
  

การชุมนุมสาธารณะ 
 “การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพ่ือเรียกรอง สนับสนุน 

คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยแสดงออกตอประชาชนทั่วไป และบุคคลอ่ืนสามารถ

รวมการชุมนุมนั้นได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม  

 

 
 ท้ังนี้ กฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ ไมใชบังคับกับการชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีหรืองานรัฐพิธี พิธีกรรม

ทางศาสนาหรือตามประเพณีหรือวัฒนธรรมแหงทองถ่ิน การจัดแสดงมหรสพ กีฬา การทองเท่ียว หรือกิจกรรมอ่ืน

เพ่ือประโยชนทางการคาปกติของผูจัดนั้น การชุมนุมภายในสถานศึกษาหรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีมีวัตถุประสงคทางวิชาการ การชุมนุมในระหวางท่ีมีการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะท่ีจัดข้ึนเพ่ือประโยชนในการ      

หาเสียงเลือกตั้งในชวงท่ีมีการเลือกตั้ง ท้ังนี้ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น (มาตรา 3)  
  

 หลักการท่ัวไป  การชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ การใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุม        

ในระหวางการชุมนุมสาธารณะตองอยูภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย (มาตรา 6) 

  

 

 

สถานท่ีสําหรับการชุมนุม  

 หามมิใหจัดการชุมนุมสาธารณะในระยะรัศมี 150 เมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระ

รัชทายาทหรือของพระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาข้ึนไป พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรือจากท่ีซ่ึง

พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแตสมเด็จเจาฟาข้ึนไป หรือผูสําเร็จราชการแทน

พระองค ประทับหรือพํานัก หรือสถานท่ีพํานักของพระราชอาคันตุกะ 

 หามมิใหจัดการชุมนุมภายในพ้ืนท่ีของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล ศาล ท้ังนี้ เพ่ือการรักษาความปลอดภัย

และความสงบเรียบรอย ผบ.ตร. หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย มีอํานาจประกาศหามชุมนุมในรัศมีไมเกิน 50 เมตร 

(มาตรา 7) 

 ตองไมกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใชบริการสถานท่ีทําการของหนวยงานรัฐ 

ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน 

สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประเทศ หรือสถานท่ีทําการองคการระหวางประเทศ (มาตรา 8)  

 สถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐจัดไวสําหรับการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 9  

  



  .  การแจงการชุมนุมสาธารณะ 
 

กรณีปกติตาม ม.10 กอนการชุมนุม 24 ชม. กรณีขอผอนผันตาม ม.12  กอนการชุมนุม 

  - ระบุวัตถุประสงค วัน ระยะเวลา และสถานท่ี - ระบุวัตถุประสงค วัน ระยะเวลา และสถานท่ี 

 - คําขอผอนผันกําหนดเวลา 

    ม.11      ผูรับแจง 

(หัวหนาสถานีตํารวจ)        ผูรับคําขอ 
         1.สงสรุปสาระสําคัญตาม พ.ร.บ.การชุมนุมฯ               (ผูบังคับการตํารวจผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี) 

           ใหผูแจงทราบภายใน 24 ชม.       ออกคําสั่ง 

         2.หากเห็นวาอาจขัดตอ ม.7,ม.8          ใหแกไข             มีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตผุล 

                      ใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 24 ชม. 

        

 หากไมเห็นชอบดวยใหยื่นหนังสืออุทธรณ        ออกคําสั่ง               จัดการชุมนุมภายหลังจากท่ีไดรับแจงวา 

 ตอผูบังคับบัญชาเหนือผูรับแจงข้ึนไปหน่ึงช้ัน     หามชุมนุม               ไมมเีหตุผลอันสมควรท่ีจะผอนผัน  

 

                 ผูรับอุทธรณวินิจฉัย 

  และแจงคําวินิจฉัย ภายใน 24 ชม.   

