
คู่มือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘





 

บทน า 

 

 ดยทีไปัจจุบันสภาพการมือง ศรษฐกิจ สังคม฿นประทศ ละสังคมลกเดຌปลีไยนปลงอยางรวดรใว 
กอ฿หຌกิดความขัดยຌงระหวางคน฿นสังคม สงผล฿หຌมีการชุมนุมพืไอรียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌานหรือสดงความ
คิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงของประชาชนหรือกลุมบุคคลตางโ ดยการชุมนุมรียกรຌองดยสงบละปราศจาก
อาวุธถือวาป็นสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยทีไประชาชนทุกคนสามารถกระท าเดຌละรัฐจะ
จ ากัดสรีภาพ฿นการชุมนุมเดຌกใดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติหงกฎหมายภาย฿ตຌสังคมประชาธิปเตย พืไอดูล
การชุมนุม฿หຌป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของ
ประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนตอสิทธิละสรีภาพละศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 
สอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง  ิInternational Covenant on 
Civil and Political Rights: ICCPR) ซึไงประทศเทยเดຌขຌาป็นภาคีละ฿หຌสัตยาบันทีไจะยอมรับความผูกพัน
ดังกลาวมาตัๅงตปีพุทธศักราช ๎๑๏๕ ป็นตຌนมา   
 การสงสริมละคุຌมครองการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพของประชาชน฿นการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดຌวย
ความสงบรียบรຌอย ดยการ฿ชຌสิทธิสรีภาพจะตຌองอยู฿นขอบขตหงกฎหมายทีไจะเมละมิดสิทธิละสรีภาพ
ของประชาชนจนกินสัดสวน ละยังคงรักษาสิทธิละสรีภาพของประชาชนอืไน฿นการจะ฿ชຌทีไสาธารณะเดຌตาม
ความหมาะสมกิดผลกระทบนຌอยทีไสุด ละจຌาหนຌาทีไมีกรอบการปฏิบัติหนຌาทีไเวຌชัดจน฿นการปฏิบัติอันป็นเป
ตามหลักการสากล สามารถกຌเขปัญหา บริหารจัดการการชุมนุมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยหลื อ
ยียวยาประชาชน฿หຌสามารถ฿ชຌชีวิตเดຌตามปกติ 
 คูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ฉบับนีๅ จะท า฿หຌการบริหาร
จัดการดูลการชุมนุมสาธารณะสามารถ฿หຌความคุຌมครองทัๅงกประชาชน ผูຌทีไประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ 
ตลอดจนสาธารณชนทัไวเป ละยังสามารถก าหนดนวทาง฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรียมความพรຌอม กຌเขสถานการณ์ ตลอดจนการฟื้นฟูการชุมนุมสาธารณะเดຌป็นอยางดี
ตอเป ดยคูมือฉบับนีๅประกอบดຌวย สาระส าคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ การจຌงการ
ชุมนุมสาธารณะ การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ การบริหารจัดการ
การชุมนุมสาธารณะ การสอบสวนด านินคดี ละขຌอสนอนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

หนຌา 

 

บทน า 
 

สวนที่ ํ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๘ แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

 และกฎหมายล าดับรอง ํ 

 ํ.ํ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ๎ 

 ํ.๎ ผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ ๎๑ สิงหาคม ๎๑๑๔ี ํ๎ 

 ํ.๏ ประกาศส านักงานต ารวจหงชาติ รืไอง ก าหนดระดับสียงของครืไองขยายสียง 
 ทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ๏๕ 

 ํ.๐ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๐์ 
 ํ.๑ หนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๐๏ 

 ํ.๒ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง ครืไองมือควบคุมฝูงชน฿นการชุมนุมสาธารณะ ๐๑ 

 

สวนที่ ๎ คูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๘ ๐๓ 

บทที่ ํ  สาระส าคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ๐๔ 

บทที่ ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๎ 

 ๎.ํ ผูຌจຌง ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๎ 

 ๎.๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๎ 

 ๎.๏ หนຌาทีไของผูຌรับจຌง ๑๐ 
 ๎.๐ การขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๑ 
 ๎.๑ การจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม ๑๑ 
 แผนภูมิ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๓ 
บทที่ ๏ การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ ๑๔ 

 ๏.ํ  จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ๑๔ 

 ๏.๎  อ านาจหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ๑๔ 

 ๏.๏  การประชาสัมพันธ์ ๒์ 

 ๏.๐ การชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย ๒์ 

 ๏.๑  การประกาศพืๅนทีไควบคุม ๒๎ 

 ๏.๒ การด านินการ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ ๒๏ 
 ๏.๓ การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ๒๏ 
 แผนภูมิ การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย ๒๒ 
 แผนภูมิ การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ๒๓ 

บทที่ ๐ การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ ๒๔ 
 ๐.ํ การบริหารจดัการ฿นการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๒๔ 
 ๐.๎ การบริหารจัดการ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ๒๕ 



 

สารบัญ ิตอี 
หนຌา 

บทที่ ๑ การสอบสวนด านินคดี ๓ํ
 ๑.ํ การสืบสวนหาขาวละการประมินสถานการณ์ ๓ํ 

 ๑.๎ การตงตัๅงพนักงานสอบสวน ๓๎
 ๑.๏ สถานทีไส าหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนดยฉพาะ ๓๎
 ๑.๐ การรวบรวมพยานหลักฐานตาง โ ๓๏ 

 ๑.๑ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล ๓๐ 

 ๑.๒ การจับกุมละควบคุมตัว ๓๐ 

 ๑.๓ สถานทีไควบคุมตัวกรณีป็นการควบคุมตัวผูຌถูกจับหรือผูຌตຌองหา 

  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓๑ 

 ๑.๔ การสรุปส านวนการสอบสวนละการท าความหในทางคดี ๓๒ 

 ๑.๕ การคุຌมครองพยานละการสืบพยานเวຌลวงหนຌา ๓๒ 

 ๑.ํ์ การติดตามความคืบหนຌาคดี ๓๓ 

 ๑.ํํ ตาราง บทก าหนดทษส าหรับผูຌฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
   ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ๓๔ 

บทที่ ๒ หลักการส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ ๔์ 

 ๒.ํ หลักการวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ ๔์ 

 ๒.๎ หลักการ฿ชຌก าลัง ๔ํ 

 ๒.๏ นวค าพิพากษาศาล ๔๎ 

 ๒.๐ ถอดบทรียน ๔๏ 

ตัวอยางแบบหนังสือ ประกาศ ค าสั่ง ๔๓ 

ภาคผนวก   ํ์์ 

นวทางปฏิบัติละขຌอสัไงการส านักงานต ารวจหงชาติ 
คณะท างานตรียมความพรຌอม฿นการบังคับ฿ชຌวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะของจຌาหนຌาทีไต ารวจ  

คณะอนุกรรมการจัดตรียมขຌอมูลละชีๅจงราง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 
นวทางการปฏิบัติการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติทีไ ๏/๎๑๑๔ 
ดยอนุมัติรองนายกรัฐมนตรี  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนทีไ ํ 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 

ผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ละกฎหมายล าดับรอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๎ 

 

 

 

พระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ. ๎๑๑๔*
 

    

ภูมิพลอดุลยดช ป.ร. 
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ป็นปทีไ ๓์ ฿นรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช มีพระบรมราชองการปรดกลຌาฯ    

฿หຌประกาศวา 
 ดยทีไป็นการสมควรมีกฎหมายวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ 

 จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ฿หຌตราพระราชบัญญัติขึๅนเวຌดยค านะน าละยินยอม    
ของสภานิติบัญญัติหงชาติ ดังตอเปนีๅ 
 มาตรา ํ พระราชบัญญัตินีๅรียกวา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 มาตรา ๎ พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนก าหนดสามสิบวันนับตวันประกาศ 

฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 

 มาตรา ๏ พระราชบัญญัตินีๅเม฿ชຌบังคับกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) การชุมนุมนืไอง฿นงานพระราชพิธีละงานรัฐพิธี 

 (๎) การชุมนุมพืไอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประพณีหรือ          
ตามวัฒนธรรมหงทຌองถิไน 

 (๏) การชุมนุมพืไอจัดสดงมหรสพ กีฬา สงสริมการทองทีไยว หรือกิจกรรมอืไน             
พืไอประยชน์ทางการคຌาปกติของผูຌจัดการชุมนุมนัๅน 

 (๐) การชุมนุมภาย฿นสถานศึกษา 
 (๑) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนา      
ทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไมีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 

                                                             

*
 ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนทีไ ๒๏ ก ิํ๐ กรกฎาคม ๎๑๑๔ีหนຌา ํ๕-๎๕. 



๏ 

 

 

 (๒) การชุมนุมสาธารณะ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉินหรือประกาศ฿ชຌ    
กฎอัยการศึกละการชุมนุมสาธารณะทีไจัดขึๅนพืไอประยชน์฿นการหาสียงลือกตัๅง฿นชวงวลาทีไมี      
การลือกตัๅง ตตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 
 มาตรา ๐ ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
 การชุมนุมสาธารณะ หมายความวา การชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะพืไอรียกรຌอง 
สนับสนุนคัดคຌาน หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละ
บุคคลอืไนสามารถรวมการชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม
 ทีไสาธารณะ หมายความวา ทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางอันป็นทรัพย์สินของผนดินทีไ฿ชຌ   
พืไอสาธารณะประยชน์หรือสงวนเวຌพืไอประยชน์รวมกันหรือทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นจຌาของตป็น    
ผูຌครอบครองหรือ฿ชຌประยชน์ บรรดาซึไงประชาชนมีความชอบธรรมทีไจะขຌาเปเดຌ รวมตลอดทัๅง       
ทางหลวงละทางสาธารณะ 
 ทางหลวง หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดຌวยทางหลวง 
 ทางสาธารณะ หมายความวา ทางบกหรือทางนๅ าส าหรับประชาชน฿ชຌ฿นการจราจร ละ
฿หຌหมายความรวมถึงทางรถระบบรางทีไมีรถดินส าหรับประชาชนดยสารดຌวย 
 ผูຌจัดการชุมนุม หมายความวา ผูຌจัด฿หຌมีการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌหมายความรวมถึง 
ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ละผูຌซึไงชิญชวนหรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมการชุมนุมสาธารณะ     
ดยสดงออกหรือมีพฤติการณ์ท า฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จวาตนป็นผูຌจัดหรือรวมจัด฿หຌมีการชุมนุมนัๅน 
 ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะเมวาจะ
ขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅนตามค าชิญชวนหรือการนัดของผูຌจัดการชุมนุมหรือเม 
 หนวยงานของรัฐ หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล องค์การ
มหาชนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ละหนวยงานอืไนของรัฐ 
 ผูຌรับจຌง หมายความวา หัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือ
บุคคลอืไน ทัๅงนีๅ ตามทีไ รัฐมนตรีประกาศก าหนด฿หຌป็นผูຌมีหนຌาทีไ รับจຌงการชุมนุมสาธารณะ             
ตามพระราชบัญญัตินีๅ 
 รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูຌรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
 มาตรา ๑ ฿หຌนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ ละ฿หຌมีอ านาจออกประกาศ 
พืไอปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
 ประกาศนัๅน มืไอเดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ 
 

หมวด ํ 

บททัไวเป 
  

 

 มาตรา ๒ การชุมนุมสาธารณะตຌองป็นเปดยสงบละปราศจากอาวุธ 
 การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพของผูຌชุมนุม฿นระหวางการชุมนุมสาธารณะตຌองอยูภาย฿ตຌขอบขต
การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย 



๐ 

 

 

 มาตรา ๓ การจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นรัศมีหนึไงรຌอยหຌาสิบมตรจากพระบรมมหาราชวัง
พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป  พระราชนิวศน์      
พระต าหนักหรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງา  
ขึๅนเป หรือผูຌส ารใจราชการทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก หรือสถานทีไพ านักของพระราชอาคันตุกะ        
จะกระท ามิเดຌ 
 การจัดการชุมนุมสาธารณะภาย฿นพืๅนทีไของรัฐสภา ท านียบรัฐบาล ละศาลจะกระท ามิเดຌ 
วຌนตมีการจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ฿ชຌส าหรับการชุมนุมสาธารณะภาย฿นพืๅนทีไนัๅน 
 ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
ละศาลอืไนตามกฎหมายวาดຌวยการจัดตัๅงศาล 
 ฿นกรณีจ าป็นพืไอประยชน์หงการรักษาความปลอดภัยสาธารณะละความสงบ
รียบรຌอยของประชาชน ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายมีอ านาจประกาศหຌามชุมนุม
฿นรัศมีเมกินหຌาสิบมตรรอบสถานทีไตามวรรคสอง ทัๅงนีๅ ฿หຌค านึงถึงจ านวนของผูຌขຌารวมชุมนุมละ
พฤติการณ์฿นการชุมนุมดຌวย 
 มาตรา ๔ การชุมนุมสาธารณะตຌองเมกีดขวางทางขຌาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือ
การ฿ชຌบริการสถานทีไ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) สถานทีไท าการหนวยงานของรัฐ 
 (๎) ทาอากาศยาน ทารือ สถานีรถเฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ 
 (๏) รงพยาบาล สถานศึกษา ละศาสนสถาน 
 (๐) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไท าการองค์การระหวาง
ประทศ 
 (๑) สถานทีไอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ฿ชຌส าหรับการชุมนุมสาธารณะกใเดຌ 
 การจัด฿หຌมีสถานทีไ พืไ อการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานีๅ เมกระทบตอสรีภาพ            
ของประชาชนทีไจะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นทีไสาธารณะอืไน 
 มิ฿หຌน าความ฿นหมวด ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ มา฿ชຌบังคับกการชุมนุมสาธารณะ 
ทีไจัดขึๅนภาย฿นสถานทีไตามวรรคหนึไง 
 

หมวด ๎ 

การจຌงการชุมนุมสาธารณะ 
    

 

 มาตรา ํ์ ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌงการชุมนุมตอผูຌรับจຌงกอนริไม
การชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง 
 ฿หຌถือวาผูຌชิญชวนหรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไก าหนดเมวาจะ
ดຌวยวิธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขออนุญาต฿ชຌสถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอ านวย  
ความสะดวก฿นการชุมนุมป็นผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไง 



๑ 

 

 

 การจຌงการชุมนุมสาธารณะตຌองระบุวัตถุประสงค์ ละวัน ระยะวลา ละสถานทีไชุมนุม
สาธารณะตามวิธีการทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนดซึไงตຌองป็นวิธีทีไสะดวกกผูຌจຌง  ละตຌอง฿หຌจຌง      
ผานระบบทคนลยีสารสนทศเดຌดຌวย 
 มาตรา ํํ มืไอเดຌรับจຌงลຌว ฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ    
ตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง 
 ฿นกรณีทีไผูຌรับจຌงหในวาการชุมนุมสาธารณะทีไเดຌรับจຌงนัๅนอาจขัดตอมาตรา  ๓ หรือ
มาตรา ๔ ฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไก าหนด 
 หากผูຌจຌงการชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงตามวรรคสอง  ฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไงหຌามชุมนุม      
ดยจຌงค าสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง 
 กรณีผูຌจຌงการชุมนุมเมหในชอบดຌวยกับค าสัไงตามวรรคสาม฿หຌยืไนอุทธรณ์ป็นหนังสือตอ
ผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือผูຌรับจຌงขึๅนเปหนึไงชัๅน ละ฿หຌผูຌรับอุทธรณ์วินิจฉัยละจຌงค าวินิจฉัยอุทธรณ์
ภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงค าวินิจฉัยอุทธรณ์นัๅน฿หຌป็นทีไสุด 
 ฿นระหวางมีค าสัไงหຌามชุมนุม การอุทธรณ์ละพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ฿หຌงดการชุมนุม
สาธารณะ 
 มาตรา ํ๎ ฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿น
ก าหนดวลาตามมาตรา ํ์ จຌงการชุมนุมพรຌอมค าขอผอนผันก าหนดวลาดังกลาวตอผูຌบังคับการ
ต ารวจผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿นกรุงทพมหานคร หรือผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี 
กอนริไมการชุมนุม 
 ฿หຌน าความ฿นมาตรา ํ์ วรรคสาม มา฿ชຌบังคับกการจຌงตามวรรคหนึไงดยอนุลม 
 ฿หຌผูຌรับค าขอผอนผันตามวรรคหนึไงมีหนังสือจຌงค าสัไงพรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนค าขอทราบ
ภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับค าขอ 
 มาตรา ํ๏ ฿หຌผูຌรับจຌงตามมาตรา ํํ ละผูຌรับค าขอผอนผันตามมาตรา ํ๎ ป็น      
จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ํ๐ การชุมนุมสาธารณะทีไเมป็นเปตามมาตรา ๒ หรือเมจຌงการชุมนุมตามมาตรา
ํ์ หรือทีไผูຌจຌงเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌรับจຌงหรือทีไผูຌรับจຌงมีค าสัไงหຌามการชุมนุมตามมาตรา  ํํ 
หรือทีไจัดขึๅนหลังจากทีไผูຌยืไนค าขอเดຌรับหนังสือจຌงวาเมมีหตุผลอันสมควรทีไจะผอนผันก าหนดวลา   
ตามมาตรา ํ๎ ฿หຌถือวาป็นการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย 
 

หมวด ๏ 

หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม 
 

    

 

 มาตรา ํ๑ ผูຌจัดการชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดยสงบละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌ
ขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ 



๒ 

 

 

 (๎) ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะเม฿หຌกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชน
ทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ตลอดจนดูลละรับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 
 (๏) จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุมนุมตามมาตรา ํ๒ ละงืไอนเขหรือค าสัไงของ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 (๐) ฿หຌความรวมมือกจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿หຌป็นเปตาม (ํ) ละ (๎) 
 (๑) เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 
 (๒) เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวางวลา 
๎๐.์์ นาฬิกาถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน 
 (๓) เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยก าลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการต ารวจ
หงชาติประกาศก าหนด 
 มาตรา ํ๒ ผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) เมกอ฿หຌกิดความเมสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นทีไชุมนุมหรือท า฿หຌ
ผูຌอืไนเดຌรับความดือดรຌอนกินทีไพึงคาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร 
 (๎) เมปຂดบังหรืออ าพรางตนดยจง฿จมิ฿หຌมีการระบุตัวบุคคลเดຌถูกตຌอง วຌนตป็น      
การตงกายตามปกติประพณี 
 (๏) เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไงทีไอาจน ามา฿ชຌเดຌอยางอาวุธ ขຌาเป฿น
ทีไชุมนุมเมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม 
 (๐) เมบุกรุกหรือท า฿หຌสียหาย ท าลาย หรือท าดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติ
ซึไงทรัพย์สินของผูຌอืไน 
 (๑) เมท า฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ 
 (๒) เม฿ชຌก าลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌก าลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุมหรือผูຌอืไน 
 (๓) เมขัดขวางหรือกระท าการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไสาธารณะ  ละการดูล
การชุมนุมสาธารณะนัๅน 
  (๔) เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ 
นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌนตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 (๕) ปฏิบัติตามงืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 มาตรา ํ๓ ฿นกรณีทีไผูຌจัดการชุมนุมมิเดຌจຌงวาจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายผูຌชุมนุม
จะดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมเดຌตอมืไอเดຌจຌงลวงหนຌาตอหัวหนຌาสถานีต ารวจซึไงมีหนຌาทีไ
รับผิดชอบดูลการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
  
 
 
  



๓ 

 

 

 มาตรา ํ๔ ผูຌชุมนุมตຌองลิกการชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลาทีไผูຌจัดการชุมนุมเดຌจຌง
เวຌตอผูຌรับจຌง 
 หากผูຌจัดการชุมนุมประสงค์จะจัด฿หຌมีการชุมนุมตอเป ฿หຌจຌงขอขยายระยะวลาการชุมนุม
ตอผูຌรับจຌงภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงกอนสิๅนสุดระยะวลาตามวรรคหนึไง 
 

หมวด ๐ 

การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน 

ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

    
 

 มาตรา ํ๕ ฿หຌหัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ป็นจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัตินีๅ ละ฿หຌจຌงพนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน
฿นทຌองทีไนัๅนพืไอทราบ 
 การชุมนุมสาธารณะทีไตอนืไองหลายพืๅนทีไ  ฿หຌผูຌ บังคับการหรือผูຌบัญชาการต ารวจ            
ซึไงรับผิดชอบพืๅนทีไการชุมนุม ลຌวตกรณี ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไง 
 ฿นกรณีทีไหในสมควร ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติอาจตงตัๅงขຌาราชการต ารวจอืไน        
ป็นจຌาพนักงานพิไมหรือทนจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไงหรือวรรคสองกใเดຌ 
 พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะละ
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
มีอ านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) อ านวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม 
 (๎) รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญกผูຌอืไน 
ซึไงอยู฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไชุมนุม 
 (๏) รักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความสะดวกกผูຌชุมนุม฿นสถานทีไชุมนุม 
 (๐) อ านวยความสะดวก฿นการจราจรละการขนสงสาธารณะ฿นบริวณทีไมีการชุมนุมละ
บริวณ฿กลຌคียงพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด 
 (๑) ก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุม
ตຌองปฏิบัติตามพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม (ํ) (๎) (๏) หรือ (๐) 
 ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามมาตรานีๅ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค าสัไง฿หຌปຂด
หรือปรับสຌนทางการจราจรป็นการชัไวคราวเดຌพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน
หรือการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 
 
 



๔ 

 

 

 ฿นกรณีทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอ ฿หຌพนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะด านินการตามค ารຌองขอ
ภาย฿นขอบอ านาจหนຌาทีไของผูຌนัๅน 
 จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการต ารวจซึไงเดຌรับมอบหมาย฿หຌดูล   
การชุมนุมสาธารณะตຌองผานการฝຄกอบรม฿หຌมีทักษะ ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์การชุมนุม
สาธารณะละตຌองตงครืไองบบพืไอสดงตน ละอาจ฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนเดຌตามทีไรัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
 มาตรา ๎์ กอน ระหวาง ละภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติ
ละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะพืไอ฿หຌประชาชน
ทราบถึงสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมละชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนค านะน ากีไยวกับสຌนทาง
การจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด 
 มาตรา ๎ํ ฿นกรณีมีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา  ํ๐ หรือ   
กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา ํ๒ 
มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะด านินการ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือเมลิกการชุมนุม
ภาย฿นระยะวลาทีไเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌงตามมาตรา ํ๔ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด 
 (๎) กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา 
ํ๑ มาตรา ํ๒ หรือมาตรา ํ๓ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 
 หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามประกาศตามวรรคหนึไง ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
รຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดทีไมีขตอ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอมีค าสัไง฿หຌ      
ผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะนัๅน ฿นระหวางรอค าสัไงศาล฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ     
มีอ านาจกระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะทีไคณะรัฐมนตรี         
฿หຌความหในชอบตามขຌอสนอนะของส านักงานต ารวจหงชาติ  ทัๅงนีๅ พืไอคุຌมครองความสะดวก          
ของประชาชนละคุຌมครองการชุมนุมสาธารณะ 
 ผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง ตຌองก าหนด฿หຌจຌาพนักงาน
หลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ฿นกรณีทีไเมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌก าลังละครืไองมือควบคุมฝูงชน
พียงทาทีไจ าป็น 
 การด านินการของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานีๅ เมตัดสิทธิของผูຌอืไน
ซึไงเดຌรับความดือดรຌอนหรือสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนัๅนทีไจะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัด
ทีไมีขตอ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุม 
 มาตรา ๎๎ มืไอเดຌรับค าขอ฿หຌมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา  ๎ํ  
฿หຌศาลพิจารณาค าขอนัๅนป็นการดวน 



๕ 

 

 

 ฿นการพิจารณา หากความปรากฏตอศาลวามีผูຌ ชุมนุมซึไงเมปฏิบัติตามประกาศของ       
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลมีค าสัไงดยออกค าบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมลิก   
การชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลาทีไศาลก าหนด 
 ค าสัไงศาลตามวรรคสอง ฿หຌอุทธรณ์ตอศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค าสัไงศาลอุทธรณ ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาค฿หຌป็นทีไสุด 
 ฿หຌจຌาพนักงานบังคับคดีปຂดประกาศค าสัไงศาลตามมาตรานีๅเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณ
ทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅน ละประกาศดยวิธีการ฿ด โ พืไอ฿หຌผูຌชุมนุมละประชาชนทัไวเปเดຌรับทราบ 
ค าสัไงศาลดังกลาวดຌวย 
 มาตรา ๎๏ ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมเมลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาลภาย฿นระยะวลาทีไ
ศาลก าหนด ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไ
บริวณทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไควบคุม  ละ
ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไ
ควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ 
 มืไอมีการประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุมตามวรรคหนึไง  ฿หຌผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล      
฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็น         
ผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล 
 ฿นกรณีทีไมีหตุจ าป็น รัฐมนตรีอาจมอบหมาย฿หຌผูຌอืไนรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะเดຌ 
 มาตรา ๎๐ มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุม  
อยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระท าความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจาก
ผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล  ดย฿หຌผูຌควบคุม
สถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์มีอ านาจ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือผูຌซึไงขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจาก      
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 (๎) คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
 (๏) กระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ 
 (๐) มีค าสัไงหຌามมิ฿หຌกระท าการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการด านินการ฿หຌมีการลิกการชุมนุม 
 ฿หຌน าความ฿นมาตรา ํ๕ วรรคจใด มา฿ชຌบังคับกผูຌปฏิบัติหนຌาทีไตามวรรคหนึไงดยอนุลม 
 มาตรา ๎๑ ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระท าการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายก
ชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ฿หຌจຌาพนักงานดูล    
การชุมนุมสาธารณะมีอ านาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาว    
 
 
 



ํ์ 

 

 

฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม 
สถานการณ์มีอ านาจด านินการตามมาตรา ๎๏ ละมาตรา ๎๐ 
 ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมเมหในดຌวยกับค าสัไงตามวรรคหนึไง ฿หຌยืไนค ารຌองคัดคຌานตอศาลพงหรือ
ศาลจังหวัดทีไมีขตอ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอพิจารณาภาย฿นวลาสามสิบวันนับต 
วันทีไมีค าสัไง ค าสัไงของศาลตามมาตรานีๅ฿หຌอุทธรณ์ตอศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค าสัไงศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค฿หຌป็นทีไสุด 
 มาตรา ๎๒ ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ผูຌควบคุมสถานการณ์ ผูຌซึไงเดຌรับ
มอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ หรือผูຌซึไงปฏิบัติหนຌาทีไตามค าสัไงของบุคคลดังกลาวป็นจຌาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ละป็นพนักงานฝຆายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๑ 

บทก าหนดทษ 

   
 
 มาตรา ๎๓ ผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหกดือนหรือ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 มาตรา ๎๔ ผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา ํ์ มาตรา ํ๎ มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ตຌองระวางทษ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
 มาตรา ๎๕ ผูຌ฿ดฝຆาฝนค าสัไงหຌามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีค าสัไงหຌามชุมนุมตาม
มาตรา ํํ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหกดือน หรือปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 มาตรา ๏์ ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ (ํ) (๎) หรือ (๏) หรือผูຌชุมนุมผูຌ฿ด 
เมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ (ํ) หรือ (๎) ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
 มาตรา ๏ํ ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ (๐) (๑) (๒) หรือ (๓) หรือผูຌชุมนุม
ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ (๏) (๐) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหกดือนหรือ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 ถຌาการกระท าตามวรรคหนึไงท า฿หຌระบบการขนสงสาธารณะ  ระบบการสืไอสารหรือ
ทรคมนาคมระบบผลิตหรือสงกระสเฟฟງาหรือประปา หรือระบบสาธารณูปภคอืไน฿ด฿ชຌการเมเดຌเมวา
จะป็นการชัไวคราวหรือถาวร ผูຌจัดการชุมนุมตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสิบป หรือปรับเมกินสองสน
บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 มาตรา ๏๎ ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา ํ๕ (๑) หรือมาตรา ๎๏ ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม ตຌองระวางทษจ าคุกเมกิน
หนึไงปหรือปรับเมกินสองหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุม       
ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
 ฿นกรณีทีไหในสมควร ศาลจะลงทษผูຌนัๅนนຌอยกวาทีไก าหนดหรือจะเมลงทษกใเดຌ 



ํํ 

 

 

 มาตรา ๏๏ ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจาก 
ผูຌควบคุมสถานการณ์ตามมาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเมกิน 
หกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 ฿นกรณีทีไหในสมควร ศาลจะลงทษผูຌนัๅนนຌอยกวาทีไก าหนดหรือจะเมลงทษกใเดຌ 
 มาตรา ๏๐ ผูຌ฿ดเมเดຌรับมอบหมายจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หรือ          
ผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไ งเดຌ รับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไตาม
พระราชบัญญัตินีๅ พาอาวุธขຌาเป฿นทีไชุมนุม เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีอาวุธนัๅนติดตัวหรือเม ตຌองระวาง
ทษจ าคุกเมกินสามปหรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 ถຌาอาวุธตามวรรคหนึไงป็นอาวุธปน วัตถุระบิด หรือวัตถุอืไน฿ดอันมีสภาพคลຌายคลึงกัน
ผูຌกระท าความผิดตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหຌาป หรือปรับเมกินหนึไงสนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 มาตรา ๏๑ บรรดาทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะทีไยึดเดຌจาก       
การชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายหรือทีไเมลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล  ฿หຌศาลมีอ านาจสัไงริบ
สียทัๅงสิๅน เมวาจะมีผูຌถูกลงทษตามค าพิพากษาหรือเม 
 
ผูຌรับสนองพระบรมราชองการ 
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา 
นายกรัฐมนตรี 
 

 
หมายหตุ :- หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ คือ ดยทีไป็นการสมควรก าหนด
หลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิชุมนุมสาธารณะ฿หຌชัดจนละดยสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวย   
สิทธิพลมืองละสิทธิทางการมืองทีไประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวย
ความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
รียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌ     
ทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไ น             
จึงจ าป็นตຌองตราพระราชบัญญัตินีๅ 
 
 

 

 

 

 

 

 



ํ๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 

ิตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ ๎๑ สิงหาคม ๎๑๑๔ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๏ 

 

 

กติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง 

 

 ประทศเทยเดຌภาคยานุวัติ ิAccessionี ขຌารวมป็นภาคีกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมือง
ละสิทธิทางการมือง ิInternational Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) มืไอวันทีไ ๎๕ 
ตุลาคม ๎๑๏๕ ละมีผลบังคับ฿ชຌวันทีไ ๎๕ มกราคม ๎๑๐์ ซึไงมีสาระของสิทธิ฿นสวนทีไป็นสิทธิพลมืองละ
สิทธิทางการมือง ดยมีการคุຌมครองสรีภาพทางความคิด สรีภาพ฿นการสดงความคิดหในละการสดงออก 
ิFreedom of Expression) ละสิทธิทีไจะชุมนุมอยางสันติ การรวมกันป็นสมาคม พลมืองทุกคนมีสิทธิทีไจะมี
สวน฿นกิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลทัๅงปวงยอมสมอภาคกันตามกฎหมายละเดຌรับการคุຌมครองอยาง
ทาทียมกัน ดยกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ขຌอบททีไ ๎ํ เดຌกลาวถึง 
สิทธิ฿นการชุมนุมดยสงบ ิThe Right of Peaceful Assembly) ยอมเดຌรับการรับรอง การจ ากัดการ฿ชຌสิทธินีๅ
จะกระท ามิเดຌนอกจากจะก าหนดดยกฎหมายละพียงทาทีไจ าป็นส าหรับสังคมประชาธิปเตย พืไอประยชน์
หงความมัไงคงของชาติ ิNational Security) หรือความปลอดภัยสาธารณะ ิPublic Safety) ความสงบ
รียบรຌอย ิPublic Order) การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน ิProtection of Public Health or 
Morals) หรือการคุຌมครองสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน ิProtection of the Rights and Freedoms of 
Others) ประทศเทยจึงถือตามกติการะหวางประทศดังกลาว ละ฿หຌความส าคัญกับการชุมนุมดยสงบ
ภาย฿ตຌกรอบของรัฐธรรมนูญละกฎหมายทีไจะตຌองมุงคุຌมครองทัๅงผูຌชุมนุมสาธารณะละสาธารณชนทัไวเป    
เปพรຌอม โ กัน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๐ 

 

 

รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 

 

 ตามมาตรา ๐ หงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช ๎๑๑๓  ภาย฿ตຌ
บังคับบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ ศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ สิทธิ สรีภาพละความสมอภาค  บรรดาทีไ      
ชนชาวเทยคยเดຌรับการคุຌมครองตามประพณีการปกครองประทศเทย฿นระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขละตามพันธกรณีระหวางประทศทีไประทศเทยมีอยูลຌว ยอมเดຌรับ          
การคุຌมครองตามรัฐธรรมนูญนีๅ 
 ดຌวยหตุทีไ สิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุมสาธารณะเดຌรับการรับรองเวຌอยางชัดจຌง ตัๅงต
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๐์ ละฉบับพุทธศักราช ๎๑๑์  ภายหลังจากทีไประทศ
เทยเดຌขຌาป็นภาคีกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ิ International 
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ตัๅงตป พ.ศ.๎๑๏๕ ป็นตຌนมา สิทธิละสรีภาพ       
฿นการชุมนุม ซึไงถือป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐานของความป็นมนุษย์ จึงป็นสิทธิทีไเดຌรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ  
หงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช ๎๑๑๓ นีๅดຌวย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๑ 

 

 

หลักการละหตุผลพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 

 

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นกฎหมายทีไก าหนดหลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิ
ชุมนุมสาธารณะ฿หຌชัดจนละสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมืองทีไ
ประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือน   
ตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัย
ของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิละสรีภาพ
ละศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน ดยทีไพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเดຌก าหนดขอบขตของ      
การชุมนุมสาธารณะ สถานทีไหຌามการชุมนุม การจຌงละวิธีการจຌงการชุมนุม หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละ   
ผูຌชุมนุม การดูลการชุมนุม ละบทก าหนดทษส าหรับผูຌทีไฝຆาฝน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๒ 

 

 

