
ตารางคดี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 
จังหวัด  กิจกรรม สถานะคดี/ผลค าพิพากษา ข้อหา 
กรุงเทพฯ  ยืนเฉยๆ เรียกร้องให้ปลอ่ยตวันายวฒันา เมืองสขุ ถึงที่สดุ/ ศาลอทุธรณ์พิพากษาปรับ 1,000 บาท 

ยืนตามศาลชัน้ต้น  ศาลฎีกาไมอ่นญุาตให้ฎีกา 
พ.ร.บ.ชมุนมุฯ   

กรุงเทพฯ  ยืนเฉยๆ เรียกร้องให้ปลอ่ยตวัแปดแอดมินออกจาก มทบ.11  ถึงที่สดุ/ ศาลอทุธรณ์พิพากษาปรับ 1,000 บาท 
ยืนตามศาลชัน้ต้น   

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ   

กรุงเทพฯ  กลุม่ชาวประมงยื่นหนงัสือถึง รมต.ให้แก้ไขปัญหา พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558 
มาตรา 34  

อยัการสัง่ไมฟ่อ้ง คดีสิน้สดุ  พ.ร.บ.ชมุนมุฯ   

กรุงเทพฯ  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลงังานไทย (คปพ.) 
ชมุนมุหน้ารัฐสภาคดัค้านการร่างกฎหมายปิโตรเลียม กลุม่ที่ถกูจบักมุ จ านวน 6 
คน  

คดีสิน้สดุ / ศาลชัน้ต้นพิพากษาปรับคนละ 3,000 บาท  พ.ร.บ.ชมุนมุฯ   

  กรุงเทพฯ 
 

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลงังานไทย (คปพ.) 
ชมุนมุหน้ารัฐสภาคดัค้านการร่างกฎหมายปิโตรเลียม 
กลุม่ที่ถกูออกหมายเรียกจ านวน 7 คน 

ชัน้พิจารณา พ.ร.บ.ชมุนมุฯ  
 

กรุงเทพฯ  ชมุนมุติดตามการแก้ปัญหาทีด่ินที่ท ากิน  คดีสิน้สดุ/ 
พนกังานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้ ต้องหาคนละ 
10,000 บาท  

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, กีดขวางจราจร 
(พ.ร.บ.จราจรฯ) และ 
พ.ร.บ.ความสะอาดฯ 

กรุงเทพฯ 
 

กิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์ตอ่ต้าน คสช.  “24 มิถนุา 
ปัดฝุ่ นประชาธิปไตย” 

ชัน้อยัการ พ.ร.บ.ชมุนมุฯ และฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558 

กรุงเทพฯ  ชมุนมุคนอยากเลือกตัง้หน้าห้างมาบญุครอง (MBK39) แกนน า จ านวน 9 คน  ชัน้อยัการ พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, ฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558 และยยุงปลกุป่ัน 
(ม.116) 

กรุงเทพฯ 
 

ชมุนมุคนอยากเลือกตัง้หน้าห้างมาบญุครอง (MBK39) ผู้ชมุนมุ จ านวน 30 คน ชัน้อยัการ พ.ร.บ.ชมุนมุฯ และฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558 
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กรุงเทพฯ ชมุนมุคนอยากเลือกตัง้หน้ากองทพับก (ARMY57) แกนน า จ านวน 10 คน ชัน้อยัการ พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, ฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.จราจรฯ, 
พ.ร.บ.เคร่ืองเสียง, ม.116 

กรุงเทพฯ 
 

ชมุนมุคนอยากเลือกตัง้หน้ากองทพับก (ARMY57) ผู้ชมุนมุ จ านวน 47 คน  ระหวา่งพิจารณาของศาลชัน้ต้น (ยงัอยูช่ัน้อยัการ 1 คน) พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, ฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558, พ.ร.บ.จราจรฯ, 
พ.ร.บ.เคร่ืองเสียง  

กรุงเทพฯ 
 

ชมุนมุคนอยากเลือกตัง้ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ และหน้า UN (UN62)  
แกนน า จ านวน 21 คน 

ชัน้อยัการ พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, ฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558, ม.116, 215, 216 
พ.ร.บ.การจราจร ในจ านวนนีมี้ 9 
คนที่ถกูตัง้ข้อลกัทรัพย์ด้วย  

กรุงเทพฯ 
 

ชมุนมุคนอยากเลือกตัง้ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ และหน้า UN (UN62)  
ผู้ชมุนมุ จ านวน 40 คน 

ระหวา่งพิจารณาของศาลชัน้ต้น (ยงัอยูช่ัน้อยัการ 1 คน) พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, ฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558, ม.215, 216 
พ.ร.บ.การจราจร 

ชลบรีุ ชมุนมุคนอยากเลือกตัง้พทัยา ชัน้อยัการ พ.ร.บ.ชมุนมุฯ และฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558 

พิจิตร  ชาวบ้านขดัขวางการขนแร่ของบริษัทอคัรา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  คดีสิน้สดุ/ 
ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้รอการก าหนดโทษจ าเลยทัง้ 27 
คน มีก าหนด 1 ปี 

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ และร่วมกนัข่มขืนใจผู้ อ่ืน 

พิจิตร ชาวบ้านชมุนมุปิดถนนประท้วงเพ่ือให้เปิดถนนเลน่สงกรานต์  คดีสิน้สดุ/ ศาลชัน้ต้นพิพากษาปรับจ าเลยทัง้ 18 คน 
คนละ 1,000 บาท 

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, พ.ร.บ.ทางหลวง, 
พ.ร.บ.จราจรทางบก 