    ม.14 การชุมนุมท่ีไมเปนไปตาม ม.6 / ไมแจงตาม ม.10 /ไมปฏิบัติตามคําส่ังตาม ม. 11 / 

         จัดข้ึนหลังจากไดรับแจงวาไมมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะผอนผัน  ใหถือเปนการชุมนุมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 หนาท่ีตามกฎหมายในการชุมนุม 
 

ผูจัดการชุมนุม ม.15 ผูชุมนุม ม.16 เจาพนักงานดูแลการชุมนุม ม.19 

1.ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมใหเปนไปโดยสงบ 

และปราศจากอาวุธ ภายใตรัฐธรรมนูญ 

1.ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนท่ีจะใช 

ท่ีสาธารณะ 

1.อํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีจะใชท่ี 

  สาธารณะอันเปนท่ีชุมนุม 

2.ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมไมใหขัดขวางประชาชน 

ท่ีจะใชท่ีสาธารณะ 

2.ไมปดบังหรืออําพรางตนโดยจงใจมิใหระบุตัว 

บุคคลได เวนแต ตามปกติประเพณ ี

2.รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก หรือ

บรรเทาเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนซึ่งอยูใกลเคียง  

3.แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหนาท่ีตาม ม.16 และ 

เง่ือนไขหรือคําสั่งเจาพนักงานดูแลการชุมนุม 

3.ไมพาอาวุธ ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน หรือ 

สิ่งอาจใชไดอยางอาวุธ เขาไปในท่ีชุมนุม 

3.รักษาความปลอดภัยหรืออํานวยความสะดวก  

แกผูชุมนุมในสถานท่ีชุมนุม 

4.ใหความรวมมือแกเจาพนักงานดูแลการชุมนุม 4.ไมบุกรุก ทําใหเสียหาย หรือทําลายทรัพยสินผูอ่ืน 4.อํานวยความสะดวกในการจราจรและการขนสง 

5.ไมยุยงสงเสรมิหรือชักจูงผูชุมนุมใหฝาฝน ม.16 5.ไมทําใหผูอ่ืนกลัววาจะเกิดอันตราย สาธารณะในบรเิวณท่ีชุมนุม 

6.ไมปราศยัหรือจดักิจกรรมโดยใชเครื่องขยายเสียง 

  เวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น.ของวันรุงข้ึน  

6.ไมใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลัง

ประทุษรายผูชุมนุมหรือผูอ่ืน 

5.กําหนดเง่ือนไขหรือมีคําสั่งใหผูจดัการชุมนุม     

ผูชุมนุม หรือผูอยูภายในสถานท่ีน้ันปฏิบัติตาม 

7.ไมใชเครื่องขยายเสียงท่ีมีระดับเสียงเกินกวา 

  115 เดซิเบลเอ*  

7.ไมขัดขวางหรือกระทําการใดๆอันเปนอุปสรรค

ตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัตหินาท่ี  

(ตามประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันท่ี 

23 กันยายน 2558) 

8.ไมเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมระหวาง

18.00 น. ถึง 06.00น. ของวันรุงข้ึน เวนแตไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุม 

 

 9.ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือคาํสั่งเจาพนักงานฯ  

ไมแกไข 

    ไมแจง 

 ไมปฏิบัติ

ตามคําสั่ง 
 



การดําเนินการของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมฯ 

“เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ” ตาม ม.19 

ทองท่ีเดียว คือ หัวหนาสถานีตํารวจทองท่ีท่ีมีการชุมนุมสาธารณะ                    *กรณเีห็นสมควร ผบ.ตร.อาจแตงตั้ง 

ตอเนื่องหลายพ้ืนท่ี คือ ผูบังคับการหรือผูบัญชาการตํารวจซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ี                  ขาราชการตํารวจอ่ืนเพ่ิมหรือแทนก็ได 