บททีไ ํ  
หลักการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

  
 ํ.ํ การชุมนุมสาธารณะ 

   สิทธิสรีภาพ฿นการสดงออกทางความคิด การรวมกลุมกันหรือสมาคมกัน ตลอดจนการชุมนุม
ดยสงบ ป็นสิทธิสรีภาพทีไพลมืองสามารถกระท าเดຌ ดยสิทธิ฿นการชุมนุมนัๅนหาเดຌ ป็นสิทธิดใดขาด 
ิAbsolute Right)  ทีไผูຌชุมนุมจะท าอะเรกใเดຌดังทีไผูຌชุมนุม฿นหลายกรณีมักยกขึๅนกลาวอຌางตอยาง฿ดเม ตสิทธิ
฿นการชุมนุมป็นสิทธิสัมพัทธ์ ิRelative Right) ทีไสามารถจ ากัดเดຌดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ          
หงกฎหมายพืไอประยชน์ตอการรักษาความมัไนคงของชาติ ิNational Security) ความปลอดภัยสาธารณะ 
ิPublic Safety) การรักษาความสงบรียบรຌอยของประชาชน ิPublic Order) การคุຌมครองสาธารณะสุขหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ิProtection of Public Health or Morals) หรือความสะดวกของประชาชน   
ทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ตลอดจนคุຌมครองเม฿หຌกิดการละมิดสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน ิProtection of the 
Rights and Freedoms of Others) ภาย฿ตຌสังคมประชาธิปเตย 
    ดังนัๅน การรักษาผลประยชน์หงรัฐ ละการคุຌมครองสิทธิสรีภาพดังกลาว จ าป็นตຌองก าหนด
วิธีการ หนຌาทีไ หลักกณฑ์ตาง โ พืไอบริหารจัดการการชุมนุม฿หຌป็นเปอยางสงบ กิดผลกระทบตอประชาชน
ทัๅงผูຌทีไจะด านินการชุมนุมสาธารณะ ละสาธารณชน฿หຌนຌอยทีไสุด จึงป็นทีไมาของการตราพระราชบัญญัติ  
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
   รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยเดຌบัญญัติสิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุมเวຌ ตการชุมนุมนัๅน
จะตຌองป็นเปตามครรลองของระบอบประชาธิปเตย เมลวงลๅ าหรือละมิดสิทธิของคนอืไน การชุมนุมทีไชอบดຌวย
กฎหมายจะตຌองป็นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ ละเมกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชน    
ทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ซึไงมิเดຌมีสวนกีไยวขຌองกับการชุมนุม ิnon-participantี วຌนตกรณี พืไอรักษาความสงบ
รียบรຌอย฿นระหวางวลาทีไประทศอยู฿นภาวะสงคราม หรือ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉิน 
หรือประกาศ฿ชຌกฎอัยการศึก สวนกรณีการชุมนุมทีไกินขอบขตสิทธิสรีภาพของการชุมนุมตามทีไบัญญัติเวຌ฿น
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยละกฎหมาย อันป็นการลวงละมิดสิทธิละสรีภาพหรือกิดการขัดขวาง
กินสมควรตอประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะป็นการชุมนุมทีไมิชอบดຌวยกฎหมาย 
 
 ํ.๎ กรอบนวคิด 

   กรอบการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอย฿นการชุมนุมสาธารณะดังทีไ
จะกลาวตอเป จะตัๅงอยู฿นพืๅนฐานทีไวา ประชาชนยอมมีสรีภาพ฿นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ 
จຌาหนຌาทีไมีหนຌาทีไ฿นการดูลความปลอดภัย อ านวยความสะดวก฿หຌกผูຌชุมนุม ละดูล ควบคุมการชุมนุม฿หຌ
ป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
สงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไ
สาธารณะ ละเมกระทบกระทือนตอสิทธิละสรีภาพละศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน ผูຌจัดการชุมนุม  
ผูຌชุมนุม มีหนຌาทีไ฿นการบริหารความสีไยง ปฏิบัติตามค านะน า งืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาหนຌาทีไพืไอปງองกัน 
การกิดหตุรຌาย ละมิ฿หຌกิดหตุการณ์รุนรงขึๅน ตลอดจนกิดผลกระทบกับประชาชนอืไนนຌอยทีไสุด ดังนัๅน 
จຌาหนຌาทีไจึงตຌองมีทัศนคติทีไดีตอการชุมนุม ละจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไ จักตຌองมีทักษะ 
ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์ พืไอเม฿หຌกิดการยัไวยุ อันจะป็นการสงผล฿หຌการชุมนุมมีนวนຌมเปสู



ํ๓ 

 

 

ความรุนรงเดຌ ดยมีกรอบนวคิด฿นการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไของรัฐตอผูຌชุมนุมจะตຌองสอดคลຌองกับหลักนิติรัฐ
ละหลักนิติธรรมป็นเปตามหลักการตาง โ ดังนีๅ 
   ํ.๎.ํ หลักหงประสิทธิภาพละหลักความหมาะสม กลาวคือ องค์กรของรัฐฝຆายปกครอง
จะตຌอง฿ชຌวิจารณญาณลือกออกค าสัไงหรือมาตรการทางกฎหมายทีไสามารถจะด านินการรักษาความสงบ
รียบรຌอยของสังคมเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดละมีความหมาะสมกับสถานการณ์ 
   ํ.๎.๎ หลักหงความจ าป็น กลาวคือ องค์กรของรัฐจะตຌองพิจารณาวา฿นบรรดาค าสัไงหรือ
มาตรการหลาย โ ประการซึไงลຌวนลຌวตสามารถด านินการ฿หຌความมุงหมายของกฎหมายทีไ฿หຌอ านาจส ารใจ
ลุลวงเปเดຌทัๅงสิๅนนัๅน มีผลกระทบกระทือนตอสิทธิหรือสรีภาพของประชาชนนຌอยทีไสุด ตยังคงมี
ประสิทธิภาพ฿นการรักษาความสงบรียบรຌอยตามทีไกฎหมาย฿หຌอ านาจ 
   ํ.๎.๏ หลักหงความเดຌสัดสวน กลาวคือ องค์กรของรัฐตຌองพิจารณาความสมดุลระหวางความ
สียหายอันจะกิดขึๅนกับประชาชนกับประยชน์อันสังคมจะพึงเดຌรับจากการปฏิบัติ฿นการรักษาความสงบ
รียบรຌอย ดังนัๅน จຌาหนຌาทีไจะตຌองลือกด านินมาตรการทีไมืไอลงมือปฏิบัติการลຌว จะยัง฿หຌกิดประยชน์ก
มหาชนมากทีไสุดละกิดความสียหายกประชาชนนຌอยทีไสุด ตยังคงป็นมาตรการทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาย฿ตຌสถานการณ์นัๅน ดยอาจ฿ชຌวิธีการหรือมาตรการทีไหมาะสมตกตางกันเป฿นตละสถานการณ์หงความ
รຌายรงหรือความจ าป็น฿นสถานการณ์นัๅน โ  
   ํ.๎.๐ หลักการหຌามลือกปฏิบัติดยอ าภอ฿จละเมป็นธรรม กลาวคือ ดຌวยหตุทีไสิทธิ฿น
ความสมอภาคป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐาน สิทธิดังกลาวจึงผูกพันองค์กรของรัฐ จຌาหนຌาทีไของรัฐจึงตຌองปฏิบัติตอสิไงทีไ
มีสาระส าคัญหมือนกัน ดຌวยวิธีการทีไหมือนกัน จะปฏิบัติ฿หຌตกตางกันดยอ าภอ฿จมิเดຌ ละถຌามีสาระส าคัญ
ทีไตกตางกัน  จะพิจารณา฿หຌหมือนกันดยอ าภอ฿จมิเดຌชนดียวกัน  ดังนัๅน การก าหนดมาตรการ฿ด โ      
จึงจะตຌองพิจารณาหลักการหຌามลือกปฏิบัติทีไเมป็นธรรมอยางทาทียมกัน ดยเมค านึงความตกตางกันทาง
ชืๅอชาติ ศาสนา ผาพันธุ์ หรือความตกตางกันดຌานอืไน โ รวมถึงความคิดหในทางการมืองทีไตกตางกัน 
   
 ํ.๏ ขอบขต 

   การชุมนุมสาธารณะ คือ การชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะพืไอรียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌาน 
หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละบุคคลอืไนสามารถร วม      
การชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม  วຌนต การชุมนุมนืไอง฿น
งานพระราชพิธีละ งานรัฐพิธี การชุมนุมพืไอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประพณีหรือ  
ตามวัฒนธรรมหงทຌองถิไน การชุมนุมพืไอจัดสดงมหรสพ กีฬา สงสริมการทองทีไยว หรือกิจกรรมอืไน     
พืไอประยชน์ทางการคຌาปกติของผูຌจัดการชุมนุมนัๅน การชุมนุมภาย฿นสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุม
ตามบทบัญญัติหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไมี
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ การชุมนุมสาธารณะ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉิน หรือประกาศ฿ชຌ
กฎอัยการศึก ละการชุมนุมสาธารณะทีไจัดขึๅนพืไอประยชน์฿นการหาสียงลือกตัๅง฿นชวงวลาทีไมีการลือกตัๅง
ซึไงตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน ทัๅงนีๅ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีผูຌจัด฿หຌมีการชุมนุม หรือการชุมนุมทีไ  
เมมีผูຌจัดการชุมนุมตการรวมตัวชุมนุมนัๅนกิดขึๅนองดຌวย 
 

 

 



ํ๔ 

 

 

บททีไ ๎  
นยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ละปງาหมาย 

 
 ๎.ํ นยบาย 

   สงสริมละดูลการชุมนุมสาธารณะตามสิทธิ สรีภาพ ดยเมละมิดสิทธิสรีภาพของบุคคล
อืไนละสงผลกระทบตอประชาชนนຌอยทีไสุด ยังคงรักษาเวຌซึไงความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ
฿ชຌทีไสาธารณะ ละสิทธิ สรีภาพ ศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน ตลอดจนจຌาหนຌาทีไสามารถบังคับ฿ชຌ
กฎหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
      
 ๎.๎ วิสัยทัศน์ 
   บริหารจัดการดูลการชุมนุมสาธารณะของประทศเดຌอยางป็นระบบ สอดคลຌองกับหลักนิติรัฐ   
นิติธรรม หลักประชาธิปเตย หลักการสากล สามารถบริหารจัดการละกຌเขสถานการณ์เดຌรอบคอบ 
หมาะสม หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีสวนรวมละบูรณาการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ รักษาเวຌซึไงสิทธิสรีภาพ ละ
ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน 
 
 ๎.๏ วัตถุประสงค ์

   ๎.๏.ํ พืไอป็นนวทางปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ ละหนวยงานตาง โ ขຌา฿จหลักสิทธิละสรีภาพ   
ขัๅนพืๅนฐานของการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนขຌา฿จหลักกณฑ์วิธีการปฏิบัติทีไถูกตຌองตามกฎหมายบัญญัติ ละ
฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ดยก าหนดบทบาท หนຌาทีไ ตลอดจนนวทางการ฿ชຌ
ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือส าหรับจຌาหนຌาทีไ  พืไอดูลละรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ    
฿นการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ฿หຌอยูภาย฿ตຌขอบขตของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ พืไอท า฿หຌการชุมนุมสาธารณะ อันป็นสิทธิทีไเดຌรับการรับรองตามกฎหมาย เดຌรับการดูลกีไยวกับ
ความสงบรียบรຌอย ฿หຌสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิทางการมืองทีไประทศเทยป็นภาคี    
เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี
ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือน
สิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 
   ๎.๏.๎ พืไอก าหนดนวทางปฏิบัติตัๅงต฿นภาวะปกติจนถึงสถานการณ์ทีไรุนรงจนกิดความ
วุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือของจຌาหนຌาทีไสามารถ฿ชຌตามทีไ
กฎหมายเดຌ฿หຌอ านาจเวຌ พืไอบรรลุภารกิจละป็นการประกันวาการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ 
ดังกลาวเดຌมีการ฿ชຌอยางหมาะสม 
   ๎.๏.๏ พืไอ฿หຌ หนวยงาน ผูຌบังคับบัญชา จຌาหนຌาทีไทุกระดับ มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบตอ
การ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือของจຌาหนຌาทีไตามผนนีๅ฿หຌป็นเปตามหลักของความจ าป็น  
อยางสมหตุสมผลละอยูภาย฿ตຌกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
   ๎.๏.๐ พืไอ฿หຌ หนวยงาน ผูຌบังคับบัญชา จຌาหนຌาทีไทุกระดับ มีการอบรม฿หຌความรูຌความขຌา฿จ
฿นรืไองผนนีๅกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาของตน นอกจากนีๅก าลังพลทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นภารกิจนีๅ ตຌองเดຌรับการฝຄกฝน



ํ๕ 

 

 

฿หຌมีขีดความสามารถพียงพอทีไจะ฿ชຌก าลัง มาตรการ ละอุปกรณ์หรือครืไองมือพืไอการรักษาความสงบ    
การชุมนุมสาธารณะ พืไอบรรลุภารกิจดังกลาว 
 
 ๎.๐ ปງาหมาย 

   ๎.๐.ํ ทุกภาคสวนมีสวนรวมละ฿หຌความรวมมือ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นทุกขัๅนตอน      
การปฏิบัติ 
   ๎.๐.๎ มีความพรຌอมดຌานทรัพยากร ซึไงประกอบดຌวยงบประมาณ บุคลากร ยานพาหนะ 
ครืไองมืออุปกรณ์ ละอาวุธ ทีไจ าป็นละหมาะสมกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
   ๎.๐.๏ ประชาชนมีจิตส านึกละมีความขຌา฿จ฿นสิทธิสรีภาพ฿นการชุมนุมสาธารณะ ละ
คุຌมครองสิทธิสรีภาพของบุคคลอืไน฿หຌกระทบนຌอยทีไสุด 
   ๎.๐.๐ จຌาหนຌาทีไทุกภาคสวนรับทราบบทบาท หนຌาทีไ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ผูຌชุมนุม
ละประชาชนเดຌรับความคุຌมครองตามกฎหมาย 
 
 ๎.๑ นิยามศัพท์ 
   ๎.๑.ํ การชุมนุมสาธารณะ หมายความวา การชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะพืไอรียกรຌอง 
สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละบุคคลอืไน
สามารถรวมการชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม 
            ๎.๑.๎ ทีไสาธารณะ หมายความวา ทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางอันป็นทรัพย์สินของผนดินทีไ฿ชຌ   
พืไอสาธารณะประยชน์หรือสงวนเวຌพืไอประยชน์รวมกัน หรือทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นจຌาของ ตป็น     
ผูຌครอบครองหรือ฿ชຌประยชน์ บรรดาซึไงประชาชนมีความชอบธรรมทีไจะขຌาเปเดຌ รวมตลอดทัๅงทางหลวงละ
ทางสาธารณะ  
               ๎.๑.๏ ผูຌจัดการชุมนุม หมายความวา ผูຌจัด฿หຌมีการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌหมายความรวมถึง 
ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ชน ผูຌขออนุญาต฿ชຌสถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการ
อ านวยความสะดวก฿นการชุมนุม ตลอดจนผูຌซึไงชิญชวนหรือนัดหมาย฿หຌผูຌอืไนมารวมการชุมนุมสาธารณะ     
ดยสดงออก หรือมีพฤติการณ์ท า฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จวาตนป็นผูຌจัดหรือรวมจัด฿หຌมีการชุมนุมนัๅน 
   ๎.๑.๐ ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะเมวาจะ    
ขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅนตามค าชิญชวนหรือนัดหมายของผูຌจัดการชุมนุมหรือเม 
   ๎.๑.๑ ผูຌรับจຌง หมายความวา หัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ หรือ
บุคคลอืไน ตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด฿หຌป็นผูຌมีหนຌาทีไรับจຌงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ   
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
   ๎.๑.๒ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หมายถึง หัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมี    
การชุมนุมสาธารณะ 
   ๎.๑.๓ ผูຌควบคุมสถานการณ์ หมายถึง ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวา
ราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์ พืไอ฿หຌมีการ
ลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ตามตกรณี 



๎์ 

 

 

   ๎.๑.๔ พืๅนทีไควบคุม หมายถึง อาณาบริวณทีไ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะประกาศ
ก าหนดพืไอ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากอาณาบริวณละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นอาณาบริวณดั งกลาวดยมิเดຌรับ
อนุญาตตามมาตรา ๎๏ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
   ๎.๑.๕ ระบบบัญชาการหตุการณ์ ิIncident Command System: ICS)  หมายความถึง       
นวทางการจัดการหตุการณ์ทีไกีไยวกับภัย หรือการจัดงานขนาด฿หญทีไมีคนมารวมกันป็นจ านวนมาก       
ทุกประภท ชนการชุมนุมรียกรຌอง หรือการจัดสดงดนตรีหรือกีฬา  อยางมีมาตรฐาน฿นพืๅนทีไกิดหตุ ตัๅงต
หตุฉุกฉินขนาดลใก เปจนถึงหตุฉุกฉินทีไมีคว ามซับซຌอน ดยผูຌปฏิบัติงาน฿นบทบาทหนຌาทีไตาง โ           
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง สามารถด านินงานหรือกຌเขปัญหารวมกันเดຌภาย฿ตຌการบัญชาการรวมศูนย์      
ดยปกติมีการจัดครงสรຌางระบบพืไอการปฏิบัติงาน฿น ๑ สายงานหลัก คือ สวนบัญชาการ สวนปฏิบัติการ 
สวนผนงาน สวนสนับสนุน ละสวนธุรการ- การงิน ซึไงมีความยืดหยุน฿นการปรับลดหรือขยายสวนงาน     
ทีไอาจจ าป็น ตามลักษณะของหตุการณ์  
   ๎.๑.ํ์ ศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี หมายความถึง ทีไตัๅงขององค์กรหลัก฿นการจัดการดูล รักษา
ความสงบรียบรຌอย การกຌเขสถานการณ์หรือคลีไคลายสถานการณ์  ภัยคุกคาม หตุวิกฤติ  หรือปัญหาทีไผชิญ
อยู฿นพืๅนทีไการชุมนุมหรือพืๅนทีไทีไกีไยวขຌอง 
   ๎.๑.ํํ ศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี หมายความถึง  ศูนย์ปฏิบัติการทีไตัๅงอยู฿กลຌ
สถานทีไชุมนุม พืไอความสะดวก฿นการควบคุมสัไงการ หรือดูลความสงบรียบรຌอยการชุมนุม 
   ๎.๑.ํ๎ ครืไองมือควบคุมฝูงชน หมายความถึง อุปกรณ์ ครืไองมือ ทีไรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด฿หຌ฿ชຌ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอย ความปลอดภัย การบังคับ฿ชຌกฎหมาย หรือการจัดระบียบ
การชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ํ๕ วรรคจใด หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
   ๎.๑.ํ๏ การ฿ชຌก าลัง หมายความถึง การปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย 
หรือการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอยการชุมนุม ทัๅง฿นชิงการ฿ชຌก าลังทางกายภาพ 
ละหรือการปฏิบัติตามมาตรการตาง โ ทีไตຌอง฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนประกอบดຌวย 
   ๎.๑.ํ๐ หลักการ฿ชຌก าลัง หมายความถึง นวทางปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ฿น การ฿ชຌก าลัง     
฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย  หรือการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอยการชุมนุม  
฿หຌถูกตຌองตามกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน พอสมควรกหตุ สังคมยอมรับเดຌ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๎ํ 

 

 

บททีไ ๏  
กรอบยุทธศาสตร์ ละมาตรการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

  

 ๏.ํ ยุทธศาสตร์การดูลการชุมนุมสาธารณะ 

   การก าหนดยุทธศาสตร์พืไอการดูลการชุมนุมสาธารณะทีไสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค์
ละปງาหมาย฿นอันทีไจะพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
พืไอรักษาความสงบรียบรຌอยของบຌานมือง คุຌมครองสิทธิสรีภาพของประชาชน ดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การปງองกันละลดผลกระทบ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การตรียมความพรຌอม 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การผชิญหตุ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ๐  การบริหารจัดการละการคลีไคลายสถานการณ์ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์ 
   ๏.ํ.ํ ยุทธศาสตร์ทีไ  ํ การปງองกันละลดผลกระทบ มีวัตถุประสงค์พืไอปรับระบบ         
การบริหารจัดการการชุมนุม฿หຌมีประสิทธิภาพ อันป็นการปງองกันละลดผลกระทบตอประชาชน฿หຌนຌอยทีไ สุด 
ตลอดจนหนวยงานตางโ มีสวนรวม฿นการตรียมการรองรับการชุมนุมสาธารณะ 
    ิํี ปງาประสงค์ 
     ิํ.ํี ปງองกันละลดผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ 
     ิํ.๎ี ลดความสีไยงของประชาชนจากหตุการณ์รุนรง 
    ิ๎ี มาตรการ฿นการปງองกันละลดผลกระทบ 
     ิ๎.ํี การจัดท าผนการดูลการชุมนุมสาธารณะทุกระดับ ตัๅงตระดับประทศ
ถึงระดับทຌองถิไน 
     ิ๎.๎ี หนวยงานของรัฐจัดตรียมสถานทีไส าหรับรองรับการชุมนุมสาธารณะ 
     ิ๎.๏ี การฝຄกอบรม ประชุม ชีๅจง ประชาสัมพันธ์ บุคลากรละประชาชน      
฿หຌทราบถึงสิทธิละสรีภาพของการชุมนุมสาธารณะตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย 
     ิ๎.๐ี การตรียมบุคลากร฿หຌมีทักษะ ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์       
การชุมนุมสาธารณะ 
     ิ๎.๑ี การสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿นสิทธิละสรีภาพของการชุมนุม        
ตามครรลองประชาธิปเตย   
   ๏.ํ.๎ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การตรียมความพรຌอม มีวัตถุประสงค์พืไอปรับระบบการบริหาร
จัดการการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการผชิญหตุการณ์การ ชุมนุมสาธารณะเวຌ
ลวงหนຌากอนกิดหตุ ป็นการตรียมความพรຌอม ละนวทางการปฏิบัติ฿นการรับมือการชุมนุมสาธารณะทีไจะ
กิดขึๅน พืไอลดผลกระทบตอประชาชน ละลดความรุนรงทีไอาจกิดขึๅน฿นการชุมนุม 
     ิํี ปງาประสงค์ 
      สรຌางความพรຌอมพืไอบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการสากล 
     ิ๎ี มาตรการ฿นการตรียมความพรຌอม 



๎๎ 

 

 

      ิ๎.ํี การพัฒนาระบบการจຌงการชุมนุม฿หຌมีความครบถຌวน สมบูรณ์ละ
รวดรใว 
      ิ๎.๎ี การพัฒนาศักยภาพของระบบการสืไอสาร การประสานงานระหวาง
หนวยงาน 
      ิ๎.๏ี การฝຄกซຌอมผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
      ิ๎.๐ี การตรียมอุปกรณ์ ครืไองมือ อาวุธ ยุทธปกรณ์ ฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
      ิ๎.๑ี การจัดระบบการประชาสัมพันธ์฿หຌมีความพรຌอม ทันตอสถานการณ์     
การชุมนุมสาธารณะ      
   ๏.ํ.๏ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การผชิญหตุ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองมีระบบ  
การผชิญหตุเดຌอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับกับหนวยงานตางโ ละบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ ครืไองมือ 
ยุทธปกรณ์ เดຌอยางตามผนการปฏิบัติ 
     ิํี ปງาประสงค์ 
      การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะละการบังคับ฿ชຌกฎหมายป็นเปอยางมี
ระบบละมีประสิทธิภาพ หนวยงานตางโ รวมกันบริหารจัดการเดຌตามบทบาทละหนຌาทีไ 
     ิ๎ี มาตรการ฿นการผชิญหตุ 
      ิ๎.ํี การจัดตัๅงศูนย์บัญชาการหตุการณ์หรือศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี ทุกระดับ 
      ิ๎.๎ี การชืไอมยงระบบติดตอสืไอสารระหวางหนวยงาน 
      ิ๎.๏ี การสนธิก าลัง ละบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ ครืไองมือ ยุทธปกรณ์
ระหวางหนวยงาน 
      ิ๎.๐ี การประชาสัมพันธ์ดยมีการจัดตัๅงศูนย์ประชาสัมพันธ์  ละจัดท าขาว 
ชีๅจงขຌอทใจจริงตอสาธารณะชน      
   ๏.ํ.๐ ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การบริหารจัดการละการคลีไคลายสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการบริหารจัดการละคลีไคลายสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย 
เดຌอยาง มีประสิทธิภาพ สอดรับกับหนวยงานตาง โ ละบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ ครืไองมือ ยุทธปกรณ์  
เดຌอยางตามผนการปฏิบัติ ลดการปะทะ สูญสีย฿นการคลีไคลายการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย 
     ิํี ปງาประสงค์ 
      การบริหารจัดการละการคลีไคลายการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมายป็นเป
อยางมีระบบ ตลอดจนการบังคับ฿ชຌกฎหมายป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานตาง โ รวมกันบริหาร
จัดการเดຌตามบทบาทละหนຌาทีไ 
     ิ๎ี มาตรการ฿นการบริหารจัดการละการคลีไคลายสถานการณ์ 
      ิ๎.ํี การจัดตัๅงศูนย์ควบคุมสถานการณ์หรือศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี 
      ิ๎.๎ี การบูรณาการระหวางหนวยงาน฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมาย  
      ิ๎.๏ี การปฏิบัติ฿นการคลีไคลายสถานการณ์ตามกฎหมาย ละ฿ชຌวิธีการทีไ
หลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ฿นกรณีทีไเมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌก าลังละครืไองมือความคุมฝูงชนทาทีไ
จ าป็น 



๎๏ 

 

 

      ิ๎.๐ี การประชาสัมพันธ์ดยมีการจัดตัๅงศูนย์ประชาสัมพันธ์ ละจัดท าขาว 
ชีๅจงขຌอทใจจริงตอสาธารณะชน 
      ิ๎.๑ี การจัดตัๅงศูนย์รักษาพยาบาล ตลอดจนการชวยหลือยียวยาภายหลัง  
การคลีไคลายสถานการณ์      
   ๏.ํ.๑ ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์พืไอบรรทา
ทุกข์ขัๅนตຌน ตลอดจนรักษาพยาบาล ฟ้นฟู ยียวยาภายหลังการคลีไคลายสถานการณ์ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
     ิํี ปງาประสงค์ 
      ิํ.ํี ผูຌเดຌรับผลกระทบเดຌรับการชวยหลือทางกายภาพละทางกฎหมาย      
เดຌอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน 
      ิํ.๎ี มีการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานเดຌอยาง
ครบถຌวน สมบูรณ์ 
      ิํ.๏ี ประชาชน หรือหนวยงานตาง โ สามารถ฿ชຌทีไสาธารณะเดຌตามปกติดยรใว 
     ิ๎ี มาตรการ฿นการฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์ 
      ิ๎.ํี การ฿หຌความชวยหลือผูຌเดຌรับบาดจใบ 
      ิ๎.๎ี การฟ้นฟูสถานทีไ ทรัพย์สินทีไเดຌรับความสียหายตัๅงตระดับประทศ 
จังหวัด ละทຌองถิไน 
      ิ๎.๏ี การรักษาสถานทีไกิดหตุ ตลอดจนการกใบรวบรวมพยานหลักฐานเดຌอยาง
ครบถຌวนสมบูรณ์ 
      ิ๎.๐ี การชีๅจง ประชาสัมพันธ์ การควบคุมสถานการณ์ละการคลีไคลาย
สถานการณ์ 
      ิ๎.๑ี การเดຌรับสินเหมทดทน คาสียหาย ตามกฎหมาย 
 
 ๏.๎ มาตรการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

   พืไอ฿หຌการดูลการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความรียบรຌอย จຌาหนຌาทีไอาจพิจารณา฿หຌมี
มาตรการ฿ดมาตรการหนึไง หรือหลายมาตรการประกอบกัน พืไอรักษาความปลอดภัยการชุมนุมสาธารณะ    
เดຌดังนีๅ 
   ๏.๎.ํ การประชาสัมพันธ์ นะน าการปฏิบัติ฿นการชุมนุมสาธารณะ 
   ๏.๎.๎ การตรวจคຌนบุคคล ยานพาหนะ 
   ๏.๎.๏ การจัดจຌาหนຌาทีไตรวจตราบริวณสถานทีไชุมนุมสาธารณะ 
   ๏.๎.๐ การบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางขຌมขຌนบริวณรอบสถานทีไการชุมนุมสาธารณะ 
   ๏.๎.๑ การก าหนดงืไอนเขหรือค าสัไง  พืไออ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย           
การบรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญ ตลอดจนการจัดการจราจรละการขนสง 
 
 
 
 
 



๎๐ 

 

 

บททีไ ๐  
บทบาท หนຌาทีไของหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 
 ฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติป็นหนวยหลัก฿นการปฏิบัติภาย฿ตຌพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละสามารถรຌองขอหรือสัไงการตามตกรณี พืไอ฿หຌพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครอง       
สวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ด านินการตามภาย฿นขอบอ านาจหนຌาทีไ
ของบุคคลหรือหนวยงานนัๅน ดยก าหนดผูຌรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติ ดังนีๅ 
 
 ๐.ํ ฿นขตกรุงทพมหานคร ฿หຌกองบัญชาการต ารวจนครบาล ป็นหนวยหลัก 

   รับผิดชอบด านินการตามกฎหมายกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ วางผน ละตรียมการรักษา
ความสงบการชุมนุมสาธารณะ กຌเขปัญหา ลຌวรายงาน฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติ  ิผานศูนย์ปฏิบัติการ 
ส านักงานต ารวจหงชาติ ิศปก.ตร.ีี ทันที ดยด านินการดຌวยการ฿ชຌระบบศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี ละระบบ
บัญชาการหตุการณ์ 
                      ๐.ํ.ํ หัวหนຌาสถานีต ารวจนครบาล ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม หากป็นการชุมนุม    
฿นพืๅนทีไสถานีต ารวจหงนัๅน  
                      ๐.ํ.๎ ผูຌบังคับการต ารวจนครบาลทຌองทีไ ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอป็น       
การชุมนุมสาธารณะตอนืไองระหวางสถานีต ารวจนครบาลทีไรับผิดชอบ  
                   ๐.ํ.๏ ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอมีการชุมนุม฿นพืๅนทีไ
ระหวางกองบังคับการต ารวจนครบาลทีไรับผิดชอบ 
    จຌงสวนราชการทีไกีไยวขຌอง ชน กองอ านวยการปງองกันละบรรทาสาธารณะภัย
กรุงทพมหานคร  หนวยงานของรัฐดຌานสาธารณูปภค การขนสงมวลชน  ชน การประปานครหลวง        
การเฟฟງานครหลวง การขนสงมวลชน พืไอประสานการปฏิบัติ หรือตรียมการรຌองขอตามกฎหมาย            
฿หຌหนวยงานนัๅนด านินการหรือบังคับการด านินการตามกฎหมายทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ 
   ติดตามสถานการณ์ละสัไงการ฿นการกຌเขปัญหาตอเป ดย฿ชຌก าลังต ารวจ฿นสังกัดป็นหลัก 
หากกินขีดความสามารถ฿หຌขอรับการสนับสนุนจากส านักงานต ารวจหงชาติตอเป 
   หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง คือ กรุงทพมหานคร กระทรวงมหาดเทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวงทคนลยีละ    
การสืไอสาร กรมประชาสัมพันธ์ ตรียมการด านินการตามอ านาจหนຌาทีไมืไ อเดຌรับการรຌองขอ ดยบืๅองตຌน      
฿หຌประสานชองทางติดตอประสานงาน หรือการขอ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไติดตอมาประจ าทีไศูนย์ปฏิบัติการ       
พรຌอมรายการสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการสนับสนุนตามรຌองขอ 
 
 ๐.๎ นอกขตกรุงทพมหานคร฿หຌ ต ารวจภูธรจังหวัด ป็นหนวยหลัก฿นการปฏิบัติงานตามผน    
ดยมีผูຌวาราชการจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบ 
   ฿หຌผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบด านินการตามกฎหมายกีไยวกับการชุมนุม
สาธารณะ วางผน รักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ กຌเขปัญหา ดยด านินการดຌวยการ฿ชຌระบบศูนย์
ปฏิบัติการ ิศปก.ี ละระบบบัญชาการหตุการณ์ ดยมีผูຌวาราชการจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นราชการจังหวัด
ละอ าภอตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ.๎๑๏๐  ละ฿นฐานะผูຌอ านวยการจังหวัด



๎๑ 

 

 

ตามพระราชบัญญัติปງองกันละบรรทาสาธารณภัย พ.ศ.๎๑๑์ ละป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌลิก  
การชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ พืไอ฿หຌการปฏิบัติป็นเปตามกฎหมายฉพาะ
ตละฉบับอยางสอดคลຌองกัน 
   ๐.๎.ํ. หัวหนຌาสถานีต ารวจภูธร ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม หากป็นการชุมนุม฿นพืๅนทีไ
สถานีต ารวจหงนัๅน 
   ๐.๎.๎ ผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอป็นการชุมนุม
สาธารณะตอนืไองระหวางสถานีต ารวจภูธรทีไรับผิดชอบ 
   ๐.๎.๏ ผูຌบัญชาการต ารวจพืๅนทีไ ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอป็นการชุมนุมสาธารณะ
ตอนืไองระหวางกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดทีไรับผิดชอบ      
   มืไอเดຌปรึกษากับผูຌวาราชการจังหวัดลຌว ฿หຌจຌงสวนราชการทีไกีไยวขຌอง ชน กองอ านวยการ
ปງองกันละบรรทาสาธารณะภัยจังหวัด หนวยงานของรั ฐดຌานสาธารณูปภค การขนสงมวลชน ชน         
การประปา การเฟฟງา การขนสงมวลชน พืไอประสานการปฏิบัติ หรือตรียมการรຌองขอตามกฎหมาย         
฿หຌหนวยงานนัๅนด านินการหรือบังคับการด านินการตามกฎหมายทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ ดยบืๅองตຌน
฿หຌประสานชองทางติดตอประสานงาน หรือการขอ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไติดตอมาประจ าทีไศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก .ี 
พรຌอมรายการละสมรรถนะสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการสนับสนุนตามรຌองขอ  
   ติดตามสถานการณ์ละสัไงการ฿นการกຌเขปัญหา ดย฿ชຌก าลังต ารวจ฿นสังกัดป็นหลัก หากกิน
ขีดความสามารถ฿หຌขอรับการสนับสนุนจากผูຌวาราชการจังหวัด ต ารวจภูธรภาคละส านักงานต ารวจหงชาติ
ตอเป 
   หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง คือ  กองอ านวยการปງองกันละบรรทา
สาธารณะจังหวัด ส านักงานจังหวัด ปกครองจังหวัด องค์การบริหารสวนจังหวัด ทศบาล หรือองค์การบริหาร
สวนต าบล฿นพืๅนทีไ หนวยงานของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทคนลยีละการสืไอสาร กรมประชาสัมพันธ์ ฿นพืๅนทีไ ตรียมการด านินการตามอ านาจ
หนຌาทีไมืไอมีการรຌองขอ ดยบืๅองตຌน฿หຌประสานชองทางติดตอประสานงาน หรือการขอ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไติดตอ
มาประจ าทีไศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี พรຌอมรายการละสมรรถนะสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการ
สนับสนุนตามรຌองขอ 
   ต ารวจภูธรภาค ํ-๕ ละศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ิภ.ํ - ๕ ละ ศชต.ี 
ป็นหนวยสนับสนุนการปฏิบัติของต ารวจภูธรจังหวัดหรือจังหวัด มืไอเดຌรับการรຌองขอ ดยพิจารณาสัไงการ   
฿นอ านาจหนຌาทีไ พรຌอมทัๅงรายงานผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติผาน ศปก.ตร. พืไอรับทราบหรือพืไอพิจารณา   
สัไงการสนับสนุน ฿นการกຌเขปัญหาหรือตงตัๅงจຌาพนักงานดูลการชุมนุมพิไมหรือทนหัวหนຌาสถานีต ารวจ  
ผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด หรือผูຌบัญชาการต ารวจภูธรภาคตามกรณี 
 