แพร่ ชาวบ้านต าบลร่องฟองและต าบลเหมืองหม้อประท้วงคดัค้านการท าประชาพิจาร
ณ์ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ชีวมวล  

คดีสิน้สดุ/ พนกังานสอบสวนเปรียบเทยีบปรับเป็นเงิน 
2,200 บาท  

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ (ไมแ่จ้งการชมุนมุ), 
ใช้เคร่ืองขยายเสียงโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

ขอนแก่น 
  

ชมุนมุคดัค้านการย้าย บขส. จ.ขอนแก่น ถกูด าเนินคดี 7 คน  คดีถึงทีส่ดุ/ 
ศาลชัน้ต้นพิพากษารอการลงโทษจ าคกุและปรับจ าเลย 
6 ราย ตัง้แต ่2,000-9,000 บาท ยกฟอ้งจ าเลย 1 ราย 

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ (ไมแ่จ้งการชมุนมุ, 
ชมุนมุกีดขวางทางเข้าออกหน่วยงานขอ
งรัฐ) 

เลย ปิดถนนประท้วงพอ่ค้าคนกลางล็อตเตอร่ี เหตไุมพ่อใจยี่ป๊ัวซาป๊ัวในตลาด 
ขายล็อตเตอร่ีใบละ 80 บาท 

ไมท่ราบสถานะทางคดี พ.ร.บ.ชมุนมุฯ 
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เลย กลุม่ฅนรักษ์บ้านเกิดได้รับเชิญเข้าฟังการประชมุของ อบต.เขาหลวง 
กรณีการขอใช้พืน้ที่ป่าสงวนและพืน้ที่ สปก.ท าเหมืองแร่ทองค า  

ชัน้อทุธรณ์/ ศาลชัน้ต้นยกฟอ้งจ าเลยทัง้เจ็ด 
อยัการยื่นอทุธรณ์  

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ (ไมแ่จ้งการชมุนมุ, 
ชมุนมุกีดขวางทางเข้าออก) 
และข่มขืนจติใจ 

สกลนคร เดินรณรงค์คดัค้านโปแตช ที่ อ.วานรนิวาส  คดีสิน้สดุ/ พนกังานสอบสวนเปรียบเทยีบปรับผู้ ต้องหา 
2 คน คนละ 10,000 บาท 

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ (ไมแ่จ้งการชมุนมุ) 

สกลนคร  กลุม่รักษ์อ าเภอวานรนิวาส จดักิจกรรมแหบ่อกบญุชวนคน “สืบชะตาห้วยโทง”  คดีสิน้สดุ อยัการสัง่ไมฟ่อ้ง พ.ร.บ.ชมุนมุฯ (ไมแ่จ้งการชมุนมุ), 
พ.ร.บ.จราจร 

สกลนคร  คดัค้านการขนหวัเคร่ืองจกัรของบริษัทเพ่ือเข้าไปขดุเจาะส ารวจโปแตชในพืน้ที่ต า
บลบ้านธาต ุอ.วานรนิวาส  

คดีสิน้สดุ อยัการสัง่ไมฟ่อ้ง พ.ร.บ.ชมุนมุฯ (ไมแ่จ้งการชมุนมุ) 

สกลนคร คดัค้านการขนอปุกรณ์ขดุเจาะส ารวจโปแตช หลมุที่ 4  ชัน้อยัการ พ.ร.บ.ชมุนมุฯ (ไมแ่จ้งการชมุนมุ) 
มหาสารคา

ม  

เดินขบวนชปูา้ยประท้วง คสช. 
กรณีที่ประชาชนเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

คดีสิน้สดุ/ พนกังานสอบสวนเปรียบเทยีบปรับผู้ ต้องหา 
5 คน คนละ 1,500 บาท 

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ (ไมแ่จ้งการชมุนมุ) 

ภเูก็ต ชมุนมุประท้วงต ารวจท้องที่ 
กรณีไมพ่อใจที่ผู้ ต้องสงสยัต้องเสียชีวิตจากการปฏิบตัิหน้าที่ของต ารวจถลาง 

ไมท่ราบสถานะทางคดี  พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, พ.ร.บ.จราจร, 
เผาท าลายทรัพย์สินราชการ, 
ท าร้ายร่างกาย 

สตลู ชาวบ้านคดัค้านเวทีรับฟังความเห็นของโครงการทา่เรือน า้ลกึปากบารา  ชัน้อยัการ  พ.ร.บ.ชมุนมุฯ 
และร่วมกนับกุรุกสถานที่ราชการในยาม
วิกาล   

สงขลา  เครือข่ายไมเ่อาโรงไฟฟา้ถ่านหินเทพาเดินเท้าเพื่อเข้ายื่นหนงัสือตอ่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา  

รอฟังค าพิพากษาศาลชัน้ต้น พ.ร.บ.ชมุนมุฯ, ท าร้าย จนท., 
พ.ร.บ.จราจร, พกพาอาวธุ 

ก าแพงเพช
ร 
 

กลุม่ชาวบ้านชปูา้ยต้านเผด็จการหน้ามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คดีสิน้สดุ/ ศาลชัน้ต้นพิพากษาลงโทษจ าเลย 8 ราย 
ปรับคนละ 1,000 บาท รอการลงโทษจ าคกุมีก าหนด 1 
ปี จ าเลยอีก  1 ราย 
ศาลชัน้ต้นพิพากษาลงโทษฐานชมุนมุไมแ่จ้งตามพ.ร.บ.
ชมุนมุฯ ปรับ 2,500 บาท ฐานฝ่าฝืน 3/58 ปรับ 2,500 
บาท 

พ.ร.บ.ชมุนมุฯ และ ฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที่ 3/2558 
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