การดําเนินการในกรณีท่ัวไป 

1.แจงพนักงานฝายปกครอง หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานประชาสัมพันธในทองท่ีท่ีมีการชุมนุมนั้น เพ่ือทราบ 

2.ในการปฏิบัติหนาท่ี อาจมีคําสั่งใหปดหรือปรับเสนทางการจราจรเปนการชั่วคราวได เพ่ือความสะดวกของประชาชนหรือการดูแลการชุมนุม  

3.กอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ให สํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐ จัดหรือประสานให

มีการประชาสัมพันธเปนระยะเพ่ือใหประชาชนทราบถึงการชุมนุม และแนะนําเสนทางจราจรหรือระบบขนสงสาธารณะ เพ่ือให

ประชาชนไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด  

กรณีการชุมนุมไมเปนไปตามกฎหมาย 

  • การชุมนุมท่ีไมชอบดวยกฎหมายตาม ม.14       • ฝาฝน ม.7  

  • ไมเลิกชุมนุมภายในระยะเวลาตาม ม.18       • ไมปฏิบัตติาม ม.8, ม.15, ม.16, ม.17 

 
     ประกาศใหเลิกชมุนมุ      หากผูชุมนุมไมปฏิบัตติามประกาศ      ประกาศใหแกไข 

             ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด                  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
        

   ม.21 ว.2 ใหรองขอตอศาลแพง 

หรือศาลจังหวัดท่ีมีเขตอํานาจ            ระหวางน้ีเจาพนักงานฯ มีอํานาจ 

       เพ่ือใหมีคําส่ังใหเลิกการชุมนุม            ท่ีจําเปนตามแผนหรือแนวทางท่ี 
                     คณะรัฐมนตรีใหความเหน็ชอบ*  

     ม.22    เมื่อไดรับคําขอใหศาลพิจารณาเปนการดวน หากเห็นวา 

     ผูชุมนุมไมปฏิบัติตาม ม. 21 ใหศาลมีคําสั่งโดยออกคําบังคับ  ใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรือ 

       ใหเลิกการชุมนุม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด              ศาลอุทธรณภาค คําสั่งศาล 

          อุทธรณ/ภาคใหเปนท่ีสุด 
          เจาพนักงานบังคับคดี ปดประกาศคําสั่งบริเวณท่ีมีการชุมนุม 
 

      ม.23 ใหเจาพนักงานฯ 1.รายงานใหศาลและรัฐมนตรีทราบ       ให ผบช.น. ในกทม. หรือ ผวจ. 

2.ประกาศกําหนดใหท่ีชุมนุมเปนพ้ืนท่ีควบคุม        ในจังหวัดอ่ืน หรือผูซึ่งรัฐมนตรมีอบหมาย 

3.ประกาศใหผูชุมนุมออกจากพ้ืนท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและ     เปนผูควบคุมสถานการณ 

   หามบุคคลใดเขาพ้ืนท่ีโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานฯ   
                    

                              ม.24 เมื่อลวงเวลาหากมผีูฝาฝนใหถือวา “กระทําความผดิซึ่งหนา” และใหผูควบคมุฯ 

          และผูซึ่งท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล 

       โดยมีอํานาจจับผูฝาฝน คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินในการชุมนุมฯ กระทําการเทาท่ีจําเปน 

        ตามแผนหรอืแนวทาง (ม.21) หรือ มีคําสั่งหามมิใหกระทําการๆ เพ่ือประโยชนในการเลิกการชุมนุม     

*แผนดูแลการชุมสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 

หากไมเห็นดวย 

กรณีไมเลิกการชุมนุม 



 ใหเจาพนักงานฯ สั่งยุติการกระทํานั้น 
 

กรณีการชุมนุมท่ีมีความรุนแรง 
 

       ม.25 กรณีท่ีผูชุมนุมกระทําการใดๆ ท่ีมลีักษณะรุนแรง     

         และอาจเปนอันตราย จนเกิดความวุนวายข้ึนในบานเมือง 
 

                หากไมเห็นดวย   ใหยื่นคาํรองคัดคานตอศาลแพงหรือศาลจังหวัด 

                ท่ีมีเขตอํานาจภายใน 30 วัน 
         

             คําสั่งศาลใหอุทธรณตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค 

             หากผูชุมนุมไมปฏิบัตติาม    คําสั่งศาลอุทธรณใหเปนท่ีสุด 

ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมฯ และผูควบคุมสถานการณ 

    และผูซ่ึงไดรับมอบหมายมีอํานาจดังนี ้

ม.23 ใหเจาพนักงานฯ 1.รายงานใหศาลและรัฐมนตรีทราบ          ให ผบช.น. ในกทม.หรือ ผวจ. 

2.ประกาศกําหนดใหท่ีชุมนุมเปนพ้ืนท่ีควบคุม           ในจังหวัดอ่ืน หรือรัฐมนตรมีอบหมาย 

3.ประกาศใหผูชุมนุมออกจากพ้ืนท่ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและ        เปนผูควบคุมสถานการณ 

หามบุคคลใดเขาพ้ืนท่ีโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานฯ 

 

ม.24 เมื่อลวงเวลา หากมผีูฝาฝนใหถือวา “กระทําความผดิซึ่งหนา” และใหผูควบคมุฯ 

และผูซึ่งท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล 

โดยมีอํานาจจับผูฝาฝน คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินในการชุมนุมฯ กระทําการเทาท่ีจําเปน 

ตามแผนหรอืแนวทาง (ม.21) หรือ มีคําสั่งหามมิใหกระทําการๆ เพ่ือประโยชนในการเลิกการชุมนุม   

 

บทกําหนดโทษ 
ม.27 ฝาฝนสถานท่ีชุมนุมตาม 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 ฝาฝนคาํสั่งหามการชุมนุมตาม ม.11  จําคุกไมเกิน 6 เดือน  ปรับไมเกิน 10,000 บาท 

ม.30 ผูจัดการชุมนุมไมปฏิบัติตาม ม.15 (1),(2),(3) หรือผูชุมนุมไมปฏิบัตติาม ม.1 (1),(2) ปรับไมเกิน 10,000 บาท 

ม.31 

 

วรรค2 

ผูจัดการชุมนุมไมปฏิบัติตาม ม.15 (4),(5),(6),(7) หรือผูชุมนุมไมปฏบัิติตาม  

ม.16 (3),(4),(5),(6),(7),(8) 

ถากระทําตอระบบขนสงสาธารณะ การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบผลิตหรือสงไฟฟา 

ประปา หรือสาธารณูปโภคอ่ืนทําใหใชการไมได 

จําคุกไมเกิน 6 เดือน  ปรับไมเกิน 10,000 บาท 

 

จําคุกไมเกิน 10 ป  ปรับไมเกิน 200,000 บาท 

 

ม.32 ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลหรือประกาศของเจาพนักงานฯ ตาม ม.19(5) หรือ ม.23  

- ถาผูน้ันเปนผูจดัการชุมนุมหรือผูชุมนุม 

- ถาเปนผูอยูภายในสถานท่ีชุมนุม 

 

- จําคุกไมเกิน 1 ป  ปรับไมเกิน 20,000 บาท 

- ปรับไมเกิน 10,000 บาท 

ม.33 ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูควบคมุฯ หรือผูไดรับมอบหมายตาม ม.24, ม.25  จําคุกไมเกิน 3 ป  ปรับไมเกิน 60,000 บาท 

ม.34 

วรรค2 

พาอาวุธเขาไปในท่ีชุมนุม 

ถาเปนอาวุธปน  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุอ่ืนใดในสภาพคลายคลึง 

จําคุกไมเกิน 3 ป  ปรับไมเกิน 60,000 บาท 

จําคุกไมเกิน 5 ป  ปรับไมเกิน 100,000 บาท 
 

 
 



แบบคําขอ 

 



 