 
 
 
 
 
 



๎๒ 

 

 

 ๐.๏ บทบาท หนຌาทีไ ละนวปฏิบัติรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 

หนวยงาน บทบาท หนຌาทีไ 
ิํี ส านักงานต ารวจหงชาติ 
 

 

ท าหนຌาทีไป็นหนวยงานหลัก฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ละป็นหนวยงานกลางของรัฐ฿นการด านินการประสาน    
รຌองขอ สัไงการ หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอสนับสนุนภารกิจดูล
การชุมนุมสาธารณะตามตกรณี 
ิํ.ํี จัดท าผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ.๎ี นะน า฿หຌค าปรึกษา ละอบรมกีไยวกับการดูล       
การชุมนุมสาธารณะกหนวยงานของรัฐ ละภาคสวนตาง โ 
ิํ.๏ี ติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ทบทวนผนการปฏิบัติ     
฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ.๐ี บังคับ฿ชຌกฎหมาย ปງองกันละปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา 

ิ๎ี ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 
 

ิ๎.ํี จัดหางบประมาณพืไอด านินการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
ิ๎.๎ี สนับสนุนดຌานการขาวกรองละ฿หຌค านะน าดຌานการ
รักษาความปลอดภัย 
ิ๎.๏ี บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ละการจัดการขาวสาร 
ตลอดจนตรียมการประกาศค าสัไงจຌาพนักงานทีไจ าป็นตามทีไ
กฎหมายนีๅบัญญัติเดຌตลอดวลา 
ิ๎.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๏ี กระทรวงมหาดเทย 
 

 
 

ิ๏.ํี สัไงการ ละประสานงาน฿หຌจังหวัดละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนด านินการกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿น
ขตพืๅนทีไรับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
ิ๏.๎ี ประสานการปฏิบัติ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ
การชุมนุมสาธารณะ 
ิ๏.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 
 
 
 



๎๓ 

 

 

ิ๐ี กระทรวงกลาหม 
 

 

ิ๐.ํี สนับสนุนภารกิจของรัฐ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๐ .๎ ี พิจารณาสนับสนุนก า ลังพล อุปกรณ์  ครืไ องมื อ 
ยุทธปกรณ์ตามทีไ หในสมควร มืไอ เดຌรับการรຌองขอจาก
หนวยงานตางโ 
ิ๐.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๑ี กระทรวงการคลัง 
 

 
 

ิ๑.ํี ก าหนดมาตรการดຌานการงินละการคลังทีไสนับสนุน
ภารกิจการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๑.๎ี ก าหนดขຌอกฎหมายระบียบทีไ฿ชຌ฿นการชวยหลือยียวยา
ฟ้นฟู การดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๑.๏ี ก าหนดระบียบขຌอบังคับกีไยวกับระบียบงินทดรอง
ราชการิกรมบัญชีกลางี พืไอสนับสนุนภารกิจ 
ิ๑.๐ี จัดจຌ าหนຌาทีไ พืไอประสานละสนับสนุนการดูล       
การชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ     
มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๒ี กระทรวงการตางประทศ 
 

 

ิ๒.ํี ประสานกับหนวยงานราชการของตางประทศ ละ
องค์การระหวางประทศ ฿นการด านินงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
ิ๒.๎ี ชีๅจง ละ฿หຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการดูลการชุมนุม
สาธารณะกับหนวยงานต า งประ ทศ รวมทัๅ งสถาน ทูต
ตางประทศประจ าประทศเทย พืไอด านินการตามอ านาจ
หนຌาทีไ 
ิ๒.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไ พืไอประสานละสนับสนุนการดูลการ
ชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ มืไอ
เดຌรับการรຌองขอ 

ิ๓ี กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 
 

 
 

ิ๓.ํี ประชาสัมพันธ์ ผยพร ฿หຌความรูຌดຌานความปลอดภัย 
สຌนทางการดินทาง กนักทองทีไยวละผูຌประกอบกิจการ
ทองทีไยว 
ิ๓.๎ี ก าหนดผน มาตรการ ดูลสถานทีไทองทีไยวส าคัญ฿หຌมี
ความปลอดภัย  
ิ๓.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 



๎๔ 

 

 

ิ๔ี  กระทรวงการพัฒนาสังคมละ   
ความมัไนคงของมนุษย์ 
 

 
 

ิ๔.ํี วางผนละฟ้นฟูดຌานสังคมละจิต฿จ฿หຌกผูຌเดຌรับ
ผลกระทบจากการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๔.๎ี สนับสนุนกิจกรรมดຌานสังคมสงคราะห์ 
ิ๔.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๕ี กระทรวงคมนาคม 
 
 

 
 

ิ๕.ํี จัดท าผนปฏิบั ติการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๕.๎ี สนับสนุนขຌอมูล สຌนทางสัญจร สຌนทางลีไยง พืไอ
สนับสนุนภารกิจ 
ิ๕.๏ี ฿หຌการสนับสนุนงานดຌานการจราจร฿นพืๅนทีไการชุมนุม
สาธารณะ 
ิ๕.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ      
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ์ี กระทรวงทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร 
 

 
 

ิํ์.ํี ด านินการกีไยวกับระบบสืไอสาร ละทรคมนาคม 
ตลอดจน฿หຌบริการฐานขຌอมูลดຌานสารสนทศการสืไอสาร พืไอ
สนับสนุนภารกิจ 
ิํ์.๎ี สนับสนุนอุปกรณ์ ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการสืไอสาร ละ
สนับสนุนก าลังพล พืไอบริการการติดตอสืไอสารเดຌอยางสะดวก
ละรวดรใว 
ิํ์.๏ี การด านินการตามกฎหมาย฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีสารสนทศ 
ิํ์.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 
 
 
 
 



๎๕ 

 

 

ิํํี กระทรวงยุติธรรม 

 

 
 
 
 

ิํํ.ํี จัดตรียมผนการปฏิบัติรองรับการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํํ.๎ี สนับสนุนขຌอมูลทางกฎหมาย฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
ิํํ.๏ี จัดท าผน ขัๅนตอน ระยะวลาการปฏิบัติกีไยวกับค าสัไง
ลิกการชุมนุมสาธารณะ 
ิํํ.๐ี ฿หຌค านะน า ชวยหลือ ละ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ
กีไยวกับสิทธิสรีภาพ฿นการชุมนุมภาย฿ตຌกรอบกฎหมาย 
ตลอดจนการรียกรຌองละการคุຌมครองสิทธิตามกฎหมาย 
ิํํ.๑ี จัดจຌาหนຌาทีไ  พืไอประสานละสนับสนุนการดูล        
การชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ
มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๎ี กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 

ิํ๎.ํี จัดท าผนรองรับการปฏิบัติ การจัดตัๅงศูนย์พยาบาล฿น
พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๎.๎ี จัดตรียมบุคลากร อุปกรณ์ทางการพทย์ สนับสนุน
การปฏิบัติ 
ิํ๎.๏ี จัดตรียมการพทย์ฉุกฉิน การชวยหลือ ยียวยาผูຌ
เดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๎.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๏ี กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
 

 

 
 

ท าหนຌาทีได านินการกีไยวกับการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ของประทศ 
ิํ๏.ํี จัดท า ปรับปรุง ผนการปງองกันละบรรทาสาธารณ
ภัยหงชาติ฿หຌสอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿น
สวนทีไกีไยวขຌอง 
ิํ๏.๎ี ประสานส านักงานต ารวจหงชาติ฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะพืไอ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๏.๏ี ประสานงานหนวยงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
พืๅนทีไพืไอกຌเข ละฟ้นฟูการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๏.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 
 



๏์ 

 

 

ิํ๐ี สถาบันการพทย์ฉุกฉิน 

 

 
 

ิํ๐.ํี สนับสนุนงานดຌานการพทย์ฉุกฉินกประชาชนละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ิํ๐.๎ี สนับสนุนหนวยงาน฿นการจัดการขຌอมูล ผูຌบาดจใบ หรือ
สียชีวิต 
ิํ๐.๏ี สนับสนุน฿หຌมีระบบปฏิบัติการฉุกฉิน ละพัฒนา
ระบบสืไอสารละทคนลยีสารสนทศ พืไอประยชน์฿นการ
ปฏิบัติการฉุกฉิน 
ิํ๐.๑ี ประสานงาน ติดตาม ประมินผลการปฏิบัติการฉุกฉิน 
ิํ๐.๑ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๑ี กรุงทพมหานคร 
 
 

 
 

ิํ๑.ํี พิจารณาจัดสถานทีไรองรับการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๑.๎ี สนับสนุนก าลังพล อุปกรณ์ ครืไองมือ ยานพาหนะ 
฿หຌกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอประยชน์฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
ิํ๑.๏ี จัดการสาธารณูปภค สิไงอ านวยความสะดวกตามทีไ
หนวยงานตาง โ รຌองขอ 
ิํ๑.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๒ี กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน 
 
 
 

 
 
 

ิํ๒.ํี จัดท าผนหรือนวทาง พืไอรองรับการดูลการชุมนุม
สาธารณะ ฿หຌกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ิํ๒.๎ี พิจารณา ประสานงาน สถานทีไพืไอสงสริมการชุมนุม
สาธารณะ 
ิํ๒.๏ี ประสานงาน ละสนับสนุนหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ
ดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๒.๐ี พิจารณา สงสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณพืไอ
รองรับการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๒.๑ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 
 
 
 



๏ํ 

 

 

ิํ๓ี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายสียงกิจการทรทัศน์ ละกิจการ
ทรคมนาคมหงชาติ 
 

 

ิํ๓.ํี ควบคุม ก ากับ ดูลการ฿ชຌคลืไนความถีไวิทยุกระจายสียง 
วิทยุทรทัศน์ พืไอสนับสนุนหรือปฏิบัติตามการดูลการชุมนุม
สาธารณะ มืไอเดຌรับการการรຌองขอ 
ิํ๓.๎ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๔ี จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ิํ๔.ํี พิจารณาจัดท าผนรองรับการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๔.๎ี สัไ งการ ละประสานงานหนวยงาน฿นบัง คับ฿หຌ
ด านินการกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ
รับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
ิํ๔.๏ี พิจารณาจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอการชุมนุมสาธารณะตาม
ความหมาะสม 
ิํ๔.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๕ี องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิํ๕.ํี พิจารณาจัดท าผนรองรับการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๕.๎ี สัไ งการ ละประสานงานหนวยงาน฿นบัง คับ฿หຌ
ด านินการกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ
รับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
ิํ๕.๏ี พิจารณาจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอการชุมนุมสาธารณะตาม
ความหมาะสม 
ิํ๕.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๎์ี องค์กรอกชน มูลนิธิ ภาคอกชน 
ละภาคสวนอืไนโ 

ิ๎์.ํี สนับสนุนส านักงานต ารวจหงชาติ฿นพืๅนทีไตาง โ ตามทีไ
เดຌรับการรຌองขอ 
ิ๎์.๎ี สนับสนุนการจัดท าฐานขຌอมูลทรัพยากรทีไกีไยวขຌองกับ
การดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๎์.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

 
 

 



๏๎ 

 

 

บททีไ ๑  
ขัๅนตอนปฏิบัติการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ขัๅนตอนปฏิบัติการดูลการชุมนุมสาธารณะ บงป็น ๐ ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 
 ๑.ํ ขัๅนตอนทีไ ํ ขัๅนตรียมการ ิกอนการชุมนุมสาธารณะหรือมืไอรับทราบการรับจຌงการชุมนุมี      
การปฏิบัติ฿นขัๅนนีๅริไมปฏิบัติตัๅงตการยกระดับหรือปรับ ศูนย์ปฏิบัติการ ิ ศปก.ี  ทุกระดับ ฿หຌหมาะสม     
กับสถานการณ์ละ฿ชຌป็นหนวยขับคลืไอนผน  ดังนีๅ  
  ๑.ํ.ํ ด านินการดຌานการขาว วางผนรวบรวมขาวสาร  รวบรวมขาวสารพืๅนฐาน ละ   
ขยายขายงานขาว ประสานงานขาวกับหนวยงานขาวตาง โ  ดยป็นหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไทุกระดับ ละ ศปก.
ทุกระดับ จะตຌองสืบสวนหาขาวกีไยวกับการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมาย หรือการจัดชุมนุม
สาธารณะทีไอาจยังเมเดຌมีการจຌงละรายงานขาว ฿นกรณีเดຌรับทราบขาวหรือมีบาะส สิไงบอกหตุ วาจะมี
การจัดการชุมนุมสาธารณะ หรือมีการประกาศวาจะมีการชุมนุมสาธารณะเวຌลวงหนຌา฿หຌ ศปก.  ทุกระดับ     
ป็นหนวยรับผิดชอบด านินการ 
  ๑.ํ.๎ สืบสวนหาขาวกีไยวกับกนน า ผูຌสนับสนุน ครือขาย  ผูຌจัดการชุมนุม ฿หຌทราบบบ 
การชุมนุมสาธารณะ จ านวนผูຌชุมนุมสาธารณะ สถานทีไจะดินขบวน พฤติการณ์ ผนประทุษกรรมทีไคยกิด 
นวนຌมสถานการณ์ 
  ๑.ํ.๏ จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะ ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการตรียมการดยจัดตัๅงละ
฿ชຌศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี พืไอตรียมการควบคุมอ านวยการรักษาความสงบรียบรຌอย฿นการ
ชุมนุมสาธารณะดังกลาว  ลຌวจຌงพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไจะมี   
การชุมนุมสาธารณะ หรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือของอกชน฿นทຌองทีไนัๅนพืไอด านินการ
ประชาสัมพันธ์จຌงตือนละตรียมการ฿นสวนกีไยวขຌองตามอ านาจหนຌาทีไของหนวย 
  ๑.ํ.๐ รายงานหตุการณ์บืๅองตຌน ฿หຌ  ศปก. ของหนวยหนือหรือหนวยบังคับบัญชา          
ลຌวรายงาน ส านักงานต ารวจหงชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี ฿นฐานะหนวยปฏิบัติหลัก วาป็นกรณีทีไจะกิด      
การชุมนุมสาธารณะ ดຌวยงืไอนเขหรือขຌอรียกรຌอง฿ด จะชุมนุมสาธารณะมืไอ฿ด ลຌว฿หຌประสานงานกับ      
ศูนย์กຌเขปัญหาการชุมนุมสาธารณะของจังหวัดหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
  ๑.ํ.๑ จຌงตือนหนวยปฏิบัติ฿นความรับผิดขอบ ละจຌงประสานหนวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หรือหนวยงานของรัฐทีไอาจตຌองรຌองขอ฿หຌสนับสนุน    
  ๑.ํ.๒ จຌง฿หຌหนวยงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานต ารวจหงชาติ  ละหนวยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ฿หຌจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะพืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงสถานทีไ    
ทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมตละชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนค านะน ากีไยวกับสຌนทางการจราจรหรือระบบ     
การขนสงสาธารณะ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด 
  ๑.ํ.๓ ติดตอประสาน จรจาตอรอง ละจัดจຌาหนຌาทีไประสานกับ ผูຌจຌงการชุมนุม กนน า
หรือผูຌจัดการชุมนุมสาธารณะ 
  ๑.ํ.๔ ประมินภัยคุกคาม จัดการวิคราะห์ความสีไยง ประชุมพืไอสวงขຌอตกลง฿จทางยุทธวิธี
บืๅองตຌน ลຌวจัดท าผนหรือค าสัไงปฏิบัติการดูลความสงบการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌสอดคลຌองกับระบียบ 
ค าสัไง ละผนทีไกีไยวขຌองสง ศปก. หนวยหนือ 



๏๏ 

 

 

  ๑.ํ.๕ ตรียมการตามขัๅนตอนมาตรการทางกฎหมาย การ฿ชຌก าลัง  ชน การสืบสวน         
การรຌองขอตอศาล การปຂดหมายศาล การประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุม การประกาศค าสัไงของจຌาพนักงานดูล   
การชุมนุมสาธารณะ หรือของผูຌควบคุมสถานการณ์ การท าส านวนการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน
กลุมทีไตรียมการจะกอหตุรຌาย฿นการชุมนุมสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๐๒ ป็นตຌน ละ
ด านินการพืไอ฿หຌสามารถขอออกหมายจับ พืไอสืบสวนจับกุมผูຌกระท าผิดกฎหมาย ชน ตรียมการสะสม     
สิไงกีดขวาง พืไอปຂดการจราจร หรือตรียมการวางพลิง หรือจะกอหตุวุนวาย หรือขัดขวาง฿นระหวาง       
การชุมนุมอืไน โ ป็นตຌน 
  ๑.ํ.ํ์ ตรียมสิไงอุปกรณ์สิไงกีดขวางหรืออ านวยความสะดวกกสาธารณชน ชน อุปกรณ์   
฿นการอ านวยความสะดวกการจราจร อุปกรณ์฿นการติดตอสืไอสารหรือการประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ ป็นตຌน 
รวมทัๅงจัดท าผนการจราจร จัดการสຌนทางจราจร สຌนทางส ารอง ประกาศจຌาพนักงานจราจร ท าปງาย
ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์กสาธารณชนหลีกลีไยงสຌนทาง 
  ๑.ํ.ํํ ตรียมพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ฿หຌปลอดภัยละหรือสะดวกตอการ฿ชຌพืๅนทีไของบุคคล
ทัไวเป รวมทัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี จุดรวมพล คายพัก จุดสงก าลังบ ารุง จุดบริการตาง โ 
  ๑.ํ.ํ๎ ประกาศมาตรการทางกฎหมาย ฿หຌกสาธารณชนละผูຌขຌารวมชุมนุมสาธารณะละ   
กนน าเดຌรับทราบ  
  ๑.ํ.ํ๏ จัดระบียบสืไอมวลชน ิรับลงทะบียน ออกครืไองหมายหรือบัตรสดงตัว             
กสืไอมวลชนี พืไอความปลอดภัยละการจัดระบียบ฿นการรายงานขาวของสืไอมวลชน฿นพืๅนทีไกีไยวขຌอง     
การชุมนุมสาธารณะ รวมทัๅงชีๅจงท าความขຌา฿จกีไยวกับการปฏิบัติ ดยฉพาะกีไยวกับความปลอดภัย       
ของสืไอมวลชน 
  ๑.ํ.ํ๐ ด านินการดຌานชุมชนละมวลชนสัมพันธ์ ทุกรูปบบ ละตรียมปฏิบัติการ         
ดຌานการประชาสัมพันธ์ ละการปฏิบัติการจิตวิทยา ปฏิบัติการขาวสาร ดยอาศัยสืไอประชาสัมพันธ์           
ทุกประภท ชน วิทยุ ทรทัศน์ สืไอสังคมออนเลน์ 
  ๑.ํ.ํ๑ จัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี ฿นพืๅนทีไชุมนุมสาธารณะ พืไอควบคุม      
สัไงการ รวมทัๅงก าหนดตัวผูຌรับผิดชอบ฿นการควบคุม อ านวยการละสัไงการ฿นตละพืๅนทีไตละขัๅนตอน 
 
 ๑.๎ ขัๅนตอนทีไ ๎ ขัๅนการผชิญหตุ  ิขณะชุมนุมสาธารณะี มืไอมีสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ
กิดขึๅน฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นระดับตาง โ ดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติ        
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละปฏิบัติดังนีๅ   
  ๑.๎.ํ ฿หຌต ารวจทຌองทีไขຌารักษาความสงบรียบรຌอยบริวณทีไชุมนุมละบริวณ฿กลຌคียงดຌวย
การยกพืๅนทีไชุมนุมออกจากพืๅนทีไทัไวเป ตัๅงจุดตรวจจุดสกัดตรวจคຌนอาวุธ สิไงผิดกฎหมายรอบสถานทีไชุมนุม
สาธารณะ ตัๅงจุดตรวจการณ์จากจุดสูงขม 
  ๑.๎.๎ รักษาความปลอดภัยสถานทีไละบุคคลส าคัญ ดยฉพาะอยางยิไงปງาหมายทีไอยู฿กลຌ
สถานทีไชุมนุม พรຌอมทัๅงจัดการจราจรบริวณทีไชุมนุมละพืๅนทีไตอนืไองพืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะทีไกิดขึๅน    
มีผลกระทบตอสาธารณชนนຌอยทีไสุด 
  ๑.๎.๏ ฿ชຌศูนย์ปฏิบัติการ ทุกระดับติดตาม ควบคุม ละสัไงการการรักษาความสงบ ละกຌเข
ปัญหาตามขัๅนตอน ดย฿หຌจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี ฿นพืๅนทีไชุมนุมหรือ฿กลຌคียง 



๏๐ 

 

 

  ๑.๎.๐ ชีๅจงท าความขຌา฿จตอผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะ฿หຌทราบถึงขอบขต      
ของการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ละตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔       
ดยการชุมนุมสาธารณะจะตຌองเมกระทบตอสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไนหรือละมิดตอกฎหมาย รวมทัๅงตຌอง
ด านินการตามขัๅนตอนของกฎหมาย฿นการชุมนุม 
  ๑.๎.๑ ฿หຌหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบดยตรงหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับขຌอรียกรຌอง 
สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหในของผูຌชุมนุม จัดผูຌทนมารับทราบขຌอทใจจริง จรจา เกลกลีไย หรือ
กຌเขปัญหาบืๅองตຌน ดยมีจຌาหนຌาทีไดูลการชุมนุมสาธารณะป็นผูຌสนับสนุนการปฏิบัติ ละ฿หຌรายงาน฿หຌผูຌวา
ราชการจังหวัดทราบ 
  ๑.๎.๒ ด ารงการจรจากับผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุมหรือผูຌกีไยวขຌอง พืไอท าความขຌา฿จ ฿หຌปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย หรือพืไอคลีไคลายสถานการณ์ ตลอดวลา 
  ๑.๎.๓  รงด านินการสืบสวนหาขຌอทใจจริงละรวบรวมพยานหลักฐานพืไอบังคับ฿ชຌกฎหมาย     
ท าส านวนการสืบสวนสอบสวน ดยฉพาะความผิดกีไยวกับการตรียมการจะกอหตุรຌาย 
  ๑.๎.๔ ด านินการประชาสัมพันธ์ ละจຌงฝຆายปกครอง หนวยงานประชาสัมพันธ์ของ
หนวยงานของรัฐละอกชน ชวยท าการประชาสัมพันธ์ ละปฏิบัติการขาวสาร ละ฿ชຌมวลชนของฝຆายรา
สนับสนุนการขาวละการปງองกันละรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะทุกรูปบบ 
  ๑.๎.๕ ด านินการปງองกันหตุทรกซຌอนหรือการกอหตุรຌาย฿นพืๅนทีไชุมนุมละพืๅนทีไ฿กลຌคียง 
ดย฿หຌหนวยต ารวจ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบจัดก าลังขຌาปງองกัน ระงับยับยัๅง บังคับ฿ชຌกฎหมายตามอ านาจหนຌาทีไ       
ทีไก าหนดละภาย฿ตຌหลักการ฿ชຌก าลัง  
 
 ๑.๏ ขัๅนตอนทีไ ๏ ขัๅนการ฿ชຌก าลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์ 

  ๑.๏.ํ การ฿ชຌก าลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์ของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
   จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ มีอ านาจหนຌาทีไ฿นการบริหารจัดการการชุมนุม
สาธารณะพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะละการรักษา
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระท าการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรง
ละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง       
จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน ละด านินการดังนีๅ  
   ๑.๏.ํ.ํ มืไอมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌก าลังชุดควบคุมฝูงชน หรือหนวยตาง โ ฿นตละ
ระดับ  ฿นการกຌเขสถานการณ์฿หຌรายงานส านักงานต ารวจหงชาติ  ิผาน ศปก.ตร.ี ทราบทันที ฿นกรณี    
การชุมนุมมีการกระท าผิดกฎหมาย หรือกระท าการ฿ดโ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต 
รางกาย จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไน จนกิดความวุนวาย฿นบຌานมือง ฿หຌ จຌาพนักงานดูลการชุมนุม
ด านินการสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท า  ดย฿หຌรายงาน ศปก.ตร. ทราบ ละ฿นจังหวัดอืไนนอกขต
กรุงทพมหานคร฿หຌรายงานผูຌวาราชการจังหวัดทราบดຌวย 
   ๑.๏.ํ.๎ หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตาม ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุม฿หຌด านินการ ดังนีๅ 
    ํี ประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุมละปริมณฑลป็นพืๅนทีไควบคุม 
    ๎ี ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 
    ๏ี ประกาศหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ 



๏๑ 

 

 

   ๑.๏.ํ.๏ รายงานหตุการณ์฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี พีไอทราบ
ละรายงานรัฐมนตรีทีไรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
   ๑.๏.ํ.๐ มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมลຌว หากมี      
ผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุม หรือขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยเมเดຌรับอนุญาต ถือวาผูຌนัๅนกระท าความผิดซึไงหนຌา  
฿หຌด านินการทางยุทธวิธีจากบาเปหาหนักพืไอ฿หຌลิกการชุมนุมนัๅนิถຌาท าเดຌี  ดยการท าความขຌา฿จ ดຌวยการ
ประกาศ สัไงดຌวยวาจา฿หຌปฏิบัติตาม จับ คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุม
สาธารณะตามความจ าป็น ฿หຌเดຌสัดสวนกับความรุนรงการกระท า พอสมควรกหตุนัๅน 
   ๑.๏.ํ.๑ หากจ าป็นพืไอ฿หຌลิกการชุมนุม หรือการจับกุม หรือปງองกันภยันตรายตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน  ฿หຌพิจารณา฿ชຌก าลังตามหลักการ฿ชຌก าลัง 
   ๑.๏.ํ.๒ กรณีผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌลิก     
การชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๎ํ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละอยูระหวาง
รຌองขอตอศาลขอ฿หຌลิกการชุมนุม หากมีความจ าป็นตຌองคุຌมครองความสะดวกของประชาชน หรือคุຌมครอง
การชุมนุมสาธารณะ  ฿หຌผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะ ด านินการดยจัด฿หຌมีการบันทึกภาพละรวบรวมบันทึก
พยานหลักฐานความจ าป็นรงดวนทีไตຌองด านินการทางยุทธวิธีหรือ฿ชຌก าลัง พืไอคุຌมครองปງองกันหตุพืไอความ
สะดวกของประชาชนละคุຌมครองความปลอดภัย฿นการชุมนุมสาธารณะ ด านินการทางยุทธวิธีจากบาเปหา
หนัก หรือตามความจ าป็นตามสถานการณ์ หรือ฿หຌป็นเปตามสัดสวนตามหลักการ฿ชຌก าลังทีไก าหนด 
  ๑.๏.๎ การ฿ชຌก าลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์ของผูຌควบคุมสถานการณ์ 
   กรณีทีไศาลมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะ ละเดຌมีการปຂดค าสัไงศาล ละ
ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมทราบลຌว ละจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌจຌง฿หຌศาลทราบละประกาศพืๅนทีไ
ควบคุม ตามนัยมาตรา ๎๎ ละมาตรา ๎๏ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔           
ลຌว฿หຌด านินการดังนีๅ   
   ๑.๏.๎.ํ มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศก าหนด฿หຌผูຌ ชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม        
฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการพืไอลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดยด านินการทางยุทธวิธี        
ตามความจ าป็นละหลักการ฿ชຌก าลัง 
   ๑.๏.๎.๎ มืไอรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเดຌ฿ชຌอ านาจประกาศบังคับ฿ชຌกฎหมาย     
ความมัไนคงฉพาะพืไอรักษาความสงบลຌว จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์
ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปตามทีไเดຌรับมอบหมายจากหนวยรับผิดชอบหลัก฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย     
ตามกฎหมายความมัไนคงฉพาะนัๅนก าหนด ดยฉพาะอยางยิไง  การรักษาสถานทีไชุมนุมสาธารณะ การรักษา
สถานทีไกิดหตุ การรวบรวมพยานหลักฐาน พืไอการสอบสวน จับกุมผูຌกระท าผิด ด านินคดี วຌนตมีการ     
สัไงการมอบหมายป็นอยางอืไน  
  
 ๑.๐ ขัๅนตอนทีไ ๐ ขัๅนการฟ้นฟู ิหลังการชุมนุมสาธารณะี  
  มืไอสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะคลีไคลายคืนสูสภาวะปกติหรือยุติการชุมนุมลຌว            
฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์ ด านินการ ดังนีๅ 
  ๑.๐.ํ จัดสงผูຌบาดจใบ ฟ้นฟู ยียวยา ละชวยหลือผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุม
สาธารณะตามหลักสิทธิมนุษยชนละตามกฎหมายคุຌมครองสิทธิหรือทีไกีไยวขຌอง 



๏๒ 

 

 

  ๑.๐.๎ สนับสนุนหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการบูรณะ ฟ้นฟูสถานทีไหรือทรัพย์สินทีไเดຌรับ          
ความสียหายจากการชุมนุมตามอ านาจหนຌาทีไ 
  ๑.๐.๏ บังคับ฿ชຌกฎหมาย รวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวนสอบสวน จับกุมด านินคดี          
กับผูຌกระท าความผิดตามทีไกฎหมายก าหนด   
  ๑.๐.๐ รຌองขอ฿หຌหนวยงานรัฐหรืออกชนทีไรวมปฏิบัติการ สนับสนุน หรือด านินงาน        
ตามอ านาจหนຌาทีไของตน฿นหตุชุมนุมสาธารณะ ฿หຌสงขຌอมูล พยานหลักฐาน ชน ภาพจากกลຌองวงจรปຂด 
ภาพถาย พืไอป็นหลักฐานทางคดี หรือสรุปบทรียนตอเป 
  ๑.๐.๑ จัดประชุมหนวยงานทีไกีไยวขຌองสรุปผลการปฏิบัติพืไอการจัดท ารายงานภายหลัง      
การปฏิบัติ  สรุปบทรียนจากการปฏิบัติงาน รายงานส านักงานต ารวจหงชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี ตลอดจน
ด านินการชีๅจงประชาสัมพันธ์ขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅนกสาธารณชน 
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บททีไ ๒ 

การ฿ชຌก าลัง ครืไองมือ อุปกรณ์ ละอาวุธ 

 

 จຌาหนຌาทีไตຌองพยายาม฿ชຌการจรจาตอรองหรือปฏิบัติการ฿ด โ พืไอคลีไคลายสถานการณ์ หากเม  
ป็นผลละจຌาหนຌาทีไจ าป็นตຌองมีการ฿ชຌก าลังขຌากຌเขสถานการณ์ทีไเม฿ชการปງองกันภยันตรายทีไ฿กลຌจะถึง 
สามารถด านินการตามมาตรการตาง โ ฿หຌป็นเปตามสมควรกหตุ ละยุทธวิธีการ฿ชຌก าลัง ตามความจ าป็น
ของสถานการณ์ตามหลักสัดสวน ดยวิธีการ฿ดวิธีการหนึไง หรือหลายวิธีการพรຌอมกัน฿หຌสอดคลຌองหมาะสมกับ
สถานการณ์จຌาหนຌาทีไตຌองพยายามหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงทีไสุด หากเม
สามารถหลีกลีไยงเดຌ฿หຌ฿ชຌก าลังพียงทาทีไจ าป็นละหมาะสมกับสถานการณ์ 
 การ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ ตຌอง฿ชຌมืไอมีหตุจ าป็นละหมาะสมกับความรุนรง
ของสถานการณ์ ดย฿นบืๅองตຌน฿หຌ฿ชຌการจรจา ละหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังทาทีไจะสามารถกระท าเดຌ           
ตจะตຌองเมกระทบตอความปลอดภัยของสาธารณชนละจຌาหนຌาทีไซึไงปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาความสงบ
รียบรຌอย฿นการชุมนุม  
 การ฿ชຌอาวุธตຌอง฿ชຌพืไอปງองกันตนองหรือบุคคลอืไน฿หຌพຌนจากภยันตรายรຌายรงตอชีวิต หรือรางกาย 
หรือพืไอระงับยับยัๅงหตุความรุนรง฿หຌสงบ หรือพืไอจับกุมผูຌทีไกระท าผิดกฎหมายหรือ ผูຌตอสูຌขัดขวาง         
จຌาพนักงานหรือพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลดังกลาวหลบหนี 
 การจะ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธพืไอยุติการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย มืไอ฿ดนัๅน   
ยอมเมตัดสิทธิของจຌาหนຌาทีไ ฿นการปງองกันสิทธิของตนองหรือผูຌอืไนพืไอ฿หຌพຌนจากภยันตราย อันกิดจากการ
ประทุษรຌายอันละมิดตอกฎหมายทีไ฿กลຌจะถึง ดยเดຌกระท าพอสมควรกหตุ 
 
