นตอนการฟ้ืนฟู หลังจากการชุมนุมสาธารณะมีแผนแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 1.จัดส่งผู้บาดเจ็บ ฟ้ืนฟู เยียวยา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิหรือที่เก่ียวข้อง 

 2. สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณะ ฟ้ืนฟูสถานที่หรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการ
ชุมนุมตามอ านาจหน้าที่ 

2.การใช้ก าลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ และอาวุธ 

2.1 หลักการใช้ก าลัง 

 เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผู้ควบคุมสถานการณ์ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ต้องพิจารณาในการใช้ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการรักษาความสงบ  ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ดังนี้ 

 - โดยหลัก ก่อนการใช้ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ให้ใช้การเจรจาและแจ้งเตือนกับผู้จัดการ
ชุมนุมหรือผู้ชุมนุมก่อน  
 - ใช้ก าลังตามความจ าเป็นของสถานการณ์ โดยให้ใช้ก าลังน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็นเพ่ือบรรลุภารกิจ 

 ส่วนการใช้ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือบังคับให้ผู้ชุมนุมหรือบุคคลอ่ืนๆ ปฏิบัติตามค าสั่ง
หรือในกรณีฝ่าฝืนค าสั่ง เช่น การใช้ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือตรวจค้น จับกุม  ให้ใช้ก าลังได้ตาม
แนวทางดังนี้ 

 - เตือนด้วยวาจาว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวผิดกฎหมายให้หยุดการกระท า   หากไม่หยุดให้แสดงท่าทาง 
พร้อมใช้ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ 
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 - หากยังคงฝ่าฝืนให้ใช้ก าลังเพื่อกักตัวหรือท าการจับกุมได้ แต่ทั้งนี้ระดับของก าลังที่ใช้ต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 - การปฏิบัติต่อผู้หญิง เด็ก และคนชรา จะต้องเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับ
สถานภาพโดยต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

 - เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผู้ควบคุมสถานการณ์ เป็นผู้มีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่หลัก หรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติการ เข้ายุติการชุมนุม 

2.2 การใช้เครื่องมือ / อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 

 การใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือต้องใช้ตามความจ า
เป็นได้สัดส่วน  และ เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 - ต้องเตือนผู้ชุมนุมหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อนว่าจะใช้ก าลังเข้ายุติการชุมนุม 

 การใช้กระบอง ให้ใช้ในกรณีผลักดันกลุ่มคนออกจากพื้นที่ โดยเม่ือจ าเป็นต้องใช้กระบองต้องเตือน
ก่อน เว้นแต่สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวย และให้ใช้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือการบรรลุภารกิจ หากจ าเป็นต้องตี ต้องไม่ตีที่
บริเวณอวัยวะส าคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือท าให้พิการ 

 กระสุนยาง ให้ยิงต่อเป้าหมายที่กระท าการหรือมีท่าทีคุกคามต่อชีวิตบุคคลอ่ืน รวมทั้งต้องก าหนด
เป้าหมายโดยชัดเจน ไม่ยิงโดยไม่แยกแยะหรือไม่เลือกเป้าหมาย ไม่ใช้การยิงอัตโนมัติ จะต้องเล็งยิงให้กระสุนยาง
กระทบส่วนล่างของร่างกายของผู้ที่เป็นเป้าหมาย 

 การใช้น้ าฉีด ให้ใช้กรณีการเข้ายุติการชุมนุม หรือระงับยับยั้งป้องกันเหตุ โดยใช้แรงดันน้ าเท่าที่จ าเป็นใน
การสลายฝูงชน และระมัดระวังอย่าฉีดน้ าไปยังบริเวณอวัยวะที่บอบบาง เช่น ดวงตา เป็นต้น 

 การใช้สารควบคุมการจลาจลในการยุติการชุมนุม หรือระงับยับยั้งป้องกันเหตุ สามารถกระท าได้แต่ต้อง
มีการเตือนก่อนการใช้และให้ใช้ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม 

 การใช้แก๊สน้ าตาให้ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการขว้างไปโดนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ระมัดระวังอันตรายที่จะ
เกิดแก่กลุ่มคนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุม ห้ามใช้อาวุธหรืออุปกรณ์ที่มีอ านาจการท าลาย
สูง เช่น เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 79 ในการยิงลูกระเบิดสังหาร ระเบิดเพลิง อาวุธปืนกล ในภารกิจ การรักษาความ
สงบการชุมนุมสาธารณะ 
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2.3 การใช้อาวุธ 

 กรณีที่มีเหตุแทรกซ้อน มีการน าหรือใช้อาวุธร้ายแรงในสถานที่ชุมนุมสาธารณะ หรือมีการกระท าความผิด
ที่เป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรง ซึ่งมิใช่การตามปกติ ให้
เจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการ อาวุธ เพ่ือระงับ ยับยั้ง และปราบปรามการกระท าความผิดนั้นได้ ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย พอสมควรแก่กับเหตุร้ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ 
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ตัวอย่างหนังสือสรุปสาระส าคัญการชุมนุม

สาธารณะธารณณะ 

เป็นการก าหนดเงื่อนไขในเนื้อหาของการ

ชุมนุม ซึ่งไม่ไดอ้ยู่ในอ านาจตามมาตรา 19 
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ตัวอย่าง  

หนังสอือุทธรณ์คัดค้านหนังสือสรุปสาระส าคัญการชุมนุมสาธารณะ 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ  

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ 
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ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

เรื่อง ก าหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ 