 ๒.ํ หลักการ฿ชຌก าลัง 
   การดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ผูຌควบคุมสถานการณ์ 
หรือจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ หรือผูຌมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะพิจารณา฿นการ฿ชຌก าลัง 
มาตรการ อุปกรณ์ หรือครืไองมือ฿นการรักษาความสงบ ฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนีๅ 
   ฿ชຌก าลังตามความจ าป็นของสถานการณ์ ดย฿หຌ฿ชຌก าลังนຌอยทีไสุดทาทีไจ าป็นพืไอบรรลุภารกิจ 
   กอนการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ  ฿หຌ฿ชຌการจรจากับผูຌจัดการชุมนุมหรือ       
ผูຌชุมนุมละจຌงตือนกอน หากสามารถกระท าเดຌละเมกิดอันตรายตอจຌาหนຌาทีไหรือบุคคลอืไน ทัๅงนีๅ ฿หຌ฿ชຌ
วิธีการตือนตามความหมาะสมกับการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ ตามสถานการณ์ 
   การ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือพืไอบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมหรือบุคคลอืไน โ ปฏิบัติตาม
ค าสัไงของจຌาหนຌาทีไ หรือการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ฿นกรณีทีไมีการฝຆาฝนค าสัไง ชน การ฿ชຌ
ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือพืไอตรวจคຌน จับกุม ฿หຌ฿ชຌก าลังเดຌตามนวทางดังนีๅ 
   ตือนดຌวยวาจาวาการฝຆาฝนดังกลาวผิดกฎหมาย฿หຌหยุดการกระท า หากเมหยุด฿หຌสดงทาทาง
พรຌอม฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์ หรือครืไองมือ  
   หากยังคงฝຆาฝน฿หຌ฿ชຌก าลังพืไอกักตัวหรือท าการจับกุมเดຌ ตทัๅงนีๅระดับของก าลังทีไ฿ชຌตຌอง
หมาะสมกับสถานการณ์ทีไกิดขึๅน 
   การปฏิบั ติตอ ผูຌหญิง  ดใก ละคนชรา จะตຌองพิไมความระมัดระวังละปฏิบั ติ฿หຌมี           
ความหมาะสมกับสถานภาพ ดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนทีไเมท า฿หຌสียภาพพจน์฿นการปฏิบัติการ 



๏๔ 

 

 

   การสัไง฿ชຌก าลังจຌาหนຌาทีไหลัก หรือจຌาหนຌาทีไทีไรวมปฏิบัติการ ขຌายุติการชุมนุม฿หຌอยู฿นอ านาจ
ของผูຌบังคับบัญชา฿นพืๅนทีไทีไเดຌรับค าสัไง฿หຌรับผิดชอบ฿นการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะคือจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์  
   ฿นกรณีฉุกฉิน จ าป็น รงดวน ซึไงป็นหตุการณ์ฉพาะหนຌา การ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์
หรือครืไองมือปງองกันตนองหรือทรัพย์สินของทางราชการ ปງองกันการกระท าความผิดซึไงหนຌา หรือปกปງองชีวิต
ผูຌอืไนจากภยันตรายทีไ฿กลຌจะถึงสามารถกระท าเดຌตามความจ าป็นตตຌองพอสมควรกหตุ 
 
 ๒.๎ การ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 

   การ฿ชຌครืไองมือ หรืออุปกรณ์฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือปฏิบัติตามนวทางดังนีๅ 
   การ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ตຌอง฿ชຌตามความจ าป็นเดຌสัดสวนละหมาะสม           
กับสถานการณ์พืไอ฿หຌบรรลุภารกิจหรือปງองกันตนองหรือกลุมบุคคล หรือทรัพย์สิน 
   ตຌองตือนผูຌชุมนุมหรือกลุมบุคคลดังกลาวกอนวาจะ฿ชຌก าลังขຌายุติการชุมนุม 
   การ฿ชຌกระบอง ฿หຌ฿ชຌ฿นกรณีผลักดันกลุมคนออกจากพืๅนทีไดยมืไอจ าป็นตຌอง฿ชຌกระบอง          
ตຌองตือนกอน วຌนตสถานการณ์เมอืๅออ านวย ละ฿หຌ฿ชຌทาทีไจ าป็นพืไอการบรรลุภารกิจ หากจ าป็น฿หຌ    
ท าการตี ตตຌองเมตีทีไบริวณอวัยวะส าคัญซึไงอาจกอ฿หຌกิดอันตรายตอชีวิตหรือท า฿หຌพิการ 
   การยิงกระสุนยาง ฿หຌยิงตอปງาหมายทีไกระท าการหรือมีทาทีคุกคามตอชีวิตบุคคลอืไน รวมทัๅง
ตຌองก าหนดปງาหมายดยชัดจน เมยิงดยเมยกยะหรือเมลือกปງาหมาย เม฿ชຌการยิงอัตนมัติ จะตຌอง     
ลใงยิง฿หຌกระสุนยางกระทบสวนลางของรางกายของผูຌทีไป็นปງาหมาย 
   การ฿ชຌนๅ าฉีด ฿หຌ฿ชຌ฿นกรณีการขຌายุติการชุมนุม หรือระงับยับยัๅงปງองกันหตุ ดย฿ชຌรงดันนๅ า
ทาทีไจ าป็น฿นการสลายฝูงชน ละระมัดระวังอยาฉีดนๅ าเปยังบริวณอวัยวะทีไบอบบาง ชน ดวงตา  ป็นตຌน 
   การ฿ชຌสารควบคุมการจลาจล฿นการยุติการชุมนุม หรือระงับยับยัๅ งปງองกันหตุ สามารถ    
กระท าเดຌ ตตຌองมีการตือนกอนการ฿ชຌละ฿หຌ฿ชຌ฿นระดับความขຌมขຌนทีไหมาะสม  
   การ฿ชຌกຍสนๅ าตา฿หຌระมัดระวัง หลีกลีไยงการขวຌางเปดนตัวบุคคล฿ดบุคคลหนึไง  ระมัดระวัง
อันตรายทีไจะกิดกกลุมคนทีไอยู฿กลຌคียง ซึไงเมมีสวนกีไยวขຌองกับการชุมนุม หຌาม฿ชຌอาวุธหรืออุปกรณ์ทีไมี
อ านาจการท าลายสูง  ชน ครืไองยิงลูกระบิด อใม ๓๕ ฿นการยิงลูกระบิดสังหาร ระบิดพลิง อาวุธปนกล  
฿นภารกิจการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ 
 

 ๒.๏ การ฿ชຌอาวุธ 

   กรณีทีไมีหตุทรกซຌอน มีการน าหรือ฿ชຌอาวุธรຌายรง฿นสถานทีไชุมนุมสาธารณะ หรือมีการ
กระท าความผิดทีไป็นภยันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน อันป็นการละมิดสิทธิสรีภาพอยางรຌายรง ซึไงมิ฿ช
การชุมนุมตามปกติ ฿หຌจຌาหนຌาทีไสามารถ฿ชຌมาตรการ อาวุธ พืไอระงับ ยับยัๅง ละปราบปรามการกระท า
ความผิดนัๅนเดຌ ภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย พอสมควรกับหตุรຌายทีไคาดวาจะกิดขึๅน นอกหนือจากการดูลการ
ชุมนุมสาธารณะตามทีไกฎหมายก าหนด 
 

 

 



๏๕ 

 

 

ประกาศส านักงานต ารวจหงชาติ 
รืไอง ก าหนดระดับสียงของครืไองขยายสียงทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ. ๎๑๑๔* 
   

 
 ดยทีไป็นการสมควรก าหนดระดับสียงของครืไองขยายสียงทีไ฿ชຌ ฿นการชุมนุมสาธารณะ      
พืไอเม฿หຌป็นอันตรายตอสุขอนามัยของผูຌชุมนุมละเมป็นการรบกวนหรือกอความดือดรຌอนร าคาญ   
กผูຌอืไน 
 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํ๑ (๓) หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติจึงออกประกาศเวຌ ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ ฿นประกาศนีๅ 
  ระดับสียงทัไวเป หมายความวา ระดับสียงทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌครืไองขยายสียง฿นการชุมนุม
สาธารณะ 
 คาระดับสียงสูงสุด หมายความวา คาระดับสียงสูงสุดทีไกิดขึๅน฿นขณะหนึไง ระหวาง      
การตรวจวัดระดับสียงของครืไองขยายสียงทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ ดยมีหนวยป็นดซิบลอ หรือ 
dB(A) 
 ขຌอ ๎ หຌามมิ฿หຌ฿ชຌครืไองขยายสียงกินก าหนดระดับสียงทัไวเปเวຌ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) คาระดับสียงสูงสุด เมกิน ํํ๑ ดซิบลอ 
 (๎) คาระดับสียงฉลีไย ๎๐ ชัไวมง เมกิน ๓์ ดซิบลอ 
 ขຌอ ๏ หຌามมิ฿หຌ฿ชຌครืไองขยายสียง฿นการชุมนุมสาธารณะอันป็นการรบกวนผูຌอืไน ดย฿หຌก าหนด
ระดับสียงรบกวนทากับ ํ์ ดซิบลอ 
 ขຌอ ๐ วิธีการตรวจวัดระดับสียงสูงสุด ระดับสียงฉลีไย ละระดับสียงรบกวนทีไกิดจากการ฿ชຌ
ครืไองขยายสียง฿นการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมหงชาติ 
 ขຌอ ๑ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
 
 

ประกาศ ณ วันทีไ ๎๏ กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ 
พลต ารวจอก สมยศ พุมพันธ์ุมวง 

ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติ 

 

                                                             

*
 ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนพิศษ ๎๏๒ ง ิ๎ ตุลาคม ๎๑๑๔ีหนຌา ๎๐. 



๐์ 

 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
รืไอง ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ* 

 

 ดยทีไการจัดการชุมนุมสาธารณะเมตຌองมีการขออนุญาต ตตຌองจຌงการชุมนุมสาธารณะนัๅน  
ตอผูຌรับจຌงตามกฎหมาย จึงสมควรก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌกิดความสะดวกกผูຌจຌง
ละป็นขຌอมูลกผูຌรับจຌง พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบตอ
ความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชน หรือคุຌมครองความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบ
สิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 

 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ๑ วรรคหนึไง มาตรา ํ์ วรรคสาม ละมาตรา ํ๎ วรรคสอง
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศเวຌ ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ ฿นประกาศนีๅ 
 การจຌง หมายความวา การจຌงความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ 

 พนักงานจຌาหนຌาทีไ หมายความวา จຌาพนักงานซึไงผูຌรับจຌงตงตัๅงหรือมอบหมาย฿หຌ
รับผิดชอบ฿นการรับหรือสงหนังสือ หรือด านินการกีไยวกับการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะของ
หนวยงาน 

 ขຌอ ๎ ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌงป็นหนังสือตอผูຌรับจຌงซึไงป็นหัวหนຌา
สถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศนีๅ กอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวา
ยีไสิบสีไชัไวมง 
 กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นทຌองทีไของสถานีต ารวจตาง โ กินกวาหนึไงทຌองทีไซึไงมี
ขตตอนืไองกัน ฿หຌจຌงการชุมนุมสาธารณะตอผูຌรับจຌง฿นทຌองทีไหนึไงทຌองทีไ฿ดกใเดຌ 
 ขຌอ ๏ ภาย฿ตຌบังคับของขຌอ ๎ การจຌง฿หຌด านินการดยวิธีหนึไงวิธี฿ด ดังตอเปนีๅ 
 ิํี จຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง 
 ิ๎ี จຌงทางทรสาร 
 ิ๏ี จຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ 
 ขຌอ ๐ การจຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง ฿หຌผูຌจຌงยืไนหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตอผูຌรับจຌงหรือ
พนักงานจຌาหนຌาทีไ ณ ทีไท าการของผูຌรับจຌง ทัๅงนีๅ ฿นการจຌงดยตรงตอพนักงานจຌาหนຌาทีไดังกลาว    
มืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับอกสารครบถຌวนลຌว ฿หຌถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงลຌว 

                                                             

*
 ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนพิศษ ๎๓๕ ง ิ๏ พฤศจิกายน ๎๑๑๔ีหนຌา ๐-๑. 



๐ํ 

 

 

 ขຌอ ๑ การจຌงทางทรสาร ฿หຌสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังหมายลขทรสารของ    
ทีไท าการของผูຌรับจຌงตามทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติ ลຌว฿หຌสงตຌนฉบับ     
ของหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังผูຌรับจຌงทางเปรษณีย์ลงทะบียนตอบรับดยพลัน 

 มืไอเดຌสงหนังสือทางทรสารลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌงพนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลข          

ทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง 
 การสงตามวรรคหนึไง฿หຌถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงตอมืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไหงทีไท าการของผูຌรับ
จຌงเดຌรับอกสารตามทรสารครบถຌวน 

 ขຌอ ๒ การจຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังทีไอยู
จดหมายอิลใกทรอนิกส์ของทีไท าการผูຌรับจຌงตามทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติ 

การสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ จะตຌองอยู฿นรูปบบทีไหมาะสม ดยสามารถสดงหรืออຌางอิง
หรือขຌาถึงพืไอน ากลับมา฿ชຌ฿นภายหลังละยังคงความครบถຌวนของขຌอความ฿นรูปบบของขຌอมูล
อิลใกทรอนิกส์รวมทัๅงสามารถระบุตัวผูຌสงเดຌ 
 มืไอเดຌสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌงพนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลข     
ทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง 

การจຌงตามวรรคหนึไง฿หຌถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงตอมืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับจดหมาย
อิลใกทรอนิกส์ดยครบถຌวนสมบูรณ์ลຌว 

 ฿นกรณีมีขຌอสงสัย ผูຌรับจຌงอาจสัไง฿หຌผูຌจຌงสงตຌนฉบับหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะภาย฿น
ระยะวลาทีไหในสมควร 
 ขຌอ ๓ มืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะลຌว ฿หຌรีบน าสนอผูຌรับจຌง
พืไอพิจารณาดยรใว ฿นกรณีทีไป็นการจຌงดยวิธีตามขຌอ ๏ ิ๎ี ละ ิ๏ี ละพนักงานจຌาหนຌาทีไ        
มีขຌอสงสัย ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไติดตอเปยังผูຌจຌง ตามขຌอมูลทีไระบุเวຌ฿นหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ
พืไอตรวจสอบตัวผูຌจຌงละความถูกตຌองของหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะดຌวย 

 ขຌอ ๔ มืไอผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะลຌว ฿หຌตรวจสอบความถูกตຌองลຌวสงสรุป
สาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ฿หຌผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌงละอาจมี
ค านะน าพิไมติมกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะพืไอ฿หຌผูຌจຌงปฏิบัติหรือกຌเขภาย฿นวลาทีไ
ก าหนดดຌวยกใเดຌ 
 ขຌอ ๕ ฿นกรณีทีไผูຌจຌงเมสามารถจຌงการชุมนุมเดຌทันก าหนดวลาตามขຌอ ๎ ผูຌจຌงอาจขอ    
ผอนผันก าหนดวลาดังกลาวกอนริไมการชุมนุม ดยยืไนค าขอผอนผันพรຌอมบบจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ทຌายประกาศนีๅดยตรง ฿นกรุงทพมหานคร฿หຌยืไนค าขอตอผูຌบังคับการต ารวจนครบาลผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ
฿นกรุงทพมหานคร ฿นจังหวัดอืไน฿หຌยืไนค าขอตอผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 



๐๎ 

 

 

 ขຌอ ํ์ ฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติวางระบียบหรือค าสัไงก าหนดหลักกณฑ์ละการปฏิบัติ 
ของจຌาหนຌาทีไต ารวจ พืไอ฿หຌป็นเปตามประกาศนีๅ 
 ขຌอ ํํ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 

 

ประกาศ ณ วันทีไ ๏ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๑๔ 

พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๐๏ 
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๐๑ 

 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
รืไอง ครืไองมือควบคุมฝูงชน฿นการชุมนุมสาธารณะ* 

   
 ดยทีไป็นการสมควรก าหนดครืไองมือควบคุมฝูงชน พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวย
ความสงบรียบรຌอย เมกระทบตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือ
ศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือคุຌมครองความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌ         
ทีไสาธารณะ ละเมกระทบสิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 
 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ๑ วรรคหนึไง มาตรา ํ๕ วรรคจใด ละมาตรา ๎๐ 
วรรคสอง หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศเวຌ 
ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการต ารวจซึไงเดຌรับมอบหมาย 
ผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมาย อาจลือก฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนเดຌ ดังตอเปนีๅ 
 ิํี หมวกปราบจลาจล หรือหมวกกันกระสุนพรຌอมกระบังหนຌา 
 ิ๎ี ล฿ส หรือลกันกระสุน 
 ิ๏ี ชุดปງองกันสะกใด ตลอดจน สนับขຌง สนับขา สนับศอก อุปกรณ์ปງองกันสะกใด 
บริวณล าตัว ขนละขา 
 ิ๐ี กระบองยาง หรืออุปกรณ์฿ชຌตี ิBaton) 
 ิ๑ี สายรัดบังคับ ิสายลใอคขຌอมือี หรือกุญจมือ 
 ิ๒ี หนຌากากปງองกันกຍสพิษ พรຌอมหมຌอกรองกຍสพิษละเมครฟน 
 ิ๓ี กຍสนๅ าตาชนิดสปรย์ สกัดจากพืชธรรมชาติ 
 ิ๔ี สืๅอกราะออนปງองกันกระสุน 
 ิ๕ี ครืไองขยายสียงพรຌอมเมครฟน ขนาดลใก 
 ิํ์ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกลชนิดพกพา 
 ิํํี ครืไองสียงละระบบปງองกันอันตรายรถสัไงการ 
 ิํ๎ี ครืไองยิงกຍสนๅ าตาชนิด฿ชຌลຌวทิๅง 
 ิํ๏ี ครืไองฉีดกຍสบบสะพาย 
 ิํ๐ี ชุดปนยิงกຍสนๅ าตาพรຌอมอุปกรณ์ 
 ิํ๑ี กຍสนๅ าตาชนิดผาเหมຌ 
 ิํ๒ี กຍสนๅ าตาส าหรับผสมนๅ า 
 ิํ๓ี ลูกขวຌางบบควัน 
 ิํ๔ี ลูกขวຌางบบสง - สียง 
 ิํ๕ี ลูกขวຌางกຍสนๅ าตา ชนิด OC 

                                                             

*
 ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนพิศษ ๎๓๕ ง ิ๏ พฤศจิกายน ๎๑๑๔ีหนຌา ๒-๓. 



๐๒ 

 

 

 ิ๎์ี ลูกขวຌางกຍสนๅ าตา ชนิด CS 
  ิ๎ํี ถุงลมบอกทิศทาง 
 ิ๎๎ี ครืไองฉีดนๅ ารงดันสูง ละสีผสมนๅ า 
 ิ๎๏ี อาวุธปนลูกซอง ส าหรับยิงกระสุนยางหรือกຍสนๅ าตา 
 ิ๎๐ี อุปกรณ์ชใอตเฟฟງา ิTaser) 
 ิ๎๑ี ปนยิงตาขาย 
 ิ๎๒ี รถฉีดนๅ ารงดันสูง หรือรถดับพลิง 
 ิ๎๓ี ครืไองกีดขวางการผานของรถ 
 ิ๎๔ี อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล 
 ิ๎๕ี อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ 
 ิ๏์ี ผงกัๅนหลใก 
 ิ๏ํี กรวยยาง 
 ิ๏๎ี ทนปูน หรืออุปกรณ์ส าหรับปງองกันสถานทีไ 
 ิ๏๏ี ลวดหีบพลงถบหนาม 
 ิ๏๐ี ถุงมือหนัง 
 ิ๏๑ี รถครนยกทนปูน 
 ิ๏๒ี ยานพาหนะส าหรับจຌาหนຌาทีไละการล าลียงครืไองมือ 
 ิ๏๓ี รถควบคุมฝูงชน ิRiot Truck) ขนาด ๒ ลຌอ 
 ิ๏๔ี รถควบคุมฝูงชน ิRiot Truck) ขนาด ํ์ ลຌอ 
 ิ๏๕ี รถทีไท าการทางยุทธวิธี 
 ิ๐์ี รถบรรทุกนๅ า 
 ิ๐ํี รถสองสวาง 
 ิ๐๎ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกล ขนาดกลาง 
 ิ๐๏ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกล ขนาด฿หญ 
 ิ๐๐ี ชุดครืไองสียงความดังสูง พรຌอมอุปกรณ์ก านิดพลังงาน 
 ิ๐๑ี คมเฟสองสวางฉุกฉิน 
 ิ๐๒ี อุปกรณ์ถายภาพทัๅงภาพนิไงละคลืไอนเหว 
 ิ๐๓ี ครืไองบันทึกสียง 
 ิ๐๔ี ครืไองมือวัดระดับสียง 
 ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
 

ประกาศ ณ วันทีไ ๏ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๑๔ 
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา 

นายกรัฐมนตรี 
 



๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนทีไ ๎ 
คูมือการปฏิบัต ิ

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๐๔ 

 

 

บททีไ ํ 

สาระส าคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 

 
 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นกฎหมายทีไก าหนดหลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิชุมนุม
สาธารณะ฿หຌชัดจนละสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง           
ทีไประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอ
ความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของ
ประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิละสรีภาพละ
ศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน ดยทีไพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ เดຌก าหนดขอบขต 
ของการชุมนุมสาธารณะ สถานทีไหຌามการชุมนุม การจຌงละวิธีการจຌงการชุมนุม หนຌาทีไ ของผูຌจัดการชุมนุม
ละผูຌชุมนุม การดูลการชุมนุม ละบทก าหนดทษส าหรับผูຌทีไฝຆาฝน ดยมีสาระส าคัญตาง โ ดังตอเปนีๅ 

ํ. ก าหนดการชุมนุมสาธารณะทีไเมอยูภาย฿ตຌพระราชบัญญัตินีๅ เดຌก การชุมนุมนืไอง฿นงานพระราชพิธี
ละงานรัฐพิธี การชุมนุมพืไอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประพณีหรือตามวัฒนธรรมหง
ทຌองถิไน การชุมนุมพืไอจัดสดงมหรสพ กีฬา สงสริมการทองทีไยว หรือกิจกรรมอืไน พืไอประยชน์ทางการคຌา
ปกติของผูຌจัดการชุมนุมนัๅน การชุมนุมภาย฿นสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติหง
กฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไมีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  ละ
การชุมนุมสาธารณะ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉินหรือประกาศ฿ชຌกฎอัยการศึก ละการชุมนุม
สาธารณะทีไจัดขึๅนพืไอประยชน์฿นการหาสียงลือกตัๅง฿นชวงวลาทีไมีการลือกตัๅง ต ทัๅงนีๅ ตຌองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดຌวยการนัๅน ิมาตรา ๏ี 

๎. ก าหนดนิยามค าวา การชุมนุมสาธารณะ หมายถึงการชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะ พืไอ
รียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละ
บุคคลอืไนสามารถรวมการชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวน หรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม 
ิมาตรา ๐ี 

๏. ก าหนดหลักทัไวเป฿นการชุมนุมสาธารณะ กลาวคือ การชุมนุมสาธารณะตຌองป็นดยสงบละ
ปราศจากอาวุธ การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพของผูຌชุมนุม฿นระหวางการชุมนุมสาธารณะตຌองอยูภาย฿ตຌขอบขต   
การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย ิมาตรา ๒ี 

๐. ก าหนดสถานทีไตຌองหຌามมิ฿หຌจัดการชุมนุมสาธารณะ เดຌก ระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากสถานทีไส าคัญ 
ิพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป พระราช
นิวศน์ พระต าหนัก หรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງา
ขึๅนเป หรือผูຌส ารใจราชการทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก หรือสถานทีไพ านักของพระราชอาคันตุกะ ี        
จะกระท ามิเดຌ 
  ก าหนดสถานทีไหຌามจัดการชุมนุมภาย฿นพืๅนทีไของรัฐสภา ท านียบรัฐบาล ศาล ละ การชุมนุม
สาธารณะตຌองเมกีดขวางทางขຌาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการ฿ชຌบริการสถานทีไ ชน สถานทีไ       
ท าการหนวยงานของรัฐ ทาอากาศยาน ทารือ สถานีรถเฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ  รงพยาบาล 
สถานศึกษา ละศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไท าการองค์การระหวาง
ประทศ ป็นตຌน ิมาตรา ๓ ละมาตรา ๔ี 



๐๕ 

 

 

  อยางเรกใดี พืไอรักษาความปลอดภัยสาธารณะละความสงบรียบรຌอยของประชาชน จึงเดຌ฿หຌอ านาจ
ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿นการประกาศหຌามชุมนุม฿นรัศมีเมกิน ๑์ มตร        
จากรัฐสภา ท านียบรัฐบาลละศาลเดຌ ิป็นการประกาศชัไวคราวตามตกรณีี 

๑. ก าหนด฿หຌมีการสงสริมการ฿ชຌสิทธิสรีภาพ฿นการชุมนุม ดย฿หຌหนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีสถานทีไ
พืไอ฿ชຌส าหรับการชุมนุมสาธารณะกใเดຌ ดยมิ฿หຌน าความ฿นหมวด ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ มา฿ชຌบังคับ
กการชุมนุมสาธารณะทีไจัดขึๅนภาย฿นสถานทีไทีไหนวยงานของรัฐจัดเวຌดังกลาว ิมาตรา ๕ี 

๒. ก าหนด฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะทุกกรณี ฿หຌจຌงการชุมนุมตอผูຌรับจຌงกอนริไม      
การชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง ดย฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม ละ฿หຌถือวาผูຌชิญชวน
หรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไก าหนดเมวาจะดຌวยวิธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขออนุญาต฿ชຌ
สถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอ านวยความสะดวก฿นการชุมนุมป็นผูຌประสงค์จะจัดการ
ชุมนุมสาธารณะดຌวย 
  ดยการจຌงการชุมนุมสาธารณะตຌองระบุวัตถุประสงค์ ละวัน ระยะวลา ละสถานทีไชุมนุม
สาธารณะตามวิธีการทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนดซึไงตຌองป็นวิธีทีไสะดวกกผูຌจຌง ละตຌอง฿หຌจຌงผานระบบ
ทคนลยีสารสนทศเดຌดຌวย ิมาตรา ํ์ี (จຌงดยตรง จຌงทางทรสาร หรือจຌงดยจดหมายอิลใกทรอนิกส์ี 
  มืไอเดຌรับจຌงลຌว ฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ      
ผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง กรณีทีไผูຌรับจຌงหในวาการชุมนุมสาธารณะทีไเดຌรับจຌงนัๅน
อาจขัดตอมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไก าหนด หากผูຌจຌงการชุมนุม
เมปฏิบัติตามค าสัไง฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไงหຌามชุมนุมดยจຌงค าสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง 
  กรณีทีไผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿นก าหนดวลาตาม
มาตรา ํ์ จຌงการชุมนุมพรຌอมค าขอผอนผันก าหนดวลาดังกลาวตอผูຌบังคับการต ารวจผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿น
กรุงทพมหานคร หรือผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี กอนริไมการชุมนุม  ดย฿หຌ       
ผูຌรับค าขอผอนผันมีหนังสือจຌงค าสัไงพรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนค าขอทราบภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไ
เดຌรับค าขอ ิมาตรา ํ๎ี 

๓. ก าหนดหนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุม เดຌก ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดยสงบ
ละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ ดูลละรับผิดชอบ
การชุมนุมสาธารณะเม฿หຌกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ตลอดจนดูลละ
รับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุมนุมตามมาตรา ํ๒ ละ
งืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌความรวมมือก จຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌ       
ผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวาง
วลา ๎๐.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยก าลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือ
ระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติประกาศก าหนด ิมาตรา ํ๑ี 
  ละก าหนดหนຌาทีไของผูຌชุมนุม ิซึไงหมายความรวมถึงผูຌจัดการชุมนุมดຌวย เดຌก เมกอ฿หຌกิดความ         
เมสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นทีไชุมนุม หรือท า฿หຌผูຌอืไนเดຌรับความดือดรຌอนกินทีไพึง
คาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร เมปຂดบังหรืออ าพรางตนดยจง฿จมิ฿หຌมีการระบุตัวบุคคลเดຌถูกตຌอง    
วຌนตป็นการตงกายตามปกติประพณี เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไงทีไอาจน ามา฿ชຌเดຌ
อยางอาวุธ ขຌาเป฿นทีไชุมนุม เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม เมบุกรุกหรือท า฿หຌสียหาย ท าลาย 



๑์ 

 

 

หรือท าดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติซึไงทรัพย์สินของผูຌอืไน เมท า฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ เม฿ชຌก าลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌก าลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุม
หรือผูຌอืไน เมขัดขวางหรือกระท าการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไสาธารณะ ละการดูลการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌน
ตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละปฏิบัติตามงืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ํ๒ี 

๔. ก าหนดการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนละการดูลการชุมนุมสาธารณะ ชน ฿หຌหัวหนຌา
สถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะจຌงหรือรຌองขอ
พนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน฿นทຌองทีไนัๅนพืไอทราบ ละพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของ
ประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดยมีอ านาจหนຌาทีไ อ านวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม  รักษาความ
ปลอดภัย อ านวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญกผูຌอืไนซึไงอยู฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไ
ชุมนุม รักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความสะดวกกผูຌ ชุมนุม฿นสถานทีไชุมนุม อ านวยความสะดวก          
฿นการจราจรละการขนสงสาธารณะ฿นบริวณทีไมีการชุมนุมละบริวณ฿กลຌคียงพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ
ผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด ก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿น
สถานทีไชุมนุมตຌองปฏิบัติตาม ละอาจมีค าสัไง฿หຌปຂดหรือปรับสຌนทางการจราจรป็นการชัไวคราวเดຌพืไอ
ประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ํ๕ี ดย฿หຌ
ส านักงานต ารวจหงชาติละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะ
พืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมละชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนค านะน ากีไยวกับ
สຌนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะ ิมาตรา ๎์ี 

๕. กรณีการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย ฿หຌจຌาพนักงานมีอ านาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขหรือลิกการชุมนุม
ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดตามตกรณี หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาว ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดพืไอมีค าสัไง฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ ดย฿นระหวางทีไรอค าสัไง
ศาลจຌาพนักงานมีอ านาจกระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางตามกฎหมาย ิ มาตรา ๎ํี ละอาจ฿ชຌ
ครืไองมือควบคุมฝูงชนตามทีไก าหนดเวຌเดຌพียงทาทีไจ าป็น ทัๅงนีๅ การด านินการของจຌาพนักงานเมตัดสิทธิ์ของ
ผูຌอืไนซึไงเดຌ฿ชຌสิทธิทางศาล 
  มืไอเดຌรับค าขอ฿หຌมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลพิจารณาค าขอนัๅน
ป็นการดวนหากความปรากฏตอศาลวามีผูຌชุมนุมซึไงเมปฏิบัติตามประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลมีค าสัไงดยออกค าบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลา
ทีไศาลก าหนด ดย฿หຌจຌาพนักงานบังคับคดีปຂดประกาศค าสัไงศาลตามมาตรานีๅเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณทีไมี
การชุมนุมสาธารณะนัๅน ละประกาศดยวิธีการ฿ด โ พืไอ฿หຌผูຌชุมนุมละประชาชนทัไวเปเดຌรับทราบค าสัไงศาล
ดังกลาวดຌวย 
  ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมเมลิกการชุมนุมสาธารณะตามค า สัไงศาลภาย฿นระยะวลาทีไศาลก าหนด ฿หຌ       
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุม
สาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไควบคุม ละประกาศ฿หຌ ผูຌชุมนุมออกจาก



๑ํ 

 

 

พืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจาก        
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ 
  มืไอมีการประกาศก าหนดพืๅน ทีไควบคุมตามวรรคหนึไ ง  ฿หຌ ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล฿น
กรุงทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุม
สถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดยมืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุม ออก
จากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌ ชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือขຌาเป฿นพืๅ นทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจาก           
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระท าความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละ   
ผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดย฿หຌ
ผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์มีอ านาจ จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือ
ผูຌซึไงขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ  คຌน ยึด อายัด หรือ    
รืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน กระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางการ
ดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ มีค าสัไงหຌามมิ฿หຌกระท าการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการด านินการ฿หຌมี
การลิกการชุมนุม 
  กรณีทีไผูຌชุมนุมกระท าการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจสัไง฿หຌ     
ผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน ละด านินการตามผนหรือนวทางทีไก าหนดเดຌทันที ิมาตรา ๎๑ี 

ํ์. ก าหนดทษกรณีตาง โ อาทิ ผูຌจัดการชุมนุมสาธารณะมิเดຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ๎๔ี 
ผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนเมปฏิบัติตามหนຌาทีไ ิมาตรา ๏์ ละ ๏ํี ผูຌฝຆาฝนเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือ
ประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ๏๎ี ละบรรดาทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการ
ชุมนุมสาธารณะทีไยึดเดຌจากการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายหรือทีไ เมลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล  
฿หຌศาลมีอ านาจสัไงริบสียทัๅงสิๅน เมวาจะมีผูຌถูกลงทษตามค าพิพากษาหรือเม ิมาตรา ๏๑ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๎ 

 

 

บททีไ ๎ 

การจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

 

๎.ํ ผูຌจຌง ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

  

 ๎.ํ.ํ ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ  
   ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ก าหนด฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะ มีหนຌาทีไจຌงการชุมตอผูຌรับจຌงกอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง ิมาตรา ํ์ี ดย฿หຌถือวา      
ผูຌชิญชวนหรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไก าหนดเมวาจะดຌวยวิ ธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขอ
อนุญาต฿ชຌสถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอ านวยความสะดวก฿นการชุมนุมนัๅนดຌวย ิมาตรา 
ํ์ วรรคสองี ดยทีไผูຌจຌงจะป็นผูຌ฿ดผูຌหนึไงตามทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌนป็นผูຌจຌงพียงผูຌดียว กใถือเดຌวา       
จຌงการชุมนุมสาธารณะนัๅนโ ลຌว ิพืไอเม฿หຌกิดภาระตอผูຌจຌง ละลดปัญหาการจຌงซๅ าซຌอนี 
 
  ๎.ํ.๎ ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ  
   ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ก าหนดผูຌรับจຌงการชุมนุมเวຌ ๎ ประภท 
คือ ํี หัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ๎ี บุคคลอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด฿หຌ
ป็นผูຌมีหนຌาทีไรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ 
   ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายก าหนด฿หຌป็นหัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไนัๅน ซึไงป็น
การก าหนด฿หຌป็นอ านาจฉพาะตัว หัวหนຌาสถานีเมสามารถมอบหมาย฿หຌผูຌ฿ดกระท าการพิจารณา฿นรืไอง   
การรับจຌงทนเดຌ วຌนตต าหนงหัวหนຌาสถานีเมมีผูຌด ารงต าหนงหรือมีตเมสามารถปฏิบัติราชการเดຌ      
฿หຌผูຌรักษาราชการด านินการพิจารณาทน฿นฐานะต าหนงหัวหนຌาสถานีเดຌ 
  
๎.๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

 

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ มาตรา ํ์ ก าหนด฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะตຌองจຌงการชุมนุมตอผูຌรับจຌง ดยผูຌรับจຌงตามพระราชบัญญัติดังกลาวนีๅหมายถึงหัวหนຌาสถานี
ต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ หรือบุคคลอืไน ตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด฿หຌป็นผูຌมีหนຌาทีไรับจຌง
การชุมนุมสาธารณะ ดังนัๅน ฿นบืๅองตຌนจึงป็นหนຌาทีไของหัวหนຌาสถานีต ารวจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามกฎหมาย
฿นฐานะผูຌรับจຌง  
 วิธีการจຌงการชุนมุมสาธารณะป็นเปตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง ก าหนดวิ ธีการจຌง      
การชุมนุมสาธารณะ ลงวันทีไ ๏ พฤศจิกายน ๎๑๑๔ ดยผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตຌองจຌง
รายละอียดกีไยวกับการชุมนุม ชน ชืไอ ละรายละอียดผูຌจຌง วัตถุประสงค์ วัน ระยะวลา สถานทีไชุมนุม 
ลักษณะการชุมนุม รายชืไอผูຌประสานงาน ป็นตຌน ดยท าป็นหนังสือตอผูຌรับจຌงตามบบทຌายประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาว กอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ    
฿นทຌองทีไตาง โ กินกวาหนึไงทຌองทีไซึไงการชุมนุมนัๅนตอนืไองกัน ฿หຌจຌงการชุมนุมสาธารณะตอผูຌรับจຌง         
฿นทຌองทีไ฿ดทຌองทีไหนึไงกใเดຌ 
 



๑๏ 

 

 

 วิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะมี ๏ วิธี ดังตอเปนีๅ 
        (ํี จຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง 
        (๎ี จຌงทางทรสาร 
        (๏ี จຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ 
 
 ๎.๎.ํ การจຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง 
   ผูຌจຌงสามารถยืไนหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
รืไอง ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ดยตรงตอหัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ 
หรือจຌาหนຌาทีไต ารวจทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการรับหรือสงหนังสือหรือด านินการรับจຌงการชุมนุม
สาธารณะของหนวยงานเดຌ ณ ทีไท าการของหัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
 
 ๎.๎.๎ การจຌงทางทรสาร 
   ผูຌจຌงตຌองสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง 
ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ เปยังหมายลขทรสารของทีไท าการของผูຌรับจຌงตามทีไก าหนดเวຌ฿น
ประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติ ละตຌองสงตຌนฉบับของหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังผูຌรับจຌง
ทางเปรษณีย์ลงทะบียนตอบรับดยพลัน พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไต ารวจตรวจสอบ 
   มืไอเดຌสงหนังสือทางทรสารลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌงพนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลข        
ทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง ทัๅงนีๅจะถือวาผูຌรับจຌง
เดຌรับจຌงตอมืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไหงทีไท าการของผูຌรับจຌงเดຌรับอกสารตามทรสารครบถຌวน 
 
 ๎.๎.๏ การจຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ 
   ผูຌจຌงตຌองสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง 
ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ เปยังทีไอยูจดหมายอิลใกทรอนิกส์ของทีไท าการผูຌรับจຌงตามทีไก าหนดเวຌ
฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติ ละมืไอเดຌสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌง
พนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลขทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบ
ความถูกตຌอง การจຌงการชุมนุมสาธารณะทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์จะถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงตอมืไอ
พนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับจดหมายอิลใกทรอนิกส์ดยครบถຌวนสมบูรณ์ลຌว 
 
 ๎.๎.๐ การชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ 
   กรณีทีไมีการชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไ ซึไงผูຌจຌงอาจจຌงการชุมนุมตอหัวหนຌาสถานีเดຌ฿นหลาย
ทຌองทีไ ผูຌจຌงอาจจຌงการชุมนุมตอหัวหนຌาสถานีทีไรับผิดชอบพืๅนทีไหนึไงพืๅนทีไ฿ดกใเดຌ มืไอเดຌจຌงการชุมนุมตอ
หัวหนຌาสถานีพืๅนทีไ฿ดพืๅนทีไหนึไงลຌว ฿หຌหัวหนຌาสถานีทีไเดຌรับการจຌงนัๅนประสานงานเปยังหัวหนຌาสถานี
รับผิดชอบพืๅนทีไอืไน โ ทีไมีพืๅนทีไตอนืไองกับการชุมนุมนัๅน พืไอรับทราบรายละอียดการชุมนุมสาธารณะนัๅน โ 
ละพิจารณาตามมาตรา ํํ ตลอดจน฿หຌผูຌรับจຌงรายงาน ผบก. หรือ ผบช. ลຌวตกรณีดยดวนดຌวย 
 
 
 



๑๐ 

 

 

 ๎.๎.๑ การรับจຌง 
   เมวาจะมีการจຌงการชุมนุมสาธารณะดຌวยวิธี฿ด ฿หຌ หน.สน./สภ. จัดจຌาหนຌาทีไท าหนຌาทีไป็น        
ผูຌตรวจสอบละรับอกสารทีไเดຌถูกสงมาตามวิธีตาง  โ ดยมืไอเดຌรับจຌงลຌว ฿หຌประทับตรารับหนังสือ 
ลงทะบียนรับหนังสือ฿นหนังสือรับ ตามระบียบงานสารบรรณ ลຌว฿หຌรีบด านินการสนอ หน.สน./สภ.     
ดยดวน พืไอ฿หຌ หน.สน./สภ. พิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมง หากป็นการชุมนุมสาธารณะตอนืไอง
หลายพืๅนทีไ฿หຌ หน.สน./สภ. ประสาน หน.สน./สภ.พืๅนทีไตอนืไอง ละรายงาน฿หຌ ผบก. หรือ ผบช. ทราบ 
ตามตกรณี 
 
๎.๏ หนຌาทีไของผูຌรับจຌง 
  

 ๎.๏.ํ การสรุปสาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ฿หຌกับผูຌจຌงการชุมนุม 

   มืไอผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะลຌว ตามมาตรา ํํ หงพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ก าหนด฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ 
ผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง ดย฿นบืๅองตຌนสรุปสาระส าคัญควรมีนืๅอหาประกอบดຌวย 
๎ สวน เดຌก ํี รายละอียดกีไยวกับวัตถุประสงค์ วัน ระยะวลา ละสถานทีไชุมนุม ๎ี หนຌาทีไของผูຌจัดการ
ชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ํ๑ ละมาตรา ํ๒ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๎๑๑๔  
   สาหตุทีไตຌองจຌงหนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะกผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ 
นืไองจากพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะก าหนด฿หຌ ผูຌจัดการชุมนุม หมายความรวมถึงผูຌประสงค์จะ
จัดการชุมนุมสาธารณะ ละ ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม มีหนຌาทีไของการป็นผูຌชุมนุมทีไดี
ดังนัๅน จึงป็นการสมควรทีไผูຌรับจຌงจะเดຌจຌง฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมเดຌทราบถึงหนຌาทีไของตน฿นฐานะ
ผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม พืไอป็น การนะน าละตือนเม฿หຌมีการฝຆาฝนหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไดังกลาว 
ิบบ ๎-ํี 
 
 ๎.๏.๎ การพิจารณาหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

   กรณีทีไ ผูຌ รับจຌง หในวาการชุมนุมสาธารณะทีไ เ ดຌรับจຌงนัๅนอาจขัดตอมาตรา ๓ หง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ซึไงหຌามการชุมนุมสาธารณะ฿นรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมมหาราชวัง 
พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป พระราชนิวศน์ พระต าหนัก 
หรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป หรือผูຌส ารใจ
ราชการทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก หรือสถานทีไพ านักของพระราชอาคันตุกะ หน.สน./สภ. จึงควรจัดท า
ผนทีไทางภูมิศาสตร์ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌตรวจสอบละทราบลวงหนຌาถึงรัศมีทีไกฎหมายก าหนดหຌามการชุมนุม
สาธารณะเวຌ ละพืไอ฿หຌกิดความนนอนชัดจน฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 
   หรือกรณีขัดตอมาตรา ๔ ซึไงหຌามการชุมนุมสาธารณะทีไป็นการกีดขวางทางขຌาออก หรือ
รบกวนการปฏิบัติงานหรือ การ฿ชຌบริการสถานทีไ ของสถานทีไท าการหนวยงานของรัฐ ทาอากาศยาน ทารือ 
สถานีรถเฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ รงพยาบาล สถานศึกษา ละศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไท าการองค์การระหวางประทศ หรือสถานทีไอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไก าหนด ิบบ ๎-๎ี 



๑๑ 

 

 

   หากผูຌจຌงการชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาวขຌางตຌน ฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไงหຌามชุมนุมดยจຌง
ค าสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง ทัๅงนีๅ ค าสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะละค าสัไงหຌามชุนมุมสาธารณะป็นค าสัไง
ทางปกครองตามมาตรา ๑ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ ผูຌรับจຌงจึงตຌองจຌง
สิทธิ฿นการอุทธรณ์ค าสัไงตอผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือตามค านะน าของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองทีไ ํ/๎๑๐์ ตามนัยของมาตรา ๐์ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ 
ทัๅงนีๅ ฿นระหวางมีค าสัไงหຌามชุมนุม การอุทธรณ์ละพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผูຌจຌงการชุมนุมตຌองงดการชุมนุม
สาธารณะ ิบบ ๎-๏ี 
 

๎.๐ การขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

     
 ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมกอนริไมการชุมนุมสาธารณะเมนຌอยกวา 
๎๐ ชัไวมงเดຌตามมาตรา ํ์ หากประสงค์จะจัดการชุมนุมอันป็นการรงดวนกใสามารถขอผอนผันก าหนด
ระยะวลาดังกลาวเดຌดยการจຌงการชุมนุมตามบบจຌงการชุมนุมสาธารณะทຌายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
รืไอง ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ พรຌอมกับมีค าขอผอนผันก าห นดวลาตามมาตรา ํ๎             
ตอผูຌบังคับการต ารวจนครบาลผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿นกรุงทพมหานคร หรือผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด        
฿นจังหวัดอืไน ลຌวตกรณีกอนริไมการชุมนุม ทัๅงนีๅ การขอผอนผันจะตຌองจຌงหนังสือดยตรงตอผูຌมีอ านาจ
พิจารณาทานัๅน ิผูຌบังคับการต ารวจทีไรับผิดชอบพืๅนทีไี ผูຌขอผอนผันเมสามารถยืไนขอผอนผันทางทรสารหรือ
จดหมายอิลใกทรอนิกส์เดຌ ดย฿หຌยืไนหนังสือจຌงการชุมนุมพรຌอมค าขอผอนผันตอผูຌรับค าขอผอนผันหรือ
พนักงานจຌาหนຌาทีไ ณ ทีไท าการของผูຌรับค าขอผอนผัน 
 มืไอผูຌรับค าขอผอนผันเดຌรับหนังสือขอผอนผันระยะวลาจากผูຌจຌงลຌว ฿หຌพิจารณาวาสมควรผอนผัน
หรือเม ดยมีค าสัไงอนุญาตหรือเมอนุญาต฿หຌผอนผันป็นหนังสือ พรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนค าขอทราบภาย฿น
วลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับค าขอ ิบบ ๎-๐ี 
 การอุทธรณ์ค าสัไงผูຌรับค าขอผอนผันสามารถอุทธรณ์เดຌตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กใคือ 
ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน ิผูຌบัญชาการทีไรับผิดชอบพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะี 
 
๎.๑ การจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม 

 
 ๎.๑.ํ กรณีจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม 

   กรณีทีไมีการจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม฿นหนังสือจຌงการชุมนุมลຌว          
฿หຌหัวหนຌาสถานทีต ารวจทีไเดຌรับการจຌง ตรวจสอบละพิจารณาด านินการวาขัดกับกฎหมาย฿ดหรือเม 
ตลอดจนก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุมตຌองปฏิบัติตามเดຌ 
ิดูตัวอยางการก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไงตาม บบ ๏-ํี 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

 ๎.๑.๎ กรณีทีไผูຌจัดการชุมนุมมิเดຌจຌงวาจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย 
   กรณีทีไมิเดຌจຌงวาจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย ผูຌชุมนุมจะดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย     
การชุมนุมเดຌตอมืไอเดຌจຌงลวงหนຌาตอหัวหนຌาสถานีต ารวจซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
   ตทัๅงนีๅ เมวาจะมีการจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมหรือเม  หຌามมิ฿หຌผูຌชุมนุม
ดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌนต
จะเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        งดการชุมนุมสาธารณะ 

ผนภูมิ 
การจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูຌประสงคจ์ัดการชุมนุม 

จຌงลวงหนຌา 

เมนຌอยกวา ๎๐ ชม.ิม.ํ์ี 
จຌงเมทัน ๎๐ ชม.  
ขอผอนผันิม.ํ๎ี 

หน.สน.ิม.ํํี 
สรุปสาระส าคัญ฿น ๎๐ ชม. ผบก.น/ภ.จว. 

พิจารณา 
ขัดมาตรา ๓ หรือ ๔ หรือเม 

พิจารณา/จຌงค าสัไง 
ภาย฿น ๎๐ ชม. 

เมขัดมาตรา ๓ หรือ ๔ 
ขัดมาตรา ๓ หรือ ๔ 

จຌง฿หຌกຌเขภาย฿นก าหนด 

ชุมนุมปกติ กຌเข
ภาย฿น
ก าหนด 

เมกຌเข
ภาย฿น
ก าหนด 

มีค าสัไงหຌามชุมนุมดยจຌง
ป็นหนังสอืเปยังผูຌจຌง 

ผูຌจຌง อุทธรณ์ตอ ผบก. 
พิจารณาภาย฿น ๎๐ ชม. 

ผอนผัน 

 

มีค าสัไง
หຌาม 

ชุมนุมปกติ 

อุทธรณ์ตอ
ผูຌบังคับบัญชา 

 



๑๔ 

 

 

บททีไ ๏ 

การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน 

ละการดูลการชุมนมุสาธารณะ 

 

๏.ํ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หมายถึง หน.สน./สภ. หงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ กรณี
การชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ ฿หຌ ผบก. หรือ ผบช. ตามพืๅนทีไรับผิดชอบลຌวตกรณี ป็นจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 ค าวาการชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ คือ การชุมนุมสาธารณะ ณ ทีไตัๅงหลายทຌองทีไติดตอกัน 
หรือการชุมนุมสาธารณะทีไจຌงวามีการดินขบวน หรือคลืไอนยຌายการชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไ  ดังนัๅน       
การดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย พืไอผานหรือเปยังหลายทຌองทีไตอนืไองกัน จึงป็นอ านาจของ ผบก. หรือ ผบช. 
฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะลຌวตกรณี 

 การจຌงการชุมนุมสาธารณะจึงจຌงตอ หน.สน./สภ. ทຌองทีไ฿ดทຌองทีไหนึไงป็นผูຌรับจຌงเดຌ มืไอผูຌรับจຌง
เดຌรับการจຌงพิจารณาลຌวเมขัดตอมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ จักตຌองพิจารณาดຌวยวาป็นการชุมนุมตอนืไอง
หลายพืๅนทีไหรือเม หากป็นการชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ หรือมีการดินขบวน หรือคลืไอนยຌาย   
หลายพืๅนทีไ ผูຌรับจຌงอาจจຌงหรือประสาน หน.สน./สภ. พืๅนทีไตอนืไอง ผบก.  ผบช. หรือ ผบ.ตร. ตามตกรณี 
พืไอ฿หຌรับทราบถึงการชุมนุมสาธารณะละปฏิบัติหนຌาทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ตามกรณีตาง โ  
ทีไกฎหมายก าหนดเวຌ 
 

๏.๎ อ านาจหนຌาทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ๏.๎.ํ จຌงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
   ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะจຌงพนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กรปกครอง         
สวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน฿นทຌองทีไนัๅน   
พืไอทราบ ดยประสานงาน฿นรายละอียดการชุมนุมสาธารณะ ภารกิจทีไอาจเดຌรับมอบหมาย ก าลังพล อุปกรณ์ 
ครืไองมือตาง โ ทีไอยู฿นความครอบครองของหนวยงานตาง โ นัๅน  
 

 ๏.๎.๎ การอ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย บรรทาหตุ การชุมนุมสาธารณะ 

   จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ มีอ านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
   ิํี อ านวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม 



๑๕ 

 

 

   ิ๎ี รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญกผูຌอืไนซึไงอยู
฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไชุมนุม  

   ิ๏ี รักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความสะดวกกผูຌชุมนุม฿นสถานทีไชุมนุม 

   ิ๐ี อ านวยความสะดวก฿นการจราจรละการขนสงสาธารณะ฿นบริวณทีไมี 
การชุมนุมละบริวณ฿กลຌคียงพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด  
   ิ๑ี ก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุมตຌอง
ปฏิบัติตามพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม ิํี ิ๎ี ิ๏ี หรือ ิ๐ี  
   กฎหมาย฿หຌอ านาจจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ก าหนดงืไอนเขหรือค าสัไง พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติหนຌาทีไตาม ิํี-ิ๐ี พืไอประยชน์ตอการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุม
สาธารณะ การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยกตัวอยางการก าหนดงืไอนเขหรือ
ค าสัไงตาง โ ิผนวก ๏-ํี 
 

 ๏.๎.๏ การสัไงปิดหรือปรับสຌนทางการจราจร 
   การปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค าสัไง฿หຌปຂดหรือปรับสຌนทาง
การจราจรป็นการชัไวคราวเดຌพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 

   ดยปกติลຌวอ านาจ฿นการปຂดหรือปรับสຌนทางการจราจรจะ ป็นอ านาจของจຌาพนักงาน
จราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๎๑๎๎ ตกฎหมายฉบับนีๅ฿หຌอ านาจฉพาะกับจຌาพนักงานดูล
การชุมนุมสาธารณะ฿นการบริหารจัดการจราจร฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ยกตัวอยางชน กลุมผูຌชุมนุมมี
จ านวนมากสงผล฿หຌชองทางการจราจรเมสามารถดินรถเดຌหนึไงชองทาง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
อาจมีค าสัไง฿หຌปรับการจราจรป็นการดินรถทางดียว หรือ ปຂดสຌนทางการจราจรลຌวบังคับ฿หຌเป฿ชຌสຌนทาง
หลีกลีไยงอืไนเดຌ ิผนวก ๏-๎ี 
 

 ๏.๎.๐ การรຌองขอจຌาพนักงานอืไน 

   ฿นกรณีทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอ ฿หຌพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะด านินการตามค ารຌองขอภาย฿น
ขอบอ านาจหนຌาทีไของผูຌนัๅน ป็นอ านาจของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะทีไสามารถรຌองขอพนักงาน 
ฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ดยมิเดຌ
ป็นการรຌองขอ฿หຌจຌาพนักงานดังกลาวนัๅน กระท าการนอกหนือจากอ านาจหนຌาทีไ ตป็นการรຌองขอภาย฿น
ขอบอ านาจหนຌาทีไของพนักงานนัๅน โ ซึไงตามปกติจຌาหนຌาทีไดังกลาวยอมตຌองปฏิบัติตามอ านาจหนຌาทีไละ
กระท าการตามกฎหมายอยูลຌว ตกฎหมายบัญญัติ฿หຌอ านาจพืไอ฿หຌกิดความชัดจน฿นการปฏิบัติวาหากป็น      
การกระท าภาย฿ตຌอ านาจหนຌาทีไจຌาพนักงานดังกลาวนัๅน ตຌองกระท าพืไอ฿หຌการรักษาความสงบรียบรຌอย     



๒์ 

 

 

การคุຌมครองความสะดวกของประชาชนป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ทุกภาคสวนมีความรวมมือ฿นการบริหาร
จัดการการชุมนุมสาธารณะ 

    

 ๏.๎.๑ คุณสมบัติของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการต ารวจซึไงเดຌรับ
มอบหมาย 

  กฎหมายก าหนด฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการต ารวจซึไงเดຌรับ
มอบหมาย฿หຌดูลการชุมนุมสาธารณะตຌองผานการฝຄกอบรม฿หຌมีทักษะ ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์
การชุมนุมสาธารณะ ละตຌองตงครืไองบบพืไอสดงตน พืไอ฿หຌจຌาพนักงานดังกลาว เมกระท าการ฿ด โ     
อันป็นการยัไวยุ หรืออาจกอ฿หຌกิดการกระทบกระทัไงระหวางจຌาหนຌาทีไกับผูຌชุมนุม ดยจຌาพนักงานทีไจะตຌอง
ผานการฝຄกอบรม หมายถึง จຌาพนักงานทีไปฏิบัติหนຌาทีไ฿กลຌชิดกับผูຌ ชุมนุมดยตรง พราะจตนารมณ์ของ
กฎหมายตຌองการปງองกันการกระทบกระทัไงระหวางจຌาหนຌาทีไกับกลุมผูຌชุมนุม฿นพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ ทัๅงนีๅ 
หลักสูตรการฝຄกอบรมอาจป็นเปตามทีไ ตร. ก าหนด 

  การ฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด ปัจจุบัน ิ๎๑๑๔ี มีการก าหนดเวຌ
จ านวนทัๅงสิๅน ๐๔ ชนิดครืไองมือ ยกตัวอยางชน หมวกปราบจลาจล ล฿ส กระบองยาง กຍสนๅ าตาชนิดสปรย์
สกัดจากพืชธรรมชาติ ป็นตຌน 

 

๏.๏ การประชาสัมพันธ์ 
 

 มืไอเดຌรับการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌผูຌรับจຌง หรือจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ประสานกองสารนิทศ ิตร.ี ละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ จัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ทัๅง 
กอน ระหวาง ละภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌนบรายละอียดทีไกีไยวขຌอง฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน
฿หຌหนวยงานดังกลาวทราบดຌวย พืไอประยชน์฿นการจัดการประชาสัมพันธ์ ิมาตรา ๎์ี 
 ฿หຌกองสารนิทศด านินการประชาสัมพันธ์ทุกชองทางการสืไอสาร ละ฿หຌประสานหนวยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ หรือสืไอมวลชนตางโ พืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงรายละอียดสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมละ
ชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนค านะน ากีไยวกับสຌนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะ ตลอดจน
ชองทางการรຌองรียน การจຌงความด านินคดีตาง โ ดຌวย 

 

๏.๐ การชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย 

 

 กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือกรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือ        
ผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา ํ๒ มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ฿หຌ 
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะด านินการ ดังตอเปนีๅ 



๒ํ 

 

 

 ๏.๐.ํ กรณีการชุมนุมเมชอบดຌวยกฎหมาย 

  กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือเมลิกการชุมนุมภาย฿น
ระยะวลาทีไเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌงตามมาตรา ํ๔ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿นระยะวลาทีไ
ก าหนด การประกาศ฿หຌลิกการชุมนุม ดຌวยวิธี฿ด โ ดังนีๅ 
  ํี ประกาศลิกการชุมนุมดຌวยวาจา หรืออาจ฿ชຌครืไองขยายสียงทีไมีระดับสียงตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยค าเดຌความหมาะสม ยกตัวอยางชน  
   ตามทีไนาย ... ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิถຌามีี ดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริวณ ... นัๅน 
ปรากฏวามีผูຌชุมนุมเดຌมีพฤติการณ์ .... อันป็นการฝຆาฝนมาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี กระผม ิยศ-ชืไอ-สกุล-ต าหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ จึงขอประกาศ฿หຌผูຌ ชุมนุมลิกการชุมนุม ภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวันทีไ ... หากฝຆาฝนหรือ         
เมปฏิบัติตาม จะด านินการตามกฎหมายตอเป 

   ฿นกรณีทีไผูຌรับค าสัไงนัๅนรຌองขอละการรຌองขอเดຌกระท าดยมีหตุผลอันสมควรภาย฿นจใดวัน
นับตวันทีไมีค าสัไงดังกลาว จຌาหนຌาทีไผูຌออกค าสัไงตຌองยืนยันค าสัไงนัๅนป็นหนังสือ 

  ๎ี ประกาศลิกการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไ หรือกรณี
จ าป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๏ี 
  ๏ี ปງายประกาศลิกการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม 

  

 ๏.๐.๎ กรณีการชุมนุมฝຆาฝนกฎหมาย 

  กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา 
ํ๒ หรือมาตรา ํ๓ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

  กรณีป็นการชุมนุมสาธารณะทีไชอบดຌวยกฎหมายมาตตຌน ตอมาภายหลังมีการฝຆาฝนตาม
มาตรา ๎ํ ิ๎ี จึงสมควรทีไจะประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการฝຆาฝนกฎหมายดังกลาวกอน ดย฿หຌประกาศ ดຌวยวิธี
฿ด โ ดังนีๅ 
  ํี ประกาศกຌเขการชุมนุมดຌวยวาจา หรืออาจ฿ชຌครืไองขยายสียงทีไมีระดับสียงตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยค าเดຌความหมาะสม ดังนีๅ 
   ตามทีไนาย ... ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิถຌามีี ดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริวณ ... นัๅน 
ปรากฏวามีผูຌชุมนุมเดຌมีพฤติการณ์ .... อันป็นการฝຆาฝนมาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี กระผม ิยศ-ชืไอ-สกุล-ต าหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ จึงขอประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการชุมนุม ดังนีๅ 
   - ฿หຌผูຌชุมนุมทีไอยู฿นระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมหาราชวัง ออกจากบริวณดังกลาว ดย
ถือปฏิบัติตามค านะน าของจຌาหนຌาทีไ 



๒๎ 

 

 

   - ฿หຌผูຌ ชุมนุมทีไกีดขวางถนนดยรอบสนามหลวง ยຌายมาชุมนุมบริ วณสถานทีไดຌาน฿น
สนามหลวง 
   ทัๅงนีๅ ฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะทีไผิดกฎหมายภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวันทีไ ... หาก    
ฝຆาฝนหรือเมปฏิบัติตามจะด านินการตามกฎหมายตอเป 

   ฿นกรณีทีไผูຌรับค าสัไงนัๅนรຌองขอละการรຌองขอเดຌกระท าดยมีหตุผลอันสมควรภาย฿นจใดวัน
นับตวันทีไมีค าสัไงดังกลาว จຌาหนຌาทีไผูຌออกค าสัไงตຌองยืนยันค าสัไงนัๅนป็นหนังสือ    

  ๎ี ประกาศกຌเขการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไหรือกรณี
จ าป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๐ี 
  ๏ี ปງายประกาศกຌเขการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม 

  

 ๏.๐.๏ การรຌองขอตอศาล 

  มืไอพຌนระยะวลา฿หຌลิกการชุมนุม หรือ ระยะวลาการกຌเขการชุมนุมทีไฝຆาฝนกฎหมายลຌว 
หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตาม฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดทีไมีขต
อ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ พืไอมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌจัดตรียม
อกสารตางโ ดังนีๅ 
  ํี ค ารຌองขอ ิตามบบทีไศาลก าหนดี ิผนวก ๏-๑ี 
  ๎ี อกสาร หลักฐาน ทีไปรากฏการฝຆาฝนมาตรา ํ๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา 
ํ๒ มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ลຌวตกรณี 

  ๏ี อกสาร หลักฐานการประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมลิกหรือกຌเขการชุมนุมสาธารณะ 

  ๐ี อกสาร หลักฐานทีไสดงวาผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามประกาศ฿นขຌอ ๏ี 
 

 ๏.๐.๐ การกระท าทีไจ าป็นตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

  ฿นระหวางรอค าสัไงศาลตาม ๏.๐.๏ ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ พิจารณา
ด านินการตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌความจ าป็น หมาะสมกับสถานการณ์ ทัๅงนีๅ พืไอคุຌมครอง
ความสะดวกของประชาชนละคุຌมครองการชุมนุมสาธารณะ 

  ผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌาพนักงานหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ฿นกรณีทีไ
เมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌก าลังละครืไองมือควบคุมฝูงชนพียงทาทีไจ าป็น 

 

๏.๑ การประกาศพืๅนทีไควบคุม 

 

 ฿นกรณีทีไ ผูຌ ชุมนุมเม ลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาลภาย฿นระยะวลาทีไศาลก าหนด            
฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุม



๒๏ 

 

 

สาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไควบคุม ิผนวก ๏-๒ี ละประกาศ฿หຌ       
ผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌ        
รับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ ิมาตรา ๎๏ี 
 มืไอจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุมลຌว฿หຌบุคคลดังตอเปนีๅ 
ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล 

 ํี ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล กรณี฿นขตกรุงทพมหานคร  
 ๎ี ผูຌวาราชการจังหวัด กรณี฿นจังหวัดอืไน  
 ๏ี ผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ 

 

๏.๒ การด านินการ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ 

 

 มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือ  
ขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ “฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระท า
ความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการ฿หຌ
มีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดย฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์มีอ านาจ ดังตอเปนีๅ 
  ิํี จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือผูຌซึไงขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ  
  ิ๎ี คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน  
  ิ๏ี กระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามมาตรา ๎ํ 

  ิ๐ี มีค าสัไงหຌามมิ฿หຌกระท าการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการด านินการ฿หຌมีการลิก 

การชุมนุม ยกตัวอยางชน การหຌาม฿ชຌครืไองขยายสียง หຌามฆษณา ผยพร ชักชวนผูຌชุมนุม หຌามบรรทุกอาวุธ
หรือวัตถุอันตรายตาง โ ป็นตຌน ิผนวก ๏-๓ี 
 

๏.๓ การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง 
 

 ฿นกรณีการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ป็นกรณีทีไรงดวนจึงจ าป็นทีไจะตຌอง฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ด านินการยุติการชุมนุมนัๅนเดຌ ดยเมตຌองรຌองขอตอศาล พืไอรักษาประยชน์สาธารณะเวຌ ละปกปງองคุຌมครอง
สิทธิสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน จึงก าหนด฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอ านาจ฿นการสัไงยุติการชุมนุม
ละด านินการตาง โ พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะ ดยปฏิบัติดังนีๅ 



๒๐ 

 

 

 ๏.๓.ํ การสัไง฿หຌยุติการกระท า  
   ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระท าการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย 
จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ         
มีอ านาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน ดยการประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท าดังกลาว การประกาศ     
อาจด านินการเดຌดังนีๅ 
  ํี ประกาศยุติการชุมนุมดຌวยวาจา หรืออาจ฿ชຌครืไองขยายสียงทีไมีระดับสียงตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยค าเดຌความหมาะสม ยกตัวอยางชน  
   ตามทีไนาย ... ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิถຌามีี ดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริวณ . .. นัๅน 
ปรากฏวามีผูຌชุมนุมเดຌมีพฤติการณ์ .... อันป็นการฝຆาฝนมาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี อันมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ 
หรือทรัพย์สินของผูຌอืไน กระผม ิยศ-ชืไอ-สกุล-ต าหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ จึงขอ
ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมยุติการชุมนุม บริวณ .... ภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวันทีไ . .. หากผูຌ฿ดฝຆาฝนหรือ           
เมปฏิบัติตาม จะด านินการตามกฎหมายขัๅนดใดขาดตอเป 

   กรณีนีๅกฎหมายก าหนดผูຌชุมนุมทีไเมหในดຌวยกับค าสัไงยืไนค ารຌองคัดคຌานตอศาลพงหรือ     
ศาลจังหวัดทีไมีขตอ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนดยฉพาะ 

  ๎ี ประกาศยุติการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไชุมนุมหรือ
กรณีจ าป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๔ี 
  ๏ี ปງายประกาศยุติการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม 

 

 ๏.๓.๎ การประกาศพืๅนทีไควบคุม  
   หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาวขຌางตຌน ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไ
ควบคุม ละประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿น
พืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ 

   ละ฿หຌผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือ
ผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไง 
รายละอียดตามขຌอ ๏.๑ ิมาตรา ๎๏ี 
 

 ๏.๓.๏ การด านินการพืไอ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ 

   มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุม
หรือขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระท า
ความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการ฿หຌมี



๒๑ 

 

 

การลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดย฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์ ด านินการตามขຌอ ๏.๒ ิมาตรา ๎๐ี 
 

 ทัๅงนีๅ ฿นทุก โ ขัๅนตอนการปฏิบัติ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองกใบรวบรวมพยานหลักฐานทีไกีไยวขຌอง฿หຌมี
ประสิทธิภาพ พืไอสามารถน าเป฿ชຌ ป็นขຌอมูล฿นทางสืบสวน สอบสวน การด านินการทางคดี ละ
พยานหลักฐาน฿นชัๅนการพิจารณาของศาลเดຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด านินการทีไจ าป็น 

ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ  
ตามมติ ครม. ๎๑ ส.ค.๑๔ 

ผนภูมิ 
การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีการชุมนุมสาธารณะ
ทีไละมิดกฎหมาย 

ฝຆาฝนตัๅงตตຌน 

ม.๎ํ ิํี 
ฝຆาฝนภายหลัง 

ม.๎ํ ิ๎ี 

ประกาศ฿หຌลิกการชุมนุม ประกาศ฿หຌกຌเข 

เมลิก    
การชุมนุม 

รຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัด 

ลิกการชุมนุม 

ผูຌชุมนุมเมลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล 

รายงาน฿หຌศาลทราบ 

ประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุม  
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไ/หຌามบุคคล฿ดขຌา 

รายงาน รมต.พืไอทราบ 

กຌเข 

 

เมกຌเข 

 

ชุมนุมปกติ 

ศาลพิจารณาค าขอป็นการดวน 

ศาลมีค าสัไงดยออกค าบังคับ 

จຌาพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค าสัไง 
 

ผบช.น./ผจว. ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์ 

ด านินการตามอ านาจหนຌาทีไ 
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุม 



๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด านินการทีไจ าป็น 

ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ  
ตามมติ ครม. ๎๑ ส.ค.๑๔ 

ผนภูมิ 
การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรนุรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การชุมนุมสาธารณะ      
ทีไมีลักษณะรุนรงละ

อาจปน็อันตรายกชีวิต 
รางกาย จิต฿จหรือ

ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิด
ความวุนวายขึๅน          

฿นบຌานมือง 

ผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไง 
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุม  
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไ/หຌามบุคคล฿ดขຌา 

รายงาน รมต.พืไอทราบ 

จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน 

 

ผบช.น./ผจว. ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์ 

ด านินการตามอ านาจหนຌาทีไ 
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุม 



๒๔ 

 

 

บททีไ ๐ 

การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ 

  

 พืไอ฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ป็นเปดຌวยความ
รียบรຌอย สามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางครบถຌวน ละรวดรใว จึงก าหนดการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ 
ดังนีๅ 
 

๐.ํ การบริหารจัดการ฿นการจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ๐.ํ.ํ ฿หຌทุก สน./สภ. บก. หรือ บช. จัดระบบการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะสามารถตรวจสอบ
ละรับจຌงเดຌตลอด ๎๐ ชัไวมง ดยจัดจຌาหนຌาทีไรับ-สง ประสานงานการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ละ
ประทับตรารับหนังสือ ลงทะบียนรับหนังสือ฿นหนังสือรับตามระบียบงานสารบรรณ ลຌว฿หຌรีบด านินการ
สนอ หน.สน./สภ. ดยดวน พืไอ฿หຌ หน.สน./สภ. พิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมง หากป็นการชุมนุม
สาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ฿หຌ หน.สน./สภ. รายงาน฿หຌ ผบก. หรือ ผบช. ทราบตามตกรณี 

 ๐.ํ.๎ ฿หຌทุก สน./สภ. จัดท าผนทีไสถานทีไหຌามการชุมนุม฿นระยะ ํ๑์ ตามมาตรา ๓ หง พ.ร.บ.
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละอาจประกาศเวຌ฿นบริวณทีไลหในเดຌงายของ สน./สภ. พรຌอมผนทีไ
ดยสังขป ดยอาจประสานงานจຌาหนຌาทีไยธา฿นพืๅนทีไรวมกันท าการวัดระยะตามภูมิศาสตร์฿หຌชัดจนเดຌ 
 ๐.ํ.๏ มืไอผูຌรับจຌง ิหน.สน./สภ.ี เดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ฿หຌพิจารณาด านินการเปตาม
อ านาจหนຌาทีไ จัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี ลຌวรายงานการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ        
ผาน ศปก.ทุกระดับ ดย฿หຌ ศปก.ตร. ติดตาม ควบคุม สัไงการการรักษาความสงบละกຌเขปัญหาตามขัๅนตอน 
กรณี฿ดทีไกฎหมายก าหนด฿หຌป็นอ านาจของ ผบ.ตร. ฿นการประกาศ หรือตงตัๅงจຌาพนักงานอืไนพิไมหรือทน 
฿หຌหนวยสงรืไองผาน ศปก.ตร. พืไอสนอผูຌบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามขัๅนตอนตอเป 

 ๐.ํ.๐ กรณีการชุมนุมสาธารณะ฿ดทีไอาจฝຆาฝนค าสัไ ง หน.คสช.ทีไ ๏/๎๑๑๔ ลง ํ ม.ย.๑๔          
฿หຌ หน.สน./สภ. ละผูຌบังคับบัญชาประสาน กกล.ทหาร ฿นพืๅนทีไอยาง฿กลຌชิด พืไอรวมกันประชาสัมพันธ์ ชีๅจง 
ท าความขຌา฿จ พืไอกຌเขสถานการณ์การชุมนุม฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ของกฎหมายตละฉบับ 

 ๐.ํ.๑ ประสานหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบดยตรงหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับขຌอรียกรຌอง 
สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหในของผูຌชุมนุม จัดผูຌทนมารับทราบขຌอทใจจริง จรจา เกลกลีไย หรือ
กຌเขปัญหาบืๅองตຌน ดยมีจຌาหนຌาทีไดูลการชุมนุมสาธารณะป็นผูຌสนับสนุนการปฏิบัติ ละ ฿นตางจังหวัด    
฿หຌรายงาน฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดทราบ พืไอขຌามากຌเข ยียวยา รับขຌอรียกรຌองตาง โ ตลอดจนประสาน     
การปฏิบัติหนวยงานตาง โ พืไอรองรับการชุมนุมสาธารณะ อาทิชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กระทรวง
สาธารณสุข กรมปງองกันละบรรทาสาธารณะภัย กระทรวงคมนาคม สถาบันการพทย์ฉุกฉิน 
กรุงทพมหานคร จังหวัด อ าภอ ต าบล ตามตกรณี ดยอาจพิจารณา฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไ พรຌอมบัญชีอุปกรณ์ 



๒๕ 

 

 

ครืไองมือ ประจ า ศปก.สน. พืไอประสานงานละสนับสนุนการปฏิบัติเดຌตามความหมาะสม ละตรียมความ
พรຌอม฿นการออกค าสัไง บรรจุ ตงตัๅงจຌาพนักงาน฿นการชวยหลือจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ เมวา
จะป็น฿นสวนของ ตร. หรือจຌาหนຌาทีไสนับสนุนจากหนวยงานอืไน โ 

 ๐.ํ.๒ ประสานงานหนวยงานประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ หรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ        
กรมประชาสัมพันธ์ ละกองสารนิทศ ตร. พืไอจัด฿หຌมีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ นะน า      
การปฏิบัติตางโ ตลอดจนสຌนทางการจราจร สຌนทางหลีกลีไยงหรือสຌนทางนะน า ป็นตຌน  
 ๐.ํ.๓ ฿หຌทุกหนวยตรวจสอบละตรียมความพรຌอมของก าลังพล อาวุธ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฿หຌ
ป็นปัจจุบัน สามารถ฿ชຌการเดຌ ละขຌากຌเขสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะตาง โ เดຌ มืไอเดຌรับการสัไงการ 
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติการตาง โ ฿หຌมีความสอดคลຌองกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ดຌวย 

 ๐.ํ.๔ ฿หຌทุกหนวยกใบรวบรวมขຌอมูล สถิติการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนอกสารหลักฐานทีไ
กีไยวขຌองทางกฎหมายละคดี พืไอประกอบการพิจารณา฿นสวนทีไกีไยวขຌองตอเป 

 ๐.ํ.๕ รายละอียดการบริหารจัดการ ขัๅนตอนการด านินการตาง โ ฿หຌป็นเปตาม บททีไ ๑ ขัๅนตอน
ปฏิบัติการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิขัๅนตอนทีไ ํ ขัๅนตรียมการี ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ิ ตามมติ ครม. มืไอ ๎๑ ส.ค.๑๔ี 
 

๐.๎ การบริหารจัดการ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ๐.๎.ํ ฿หຌ ศปก.สน. รายงานรายละอียดของการชุมนุมสาธารณะ สถานการณ์ดຌานการขาว ละ  
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ ศปก.ตร. ทราบ ิผาน ศปก.ทุกระดับี ดังนีๅ 
   ํี หน.สน./สภ. กรณี การชุมนุมภาย฿นพืๅนทีไสถานีต ารวจทีไรับผิดชอบ 

   ๎ี ผบก. กรณี การชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไสถานีต ารวจ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ 

   ๏ี ผบช. กรณีการชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไกองบังคับการ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ 

   ๐ี ขຌาราชการต ารวจอืไน ฿นกรณีทีไ ผบ.ตร. ตงตัๅง ฿หຌป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ 

   ตามนัยมาตรา ํ๕ หง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ฿หຌจຌาพนักงานดูล       
การชุมนุมสาธารณะพิจารณาบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ อ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย 
บรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญตามอ านาจหนຌาทีไ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย กรณี
ทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะขຌางตຌน มีการก าหนดงืไอนเข หรือค าสัไง หรือปຂด/ปรับสຌนทาง
การจราจร฿ดโ ฿หຌ ศปก.สน. รายงาน ศปก.ตร. ิผาน ศปก.  ทุกระดับี ทราบละประสาน฿หຌมีการ
ประชาสัมพันธ์ สถานทีไจัดการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนสຌนทางการจราจร พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบ
นຌอยทีไสุด 



๓์ 

 

 

 ๐.๎.๎ ประสานงานหนวยงานประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ หรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ        
กรมประชาสัมพันธ์ ละกองสารนิทศ ตร. พืไอจัด฿หຌมีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ นะน า       
การปฏิบัติตาง โ สຌนทางการจราจร สຌนทางหลีกลีไยงหรือสຌนทางนะน า ป็นตຌน 

 ๐.๎.๏ พิจารณาประสานหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดตัๅงศูนย์รักษาพยาบาล พืไอชวยหลือ     
ปฐมพยาบาล ผูຌชุมนุม ประชาชน หรือจຌาหนຌาทีไ 
 ๐.๎.๐ ตรียมความพรຌอมของครืไองมือควบคุมฝูงชน การบิกจาย การบิกยืม พืไอรองรับการปฏิบัติ
฿นขัๅนตอนตาง โ ตอเป 

 ๐.๎.๑ จัดตรียมพนักงานสอบสวน การกใบรวบรวมพยานหลักฐานจากหนวยงานตาง  โ           
ดยประสานการปฏิบัติตาง โ เวຌบืๅองตຌน พืไอ฿หຌกิดความพรຌอม฿นการปฏิบัติ ตลอดจนการชืไอมตอสัญญาณ
ภาพ สียง หรืออืไน โ พืไอประกอบส านวนคดี 

 ๐.๎.๒ หากมีความจ าป็นตຌองมีการ฿ชຌก าลังนอกหนือจากก าลังพลของ สน./สภ. ฿หຌพิจารณาขอ
สนับสนุนก าลังจาก บก. บช. หรือ ตร. ตามล าดับ ดยประสานการปฏิบัติผาน ศปก. ตละระดับ 

 ๐.๎.๓ รายละอียดการบริหารจัดการ ขัๅนตอนการด านินการตาง โ ฿หຌป็นเปตาม บททีไ ๑ ขัๅนตอน
ปฏิบติัการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิขัๅนตอนทีไ ๎ ขัๅนการผชิญหตุ ขัๅนตอนทีไ ๏ ขัๅนการ฿ชຌก าลังขຌาคลีไคลาย
สถานการณ์ ละขัๅนตอนทีไ ๐ ขัๅนการฟ้นฟูี ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ       
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ิ ตามมติ ครม. มืไอ ๎๑ ส.ค.๑๔ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ํ 

 

 

บททีไ ๑ 

การสอบสวนด านินคดี 

 

 ฿นสวนของนืๅอหา฿นบทนีๅ จะป็นการกลาวถึงนวทางการปฏิบัติละขัๅนตอนตาง โ ฿นการสืบสวน
สอบสวนคดีทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ ทัๅงนีๅดยมีวัตถุประสงค์พืไอท าความขຌา฿จกับจຌาหนຌาทีไต ารวจละ
พนักงานสอบสวน มืไอกิดกรณีมีการชุมนุมสาธารณะกิดขึๅนวาจຌาหนຌาทีไต ารวจละพนักงานสอบสวนควรทีไจะ
ด านินการอยางเร พืไอ฿หຌการท างานของจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองป็นเปดยถูกตຌองตามกฎหมาย ดยขัๅนตอนละ
กระบวนการตาง โ นัๅน ป็นเปตามกฎหมายภาย฿นของประทศหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดຌวย
สิทธิมนุษยชน ละดยฉพาะอยางยิไงกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง          
ทีไประทศเทยเดຌขຌาป็นภาคี ซึไงสอดรับกับหลักการละหตุผลของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ      
พ.ศ.๎๑๑๔ 
 ดยนืๅอหารายละอียดจะบงตามหัวขຌอตาง โ ํํ หัวขຌอ ดยจะริไมตัๅงตการสืบสวน การตงตัๅง
พนักงานสอบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การจับกุม การควบคุมตัวการ  สรุปส านวน     
การสอบสวน การท าความหในทางคดี รวมทัๅงการคุຌมครองพยานละการสืบพยานลวงหนຌา การติดตาม     
ความคืบหนຌาทางคดี ละตาราง บทก าหนดทษส าหรับผูຌฝຆาฝนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ 
 
๑.ํ การสืบสวนหาขาวละการประมินสถานการณ์ 

 

 การขาวป็นหัว฿จส าคัญตอการปฏิบัติการทางยุทธการ฿นรืไองตาง โ ดยฉพาะการขาวของสันติบาล 
จะตຌองหาขาว ขຌอมูลตาง โ จากหลงขาวทีไชืไอถือเดຌมาสรุป ประมินละท าการวิคราะห์สถานการณ์ของกลุม
ชุมนุม฿หຌหในภาพของ การชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌทราบถึง ผูຌจัดการชุมนุม ขนาดละประมาณจ านวน
ของ ผูຌชุมนุม ผูຌชุมนุมมาจากทีไ฿ดบຌาง มาตรการละวิธีการทีไผูຌชุมนุมจะน ามา฿ชຌ฿นการกดดันละการ
คลืไอนเหวมีอะเรบຌาง จะริไม฿ชຌมืไอ฿ด ทีไ฿ด ละยุทธศาสตร์ส าคัญของผูຌชุมนุมมีอะเรบຌาง ระยะวลาของการ
ชุมนุม การสนับสนุน฿นรืไองอาหาร อุปกรณ์ครืไอง฿ชຌมาจากทีไ฿ด ดยวิธี฿ด มีการจัดระบบอยางเร ผูຌอยู
บืๅองหลัง฿นการสนับสนุนงินคา฿ชຌจายตาง โ การตอบรับของประชาชนละนวรวมทีไจะขຌาชุมนุม ตลอดจน
ครือขายตาง โ ของกลุมผูຌรวมชุมนุม ละสถานการณ์ความรุนรงทีไคาดวาอาจกิดขึๅน ขຌอมูลหลานีๅจะ฿ชຌป็น
ปัจจัย฿นการตัดสิน฿จ การวางผน การปรับยุทธศาสตร์ตาง โ ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไท า฿หຌผูຌบังคับบัญชาสามารถ
ทีไจะสัไงการหนวยปฏิบัติ฿หຌตรียมพรຌอม฿นการทีไจะรับสถานการณ์ดังกลาวเ ดຌถูกตຌองละสามารถทีไจะ
ก าหนดการ฿ชຌมาตรการตาง โ ฿นการรับมือกับสถานการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅนหากงานการขาวละการประมิน
สถานการณ์จากขຌอมูลตาง โ ทีไเดຌรับจากขาวคลาดคลืไอนหรือผิดพลาด ยอมสงผลกระทบตอมาตรการละ
ยุทธวิธีตางโ ทีไจะน าผนมาปรับ฿ชຌกับผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌเดຌผล อาจท า฿หຌภารกิจเมสามารถบรรลุปງาหมายเดຌ ตถຌา
ขຌอมูลฝຆายขาวครบถຌวนถูกตຌองมนย ากใถือป็นกลเกส าคัญ฿นการปฏิบัติภารกิจพืไอน ามาปรับ฿ชຌด านินคดีกับ    
ผูຌชุมนุมกใสามารถน ากฎหมาย ทีไกีไยวขຌองมาปรับ฿ชຌ฿หຌถูกตຌองกับสถานการณ์นัๅนเดຌอยางหมาะสมชนกัน 
 
 



๓๎ 

 

 

๑.๎ การตงตัๅงพนักงานสอบสวน 

 

 ผูຌบังคับบัญชาจะตຌองพิจารณา฿นบืๅองตຌนวาหตุการณ์ทีไกิดขึๅนพนักงานสอบสวน฿นทຌองทีไสามารถ
ด านินการสอบสวนเดຌอยางมีประสิทธิภาพหรือเม หากหในวากินก าลังละขีดความสามารถทีไพนักงาน
สอบสวนทຌองทีไจะด านินการเดຌอง กใ฿หຌรีบด านินการตงตัๅงพนักงานสอบสวนระดับกองบังคับการ 
กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจหงชาติ ลຌวตกรณี ป็นพนักงานสอบสวนผูຌรับผิดชอบการสอบสวนด านินคดี 
 ฿นกรณีทีไมีการตงตัๅงพนักงานสืบสวนสอบสวนขึๅนรับผิดชอบคดีดังกลาว ฿หຌหัวหนຌาพนักงาน
สอบสวนรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวกับคดีบืๅองตຌน รียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน รวมถึงพนักงาน
สอบสวนทຌองทีไกิดหตุ ชุดสืบสวน จຌาหนຌาทีไฝຆายวิทยาการ ละจຌาหนຌาทีไฝຆายอืไน  โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอก าหนด
นวทางสืบสวนสอบสวนก าหนดประดในการสอบสวน ขຌอกลาวหา บงกลุมพยานหลักฐาน ก าหนดวิธีการ
ติดตามพยานมาสอบปากค า การประสานงานหนวยทีไกีไยวขຌอง บงมอบภารกิจ฿หຌพนักงานสอบสวนปฏิบัติ 
ก าหนดระยะวลาการปฏิบัติ สงของกลางเปตรวจพิสูจน์ละติดตามผลมาประกอบส านวน จัดท าผนผังคดี
ประกอบดຌวยพฤติการณ์หงคดี วันวลาสถานทีไกิดหตุ ผูຌสียหาย ผูຌตຌองหาหรือผูຌตຌองสงสัย วัตถุพยานหรือ
ของกลาง ความชืไอมยงของคดีหรือหตุอืไน  โ ทีไ กีไยวขຌอง จัดท าผนผังสถานทีไกิดหตุ ภาพถาย            
ของหตุการณ์ทีไส าคัญ สถานทีไกีไยวนืไอง พรຌอมทัๅงมอบหมายพนักงานสอบสวนซึไงป็นผูຌรับผิดชอบถือส านวน
การสอบสวนละกใบรวบรวมพยานหลักฐานขຌาสูส านวน นอกจากนีๅควรทีไจะก าหนดตัวบุคคลทีไมีความรอบรูຌ
ละหมาะสม ท าหนຌาทีไสมือนป็นลขา฿นคดีนัๅน ละป็นผูຌทีไรูຌขຌอมูลรายละอียดทัๅงหมด฿นคดี พืไอ฿หຌขຌอมูล
ตอคณะท างาน฿นรืไองตางโ เดຌอยางครบถຌวนสมบูรณ์ พืไอ฿หຌกิดความคลองตัว฿นการท าคดีดังกลาวดຌวย ละ
ควรมีการยกพยานหลักฐานออกป็นกลุม ชน กลุมพยานบุคคล ภาพถาย ผลการตรวจ อกสารอืไน โ ป็นตຌน 
 
๑.๏ สถานทีไส าหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนดยฉพาะ 

 

 สถานทีไส าหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนคดีทีไส าคัญหรือมีการสอบสวนบุคคลจ านวนมากควรทีไจะหาสถานทีไ
เวຌดยฉพาะ ชน หຌองประชุมของ กองบังคับการ. หรือ กองบัญชาการ. ป็นทีไบัญชาการ฿นการสอบสวนคดี 
หรือหัวหนຌาพนักงานสืบสวนสอบสวนอาจก าหนดสถานทีไ฿ดสถานทีไหนึไงพืไอความหมาะสม฿นการสอบสวน 
ทัๅงนีๅพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลอืไนทีไเมกีไยวขຌองขຌาเป฿นบริวณทีไมีการสอบสวนคดีดังกลาวพืไอความสะดวก฿นการ
สอบสวนปากค าพยาน ผูຌกีไยวขຌองตลอดจนบุคคล ละจะตຌองเม฿หຌผูຌทีไเมมีหนຌาทีไกีไยวขຌองขຌาเป ดยดใดขาด 
ดยฉพาะนักขาวทีไจะเปหาขຌอมูล฿นทางคดีมาสนอขาวอันป็นการปຂดผยรายละอียดของคดี ละควรก าชับ
พนักงานสอบสวนสอบสวนเม฿หຌขาวดยดใดขาดการ฿หຌขาว฿หຌป็นหนຌาทีไของหัวหนຌาพนักงานสืบสวนสอบสวน
ทานัๅน ดังนัๅนหนຌาประตูจึงควรปຂดขຌอความ ลับฉพาะ ละตຌองเม฿หຌคนภายนอกหในความคลืไอนเหวจาก
ประตูดຌานหนຌาจึงควรปຂดทึบเวຌ นอกจากนีๅ  ควรมีการจัดท ารูปถาย หรือภาพถายของกนน าส าคัญ โ            
ทีไกีไยวขຌอง฿นการด านินคดี฿หຌปรากฏ พืไอความสะดวก฿นการสอบสวนปากค าพยานบุคคลมืไอมีการอຌางถึงหรือ
พูดถึงบุคคลดังกลาว พืไอ฿หຌพนักงานสอบสวนรวมสอบสวนเดຌนึกภาพถึงบุคคลทีไถูกกลาวถึงละ฿หຌพยานดูวา
ป็นคนดียวกันกับทีไ฿หຌการถึงเวຌหรือเม อยางเร พืไอ฿หຌกิดความชัดจน฿นการสอบสวน พรຌอมทัๅงจัดตรียม
อุปกรณ์ครืไองมือตาง โ ทีไจ าป็น ชน ครืไองถายอกสาร ครืไองปริๅนตอร์ ทีไมีความรใว กระดาษถายอกสาร 
ละอุปกรณ์฿นการท างานทุกอยางเวຌ฿หຌพรຌอม฿นการท างาน 
 



๓๏ 

 

 

๑.๐ การรวบรวมพยานหลักฐานตาง โ 

 

 นวทางปฏิบัติทีไผานมามีขัๅนตอนตาง โ ดังนีๅ 
             ๑.๐.ํ ฿นขตพืๅนทีไทีไมี การชุมนุมสาธารณะ กิดขึๅนจะตຌองตรียมพรຌอม฿นรืไองการบันทึกทป  
ค าปราศรัย มีการจัดท าภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการชุมนุมสาธารณะตาง โ ละ฿หຌจัดตัๅงงบประมาณจัดซืๅอ
อุปกรณ์ละครืไองมือทีไกีไยวขຌองเวຌดยฉพาะ฿นผนการจายงบประมาณดຌวย พืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติภารกิจเดຌ
พียงพอ ละควรมีการส ารวจครืไองมือละอุปกรณ์เวຌ฿หຌพรຌอมส ารับภารกิจดังกลาว  พรຌอมทัๅง฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไ
ผูຌมีความรูຌความช านาญ฿นการจัดกใบ รวบรวม ขຌอมูลบันทึกทป ค าปราศรัย ภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการ
ชุมนุมสาธารณะเวຌป็นหลักฐานทุกครัๅง ฿นกรณีทีไมีการชุมนุมฝຆาฝน พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๎๑๑๔ ตจຌาหนຌาทีไต ารวจเมอาจด านินการจับกุม฿นขณะทีไกระท าความผิดซึไงหนຌาเดຌ พราะอาจกิดความ
วุนวายหรือการจลาจรขึๅนนัๅน ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไผูຌมีทักษะ ความช านาญ฿นการบันทึกทปค าปราศรัยละถายภาพ
ดังกลาวเวຌพืไอป็นหลักฐานประกอบการด านินคดี ละเมควรปลีไยนหนຌาทีไต฿หຌมอบหมายภารกิจป็นการ
ฉพาะตัว มืไอมีการบันทึกทปค าปราศรัยเวຌลຌว หาก฿นภายหลังปรากฏวาค าปราศรัยของกนน าผูຌชุมนุมมีการ
กระท าทีไขຌาองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฿หຌน าขຌอมูลดังกลาวนัๅนมาป็นพยานหลักฐาน฿น
การสอบสวนด านินคดีกับบุคคลนัๅน 
 ๑.๐.๎ ขอหลักฐานภาพถายหตุการณ์ส าคัญการชุมนุมสาธารณะหรือหตุการณ์การกระท าผิดของ  
ผูຌชุมนุมตลอดถึงบุคคลอืไนทีไรวมกระท าความผิด฿นหตุการณ์ตาง โ ทีไกิดขึๅนจากสืไอมวลชนตาง โ ทีไพรภาพ
มาป็นหลักฐานพืไอ฿หຌทราบวากนน าละผูຌทีไรวมกระท าผิดป็นผูຌ฿ดบຌาง พืไอ฿ชຌป็นพยานหลักฐาน฿นการรຌอง
ขอตอศาลพืไอออกหมายจับละติดตามจับกุมตัวผูຌกระท าความผิดมาด านินคดีดยรใว 
 ๑.๐.๏ จัดชุดท างานพืไอถอดทปค าปราศรัยของผูຌชุมนุม฿หຌเดຌผลค าปราศรัยดยรใ วลຌวสงผลการ
ถอดทป฿หຌชุดวิคราะห์ค าปราศรัยทีไตงตัๅงขึๅนดยผูຌทีไมีความรูຌความสามารถ฿นทางกฎหมาย รวมกันวิคราะห์
วาค าปราศรัยดังกลาวขຌาขายป็นความผิดฐาน฿ด ตามกฎหมาย฿ด พืไอน าเปสูการรวบรวมพยานหลักฐาน฿น
การด านินคดีกับบุคคลดังกลาวตามฐานความผิดทีไกระท าความผิดตอเป ฿นสวนของ กองบัญชาการ/ภาค อาจ
ตຌองตัๅงคณะท างานส าหรับถอดทปค าปราศรัยของกลุมผูຌชุมนุมขึๅน พืไอถอดทปค าปราศรัยดังกลาว฿หຌสรใจสิๅน
ดยรใวพราะ฿นทางปฏิบัติทีไผานมาบุคคลทีไถูกพาดพิงถึง มักตຌองการหลักฐานค าปราศรัยจากการถอดทป
ดังกลาว จึงขอ฿หຌระมัดระวัง฿นกรณีทีไมีการปราศรัยของผูຌชุมนุมทีไพาดพิงถึงบุคคลส าคัญหรือผูຌบังคับบัญชา
ระดับตาง฿นส านักงานต ารวจหงชาติ หากมีการชุมนุมสาธารณะอยางตอนืไองติดตอกันหลายวัน ฿หຌจัดชุด
จຌาหนຌาทีไถอดทปค าปราศรัยดยผลัดปลีไยนกันท าหนຌาทีไ ฿นจ านวนทีไพียงพอ ละ฿หຌจัดระบบ฿หຌชัดจนวา
จຌาหนຌาทีไคน฿ดถอดทป฿นชวงวลา฿ด วันทีไ ทาเร นืไองจากจຌาหนຌาทีไผูຌถอดทปค าปราศรัยจะตຌองถูก
สอบปากค าป็นพยานประกอบคดี฿นคดีนัๅน นอกจากนีๅ฿หຌฝຆายสืบสวนเปท าการตรวจสอบ ิควรมีการตรวจสอบ
ทางทะบียนราษฎร์ดຌวยี ชืไอ นามสกุล ละจัดหารูปถายทัๅงปัจจุบัน ละตามบัตรประจ าตัวประชาชนของกน
น าผูຌชุมนุม หรือผูຌทีไปราศรัยมาจัดท าเวຌทีไบอร์ดพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไชุดถอดทปค าปราศรัยเดຌทราบวาชืไอ นามสกุล 
ละผูຌทีไปราศรัยคือผูຌ฿ด ชืไอนามสกุล฿ด 
 ิ฿นกรณีการถอดทปค าปราศรัยของผูຌชุมนุมนีๅ คยมีกรณีศึกษาทีไพนักงานอัยการเดຌขอ฿หຌท าการ
สอบสวนพิไมติม ดย฿หຌท าการถอดทปค าปราศรัยของผูຌชุมนุม฿นหตุการณ์ชุมนุมตละวัน พืไอน าเป
ประกอบการสัไงคดีี 



๓๐ 

 

 

 ๑.๐.๐ มืไอเดຌจัดท าบันทึกทปค าปราศรัยละภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการชุมนุมสาธารณะเวຌ
ป็นหลักฐานพรຌอมทัๅงท าบันทึกถอดทปค าปราศรัยลຌว ฿หຌพิจารณาวาการกระท าดังกลาวของผูຌชุมนุม
สาธารณะขຌาขายป็นความผิดอาญาฐาน฿ด ลຌว฿หຌหนวยด านินการเปตามอ านาจหนຌาทีไ ลຌวส านาหลักฐาน
การถอดทปค าปราศรัยของผูຌชุมนุมดังกลาวสงเปยังส านักงานต ารวจหงชาติ. ิผาน ส านักงานกฎหมายละ
คดีี ภาย฿น ๓ วัน พืไอ฿หຌคณะท างานของส านักงานกฎหมายละคดี. พิจารณาศึกษาละสนอความหในตอ
ผูຌบงัคับบัญชาอีกสวนหนึไง 
 ๑.๐.๑ กรณีทีไผูຌควบคุมก าลังน าก าลังจຌาหนຌาทีไต ารวจเปท าการผลัดปลีไยนก าลังพลชุดดิมทีไปฏิบัติ
หนຌาทีไอยู฿นพืๅนทีไทีไมีการชุมนุม ต฿นระหวางทีไดินทางน าก าลังเปสับปลีไยนเดຌถูกผูຌชุมนุมขຌาขัดขวาง หรือ      
฿ชຌรถยนต์จอดขวางสຌนทางการเปปฏิบัติหนຌาทีไตามกฎหมายของจຌาหนຌาทีไต ารวจ หากจຌาหนຌาทีไต ารวจมีก าลัง
พียงพอละสามารถผลักดัน฿หຌผูຌชุมนุมยอมถอยละอยู฿นวิสัยทีไสามารถจับกุมผูຌทีไขัดขวางการปฏิบัติหนຌาทีไตาม
กฎหมายของจຌาหนຌาทีไต ารวจเดຌ ฿หຌจับกุมด านินคดีทันที วຌนตกรณีอยู฿นวิสัยทีไเมอาจตຌานการขัดขวางหรือ
กรงวาหากขຌาจับกุมลຌวจะกิดความวุนวายหรือการจลาจลขึๅนเดຌ หลังหตุการณ์ผานพຌนเป฿หຌถือป็นหลัก
ปฏิบัติวาผูຌทีไควบคุมก าลังจะตຌองเปจຌงความรຌองทุกข์฿หຌด านินคดีกับผูຌกระท าความผิดทุกราย  มิ฿หຌปลอย฿หຌ
หตุการณ์กระท าความผิดดังกลาวผานพຌนเปดยทีไจຌาหนຌาทีไต ารวจมิเดຌด านินการ฿หຌป็นเปตามกฎหมายทัๅงทีไ
พบการกระท าความผิด 
 

๑.๑ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล 

 

 มืไอมีการตงตัๅงพนักงานสืบสวน฿นคดีส าคัญ฿นระดับส านักงานต ารวจหงชาติ กองบัญชาการ/ภาค 
ดยระดมจຌาหนຌาทีไต ารวจฝຆายสืบสวนทีไมีขีดความสามารถ ทักษะละความช านาญดยฉพาะ฿นดຌานการ
สืบสวน หาขาว การติดตามหลงทีไพักพิงของผูຌกระท าความผิดดยการประสานงาน฿นดຌานการขาวกับหนวยทีไ
กีไยวขຌอง พืไอติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล฿นตละคดีมาด านินคดี฿หຌเดຌ
ดยรใว ดยกระท า฿นลักษณะชิงรุกอยางจริงจังละตอนืไองควบคูเปกับการประมินสถานการณ์ บรรยากาศ
ความตึงครียดฝຆายผูຌชุมนุมพรຌอมกับมีการประชาสัมพันธ์ผลการจับกุม฿หຌทราบทางสืไอตาง โ หรือผานทาง
ฆษกส านักงานต ารวจหงชาติ พืไอถลงผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไต ารวจ฿หຌทราบทุกระยะ อยางป็น
รูปธรรม 
 
๑.๒ การจับกุมละควบคุมตัว 

 

 มืไอปรากฏจากการสอบสวนวาผูຌ฿ดป็นผูຌกระท าความผิดอาญา ละป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา พนักงานสอบสวนด านินการຌองขอตอศาลออกหมายจับละด านินการจับกุมตัวมาด านินคดี
หรือรับมอบตัวผูຌตຌองหา฿นกรณีผูຌตຌองหาขຌามอบตัว ฿นขัๅนตอนนีๅจะตຌองมีการวางผนประสานหนวยก าลัง    
พืไอจัดก าลังจຌาหนຌาทีไต ารวจควบคุมผูຌตຌองหา ยานพาหนะ ขบวนคุຌมกัน฿นการน าตัวผูຌตຌองหาดินทางเปสถานทีไ
ควบคุมหรือเปศาล พราะอาจกิดหตุชิงตัวผูຌตຌองหา หรือหตุรຌายอืไนขึๅนเดຌ ส าหรับสถานทีไควบคุมตຌองพิจารณา
ตามความหมาะสมกับสถานการณ์ดยกรณีดังกลาวมีก าหนดเวຌตามประมวลต ารวจกีไยวกับคดี ลักษณะ ๒  
บททีไ ๎ ขຌอ ํ๏๕ วาการควบคุมผูຌจับเวຌทีไสถานีต ารวจนัๅน ตามปกติ฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุม หากผูຌตຌองถูก



๓๑ 

 

 

ควบคุมมีมากเมสามารถจะน าตัวขຌาควบคุม฿นหຌองควบคุมเดຌทัๅงหมด หรือมีหตุจ าป็นอยางอืไน ชน ผูຌตຌองหา
หญิง ละเมมีหຌองควบคุมทีไจัดเวຌดยฉพาะ ป็นตຌน ฿หຌนายต ารวจผูຌป็นหัวหนຌาผูຌรับผิดชอบ 
 ฿นสถานีต ารวจหงนัๅน จัดสถานทีไควบคุมขึๅนป็นพิศษฉพาะคราวเดຌ ฉะนัๅน฿นกรณีมีการจับกุม
ผูຌกระท าผิดกีไยวกับสถานการณ์ความเมสงบ หากหในวาจะควบคุมตัวผูຌนัๅนเวຌทีไสถานีต ารวจป็นการ            
เมปลอดภัยกใสามารถน าเปควบคุม฿นสถานทีไอืไนทีไหในวามีความปลอดภัยเดຌ ดย฿หຌป็นดุลยพินิจของหัวหนຌา
พนักงานสอบสวน 
 
๑.๓ สถานทีไควบคุมตัวกรณีป็นการควบคุมตัวผูຌถูกจับหรือผูຌตຌองหา  
      ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

 ๑.๓.ํ การควบคุมตัวผูຌถูกจับ มีก าหนดเวຌตามประมวลระบียบต ารวจกีไยวกับคดี ลักษณะ ๒     
การควบคุมตัว บททีไ ๎ การควบคุมตัวผูຌถูกจับเวຌทีไสถานีต ารวจ ขຌอ ํ๏๕ วรรครก ก าหนดวา การควบคุมตัว 
ผูຌถูกจับเวຌทีไสถานีต ารวจนัๅน ตามปกติ฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุม ละวรรคสอง ก าหนดวา หากผูຌตຌองถูกควบคุมมีมาก
เมสามารถจะน าตัวขຌาควบคุม฿นหຌองควบคุมเดຌทัๅงหมด หรือมีหตุจ าป็นอยางอืไน ชน ผูຌตຌองหาป็นหญิง ละ
เมมีหຌองควบคุมซึไงจัดเวຌดยฉพาะป็นตຌน ฿หຌนายต ารวจทีไป็นหัวหนຌาผูຌรับผิดชอบ฿นสถานีต า รวจหงนัๅน     
จัดสถานทีไควบคุมขึๅนป็นพิศษป็นการฉพาะคราวเดຌ หในวาการควบคุมผูຌถูกจับ฿นอ านาจของพนักงาน
สอบสวนกอนน าตัวผูຌตຌองหาเปผัดฟງองฝากขังตอศาล ตามระบียบก าหนด฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุมสถานี
ต ารวจ ตหากมีความจ าป็นเมสามารถน าตัวขຌาควบคุม฿นหຌองควบคุมเดຌ กใ฿หຌนายต ารวจทีไป็นหัวหนຌา
ผูຌรับผิดชอบจัดสถานทีไควบคุมขึๅนป็นพิศษป็นการฉพาะคราวเดຌ ชน ส านักงานต ารวจหงชาติ อาจ
ก าหนด฿หຌ กองบังคับการต ารวจตระวนชายดน ภาค ํ ป็นทีไควบคุมผูຌถูกจับ฿นกรณีการชุมนุมทางการมือง
ของกลุมผูຌชุมนุม ซึไงสามารถด านินการเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับหตุผลละความจ าป็นตลอดจนสถานการณ์ทีไกิดขึๅน
ดຌวย 
 ๑.๓.๎ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๕/ํ วรรครก บัญญัติว า     
฿นกรณีทีไมีหตุจ าป็นระหวางสอบสวนหรือพิจารณา มืไอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูຌบัญชาการ
รือนจ า หรือจຌาพนักงานผูຌมีหนຌาทีไจัดการตามหมายขังรຌองขอ หรือมืไอศาลหในสมควรศาลจะสัไง฿หຌขังผูຌตຌองหา
หรือจ าลยเวຌ฿นสถานทีไอืไนตามทีไบุคคลดังกลาวรຌองขอ หรือตามทีไศาลหในควรนอกจากรือจ ากใเดຌ ดย฿หຌอยู฿น
ความควบคุมของผูຌรຌองขอ หรือจຌาพนักงานทีไศาลก าหนด ฿นการนีๅศาลจะก าหนดระยะวลาทีไศาลหในสมควรกใเดຌ ละ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเดຌออกกฎกระทรวง ก าหนดสถานทีไอืไนทีไ฿ชຌ฿นการขัง จ าคุก หรือควบคุมตัว
ผูຌตຌองหา จ าลย หรือผูຌซึไงตຌองจ าคุกตามค าพิพากษาถึงทีไสุด พ.ศ.๎๑๑๎ ดยก าหนด฿หຌป็นอ านาจของ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมทีไจะก าหนด฿หຌสถานทีไ฿ด ป็นสถานทีไขัง ซึไงจะตຌองประสานงานกับจຌาหนຌาทีไ            
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ดຌวย ฿นกรณีทีไ จะขอ฿หຌก าหนดสถานทีไขังตามกฎกระทรวงขຌางตຌน            
จะตຌองมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมพืไอขอ฿หຌประกาศสถานทีไขัง ดยจะตຌองมีรายละอียดประกอบการพิจารณา 
เดຌก ผนทีไสดงอาณาขตสถานทีไขัง ละบัญชีรายชืไอจຌาหนຌาทีไต ารวจทีไปฏิบัติหนຌาทีไป็นผูຌควบคุมพิศษ    
พืไอปฏิบัติหนຌาทีไควบคุมผูຌตຌองหา ซึไงอาจจะก าหนด฿หຌ กองบังคับการต ารวจตระวนชายดน ภาค ํ            
ป็นสถานทีไขัง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๕/ํ กใเดຌ ดย฿หຌ กองบังคับการต ารวจ
ตระวนชายดน ภาค ํ จัดท าผนทีไสดงอาณาขตสถานทีไขัง พรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอขຌาราชการต ารวจ      



๓๒ 

 

 

ทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไป็นผูຌควบคุมพิศษ สนอมายังส านักงานต ารวจหงชาติ พืไอส านักงานต ารวจหงชาติ            
จะเดຌประมวลรืไองจຌง฿หຌกระทรวงยุติธรรมพิจารณาประกาศป็นสถานทีไขัง ตอเป 
 ๑.๓.๏ กรณีผูຌตຌองหาเม฿ชผูຌถูกจับละยังเมเดຌมีการออกหมายจับ มืไอเดຌมีการจຌงขຌอหาลຌว         
ตพนักงานสอบสวนหในวามีหตุทีไจะออกหมายขังผูຌนัๅนเดຌตามมาตรา ๓ํ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พนักงานสอบสวนมีอ านาจสัไง฿หຌผูຌตຌองหาเปศาลพืไอขอออกหมายขังดยทันที ตถຌาขณะนัๅนป็น
วลาทีไศาลปຂดหรือ฿กลຌจะปຂดท าการ฿หຌพนักงานสอบสวนสัไง฿หຌผูຌตຌองหาเปศาล฿นอกาสรกทีไศาลปຂดท าการ 
กรณีชนวานีๅ฿หຌน ามาตรา ๔๓ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มา฿ชຌบังคับกการพิจารณาออก
หมายขังดยอนุลม หากผูຌตຌองหาเมปฏิบัติตามค าสัไงของพนักงานสอบสวนดังกลาว ฿หຌพนักงานสอบสวนมี
อ านาจจับผูຌตຌองหานัๅนเดຌ ดยถือวาป็นกรณีจ าป็นรงดวนทีไจะจับผูຌตຌองหาเดຌดยเมมีหมายจับ ละมีอ านาจ
ปลอยชัไวคราวหรือควบคุมตัวผูຌตຌองหานัๅนเวຌ 
   
๑.๔ การสรุปส านวนการสอบสวนละการท าความหในทางคดี 

 

 นืไองจากคดีทีไกีไยวขຌองกับการชุมนุมทางการมืองถือป็นคดีนยบายส าคัญประภทหนึไง ซึไงทาง
ฝຆายรัฐบาล฿หຌความสน฿จละรงรัดติดตามผลคดีอยางตอนืไอง ดังนัๅนผูຌบังคับบัญชา฿นตละระดับชัๅนของ
พนักงานสอบสวน ควรทีไจะจัดท าบัญชีคดีดังกลาวเวຌพืไอตรวจสอบ ควบคุมละรงรัดติดตามผลการสอบสวน
ด านินคดีดังกลาวอยางตอนืไองป็นกรณีพิศษ เมควรปลอย฿หຌคดีดังกลาวนิไนนานหรือลาชຌาดย฿ชหตุ ดังนัๅน
จะตຌองรีบรงรัดสอบสวนคดีดังกลาว฿หຌสรใจสิๅนเปดยรใว คดีหลานีๅมืไอมีการรับค ารຌองทุกข์เวຌท าการสอบสวน
เปเดຌระยะหนึไงลຌว ส านักงานต ารวจหงชาติจะตຌองขอทราบผลการสอบสวนด านินคดีจากหนวย               
ทีไมีคดีกิดขึๅนของตละ กองบัญชาการ/ภาค ดยคดี฿ดหในวาการสอบสวนสรใจสิๅนลຌว หัวหนຌาพนักงาน
สอบสวนด านินการประชุมสรุปผลการสอบสวนมีความหในทางคดีละจัดท ารายงานการสอบสวน ส าหรับคดี
ความผิดกีไยวกับความมัไนคงของรัฐ การสัไงคดีอยู฿นอ านาจผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติ ตามขຌอบังคับ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยระบียบการด านินคดีอาญา พ.ศ. ๎๑๎๏ ละทีไกຌเขพิไมติม ขຌอ ๕ ละประมวล
ระบียบการต ารวจกีไยวกับคดี ลักษณะ ๔ บททีไ  ๎ขຌอ ๎ ๓๔ 
 
๑.๕ การคุຌมครองพยานละการสืบพยานเวຌลวงหนຌา 

 

 การของการคุຌมครองพยานนัๅน ป็นกรณีทีไมีความส าคัญป็นอยางยิไงนืไองจากมีความกีไยวพันกับการ
พิสูจน์ขຌอทใจจริง฿นทางคดี จึงป็นหนຌาทีไของพนักงานสอบสวนละจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองทีไจะตຌอง฿หຌ ความ
คุຌมครองพยาน ทัๅงนีๅ฿นสวนทีไกีไยวกับการคุຌมครองพยานนัๅน฿หຌปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คุຌมครองพยาน฿นคดีอาญา พ.ศ.๎๑๐๒ 
 นอกจากนีๅ ฿นสวนของการสืบพยานลวงหนຌาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานัๅน มีกรณีทีไ
กีไยวขຌองกับพนักงานสอบสวนอยู ๐ กรณี คือ 
 ๑.๕.ํ การสืบพยานลวงหนຌากอนฟງองคดีตอศาลตาม มาตรา ๎๏๓ ทวิ ซึไงป็นกรณีทีไมีหตุ     
อันควรชืไอเดຌวาพยานบุคคลจะดินทางออกเปนอกราชอาณาจักร เมมีทีไอยูป็นหลักหลง หรือป็นบุคคลมีถิไน
ทีไอยูหางเกลจากศาลทีไพิจารณาคดี หรือมีหตุอันควรชืไอวาจะมีการยุ งหยิงกับพยานเมวาดยทางตรงหรือ



๓๓ 

 

 

ทางอຌอม หรือมีหตุจ าป็นอืไนอันป็นการยกกการน าพยานนัๅนมาสืบ฿นภายหนຌา พนักงานสอบสวนอาจรຌองขอ
ตอพนักงานอัยการ ฿หຌยืไนค ารຌองตอศาลพืไอสืบพยานลวงหนຌากอนฟງองคดีกใเดຌ 
 ๑.๕.๎ การสืบพยานลวงหนຌาหลังฟງองคดีตอศาล ตกอนถึงก าหนดวันนัดสืบพยาน ตามมาตรา 
ํ๓๏/๎ วรรคสอง฿นกรณีจ าป็นพืไอประยชน์หงความยุติธรรม มืไอศาลหในสมควรหรือคูความฝຆายหนึไงฝຆาย
฿ดรຌองขอ ศาลจะมีค าสัไง฿หຌสืบพยานหลักฐานทีไกีไยวกับประดในส าคัญ฿นคดีเวຌลวงหนຌากอนถึงก าหนดวันนัด
สืบพยานกใเดຌ 
 ๑.๕.๏ การสืบพยานลวงหนຌาหลังฟງองคดี ตกอนถึงก าหนดวันสืบพยาน ตาม มาตรา ๑๑/ํ ฿นคดี
ทีไพนักงานอัยการป็นจทก์ ถຌาศาลมีค าสัไง฿หຌออกหมายรียกพยานจทก์ ดยมิเดຌก าหนดวิธีการสงเวຌ           
฿หຌพนักงานอัยการมีหนຌาทีได านินการ฿หຌหัวหนຌาพนักงานสอบสวนหงทຌองทีไทีไป็นผูຌจัดสงหมายรียกกพยาน
ละติดตามพยานจทก์มาศาลตามก าหนดนัดลຌวจຌงผลการสงหมายรียกเปยังศาลละพนักงานอัยการดยรใว
หากปรากฏวา  พยานจทก์มีหตุขัดขຌองเมอาจมาศาลเดຌหรือกรงวาจะป็นการยากทีไจะน าพยานนัๅนมาสืบ
ตามทีไศาลนัดเวຌ กใ฿หຌพนักงานอัยการขอ฿หຌศาลสืบพยานนัๅนเวຌลวงหนຌาตามมาตรา ํ๓๏/๎ วรรคสอง 
 ๑.๕.๐ การสืบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ลวงหนຌากอนฟງองคดี มาตรา ๎๐๐/ํ วรรคสาม     
฿นกรณีทีไพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์฿หຌหในถึงขຌอทใจจริงทีไอาจท า฿หຌศาลวินิจฉัยชีๅขาดคดีเดຌ 
ดยเมตຌองสืบพยานหลักฐานอืไนอีก หรือมีหตุอันควรชืไอเดຌ วาหากมีการนินชຌากวาจะน าพยานหลักฐาน        
ทางวิทยาศาสตร์อันส าคัญมาสืบ฿นภายหนຌา พยานหลักฐานนัๅนจะสูญสียเปหรือยากกการตรวจพิสูจน์           
มืไอคูความฝຆาย฿ดฝຆายหนึไงรຌองขอหรือมืไอศาลหในสมควร ศาลอาจสัไง฿หຌท าการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ตามความ฿นวรรคหนึไ งละวรรคสองเดຌ ทันทีดยเมจ าตຌองรอ฿หຌถึ งก าหนดวัน สืบพยานตามปกติ                 
ทัๅงนีๅ ฿หຌน าบทบัญญัติ฿นมาตรา ๎๏๓ ทวิ มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
 ซึไงตามบทบัญญัติดังกลาวป็นชองทางทีไปຂดกวຌางมากขึๅน฿นการน าตัวพยานเปบิกความตอศาล
ประกอบการด านินคดี 
 
๑.ํ์ การติดตามความคืบหนຌาคดี 

 

 มืไอสงส านวน฿หຌพนักงานอัยการลຌว พนักงานสอบสวนมีหนຌาทีไประสานงานกับพนักงานอัยการ    
พืไอติดตามผลการสัไงคดีชัๅนพนักงานอัยการ กรณีทีไพนักงานอัยการมีค าสัไงฟງองกใตຌองติดตามผลการพิจารณาคดี
฿นชัๅนศาล พืไอทราบวันนัดสืบพยานละติดตามพยานเปบิกความตอศาล หากมีปัญหาขຌอขัดขຌอง฿นการ
ด านินคดี฿หຌรายงานผูຌบังคับบัญชาพืไอกຌเข฿หຌการด านินคดีป็นเปดຌวยความรียบรຌอย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

๑.ํํ ตาราง บทก าหนดทษส าหรับผูຌฝຆาฝนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
 

ล าดับ ผูຌกระท าความผิดละลักษณะความผิด อัตราทษ หมายหตุ 

ํ. จัดการชุมนุมสาธารณะ฿นสถานทีไหຌามตามมาตรา ๓ 
 

จ าคุกเมกินหกดือน หรือ ปรับเม
กินหนึไ งหมืไนบาท หรือ ทัๅ งจ า    
ทัๅงปรับ ิมาตรา ๎๓ี 

 

๎. การชุมนุมสาธารณะทีไ กีดขวางทางขຌาออก หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน หรือการ฿ชຌบริการ สถานทีไ
ตามมาตรา ๔ 

จ าคุกเมกินหกดือน หรือ ปรับเม
กินหนึไ งหมืไนบาท หรือ ทัๅ งจ า    
ทัๅงปรับ ิมาตรา ๎๓ี 

 

๏. 
 

ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿หຌจຌงการ
ชุมนุมตอผูຌรับจຌงกอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวา
ยีไสิบสีไชัไวมง ิมาตรา ํ์ วรรคหนึไงี 

ป รั บ เ ม  กิ น ห นึไ ง ห มืไ น บ า ท   
ิมาตรา ๎๔ี 
 

 

๐. ฿หຌ ผูຌประสง ค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ซึไ งเม
สามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿นก าหนดวลาตาม
มาตราํ์จຌงการชุมนุมพรຌอมค าขอผอนผัน
ก าหนด  วลา ดัง กล า วต อ ผูຌ บั ง คับการต า ร ว จ
ผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿นกรุงทพมหานครหรือผูຌบังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัด฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี กอน
ริไมการชุมนุม ิมาตรา ํ๎ วรรคหนึไงี 

ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
ิมาตรา ๎๔ี 

฿หຌ น า คว าม ฿น
ม า ต ร า  ํ ์ 
วรรคสาม มา฿ชຌ
กั บการจຌ ง ฿น
ก ร ณี นีๅ  ด ย
อนุลม 

๑. ฿นกรณี ทีไ ผูຌ จัดการ ชุมนุม มิ เดຌจຌ งว าจะมี การ
ดินขบวนหรือคลืไอนยຌายผูຌชุมนุมจะดินขบวนหรือ
คลืไอนยຌายการชุมนุมเดຌตอมืไอเดຌจຌงลวงหนຌาตอ
หัวหนຌาสถานีต ารวจซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลการ
ชุมนุมสาธารณะนัๅนิมาตรา ํ๓ี 

ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
ิมาตรา ๎๔ี 

 
 

๒. ผูຌ ชุมนุมตຌอ ง  ลิกการ ชุมนุมสาธารณะ ภาย฿น
ระยะวลาทีไผูຌจัดการชุมนุมเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌง 
ิมาตรา ํ๔ วรรคหนึไงี 

ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
ิมาตรา ๎๔ี 

 

๓. ผูຌ฿ดฝຆาฝนค าสัไงหຌามชุมนุม หรือจัดการชุมนุมระหวาง
มีค าสัไงหຌามชุมนุมตาม มาตราํํ          

จ าคุกเมกินหกดือน หรือปรับเม
กินหนึไงหมืไนบาทหรือทัๅงจ า ทัๅง
ปรับ ิมาตรา ๎๕ี 

฿ น ร ะ ห ว า ง มี
ค าสัไงหຌามชุมนุม
ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ 
 ละ พิ จ า ร ณ า
วินิจฉัยอุทธรณ์
฿หຌงดการชุมนุม 

สาธารณะ 
๔. 
 

ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ ิํี ิ๎ี
หรือ ิ๏ี หรือผูຌชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 
ิํี หรือ ิ๎ี ิมาตรา ๏์ี 

ป รั บ เ ม  กิ น ห นึไ ง ห มืไ น บ า ท   
ิมาตรา ๏์ี 

มาตรา นีๅ อาผิด
กับผูຌจัดการชุมนุม
ละผูຌชุมนุม 



๓๕ 

 

 

ล าดับ ผูຌกระท าความผิดละลักษณะความผิด อัตราทษ หมายหตุ 

๕. ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ ิ๐ี ิ๑ี 
ิ๒ี หรือ ิ๓ี หรือผูຌชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา 
ํ๒ ิ๏ี ิ๐ี ิ๑ี ิ๒ี ิ๓ี หรือ ิ๔ีิมาตรา ๏ํ วรรค
หนึไงี 
การกระท าตามวรรคหนึไงท า฿หຌระบบการขนสง
สาธารณะระบบการสืไอสารหรือทรคมนาคม ระบบ
ผลิตหรือสงกระสเฟฟງาหรือประปาหรือระบบ
สาธารณูปภคอืไน฿ด฿ชຌการเมเดຌเมวาจะป็นการ
ชัไวคราว หรือถาวรผูຌ จัดการชุมนุม ิมาตรา ๏ํ   
วรรคสองี 

จ าคุกเมกินหกดือนหรือปรับเม
กินหนึไงหมืไนบาทหรือทัๅงจ า ทัๅง
ปรับ ิมาตรา ๏ํ วรรคหนึไงี 
 
จ าคุกเมกินสิบปหรือปรับเมกิน
สองสนบาทหรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
ิมาตรา ๏ํ วรรคสองี 
 

มาตรานีๅ อาผิด
กั บ ผูຌ จั ด         
การ ชุมนุมละ       
ผูຌชุมนุม 

ํ์. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํ๕ (๑ี หรือ
มาตรา ๎๏ ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม 

 
ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุมิมาตรา 
๏๎ี 
 
 

จ าคุกเมกินหนึไงปหรือปรับเมกิน
สองหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 
 
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 

ม า ต ร า นีๅ  ย ก
ป ร ะ  ภ ท ข อ ง
บุ ค ค ล  ป็ น  ๏ 
ก ร ณี  คื อ         
ํ.ผูຌจัดการชุมนุม 
๎.ผูຌชุมนุม 
๏.ผูຌอยู฿นสถานทีไ
ชุมนุม 

ํํ. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือ
ผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์    ตาม
มาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ิมาตรา ๏๏ี 

จ าคุกเมกินสามป หรือปรับเม
กิ นหกหมืไ น บาท  หรื อ ทัๅ ง จ า      
ทัๅงปรับ  

 

ํ๎. ผูຌ฿ดเมเดຌรับมอบหมายจากจຌาพนักงานดูลการ
ชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไง
เดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์฿หຌปฏิบัติ
หนຌาทีไตามพระราชบัญญัตินีๅพาอาวุธขຌาเป฿นทีไชุมนุม 
เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีอาวุธนัๅนติดตัวหรือเม 
 
ถຌาอาวุธตามวรรคหนึไงป็นอาวุธปน วัตถุระบิดหรือ
วัตถุอืไน฿ดอันมีสภาพคลຌายคลึงกันิมาตรา ๏๐ี 

จ าคุกเมกินสามปหรือปรับเมกิน
หกหมืไนบาทหรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 
 
 
 
ทษจ าคุกเมกินหຌาป หรือปรับเม
กินหนึไ งสนบาท  หรื อ ทัๅ งจ า    
ทัๅงปรับ 

 

ํ๏. บรรดาทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุม
สาธารณะทีไยึดเดຌจากการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบ
ดຌวยกฎหมายหรือเมลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล 

฿หຌศาลมีอ านาจสัไง ริบสียทัๅงสิๅน  
เ ม ว า จ ะ มี ผูຌ ถู ก ล ง  ท ษ ต า ม         
ค าพิพากษาหรือเม ิมาตรา ๏๑ี 

 

 

 



๔์ 

 

 

บททีไ ๒ 

หลักการส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ 

 

๒.ํ หลักการวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ๒.ํ.ํ ความป็นมา 

    กฎหมายวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ มีการสนอตอรัฐบาลป็นระยะวลายาวนาน นับตัๅงต
ครัๅงมืไอคราว ครม. เดຌประชุมปรึกษามืไอวันทีไ ๓ ธ.ค.๎๐๕๔ ลงมติหในควรมีกฎหมายวาดຌวยการชุมนุม
สาธารณะ ดย฿หຌ สคก. รับเปพิจารณายกรางกฎหมาย฿นรืไองนีๅรวมกับกรมต ารวจ ิ฿นสมัยนัๅนี ดย฿หຌถือตาม
หลักการตามกฎหมายอังกฤษ ละเดຌมีการสนอรางกฎหมายดังกลาวรืไอยมา จนกระทัไงกิดความชัดจน฿นป 
๎๑๑๐ ิสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ วชชาชีวะี ดย ตร. เดຌมีการสนอกฎหมายดังกลาวเปถึงชัๅนการพิจารณาของ
วุฒิสภาตนืไองจากมีการยุบสภากิดขึๅนสียกอน รางกฎหมายวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะดังกลาวจึงตกเป 

    ตอมา ตร. เดຌสนอราง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ตอ ครม. ิสมัยรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์อชาี ละเดຌลงมติมืไอวันทีไ ํ๔ พ.ย.๑๓ อนุมัติหลักการรางกฎหมาย ละ฿หຌสง สคก. ตรวจ
พิจารณาป็นรืไองดวน ดย สนช. เดຌลงมติ฿นคราวการประชุมครัๅงทีไ ๎๏/๎๑๑๔ วันศุกร์ทีไ ํ พ.ค.๑๔ 
หในสมควร฿หຌราง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ประกาศ฿ชຌป็นกฎหมาย ดยประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา  
ตอนทีไ ํ๎๏ ลม ๒๏ ก วันทีไ ํ๐ ก.ค.๑๔ พืไอบังคับ฿ชຌกฎหมายตอเป ิมีผลบังคับ฿ชຌวันทีไ ํ๏ ส.ค.๑๔ี 
 

 ๒.ํ.๎ กติการะหวางประทศ 

    ประทศเทยเดຌภาคยานุวัติ ิAccession) ขຌารวมป็นภาคีกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิ
พลมืองละสิทธิทางการมือง ิInternational Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) มืไอวันทีไ 
๎๕ ตุลาคม ๎๑๏๕ ละมีผลบังคับ฿ชຌวันทีไ ๎๕ มกราคม ๎๑๐์ ซึไงมีสาระของสิทธิ฿นสวนทีไป็นสิทธิพลมือง
ละสิทธิทางการมือง ดยมีการคุຌมครองสรีภาพทางความคิด สรีภาพ฿นการสดงความคิดหในละการ
สดงออก ิFreedom of Expression) ละสิทธิทีไจะชุมนุมอยางสันติ การรวมกันป็นสมาคม พลมืองทุกคนมี
สิทธิทีไจะมีสวน฿นกิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลทัๅงปวงยอมสมอภาคกันตามกฎหมายละเดຌรับการ
คุຌมครองอยางทาทียมกัน ดยกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ขຌอบททีไ ๎ํ 
เดຌกลาวถึง สิทธิ฿นการชุมนุมดยสงบ ิThe Right of Peaceful Assembly) ยอมเดຌรับการรับรอง การจ ากัด
การ฿ชຌสิทธินีๅจะกระท ามิเดຌนอกจากจะก าหนดดยกฎหมายละพียงทาทีไจ าป็นส าหรับสังคมประชาธิปเตย 
พืไอประยชน์หงความมัไงคงของชาติ ิNational Security) หรือความปลอดภัยสาธารณะ ิPublic Safety) 

ความสงบรียบรຌอย ิPublic Order) การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน ิProtection of Public 

Health or Morals) หรือ การคุຌมครองสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน ิProtection of the Rights and 

Freedoms of Others) ประทศเทย จึงถือตามกติการะหวางประทศดังกลาว ละ฿หຌความส าคัญกับ       



๔ํ 

 

 

การชุมนุมดยสงบภาย฿ตຌกรอบของรัฐธรรมนูญละกฎหมายทีไจะตຌองมุงคุຌมครองทัๅงผูຌชุมนุมสาธารณะละ
สาธารณชนทัไวเปเปพรຌอม โ กัน 

 

 ๒.ํ.๏ รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 

    การชุมนุมสาธารณะเดຌมีพัฒนาการมาตัๅงตอดีตจะหในเดຌจาก รั ฐธรรมนูญหง
ราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๐๓๑ บัญญัติเวຌ฿นมาตรา ํ๐ วา ภาย฿นบังคับหงบทกฎหมายบุคคลยอมมี
สรีภาพบริบูรณ์฿นรางกาย คหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การขียน การฆษณา การศึกษาอบรม การประชุม
ดยปิดผย การตัๅงสมาคม การอาชีพ ละฉบับพุทธศักราช ๎๐๔๕ มาตรา ํ๐ บุคคลยอมมีสรีภาพบริบูรณ์
฿นรางกาย คหะสถาน ทรัพย์สิน การพูด การขียน การพิมพ์ การฆษณา การศึ กษาอบรม การชุมนุม
สาธารณะ การตัๅงสมาคมฯ ละฉบับพุทธศักราช ๎๐๕๎ มาตรา ๏๓ บุคคลยอมมีสรีภาพบริบูรณ์฿นการชุมนุม
ดยสงบละปราศจากอาวุธ การจ ากัดสรีภาพชนวานีๅ จะกระท าเดຌกใตดยบทบัญญัติหงกฎหมายฉะพาะ
฿นกรณีการชุมนุมสาธารณะ ละพืไอคุຌมครองความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ หรือพืไอรักษา
ความสงบรียบรຌอย฿นระหวางทีไประทศอยู฿นภาวะการรบหรือการสงคราม ฿นระหวางทีไมีพระบรมราชองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกฉิน หรือ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศ฿ชຌกฎอัยยการศึก ละเดຌรับรองการชุมนุม
สาธารณะ เวຌอยางตอนืไอง ความชัดจนจะหในเดຌจากรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๐์ 
ละ ฉบับพุทธศักราช ๎๑๑์  ภายหลังจากทีไประทศเทยเดຌขຌาป็นภาคีกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิ
พลมืองละสิทธิทางการมือง ิInternational Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ตัๅงตป 
พ.ศ.๎๑๏๕ ป็นตຌนมา สิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุม ซึไงถือป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐานของความป็นมนุษย์ ละหาก
พิจารณาตามมาตรา ๐ หงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช ๎๑๑๓  ภาย฿ตຌ
บังคับบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ สิทธิ สรีภาพละความสมอภาค บรรดาทีไชนชาว
เทยคยเดຌรับการคุຌมครองตามประพณีการปกครองประทศเทย฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงป็นประมุขละตามพันธกรณีระหวางประทศทีไประทศเทยมีอยูลຌว ยอมเดຌรับการคุຌมครองตาม
รัฐธรรมนูญนีๅ จะหในเดຌวาสิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุมสาธารณะยังคงเดຌรับการรับรองเวຌอยางชัดจຌง฿น
รัฐธรรมนูญของประทศเทยมาตัๅงตอดีตจนกระทัไงปัจจุบัน 

 

๒.๎ หลักการ฿ชຌก าลัง 
 

 จຌาหนຌาทีไตຌองพยายาม฿ชຌการจรจาตอรองหรือปฏิบัติการ฿ด โ พืไอคลีไคลายสถานการณ์ หากเมป็น
ผลละจຌาหนຌาทีไจ าป็นตຌองมีการ฿ชຌก าลังขຌากຌเขสถานการณ์ทีไ เม฿ชการปງองกันภยันตรายทีไ฿กลຌจะถึง 
สามารถด านินการตามมาตรการตาง โ ฿หຌป็นเปตามสมควรกหตุ ละยุทธวิธีการ฿ชຌก าลัง ตามความจ าป็น
ของสถานการณ์ตามหลักสัดสวน ดยวิธีการ฿ดวิธีการหนึไง หรือหลายวิธีพรຌอมกัน฿หຌสอดคลຌองหมาะสมกับ



๔๎ 

 

 

สถานการณ์จຌาหนຌาทีไตຌองพยายามหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงทีไสุด หากเม
สามารถหลีกลีไยงเดຌ฿หຌ฿ชຌก าลังพียงทาทีไจ าป็นละหมาะสมกับสถานการณ์ 

 การ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ ตຌอง฿ชຌมืไอมีหตุจ าป็นละหมาะสมกับความรุนรง
ของสถานการณ์ ดย฿นบืๅองตຌน฿หຌ฿ชຌการจรจา ละหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังทาทีไจะสามารถกระท าเดຌ ตจะตຌอง
เมกระทบตอความปลอดภัยของสาธารณชนละจຌาหนຌาทีไซึไงปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอย
฿นการชุมนุม  
 การ฿ชຌอาวุธตຌอง฿ชຌพืไอปງองกันตนองหรือบุคคลอืไน฿หຌพຌนจากภยันตรายรຌายรงตอชีวิต หรือรางกาย 
หรือพืไอระงับยับยัๅงหตุความรุนรง฿หຌสงบ หรือพืไอจับกุมผูຌทีไกระท าผิดกฎหมายหรือผูຌตอสูຌขัดขวาง           
จຌาพนักงานหรือพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลดังกลาวหลบหนี 
 การจะ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธพืไอยุติการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย มืไอ฿ดนัๅน   
ยอมเมตัดสิทธิของจຌาหนຌาทีไ ฿นการปງองกันสิทธิของตนองหรือผูຌอืไนพืไอ฿หຌพຌนจากภยันตราย อันกิดจากการ
ประทุษรຌายอันละมิดตอกฎหมายทีไ฿กลຌจะถึง ดยเดຌกระท าพอสมควรกหตุ 

 

๒.๏ นวค าพิพากษาศาล 

 

 ๒.๏.ํ การชุมนุมทีไชอบดຌวยกฎหมาย 

   การชุมนุมทีไชอบดຌวยกฎหมายจะตຌองป็นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ ภาย฿ตຌ
ขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย ดยทีไการ฿ชຌสิทธิของบุคคลตຌอง
กระท าดยสุจริต เมขัดตอความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ละจะอຌางศักด์ิศรีความป็นมนุษย์หรือ฿ชຌสิทธิ
สรีภาพของตนเดຌ ทาทีไเมละมิดสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน การ฿ชຌสิทธิซึไงมีตจะ฿หຌกิดสียหายกบุคคล
อืไนนัๅนทานวาป็นการอันมิชอบดຌวยกฎหมาย 

   พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงป็นกฎหมายทีไวางนวทาง หลักกณฑ์
การ฿ชຌสิทธิการชุมนุมสาธารณะ฿หຌชัดจนละสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุม
สาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌ
ทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิ สรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 

 

 ๒.๏.๎ การชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย 

   การชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย กลาวคือ ป็นการชุมนุมทีไกินขอบขตสรีภาพของ      
การชุมนุมตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย หรือกฎหมาย อันป็นการลวงละมิดสิทธิละ
สรีภาพ ศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน กระทบกระทือนการทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะกินสมควร หรือ    
การชุมนุมทีไฝຆาฝนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 



๔๏ 

 

 

   การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ยกตัวอยางชน การชุมนุมทีไปຂดลຌอมทางขຌา ออก สถานทีไ
ราชการ มีการ฿ชຌรัๅวลวดหนาม ยางรถยนต์ราดนๅ ามันชืๅอพลิง กีดขวางถนน อันมีลักษณะท า฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะ
กิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สรีภาพ หรือการชุมนุมทีไมีการปຂดกัๅนถนน ทางหลวง ทางสาธารณะ ป็นตຌน 

 

๒.๐ ถอดบทรียน 

 

 จากการชุมนุมสาธารณะทีไผานมา มีบทรียนจากการชุมนุมตาง โ มากมาย สามารถสรุปนวทาง
ปฏิบัติ฿นการกຌเขปัญหาการดูลการชุมนุมสาธารณะละสามารถน าเปปรับ฿ชຌตามความหมาะสมเดຌ ดังนีๅ 
 

 ๒.๐.ํ ระบบการขาว 

   ํี หนวยงานดຌานการขาว จะตຌองหาขาว฿นชิงลึก หรือขาวทีไมีคุณภาพพียงพอส าหรับ฿ชຌ
วางผนชิงรุก หากตขาวสารดังกลาวมักจะป็นทีไรับรูຌฉพาะ฿นสวนของงานการขาว ละผูຌบังคับบัญชา
ระดับสูงทานัๅน เมมีการกระจายขาวสารลงมา฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์ส าหรับการวางผน หรือบริหาร
หตุการณ์ลย  
   ๎ี ขาวสารจากหตุการณ์ทีไกิดขึๅนลຌว ละนวนຌมของสถานการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน ยังคง
ป็นพืๅนฐานดຌานการขาวทีไมีความจ าป็นส าหรับการวางผน ละการตกลง฿จของผูຌบังคับบัญชา มຌ฿นหลาย โ 
กรณีอาจจะตรงกับขาวปຂดจากสืไอสารมวลชน ตกใป็นการตอกยๅ ารับรองคาความนาชืไอถือของขาวเดຌ 
   ๏ี ขาว฿นชิงลึก มຌจะมีขຌอจ ากัด฿นดຌานการรักษาความลับ ตกในาจะน ามากระจาย฿หຌมาก
กวาดิม ดยจ ากัดระดับผูຌขຌาถึงขาวตามความหมาะสม ตทัๅงนีๅควรจะ฿หຌผูຌท าหนຌาทีไ฿นการวางผน หรือจัดท า
ขຌอพิจารณาส าหรับการตกลง฿จของผูຌบังคับบัญชาเดຌรับรูຌขาวชิงลิกนัๅนดຌวย 

   ๐ี การด านินการดຌานการขาว฿หຌด านินการตัๅงตภาวะปกติละป็นเปอยางตอนืไอง     
ดย฿หຌมีการจัดการประชุม วิคราะห์สถานการณ์ทีไอาจกิดขึๅนเดຌ 
   ๑ี การด านินการดຌานการขาวควรมีการรายงาน฿หຌ ศปก.ตร. ทราบป็นระยะอยางตอนืไอง
ครบถຌวนละชัดจน พืไอรองรับการปฏิบัติ฿นทุก โ ขัๅนตอน 

 

 ๒.๐.๎ ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจหงชาติ ิศปก.ตร.ี 
   ํี จะตຌองป็นครืไองมือของผูຌบังคับบัญชา฿นการบริหารจัดการงานส าคัญตาง  โ ชน     
งานการประชุมระดับนานาชาติ งานกีฬาระดับนานาชาติ งานพระราชพิธีส าคัญ ละงาน฿นภาวะวิกฤตตาง โ 
ชน งานชวยหลือผูຌประสบภัย งานวินาศภัย การกอความเมสงบ การกอการรຌายสากล ละงานการควบคุมฝูง
ชน ขนาด฿หญ ลักษณะงานส าคัญหรืองาน฿นภาวะวิกฤตจะป็นงานทีไเมกิดขึๅนป็นประจ า มีสภาพความส าคัญ 
ละความจ าป็นรงดวน฿นการกຌเขปัญหา งานดังกลาวเมมีหนวยงาน฿ดมีหนຌาทีไรับผิดชอบดยตรง หรือ   



๔๐ 

 

 

งานนัๅนมีความส าคัญ ละปัญหากินขีดความสามารถทีไหนวยปกติจะรับผิดชอบเดຌ ละงานนัๅนจ าป็นตຌอง     
บูรณาการ หรือสนธิก าลังจากหลาย โ หนวยงานขຌารวมปฏิบัติ 

   ๎ี จัดตัๅงคณะท างานบริหารหตุการณ์฿นภาวะวิกฤตของ ตร. ดยคณะท างานชุดนีๅตຌองจัด
ลักษณะป็นหนวยฉพาะกิจ มีการมอบหมาย฿หຌผูຌบังคับบัญชาระดับ ตร. ป็นหัวหนຌาคณะท างาน ประกอบดຌวย 
บุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงาน฿นภาวะวิกฤตจากหนวยงานตาง โ 
ดยเมจ าป็นตຌอง฿ชຌบุคลากรทีไมีต าหนงหนຌาทีไ ดยตรง ฿นงานนัๅน โ กใเดຌ ดยมีหนຌาทีไหลัก฿นการสนับสนุน   
การปฏิบั ติก  ศปก.ตร. ทัๅ ง ฿นดຌานการวิ คราะห์ขຌอมูล การพิจารณาหนทางปฏิบั ติ  การวางผน                
การประสานงาน ละการบริหารหตุการณ์อืไน โ คณะท างานชุดนีๅจะปรียบสมือน ฝຆายอ านวยการ      
ของ ผบ.ตร. ฿นการบริหารหตุวิกฤต 

 

 ๒.๐.๏ การฝຄกควบคุมฝูงชน 

   ํี รูปบบการฝຄก฿นระดับพืๅนฐาน ยังคง฿ชຌรูปบบการฝຄกทีไ ตร. ก าหนด 

   ๎ี การฝຄกทบทวน หรือการฝຄกตามผนผชิญหตุ ควรจ านกก าลังพลขຌารับการฝຄกป็น    
๎ สวน คือ 

   สวนรก ท าการฝຄกจากประสบการณ์การ฿ชຌก าลัง฿นการควบคุมฝูงชนจริง ซึไงสวน฿หญ
ภารกิจของ ตร. คือ การรักษาความปลอดภัยสถานทีไ การตัๅงจุดตรวจจุดสกัด การรักษาความปลอดภัย฿นพืๅนทีไ
การชุมนุม การอ านวยความสะดวกดຌานการจราจรดยรอบพืๅนทีไการชุมนุม การก าหนดสຌนทางการคลืไอนเหว 
การ฿ชຌทคนิคการจรจาตอรอง การ฿ชຌอุปกรณ์ประจ ากาย การปຂดลຌอมพืๅนทีไ ป็นตຌน 

   สวนทีไสอง ท าการฝຄกก าลังส าหรับภารกิจทีไอาจกระทบกระทัไงกับผูຌชุมนุม ชน การปฏิบัติ
ขຌากดดัน ปะทะหรือยุติการชุมนุม ควรป็นก าลังอีกสวนหนึไง ทีไเดຌรับการฝຄกพืไอปฏิบัติ฿นกรณีป็นการฉพาะ 

   ๏ี ควรจัด฿หຌมีวงรอบ฿นการฝຄกทบทวน ฿นภาวะปกติอยางป็นระบบ ละทีไส าคัญทุกครัๅง  
ทีไจะตຌองออกปฏิบัติภารกิจ฿นสถานการณ์จริง ก าลังทุกสวนจะตຌองเดຌรับ การฝຄกรงดวน ตามภารกิจทีไเดຌรับ
มอบหมาย ดยฉพาะการขຌายุติการชุมนุม การ฿ชຌอุปกรณ์พิศษหรืออาวุธ 

 

 ๒.๐.๐ การบริหารจัดการก าลังพล 

   ํี การรักษายอดก าลังพล การจัดท าบัญชีรายชืไอก าลังพลทุกนายทีไขຌารวม฿นการปฏิบัติ
ภารกิจ มาตรการ฿นการควบคุม ก ากับ ดูลก าลังพล฿หຌอยูปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

   ๎ี การขึๅนควบคุมทางยุทธการ ป็นการจัดระบบของการบังคับบัญชารูปบบหนึไงทีไหมาะ
ส าหรับน ามา฿ชຌกับก าลังพลขนาด฿หญ ตตຌองท าความขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไตาง โ ฿หຌชัดจน มีการจัดครงสรຌาง
การจัดฉพาะกิจ พรຌอมทัๅงก าหนดสายการบังคับบัญชา การก าหนดชองทางการสืไอสาร฿นหลาย  โ ชองทาง 
หนวยขึๅนควบคุมทางยุทธการ ชุดนายต ารวจติดตอ หรือประสานงาน การประชุม หรือชีๅจงท าความขຌา฿จ 
ซักซຌอมนวทางการปฏิบัติรวมกัน 



๔๑ 

 

 

   ๏ี การบงมอบภารกิจ ควร฿ชຌการบงมอบป็นพืๅนทีไ ละการบงมอบป็นภารกิจควบคู  
กันเป   

   ๐ี การสงก าลังบ ารุง เมควรผลักภาระทัๅงหมด฿หຌหนวยควบคุมฯ ป็นผูຌรับผิดชอบ การ฿ด
หนวยขึๅนควบคุมฯ สามารถด านินการอันป็นการลดภาระหนวยควบคุมฯ เดຌ กใควรจะด านินการอง ฿นการ
บริหารจัดการปริมาณก าลังพลขนาด฿หญ ตร. ควรขຌาเปสนับสนุน พืไอลดภาระหนวยปฏิบัติ ละจัด฿หຌอยู฿น
ต าบลทีไตัๅงมิดชิดจากสายตาบุคคลภายนอกพอสมควร มีทีไส าหรับพักผอน฿นลักษณะทีไป็นระบียบรียบรຌอย 
ละจัด฿หຌมีนายต ารวจประสานงานดຌานการสงก าลังบ ารุงป็นการฉพาะ 

   ๑ี การปรับปรุงยุทธปกรณ์฿นการควบคุมฝูงชน ดยพิจารณาปรับปรุงดຌานคุณภาพ      
ของอุปกรณ์฿นการปງองกันตัว การพิไมประสิทธิภาพอุปกรณ์สริมการปฏิบัติ อุปกรณ์พิศษ ละอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกตาง โ ป็นตຌน 

   ๒ี การปฏิบัติการดຌานประชาสัมพันธ์ พบวาการคลืไอนเหวของฝูงชนมีการ฿ชຌสืไอสารมวลชน
ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการทางจิตวิทยา การฆษณาชวนชืไอ ละการปลุกระดมความคิด
อยางเดຌผล นวทาง฿นการปฏิบัติงานดຌานประชาสัมพันธ์฿นภารกิจควบคุมฝูงชนควรด านินการ ดังนีๅ จ านก
การประชาสัมพันธ์ออกป็นสองระดับ คือ ฿นระดับภาพรวม ละ ระดับพืๅนทีไ ดยทัๅงสองระดับควรจะมี
คณะท างานป็นการฉพาะพืไอการวางผนดຌานการ฿ชຌสืไอ ละการด านินมาตรการ฿นการประชาสัมพันธ์ หัวขຌอ
฿นการประชาสัมพันธ์ระดับภาพรวม ละระดับพืๅนทีไควรป็นเป฿นทิศทางดียวกัน อาจจะตกตางกันบຌาง฿น
กรณี นืไองจากกลุมปງาหมายทีไตกตางกัน  ละควรจัด฿หຌมีการฝຄกกีไยวกับการปฏิบัติงานดຌานการ
ประชาสัมพันธ์฿นภาวะวิกฤตของ ตร. 
   ๓ี การปฏิบัติการดຌานกฎหมาย หนຌาทีไหลักของฝຆายกฎหมายนอกจากจะท าหนຌาทีไป็นทีไ
ปรึกษาของผูຌบังคับบัญชา฿นงตัวบทกฎหมายลຌว ควรวางมาตรการกีไยวกับการกใบรวบรวมพยานหลักฐาน 
ละพฤติกรรมตาง โ ส าหรับการด านินคดี ละตຌองชีๅจง สรຌางความมัไน฿จกับ ผบ.หตุการณ์ ละก าลังพล
ตามอ านาจหนຌาทีไทีไกฎหมายก าหนดเวຌ 
   ๔ี การด านินการดຌานขวัญละก าลัง฿จ จะตຌองมีการด านินการทัๅง฿นระดับผูຌบังคับบัญชา 
ตຌนสังกัด ละผูຌบังคับบัญชาระดับสูง฿นพืๅนทีไ 
   ๕ี การจัดตัๅงกองก าลังส าหรับภารกิจควบคุมฝูงชน ดยมืไอมีหตุการณ์กิดขึๅนจะเม฿ชຌ    
การระดมก าลังต ารวจประจ าทຌองทีไปกติมาประกอบก าลังป็นชุดควบคุมฝูงชน ท า฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไยังเดຌรับ
การดูล รักษาความปลอดภัย฿นชีวิต รางกาย หรือทรัพย์สินตามปกติ ละยิไงเปกวานัๅนการจัดตัๅงกองก าลัง
ขึๅนมาป็นการฉพาะจะท า฿หຌสามารถฝຄก ละตรียมระบบของกองก าลังทีไจัดขึๅนมาเดຌอยางตใมทีไ ละมีลักษณะ
ป็น มืออาชีพ มากกวาทีไผานมา 
 

 

 



๔๒ 

 

 

 ๒.๐.๑ ขຌอสนอนะอืไน โ 

   ํี การปฏิบัติงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ควร฿ชຌ ผูຌบัญชาการหตุการณ์ พียงคนดียว 
ตอนืไองจนกวาหตุการณ์จะยุติลง ระบบการสัไงการบังคับบัญชาจะตຌองป็นเปตามระบบ ขัๅนตอน ละวิธีการทีไ
ถูกตຌองหมาะสมตามหลักการละสถานการณ์ทีไกิดขึๅน พืไอมิ฿หຌก าลังพล฿นสวนตาง โ กิดความสับสน฿น
นวทางปฏิบัติหรือขຌอสัไงการตาง โ 

   ๎ี ควรมีการฝຄกอบรม นักจรจาตอรอง ฿นสถานการณ์ควบคุมฝูงชนดยฉพาะ 

   ๏ี จ าป็นจะตຌองมีการทบทวนระบียบ กฎหมาย กีไยวกับความรับผิดชอบตอหตุการณ์ 
ระหวางจຌาพนักงานต ารวจ ฝຆายปกครอง หนวยงานของรัฐอืไน โ 

   ๐ี จ าป็นจะตຌองมีการทบทวน พืไอสรຌางความชัดจนกีไยวกับขຌอกฎหมายรองรับการปฏิบัติ
หนຌาทีไของจຌาพนักงานต ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

 

บบ ๎–ํ 

 

 
 
 
 
ทีไ...........................              สถานีต ารวจ ...................... 
 

ิวัน  ดือน  ปี 
 
รืไอง สรุปสาระส าคัญการชุมนุมสาธารณะ 
รียน  ิชืไอ – นามสกุล ของผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะี 
อຌางถึง หนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ ลงวันทีไ .......................................................... 
สิไงทีไสงมาดຌวย หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะ 
 
 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะของทานจຌงความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ    
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ ..................... รายละอียดจຌงลຌวนัๅน  
            ผูຌรับจຌงจึงเดຌสรุปสาระส าคัญตามมาตรา ํํ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดังนีๅ               
               ํ. รายละอียดกีไยวกับผูຌจຌง  
 ๎. วัน ระยะวลา สถานทีไชุมนุมสาธารณะ  
 ๏. วัตถุประสงค์ของการชุมนุมสาธารณะ ิตามขຌอมูลตามทีไเดຌรับจຌงี 
 ๐. การดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมสาธารณะ 
              ทัๅงนีๅ ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะถือป็นผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไตามมาตรา 
ํ๑ ละมาตรา ํ๒ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดยมีรายละอียดตามสิไงทีไสง     
มาดຌวย 
 ค านะน าพิไมติม ิถຌามีี  
                 จึงรียนมาพืไอทราบ  
 
                ขอสดงความนับถือ 
 
                        พันต ารวจอก  ........................................ 
                              ิพิมพ์ชืไอตใมี 
                 ิต าหนงี/ผูຌรับจຌง 
สถานีต ารวจ .................... 
ิชืไอนายต ารวจผูຌประสานงานี 
ทร.  ............................. 



๔๔ 

 

 

หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม 

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 
มาตรา ํ๑ ผูຌจัดการชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 

ิํี ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดยสงบละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌขอบขตการ
฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ 

ิ๎ี ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะเม฿หຌกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไ
สาธารณะ ตลอดจนดูลละรับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 

ิ๏ี จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุมนุมตามมาตรา ํ๒ ละงืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ิ๐ี ฿หຌความรวมมือกจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเป
ตาม ิํี ละ ิ๎ี 

ิ๑ี เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 
ิ๒ี เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวางวลา ๎๐.์์ นาฬิกา 

ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน 
ิ๓ี เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยก าลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติ

ประกาศก าหนด ิคาระดับสียงสูงสุดเมกิน ํํ๑ ดซิบลอ ละคาระดับสียงฉลีไย ๎๐ ชัไวมง เมกิน ๓์ 
ดซิบลอี 
มาตรา ํ๒  ผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 

ิํี เมกอ฿หຌกิดความเมสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นทีไชุมนุมหรือท า฿หຌผูຌอืไนเดຌรับ
ความดือดรຌอนกินทีไพึงคาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร 

ิ๎ี เมปຂดบังหรืออ าพรางตนดยจง฿จมิ฿หຌมีการระบุตัวบุคคลเดຌถูกตຌอง วຌนตป็นการตงกาย
ตามปกติประพณี 

ิ๏ี เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไงทีไอาจน ามา฿ชຌเดຌอยางอาวุธ ขຌาเป฿นทีไชุมนุม   
เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม 

ิ๐ี เมบุกรุกหรือท า฿หຌสียหาย ท าลาย หรือท าดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติซึไงทรัพย์สิน
ของผูຌอืไน 

ิ๑ี เมท า฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ 
ิ๒ี เม฿ชຌก าลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌก าลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุมหรือผูຌอืไน 
ิ๓ี เมขัดขวางหรือกระท าการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการ

ชุมนุมสาธารณะ฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไสาธารณะ ละการดูลการชุมนุม
สาธารณะนัๅน 

ิ๔ี เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกา 
ของวันรุงขึๅน วຌนตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ิ๕ี ปฏิบัติตามงืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
หมายหตุ – ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅน 

สิไงทีไสงมาดຌวย ทຌายบบ ๎–ํ 



๔๕ 

 

 

บบ ๎-๎ 

 
    
 
 
 

ค าสัไง฿หຌกຌเขการชมุนุมสาธารณะตามมาตรา ํํ วรรคสอง 
 
ลขทีไ ............./..............                                                    สถานีต ารวจ.............................. 

วันทีไ ............... ดือน......................พ.ศ. .................. 
 

 จຌ งความมายั ง . . . . . . . ิ ชืไ อ -นามสกุ ล  ผูຌ  จຌ ง กา ร ชุมนุม ี . . . . . . . . . . . . . . . อยู บຌ าน ลข ทีไ
.............................................ตรอก/ซอย......................................................ถนน..........................................    
หมูทีไ............................................ต าบล/ขวง..................................อ าภอ/ขต...................... ................       
จังหวัด..................................................... 
 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ ลงวันทีไ................ดือน................พ.ศ. ...........................
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ.......................................................................................................................................... 
ซึไงผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงเวຌตาม ลขรับทีไ.............../..................วันทีไ........ดือน.............พ.ศ.... นัๅน ปรากฏวา 

(ํ) ป็นการชุมนุมทีไอาจขัดตอมาตรา ๓ 
(๎) ป็นการชุมนุมทีไอาจขัดตอมาตรา ๔ 

  
อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํํ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔  

฿ หຌ ท า น จั ด ก า ร  กຌ เ ข ก า ร ชุ ม นุ ม ส า ธ า ร ณะ ฿หຌ ถู ก ตຌ อ ง  ด ย . . . . . . . . . . . ิ ร ะ บุ ร า ย ละ  อี ย ด ทีไ ฿ หຌ
กຌเขี......................................ภาย฿นก าหนด................ วัน/ชัไวมง นับตวลาทีไทานเดຌรับค าสัไงนีๅ หากพຌน
ก าหนดนีๅลຌว ผูຌรับจຌงมีอ านาจสัไงหຌามการชุมนุมสาธารณะเดຌ 
              
            ิลงชืไอี ...............................  
                 ิพิมพ์ชืไอตใมี 
             ิต าหนงี/ผูຌรับจຌง 
 

 

หมายหตุ 

ผูຌจຌงการชุมนุมเมหในชอบดຌวยกับค าสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมของผูຌรับจຌง มีสิทธิอุทธรณ์ค าสัไงตอผูຌรับ
จຌงภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงค าสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมตามมาตรา ๐๐ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๎๑๏๕ 

 

 



๕์ 

 

 

บบ ๎-๏ 

 
    
 
 
 

ค าสัไงหຌามชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํํ วรรคสาม 
 
ลขทีไ ............./..............                                                                  สถานีต ารวจ........................... 

วันทีไ ............... ดือน......................พ.ศ. .................. 
 

 จຌงความมายัง.......ิชืไอ-นามสกุล ผูຌจຌงการชุมนุมี...............อยูบຌานลขทีไ................................... 
ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................หมูทีไ............................................ 
ต าบล/ขวง..................................อ าภอ/ขต......................................จังหวัด..................................................... 
 ตามค าสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะ สถานีต ารวจ..... .. .. . .. .. . .. .. ลงวันทีไ .. .. . .. .. . .. .. . .           
ดือน......................พ.ศ. .............. ปรากฏวาทานเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาว   

 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํํ วรรคสาม หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ    
พ.ศ. ๎๑๑๔ จึงหຌามการชุมนุมสาธารณะ฿นกรณีดังกลาว 

 
 ทัๅงนีๅตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 

              
            ิลงชืไอี ...............................  
                 ิพิมพ์ชืไอตใมี 
             ิต าหนงี/ผูຌรับจຌง 
 
 
 
 
หมายหตุ 

ํ. ผูຌรับค าสัไงผูຌ฿ดเมหในชอบดຌวยกับค าสัไงหຌามการชุมนุมของผูຌรับจຌง มีสิทธิอุทธรณ์ค าสัไงตอผูຌบังคับ
การต ารวจนครบาล/ภูธรจังหวัด ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงค าสัไงหຌามการชุมนุมตามทีไก าหนดเวຌ฿น
มาตรา ํํ วรรคสีไ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ประกอบกับมาตรา ๐๐           
หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๎๑๏๕ 

๎. ผูຌ฿ดฝຆาฝนค าสัไงหຌามชุมนุมป็นความผิดตามมาตรา ํํ ตຌองระวางทษตามมาตรา ๎๕ จ าคุก       
เมกินหกดือน หรือปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 

 



๕ํ 

 

 

บบ ๎-๐ 

 
    
 
 
 

ค าสัไงรืไองการขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํ๎ วรรคสาม 
 
ลขทีไ ............./..............                            กองบังคับการต ารวจนครบาล/ภูธรจังหวัด.............................. 
 

วันทีไ ............... ดือน......................พ.ศ. .................. 
 
 จຌงความมายัง.......ิชืไอ-นามสกุล ผูຌจຌงการชุมนุมี...............อยูบຌานลขทีไ................................... 
ตรอก/ซอย......................................................ถนน................................................หมูทีไ....................................... 
ต าบล/ขวง..................................อ าภอ/ขต............................................จังหวัด............................................. 
 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะพรຌอมกับขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะ          
ลงวันทีไ........ ดือน..................... พ.ศ. .......... พืไอจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นวันทีไ .... ดือน ............... พ.ศ. ...... 
วลา ............น. ซึไงป็นระยะวลากอนริไมการชุมนุมสาธารณะเมถึง ๎๐ ชัไวมง นัๅน  
           อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํ๎ วรรคสาม หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ     
พ.ศ. ๎๑๑๔ จึงมีค าสัไง 

อนุญาต 
                   เมอนุญาต นืไองจาก ........................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
  
              
            ิลงชืไอี ...............................  
               ิพิมพ์ชืไอตใมี 
                                                                ิต าหนงี 
หมายหตุ 

ผูຌรับค าสัไงซึไงเมพอ฿จค าสัไงขຌางตຌน มีสิทธิอุทธรณ์ค าสัไงตอผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล/ต ารวจภูธร    
ภาค ...  ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับค าสัไงตามทีไก าหนดเวຌ฿นมาตรา ๐๐ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ 

 



๕๎ 

 

 

 
 

ค าสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ก าหนดงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะละ
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 

พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษา
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ํ๕ ิ๑ี หงพระราชบัญญัติ     
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงก าหนดงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะ ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ. ... ิชน หຌามน าวัตถุอันตราย สารคมี หรือสิไงปฏิกูล฿ดโ ทีไอาจกอ฿หຌกิดอันตรายตอชีวิต หรือ
รางกาย ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน ขຌาเป฿นสถานทีไชุมนุมี 

ขຌอ ๎. ... ิชน หຌามการ฿ชຌอากาศยานเรຌคนขับ ิดรนี ฿นพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ วຌนตเดຌรับอนุญาต
จากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะี 

ขຌอ ๏. .... 
 

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 

 

               ประกาศ ณ วันทีไ            ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

                                           ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                           ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                    จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

หมายหตุ 

 ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอผูຌก ากับการ/ 
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 
 ๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงาน ดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา      
ํ๕ ิ๑ี หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม        
ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหนึไงป หรือปรับเมกินสองหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿น
สถานทีไชุมนุม ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 

บบ ๏-ํ 



๕๏ 

 

 

 
 

ค าสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ปຂดละปรับสຌนทางการจราจร 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะละ
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 
 พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษา
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ํ๕ ิ๑ี หงพระราชบัญญัติ    
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงปຂดสຌนทางการจราจร ละปรับสຌนทางการจราจร ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ. ... ิชน ปຂดสຌนทางการจราจรถนนพิษณุลก ตัๅงยกวังดง ถึงยกนางลิๅงี 
ขຌอ ๎. ... ิชน ปรับสຌนทางการจราจรตัๅงตยกวังดงจนถึงยกวิสุทธิกษัตริย์฿หຌดินรถทางดียว   

ิดินรถขาออกทางดียวีี 
ขຌอ ๏. .... 
 
ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
           
               ประกาศ ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                           ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                    จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

หมายหตุ 

 ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอ ผูຌก ากับการ/  
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 

 

บบ ๏-๎ 



๕๐ 

 

 

 
 

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะละ
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 

 ปรากฏวามีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายกลาวคือ ... ิบรรยายพฤติการณ์ีอันป็นการ
ชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย อันป็นความผิดตาม มาตรา ํ๐/เมลิกการชุมนุมภาย฿นระยะวลาทีไเดຌ
จຌงเวຌตอผูຌรับจຌงตามมาตรา ํ๔ ิวลา ... วันทีไ ...ี/  

 ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๎ํ ิํ ี                  
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ... 

 
 ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
           
               ประกาศ ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                           ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                    จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 

หมายหตุ 

 ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอ ผูຌก ากับการ/  
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 

 
 
 

บบ ๏-๏ 



๕๑ 

 

 

 
 

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะดย
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 

ปรากฏวามีการชุมนุมสาธารณะทีไฝຆาฝนกฎหมาย กลาวคือ ... อันป็นการชุมนุมสาธารณะทีไฝຆาฝน
กฎหมายตามมาตรา .... ิมาตรา ๓/มาตรา ๔/มาตรา ํ๑/มาตรา ํ๒/มาตรา ํ๓ี 

ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ   
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อ าศัยอ านาจตามมาตรา ๎ํ ิ๎ ี                 
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการชุมนุม ดังนีๅ 

ํ. ... ิชน ฿หຌผูຌชุมนุมทีไอยู฿นระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมหาราชวัง ออกจากบริวณดังกลาวี 
๎. ... ิชน ฿หຌผูຌ ชุมนุมทีไกีดขวางถนนดยรอบสนามหลวง ยຌายมาชุมนุมบริวณสถานทีไดຌาน฿น

สนามหลวงี 
ดย฿หຌผูຌชุมนุมถือปฏิบัติตามค านะน าของจຌาหนຌาทีไดยครงครัด ละกຌเขการชุมนุมสาธารณะ       

ทีไฝຆาฝนกฎหมาย฿หຌสรใจสิๅนภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ...  
 
ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
           
               ประกาศ ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                            ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                     จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

หมายหตุ 

 ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอ ผูຌก ากับการ/  
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 

บบ ๏-๐ 



๕๒ 

 

 

ิ๓ี                                
ค ารຌอง฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ 

 

 

 

   
คดีหมายลขด าทีไ                    /๎๑     .                 
คดีหมายลขดงทีไ                  /๎๑     .   

ศาล ิพงหรือศาลจังหวัดี    . 
วันทีไ            ดือน                      พุทธศักราช  ๎๑         

. 
                  ความ         

 

     จทก์ 
ระหวาง  

........ิลงชืไอผูຌรຌองี................................................................................................................
 

        ผูຌรຌอง 

   จ าลย 
 

ขຌาพจຌา                                
.                                                                                    
ชืๅอชาติ                  สัญชาติ                   อาชีพ                        กิดวันทีไ                    
.  
ดือน                    พ.ศ.              อายุ          ป  อยูบຌานลขทีไ                  หมูทีไ         .            
ถนน               ตรอก/ซอย                  ฿กลຌคียง                 ต าบล/ขวง          
.              
อ าภอ/ขต                              จังหวัด                              ทรศัพท์             .                     
ขอยืไนค ารຌองมีขຌอความตามทีไจะกลาวตอเปนีๅ   
 

 ขຌอ ํ. ิบรรยายความป็นมาของการชุมนุมสาธารณะละสถานะของผูຌรຌอง฿นฐานะ        
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะี     
 ขຌอ ๎.  ิบรรยายหตุหงการยืไนค ารຌอง วัน วลา สถานทีไ พฤติการณ์ทีไกระท าความผิด ละ
การฝຆาฝนประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๎ํ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ พรຌอมดຌวยพยานหลักฐานทีไสดง฿หຌศาลหในวาผูຌชุมนุมกระท าความผิดละ 
ฝຆาฝนประกาศี   
 ขຌอ ๏.  ิค าขอ฿หຌศาลสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะละออกค าบังคับ฿หຌกระท าหรือ
งดวຌนการกระท า฿ด โ ภาย฿นก าหนดระยะวลาี   

ควรมิควรลຌวตจะปรด 
 

ลงชืไอ    ผูຌรຌอง 

บบ ๏-๑ 



๕๓ 

 

 

 
 

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ก าหนดพืๅนทีไควบคุม 
 
 

 ตามค าสัไงศาล ... ลขค ารຌองทีไ ... วันทีไ .... มีค าบังคับ฿หຌผูຌ ชุมนุมบริวณ ... ลิกการชุมนุม
สาธารณะภาย฿นระยะวลา ... นัๅน 

ปรากฏวายั งมี ผูຌ ชุมนุมฝຆ าฝนค าสัไ งศาลดังกลาว อันป็นการกระท าความผิ ดตามมาตรา . . .               
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี 

ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ    
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๎๏ หงพระราชบัญญัติ  
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงประกาศ฿หຌพืๅนทีไดังตอเปนีๅ ป็นพืๅนทีไควบคุม  

ํ. ... ิชน ท านียบรัฐบาล ละถนนดยรอบท านียบรัฐบาลี 
๎. ... ิชน ถนนราชด านินนอก ตัๅงตยกลานพระรูปทรงมຌา ถึงยกสะพานผานฟງาลีลาศี 
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมขຌางตຌนภาย฿นวลา ... ิํ๔.์์ นาฬิกาี ของวันทีไ ... ละหຌามบุคคล฿ด

ขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌถือ ปฏิบัติตาม
ค านะน าของจຌาหนຌาทีไดยครงครัด  

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
              ประกาศ ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                            ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                    จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

หมายหตุ 

 ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอผูຌก ากับการ/ 
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ   
 ๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎๏ 
ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหนึไงป หรือปรับเมกินสองหมืไนบาท หรือ 
ทัๅงจ าทัๅงปรับ ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุม ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 

บบ ๏-๒ 



๕๔ 

 

 

 
ค าสัไง ผูຌควบคุมสถานการณ์ 

ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล/ผูຌวาราชการจังหวัด.. 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง หຌามน าสิไงของขຌาพืๅนทีไควบคุม 
 
 

 ตามค าสัไงศาล ... ลขค ารຌองทีไ ... วันทีไ .... มีค าบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมบริวณ ... ลิกการชุมนุมสาธารณะ
ภาย฿นระยะวลา ... ละประกาศจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ สถานีต ารวจ .../กองบังคับการ .../
กองบัญชาการ ... ทีไ .../๎๑๑๔ ลงวันทีไ ... รืไอง พืๅนทีไควบคุม นัๅน 
 ปรากฏวายังมีผูຌชุมนุมฝຆาฝนค าสัไงศาลละประกาศจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะดังกลาว     
อันป็นการกระท าความผิดตามมาตรา ... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ละ ... 
ิกฎหมายอืไนโี ตลอดจนมีการฝຆาฝน ดยน าครืไองมือ อุปกรณ์ตางโ มา฿ชຌละสนับสนุนการกระท าความผิด 
 ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ   
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๎๐ ิ๐ ี               
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงประกาศหຌามน าสิไงของตางโ ขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุม 
ดังตอเปนีๅ 

ํ. ... ิชน ทราย ปูนซีมนต์ กระสอบ ยางรถยนต์ ป็นตຌนี 
๎. ... 
 

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
               สัไง ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

                               ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                    ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล/ผูຌวาราชการจังหวัด... 
                             ผูຌควบคุมสถานการณ์ 
 

หมายหตุ 

 ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอ ผูຌบัญชาการ
ต ารวจนครบาล/ผูຌวาราชการจังหวัด ... ผูຌควบคุมสถานการณ์ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง      
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 
 ๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์ตามมาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท 
หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

บบ ๏-๓ 



๕๕ 

 

 

 
 

ค าสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ฿หຌยุติการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ      
ดยจัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 

ปรากฏวามีการชุมนุมสาธารณะทีไมีการกระท าลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย 
จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง กลาวคือ .... ิบรรยายพฤติการณ์ี อันป็นการ
ชุมนุมสาธารณะทีไละมิดตอกฎหมาย อันป็นความผิดตาม มาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ .... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี 

ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ   
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๎๑ หงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการชุมนุมบริวณ .... ภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ... หากฝຆาฝน
หรือเมปฏิบัติตาม จຌาหนຌาทีไมีความจ าป็นตຌองด านินการตามกฎหมายขัๅนดใดขาด 
 

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
 

               สัไง ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
 
 
 

                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                           ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                   จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 
 
หมายหตุ 

 ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ หรือผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง 
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 
 ๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์ตามมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

บบ ๏-๔ 



ํ์์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





























กลุ่มงานความมั่นคง กองแผนงานกิจการพิเศษ
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โทร ๐ ๒๒๐๕ ๓๒๘๒ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๔๒๔๐  


